DENİZ KÜLTÜRÜ VE ÇEVRE DERGİSİ

EYLÜL I EKİM 2018 SAYI: 48

PLASTIK ÇÖPLER

AKDENiZ’i
TEHDIT EDIYOR

OKYANUS CANLILARININ
BESIN KAYNAĞI: KRIL
LÜKSLERIN YARIŞTIĞI FUAR
MONACO BOAT SHOW

Denizin ve Mavi’nin Dostları,

ŞADAN KAPTANOĞLU
DenizTemiz Derneği/ TURMEPA
Yönetim Kurulu Baﬂkan›

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

17 hedeften oluşan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri’nin en sonuncu maddesinde şöyle bir öneri yer alır:
“Hedefler için ortaklıklar yapın”.
Bu ortaklığın en güzel örneklerinden biri, Temmuz ayında
Avrupa Birliği ile Çin arasında yapıldı. Avrupa Birliği ve Çin,
uluslararası okyanus yönetiminin her açıdan geliştirilmesi için
birlikte çalışacaklarına dair bir ortaklık anlaşması yaptılar.
Ortaklık birçok başlıktan oluşuyor. Denizlerde yarattığı kirlilikten
dolayı sürekli eleştirilen Çin’in açık denizlerde biyolojik çeşitliliğin
korunmasının yanı sıra, plastik çöpler ve mikroplastiklerden
kaynaklanan deniz kirliliği ile mücadele edecek olması denizler
için büyük anlam ifade ediyor.
Çin, “Tek Kuşak Tek Yol (OBOR)” projesini dünyaya duyurduğu
andan itibaren ülkelerle çeşitli konularda iş birlikleri kuruyor.
Birleşmiş Milletler, OBOR’un 2030 Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri'ne katkı sağlayacağına inandığı için projeyi desteklediğini
duyurmuştu. Bu desteğin iş birlikleri de meyvelerini vermeye başladı.
Ticari bir proje olarak gösterilen OBOR’un yaratacağı çevresel
etkileri yakından takip edebilmek ve ülkemiz adına oluşabilecek iş
birliği fırsatlarını yakalayabilmek için OBOR’u, Başkanı olmamın
ardından TURMEPA’nın radarına almıştık. Bu nedenle geçen yıl
İstanbul’da düzenlenen "Türkiye ve Deniz İpek Yolu Çalıştayı"na
ev sahipliği yapan kurumlar arasındaydık. Ayrıca Pekin’deki
toplantıları da yakından takip ediyoruz. Çünkü Çin ile Avrupa Birliği
arasında yapılan benzer iş birliğinin ülkemiz ile Çin arasında da
kurulabileceğine inanıyoruz.
TURMEPA’yı da ortak hedef doğrultusunda bir araya gelen insanların
oluşturduğu bir yapı olarak görüyorum. Ve kurulduğu günden bugüne
de temiz denizler için iş birliklerine öncülük ediyor.
Çeyrek asırdır yaptığımız gibi gelecek yıllarda da çocuklar başta olmak
üzere ülkenin her bölgesi ve kesimindeki insanları bu hedefe ortak
etmek için çalışmaya devam edeceğiz.
Ortak hedefimiz; temiz denizlere sahip denizci bir ülke bırakmak.
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PLASTIK ÇÖPLER

AKDENIZ’i

TEHDIT EDIYOR

8

ROMALILARIN MARE NOSTRUM
(BIZIM DENIZ) OLARAK ADLANDIRDIĞI
AKDENIZ, ASIRLAR BOYU
IMPARATORLUKLARIN, KRALLIKLARIN
VE DEVLETLERIN HAKIM OLMAK
ISTEDIĞI BIR DENIZ OLMUŞTUR. FAKAT
BUNU BAŞARABILEN ISE SADECE
PLASTIK KRALLIĞI OLDU! DÜNYADA
PLASTIK KIRLILIĞI SEVIYESI EN
YÜKSEK DENIZLERDEN BIRI HALINE
GELEN AKDENIZ’IN AÇIK SULARINI,
DENIZ TABANINI VE KIYILARINI
KIRLETEN ATIKLARIN YÜZDE 95’INI
PLASTIK OLUŞTURUYOR. WWF, GIDA
ZINCIRININ BIR PARÇASI HALINE
GELEN PLASTIĞIN, DENIZ CANLILARI
KADAR INSAN SAĞLIĞINI DA TEHDIT
ETTIĞININ ALTINI ÇIZIYOR VE
AKDENIZ’E KIYISI OLAN DEVLETLERI
ORTAK MÜCADELEYE DAVET EDIYOR.

D

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF)
Akdeniz’e dair yayımladığı “Plastik
Kapanından Çıkış: Akdeniz’i Plastik
Kirliliğinden Kurtarmak” adlı raporu,
Akdeniz’in içinde bulunduğu kirliliği ve
Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin karşı karşıya
olduğu tehdidi gözler önüne seriyor. Rapor,
Akdeniz’in dünyada plastik kirliliği seviyesi
en yüksek denizlerden biri haline geldiğini
gösteriyor. Akdeniz’in açık sularını, deniz
tabanını ve kıyılarını kirleten atıkların yüzde
95’ini plastik atıklar oluşturuyor. Kıyılarımızda
görmeye alışkın olduğumuz plastik
ambalajların ötesinde daha büyük bir tehdit söz
konusu; mikroplastikler. Yapılan araştırmalar,
Akdeniz’deki mikroplastik yoğunluğunun,
Büyük Okyanus’un kuzeyinde bulunan plastik
adasındaki mikroplastik yoğunluğunun dört
katından daha fazla olduğunu gösteriyor.
Okyanuslarda plastik atıkların toplandığı beş
9
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plastik ada bulunuyor. Bunların ikisi Büyük
Okyanus’ta, ikisi Atlas Okyanusu’nda ve biri
de Hint Okyanusu’nda. Akdeniz ise altıncı en
büyük deniz çöpü birikim alanı olarak kabul
ediliyor. Yeryüzündeki tüm mikroplastiklerin
yüzde 7’sinin, dünya sularının sadece yüzde
1’ini barındıran Akdeniz’de birikmiş olması,
tehlikenin boyutunu gösteriyor.

TÜKETIM ILE BIRLIKTE
KIRLILIK DE ARTIYOR
Çin’den sonra dünyanın ikinci en büyük plastik
üreticisi olan Avrupa’da yılda 150 bin ila 500
bin ton makroplastik, 70 bin ila 130 bin ton
mikroplastik denize atılıyor. Bu plastiklerin de
çoğu yolculuğunu Akdeniz’de tamamlıyor. Bu
atıkların başlıca kaynağı Türkiye ve İspanya
olurken, İtalya, Mısır ve Fransa da kirlilikte payı
olan beş ülke arasında bulunuyor.
Raporda, plastik kirliliğinin temelinde
Türkiye’nin de dahil olduğu çoğu Akdeniz
ülkesinin plastik atık yönetimini geciktirmesi
ve tamamlamamasının yattığı vurgulanıyor.
2016 yılında Norveç ve İsviçre dahil 30 Avrupa
ülkesinde 60 milyon ton plastik üretildi ve
27 milyon ton plastik atık ortaya çıktı. Bu
atıkların yalnızca yüzde 31’i geri dönüşüme
gönderilirken yüzde 27’si atık depolama
sahalarına bırakıldı ve geri kalanı enerji elde
etmek için yakıldı. Avrupa’da her yıl açığa çıkan
27 milyon ton plastik atığın, sadece üçte biri
geri dönüştürülüyor. İtalya, Fransa ve İspanya’da
plastik atıkların yarısının son durağı katı atık
depolama alanları oluyor. Geri dönüştürülmüş
plastikler ise, şu an Avrupa’daki plastik talebinin
sadece yüzde 6’sını oluşturuyor.
Başta balıkçılık ve turizm olmak üzere Akdeniz’in
kilit ekonomik sektörleri plastik kirliliğinden
olumsuz etkileniyor.
Avrupa Komisyonu’nun verilerine göre,
Avrupa’nın kıyı ve deniz turizminden yıllık geliri
183 milyar Euro ve sektörün sağladığı istihdam da
3,2 milyon civarında. Kirlenen kıyılar nedeniyle
turist sayısının azalması ve bu sektörde iş
kayıplarının ortaya çıkma ihtimali yüksek.
Azalan av potansiyeli ve gemilere verdiği zarar
nedeniyle deniz kirliliğinin AB balıkçılık filosuna
verdiği yıllık ekonomik zararın da 61,7 milyon
Euro’yu bulduğu belirtiliyor.
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ÜÇ TON BALIĞA KARŞILIK
BIR TON PLASTIK
Denizlerdeki plastik kirliliği son yıllarda Birleşmiş
Milletler başta olmak üzere çok sayıda kuruluş
tarafından en fazla gündeme getirilen konuların
başında geliyor. Birleşmiş Milletler Çevre
Programı, okyanuslardaki plastik sorununu, çevreyi
etkileyen altı en önemli acil durum arasında
gösterdi. Çünkü son tahminlere göre denizlerde
150 milyon tondan fazla plastik var. Mevcut
gidişat değişmediği takdirde, 2025’e gelindiğinde
denizler, her 3 ton balığa karşılık 1 ton plastiğe
ev sahipliği yapacak. 2050 yılına gelindiğinde ise
denizlerde ağırlık bakımından balıktan çok plastik
olacak. Her yıl denizlere atılan 10 milyon ton
plastik atığın, deniz ekosistemlerine verdiği zararın
ekonomik maliyetinin 13 milyar dolar olduğu
tahmin ediliyor. Bu rakam balıkçılık ve turizm
sektörlerinde görülen maddi zarar ve kıyıların
temizlenmesi için harcanan zamanı da kapsıyor.

TURISTLER ILE PLASTIK ÇÖP
MIKTARI YÜZDE 40 ARTIYOR
Plastik, dünya genelinde denizlerdeki atıkların
çoğunu (%60-%95) temsil ediyor. Bu atıkların
yüzde 80’i karadan, yüzde 20’si de balıkçılık, su
ürünleri yetiştiriciliği ve deniz taşımacılığı gibi
faaliyetler nedeniyle denizlerden kaynaklanıyor.

Mevcut gidişat
değişmediği takdirde,
2025’e gelindiğinde
denizler, her 3 ton
balığa karşılık
1 ton plastiğe ev
sahipliği yapacak.

yakıntehdit

150 milyon insana ev sahipliği yapan Akdeniz
Havzası, kişi başına 208 ila 760 kilogram kentsel
katı atık üretimiyle bu alanda başı çeken bölgeler
arasında. WWF’nin raporuna göre; her yıl Akdeniz’e
gelen 200 milyondan fazla turist, yaz aylarında deniz
kirliliğinde yüzde 40 artışa neden oluyor. Plastik
akışı, kentsel faaliyetlere yakınlık durumuna, kıyı
ve plaj kullanımına, rüzgar ve akıntılara bağlı. Atık
maddeler denize, başta Nil, Ebro, Rhone, Po ve
Türkiye’de Seyhan ve Ceyhan nehirleri olmak üzere,
nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerden geçip Akdeniz’e
dökülen akarsularla da taşınıyor.
Akdeniz’e en fazla plastik atık boşaltan ülkelerin,
günlük bazda sırasıyla Türkiye (144 ton), İspanya
(126 ton), İtalya (90 ton), Mısır (77 ton) ve Fransa
(66 ton) olduğu kabul ediliyor.

WWF: KIRLILIĞI
DURDURMAK MÜMKÜN
Akdeniz’in plastikten arındırılması ve
korunmasının mümkün olduğunun altını çizen
WWF, bunun için hükümetler, işletmeler ve
bireyleri iş birliğine davet ediyor ve önerilerini
raporda paylaşıyor. Ulusal seviyede atılması
gereken adımların başında da, yüzde 30 olan
plastik atık geri dönüşüm ve yeniden kullanım
oranının 2030’a kadar yüzde 100’e çıkarılmasının
yanı sıra 2025’e kadar tek kullanımlık plastik
poşetlerin ve ürünlere eklenen mikroplastiklerin
yasaklanması geliyor.
WWF, uluslararası seviyede ise plastiklerin
okyanuslara atılmasını engellemek üzere yasal
bağlayıcılığı bulunan uluslararası bir anlaşmanın
imzalanmasını öneriyor.
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TÜRKIYE’DE, POŞET
KULLANIMINI AZALTMAK
IÇIN DÜĞMEYE BASILDI

2015 verilerine göre Türkiye’de yılda ortalama
1,24 milyon ton plastik üretiliyor. Bu plastiğin
yüzde 40’ının geri dönüştürüldüğü söyleniyor. Geri
dönüştürme oranı Avrupa’nın birçok ülkesinden
daha yüksek. Fakat yine de Akdeniz’e en çok
plastik atık gönderen ülke olarak kabul ediliyor.
Şeffaf plastik parçacıklar, Türkiye denizlerinde en
yaygın rastlanan plastik türü. Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’nin Mersin ve İskenderun körfezlerinde
yaptığı araştırma, 28 türe ait bin 337 balığın yüzde
58’inin sindirim sisteminde mikroplastik buldu.
Balıkların midelerinde bulunan parçacıkların yüzde
70’i fiber iplik, yüzde 20,8’i sert plastik, yüzde
2,7’si naylon, yüzde 0,8’i kauçuk ve yüzde 5,5’i
ise tanımlanamayan plastik olarak tespit edildi.
‘Akdeniz’de Denizel Atık Değerlendirmesi’ne göre,
Türkiye’de kıyı şeridinde yaşayan nüfusun yaklaşık 34
milyon olduğu ve bu nüfusun çöp üretme oranının
günlük kişi başına 1,77 kilogram olduğu ortaya çıktı.
2017 Ambalaj Atığı Kontrol Yönetmeliği uyarınca,
plastik üreticileri ve endüstriyel kullanıcılar,
üretimlerinin yüzde 54’ünü geri dönüştürmek
zorunda. 2020’den sonra bu oran yüzde 56’ya çıkacak.
Türkiye 2019’a kadar plastik poşet kullanımını yılda
kişi başına 90’a, 2025’teyse 40’a düşürmeyi hedefliyor.
2023 yılında ise ambalaj atıklarında yüzde 65 ve geri
dönüştürülebilir atıklarda yüzde 35 geri dönüşümü
amaçlıyor. 1 Ocak 2019 itibarıyla Türkiye’de plastik
poşetler ücrete tabi olacak.

Mersin ve İskenderun
körfezlerinde yapılan
araştırmada,
28 türe ait bin 337
balığın yüzde 58’inin
sindirim sisteminde
mikroplastik bulundu.
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ŞADAN KAPTANOĞLU
DenizTemiz Derneği/ TURMEPA
Yönetim Kurulu Baﬂkan›

“TEK KULLANIMLIK PLASTIĞE DUR DIYELIM!”
PLASTIK ÇÖPLERIN DENIZLERIMIZ BAŞTA OLMAK ÜZERE EVRENI TEHDIT EDEN BIR BOYUTA ULAŞTIĞININ ALTINI
ÇIZEN TURMEPA YÖNETIM KURULU BAŞKANI ŞADAN KAPTANOĞLU, BU TEHDIDI HER BIREYIN FARK ETMESI
GEREKTIĞINI BELIRTEREK “GERI DÖNÜŞTÜRÜLEMEYEN VEYA BERTARAF EDILMEYEN TEK KULLANIMLIK HER
BIR PLASTIĞIN, YÜZ YILLARCA DOĞADA KIRLILIK YARATACAĞI BILINCININ OLUŞMASI GEREKIYOR. TURMEPA
OLARAK, ÇEYREK ASIRDIR BUNU SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ VE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞIZ.”
1 Ocak 2019 tarihi itibariyle alışverişlerde
kullanılan plastik poşetler artık ücretli hale
gelecek. TURMEPA yıllardır çeşitli alışveriş
firmalarıyla yapmış olduğu iş birlikleri
ile poşetlerin ücretli satılmasına ve bu
satışlardan elde edilen gelirlerle, denizlerin
temizlenmesine öncülük ediyordu. Bu açıdan
yeni yılda başlayacak yeni uygulamayı çok
olumlu bulduklarını ifade eden TURMEPA
Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu,
tek kullanımlık plastiğe karşı, Avrupa başta
14

olmak üzere, dünya genelinde bir kampanya
başlatıldığını belirterek başkan yardımcılığını
yürüttüğü INTERMEPA’nın da plastik
kirliliğini ana gündemine aldığını söyledi.
TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı
Kaptanoğlu, plastiğin oluşturduğu tehdidi
ve TURMEPA’nın yaptığı çalışmaları şöyle
özetledi: “Plastik, 1950’lerde hayatımıza girdi
ve teknolojinin gelişimiyle birlikte her geçen
gün hayatımızın her alanında daha fazla yer
almaya başladı. Hafif, ucuz ve dayanıklı olması

nedeniyle de sıklıkla tercih sebebi oluyor. Uzun
yıllar kullanabildiğimiz gibi bir kez kullanıp
attığımız plastiklerin miktarı da oldukça fazla.
Sadece bir kez kullanılıp atılan plastikler,
tüketimimizin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor.
Birkaç dakika içinde kahve, su ve meşrubat içerek
ya da yiyecek yiyerek tek kullanımlık plastiği çöp
haline getiriyoruz. Ancak unuttuğumuz nokta
şudur ki, plastiklerin doğaya ve doğal yaşama
verdiği zarar yıllarca sürüyor.
TURMEPA olarak 2017’de başlattığımız,
plastiklerden kaynaklanan kirlilik konusunda
çalışmalarımız, ulusal ve uluslararası alanda
devam ediyor. Film gösterimleri, konferanslar ve
çeşitli etkinliklerle plastik kirliliğine dair bilinçli
farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. A Plastic
Ocean belgeselinin gösterimini gerçekleştiriyoruz.
Dünyanın giderek en büyük sorunu haline gelen
plastik ve mikroplastik kirliliği konusunda sivil
toplumu bilinçlendirmek ve politikalar üretmek
amacıyla, TURMEPA olarak Amerika’nın San
Diego şehrinde gerçekleşen Uluslararası Kıyı
Temizleme Sempozyumu ve 6. Uluslararası Deniz
Çöpleri Konferansı’na katıldık.
2018 yılında deniz ve kıyı ekosistemi canlılarının

ve insanların sağlığını tehdit eden plastik kirliliği
konusunda bilinçlendirme amacıyla 690 çalışana,
12 şirket ve 17 farklı lokasyonda seminerler verildi.
İstanbul Boğazı’nda hizmet veren TURMEPA
Deniz Süpürgesi ile 141 bin 905 kilogram atığı
deniz yüzeyinden topladık. 2017 yılında ise
kıyılarımızdan gönüllülerimiz, yaklaşık 12 bin
kilogram atık toplayarak denizlere ulaşmasını
önledi. TURMEPA atık toplama tekneleriyle
de 2017 yılında koylarımızdan 1 milyon litreyi
aşkın atık su toplanarak denizlerin temiz kalması
sağlandı. 24 yıldır denizlerde ve kıyılarda atık
toplama çalışmalarımız devam etse de etkin bir
atık yönetim sistemi kurulmasının daha ucuz ve
kolay olacağını biliyoruz ve bu sebeple de kamuya
yönelik bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık
veriyoruz. Denizlerimiz ve okyanuslarımızdaki
plastik kirliliğini durduracak son nesil olarak,
iş dünyasının, markaların, perakendecilerin,
üreticilerin, geri dönüştürücülerin, hükümetlerin,
vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının bu
sorumluluğu aynı hassasiyetle paylaşmasını ve
çözüm için adım atılmasını önemsiyoruz. Ve
mavi denizler için harekete geçmek adına “Önce
tek kullanımlık plastiğe DUR de” diyoruz.

TURMEPA
olarak 2017’de
başlattığımız,
plastiklerden
kaynaklanan
kirlilik konusunda
çalışmalarımız,
ulusal ve
uluslararası alanda
devam ediyor.
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yakıntehdit

PLASTIK ATIKLAR IÇIN ULUSAL
HEDEFLER BELIRLENMELI
BATI AVRUPA’DA DOĞAYI KORUMAK ADINA ÖNEMLI PROJELER BAŞLATILDIĞINI SÖYLEYEN WWF GENEL
MÜDÜRÜ ASLI PASINLI, TÜRKIYE’DE DE GERI DÖNÜŞTÜRÜLEN MALZEME KULLANIMI VE TEK KULLANIMLIK
PLASTIK ÜRÜNLERIN YASAKLANMASI GIBI ULUSAL HEDEFLERIN BELIRLENMESI GEREKTIĞINI SÖYLÜYOR.

ASLI PASINLI
WWF Genel Müdürü
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Avrupa’da geri dönüştürülmüş plastiğin
sadece talebin yüzde 6’sını karşıladığını
söyleyen WWF Genel Müdürü Aslı
Pasinli, Batı Avrupa’da doğayı korumak
adına başlatılan projeler olduğunu
belirterek şöyle devam ediyor: “İspanya,
Balear Adaları'nda tek kullanımlık
plastikleri yasaklamayı planlıyor, İtalya’da
tek kullanımlık plastik poşetlerin
marketlerde kullanımı yasaklandı ve
ayrıca 2020 senesinde kozmetik ürünlerde
kullanılan mikroplastiklerin yasaklanacağı
açıklandı. Fransa, en az plastik geri
dönüşümü yapan ülkelerden biri olmasına
rağmen, 2025’e kadar yüzde 100 geri
dönüştürülmüş plastik hedefi koyarak
çıtayı yükseltti. Hırvatistan’da ise şirketler,
yasa gereği en son teknolojiyi kullanarak
yeniden kullanılabilen/kazandırılabilen
ambalajları üretmek zorunda. Türkiye’de
plastik geri dönüşüm oranı resmi verilere
göre yüzde 40. Fakat tahminler bu
değerin çok altında.”
Yapılan bir araştırmanın, Türkiye’nin
yanlış yönetilen plastik atık sıralamasında
dünya 14.’sü olduğunu gösterdiğini dile
getiren Pasinli, tablodaki sıralamanın
değişmesi için atılması gereken adımları
şöyle anlatıyor: “2025’e kadar geri
dönüştürülmüş malzeme kullanımına
ilişkin ulusal hedefler belirlenmeli
ve depozito fonları oluşturulmalı.
Aynı zamanda 2025’e kadar bazı tek
kullanımlık ürünlerin yasaklanması
ve alternatif ürünlerin desteklenmesi
gerekiyor. Öncelikle plastik atığı

azaltmaya yönelik stratejiler belirlenmeli
ve altyapı iyileştirilmeli. Endüstrileşmiş
ülkeler bağlamında, atığı azaltmak ve tek
kullanımlık plastik üretiminin kısıtlanması
ilk adımları oluşturacak. Gelişmekte olan
ülkelerde ise altyapı yatırımları uzun
vadeli çözümlerin anahtar bir bileşeni
olacak. Plastiklerin denizlere atılmasını
yasal olarak önlemek için uluslararası
anlaşmalar imzalanmalı. Daha etkili
bir şekilde temizlemek için balıkçılara
ve şirketlere mali teşvikler sağlanmalı.
Plastik sızıntılarını önlemek için sızıntı
yapan noktalar belirlenmeli ve ona göre
o bölgelerde bu sızıntılar durdurulmalı.
Bu sızıntıların tekrar başka yerlerde
oluşmaması için depozito programları
başlatılmalı.”
WWF-Türkiye olarak hem tüketicileri
bilinçlendirmeyi hem de iş dünyası ve
kamuoyunu bu sorunun çözümü etrafında
bir araya getirmeyi hedeflediklerini
söyleyen Pasinli, geçtiğimiz Dünya Çevre
Günü’nde bu konuda bilinç oluşturmak
için 1guzelhareket.org sitesini kullanıma
açtıklarını belirterek, “1guzelhareket.org"
sitesinde kullanıcılar tek kullanımlık
plastik tüketimleriyle ilgili taahhütte
bulunuyorlar. Bu site aracılığıyla şimdiden
on binlere ulaştık, ama yeterli değil tabii.
Ek olarak, bir de bir dakikalık kısa bir film
hazırladık ve tek kullanımlık plastiklerin
doğa üzerindeki etkisine dikkat çektik.
Film alışveriş merkezlerinde, metrolarda
gösterildi, halen Youtube kanalımızdan
izlenebiliyor” dedi.
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GEMILER ARASINDA YELKEN YARIŞI

COWES

WEEK

18

DÜNYANIN EN GENIŞ KATILIMLI VE POPÜLER YARIŞLARINDAN BIRI KABUL EDILEN
COWES WEEK, 4-11 AĞUSTOS TARIHLERI ARASINDA, YINE BINE YAKIN YELKENLI
VE 8 BININ ÜSTÜNDE YARIŞÇININ MÜCADELESINE SAHNE OLDU. İKI ASRA
YAKLAŞAN COWES WEEK YELKEN YARIŞLARI, DÜNYANIN DÖRT BIR YANINDAN
KATILAN YARIŞÇILAR VE ZIYARETÇILERLE FESTIVAL HAVASINDA DÜZENLENIYOR.
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Dünyanın en eski yelken yarışlarından biri olarak kabul
edilen Cowes Week yarışları, 1826 yılında sadece yedi
tekne ile başladı ve I. ve II. Dünya Savaşı'nda dahi ara
vermeden bugünlere kadar geldi. Zaman içinde King’s
Cup, Britanian Cup gibi farklı isimler alan yarışlar, her
geçen yıl popüliterisini arttırdı. Her yıl Ağustos ayında
düzenlenen yarışlara 800 ile bin arasında tekne katılıyor.
Klasik teknelerin yanı sıra modern tasarımların da
yarışması, Cowes Week’i diğer yarışlardan farklı kılıyor.
50 yıldan uzun bir süredir; Dragons, Flying Fifteens,
Redwings, Sea View Mermaids, Solent Sunbeams,
Swallows, Victories ve X-one-designs gibi sınıfların
yarışı devam ediyor. Profesyonel yarışçıların yanı sıra
amatör yarışçıların da yer aldığı yat yarışında 8 bin 500
yelkenci, bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele ediyor.
Bu yarışa sadece yelken takımları katılmıyor, isteyen
herkes tekne kiralayıp yarışlara katılabiliyor. 45 sınıfta
yarışlar yapılıyor. Sekiz gün boyunca devam eden yarış
haftası, bir festival gibi kutlanıyor ve festival 100 bin
ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

BIR KAZA KURAL DEĞIŞTIRTTI
Sekiz gün boyunca devam eden yarışları farklı kılan
bir diğer özelliği ise, ticari gemi trafiğinin en yoğun
olduğu 5 millik deniz alanında yapılıyor olması. 2011
yılında bir yelkenli teknenin tankere çarpması sonucu,
iki asra yaklaşan yarışın kurallarında değişikliğe gidildi.
Teknelerin gemilere çarpma ihtimali olması durumunda
motor basması, diskalifiye nedeni kabul edilmiyor. Bu
nedenle yarış komitesinin en fazla üstünde durduğu
konuların başında güvenlik geliyor. Ticari gemilerin
yoğun olduğu bir rotada bin civarında teknenin
yarışması işleri oldukça zorlaştırıyor.
Cowes Week’te kadın yarışçıların ilgisi de dikkat
çekiyor. Yarışçıların üçte birini kadın yelkenciler
oluşturuyor. Son yıllarda kadın skipper sayılarında
ise dikkat çeken bir artış var. Yarışlar dışında
festivali ziyaret edenlerin yüzde 50’sini de yine
kadınlar oluşturuyor.

2018 YARIŞI DA GÖRKEMLI GEÇTI
Bu yılki yarışlarda, tekneler siyah ve beyaz grup olarak ikiye
ayrıldı. Ayrıca tüm teknelerin katıldığı triple overall yarışı
vardı. Tekneler sekiz gün boyunca, en iyi zamanı yakalamak
için mücadele etti.
Hafif rüzgarların desteklediği yarışlarda beyaz grubun
kazananı Nigel Grogan yönetimindeki Helmut Shoing
II olurken, siyah grubun kazananı ise Peter Morton’sun
Fast40+ Girls isimli teknesi oldu.
20
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DENIZLERIMIZI
EĞITIMLE VE
BILINÇLENDIRME ILE
KORUYABILIRIZ

ORHAN GÜRÜN
SANMAR DENIZCILIK YÖNETIM KURULU BAŞKANI

“İNSANLARIN SADECE DOĞAYA DEĞIL, HER TÜRLÜ CANLIYA KARŞI SEVGISINDE GERIYE GIDIŞ
GÖZLEMLIYORUM. DENIZDE YÜZEN BIR PLASTIK ŞIŞE, POŞET GÖRDÜKÇE IÇIM ACIYOR. BU BILINÇSIZ
KULLANIMI TOPLUMSAL BIR BILINÇ ILE EN AZA INDIRMELIYIZ.”

D

Denizle yoğrulduk, büyüdük, ekmeğimizi denizden kazandık,
ülkemize faydalı olmak için sürekli gelişime kafa yoran bir nesiliz.
Denizlerimiz, üstü, dibi, kıyısı, yüksek besin değerine sahip envai
çeşit canlı ve bitki zenginliği, ruhu mutlu eden şifası ile Türkiye
ekonomisi için önemli bir kaynak. Tüm bunlar ile jeopolitik
önemdeki coğrafyamızı, direkt komşu ve uzak ülkelerle ticari
gelişimimizi sürdürebileceğimiz ve vazgeçemeyeceğimiz
bir enstrüman. Bunu koruyan insan kaynağını yetiştirecek
politikalar geliştirmeye devam etmeliyiz. Orkestrayı yöneten
maestro ciddiyetiyle bütünün ahengini koruyan, kollayan, mutlu
eden adımları atmalıyız.
Hedef başarılı olmaksa, sizi siz yapan değerlerinizi ve
kültürünüzü yaşatarak bu hedefinize ulaşıyorsanız, mâna kazanır.
22

En iyinin sonu yok ve gelişim kaçınılmaz. Birkaç örnek verirsem,
SİT alanlarının turizme açılmaması önemli, doğayı korumalıyız.
Günlük turistik yolcu tekneleriyle insanımızın denizle buluşması
veya deniz kıyısında oturup bir çay içip yemek yemesi çok
değerli, halkımız daha çok denizle buluşmalı, bu konuda her
adımı destekliyorum. Ancak halkımızın denizi kullanma kılavuzu
olmalı. Bu kılavuzu da devletimiz, en gelişmiş model ne ise bu
seviyede karşılamalı. Önce insan eğitilmeli. Bu sorumluluk önce
devletimizde, sonra her vatandaşımızda olmalı.

DOĞA IÇIN EN BÜYÜK RISK INSAN!
Doğa için en büyük riski, biz insanlar oluşturuyoruz. Doğada
her ne oluyorsa dengesini yüksek oranda insanlar bozuyor.

denize kıyısı olsun veya olmasın, bu konuda duyarlı olmaya
Gelişmiş ülkelerde insani ve çevresel bu tehlikeler, eğitimli
davet etmeliyiz. Dünya ticaretinin yuvarlak söylemle yüzde
insan kaynağı ve kurallarla aza indirgenmiş durumda. Daha çok
90’ı deniz yolu ile yapılıyor. İnsanın ihtiyaçlarını gideren
Avrupa ülkelerinin bu konuda ilkeli bir tutum içinde olduğunu
her mal bir yerden bir yere en ucuz deniz yoluyla taşınıyor,
görebilirsiniz. İnsanı daha bilinçli ve uygulanan politikalar çok
bu ihtiyaçlarımızı karşılamak istiyorsak, ister deniz ülkesi
sıkı kurallara tabii ve devlet politikası oluşmuş. Ancak benim
olalım ister kara ülkesi, su kaynaklarımızı ve denizlerimizi
demek istediğim artık dünya bir köy. Bu sebeple birinin verdiği
kendimizden önce korumaya almamız gerekiyor.
zarar diğerini etkilemez diyemeyiz. Önünde sonunda etkiler.
Bu ve benzeri kuralları sistem kurarak yaşama geçirip
Örneğin; Afrika’nın göbeğinde yaşayan bir insan, Güney
denetlemezsek, halkımızı bilinçlendirmezsek, böylece tatlı veya
Amerika ülkesinde veya Avustralya’da oluşan bir kara veya
tuzlu sudaki canlıların dengesini bozacak ve su kalitesinde
deniz kirliliği beni ilgilendirmez diyemez. Önünde sonunda
istenmeyen bozulmalara yol açacak şekilde zenginleşmede(!)
yiyeceğinden, havadan veya başka bir şeyden zarar görebilir.
başarılı olmamız kaçınılmaz. Ancak biz bunu istemiyoruz.
Asit yağmurlarını konuşuyoruz değil mi, ürünlerimizi yetiştiren
Denizlerimizi ve çevremizi korursak deniz endüstri alanında
doğal su kaynaklarımız insani etkilerden ötürü kirleniyor. Temiz
ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik anlamda ülkemizin
enerji kaynaklarına geçiş önemli ancak hepimiz geleceğimiz için
gelişmesinde hiçbir engel kalmaz diye düşünüyorum. Kendi
çevremizi korumaya muhtacız.
bindiğimiz dalı kesmeyelim.
Devletler daha az tüketime dayalı politikalar geliştirmeli. Bizim
Zaman içinde yaparız, tamamlarız dememeli! En iyiye ulaşmak
neslin bir bireyi olarak diyebilirim ki, bu kadar israf ile insan
için, “Biz en iyi olmalıyız” demeliyiz. ‘Sahip olduğunuzla her
emeğine de yazık, onu bize sunan havaya da, suya da, toprağa da…
neyi yapıyorsanız, bunu dünyada en iyi yapan olmalısınız!’
Bizim zamanımızda günlük yaşamımızda plastik,
petrol ürünleri yok denecek kadar azdı.
Denizlerimizde balığımız çoktu ve lezizdi,
“TOPLUMSAL BILINÇLENME ILE
güvenle soframıza koyabiliyorduk, topraktan
GELIŞEBILIRIZ”
aldığımız ürünler çoktu ve güvenilirdi.
Ortak akıl ve toplumsal bilinçlenme ile
Halkımızın denizi
İnsanların doğaya saygısı, sevgisi, nezaketi
gelişebiliriz. Deniz veya nehir kıyısında
kullanma kılavuzu
ileri düzeyde gelişmişti. Şimdi ise nereye
restoranı olan kişi deniz kültürüne sahip mi,
dönsek plastik ve türevleri ile karşı karşıyayız.
o nehirler denize akmıyor mu? Bu konuda en
olmalı. Bu kılavuzu
İnsanların bırakın doğaya, her türlü canlıya
azından temiz tutma sorumluluğunu gözetiyor
da devletimiz, en
karşı sevgisinde geriye gidiş gözlemliyorum.
mu, ehliyeti var mı? İnsanımız güneş yağlarını
gelişmiş model ne
Denizde yüzen bir plastik şişe, poşet gördükçe
arındırmadan denize girmemeleri gerektiğini
ise bu seviyede
içim acıyor. Bu kullanımı toplumsal bir bilinç
biliyor mu? Ya da Ayşe Teyze yağlı tavasını
karşılamalı.
ile en aza indirmeliyiz.
lavaboya dökmemesi gerektiğini biliyor
Bu sadece Türkiye’nin değil, dünyanın genel bir
mu? Tekne sahipleri pis sularını koylara mı
sorunu. Bunlara şahit oldukça üzülüyorum. Tüm
boşaltıyor? Balıkçılar dinamitle Boğaz’da hålâ
bu olumsuzlukların dünyanın geleceğini tehdit
balık avlıyor mu? Bu avlama yönteminin deniz yatağına
ettiğine inanıyorum.
verdiği zararın farkındalar mı? Boğazlarımızdan geçen
Dünya genelinde bu sorun ancak eğitimle aşılabilir. Demem o
yabancı bandıralı gemileri idaremiz yeterince denetliyor
ki, ekonomimiz ne kadar iyi olursa olsun, zamanı geri alamayız,
mu, bacasından çıkan dumanın çevreye yaydığı kükürt zehir
son pişmanlık fayda etmez, değerlerimize sahip çıkalım.
değil mi, sintinesinden saldığı pis suya cezai uygulama
yaptırımlarımız uygulamada mı? Batık gemilerle ilgili
gerekli önlemleri alıyor muyuz? Adalarımıza, Boğaz’dan
“KENDIMIZDEN ÖNCE DENIZLERIMIZI
geçen gemilerle ve insan hatası ile yığılan kirliliği
KORUMAYA ALMALIYIZ”
yeterince denetliyor muyuz? Halkımızın sağlığını yeterince
Küresel ısınma, gezegenimizdeki yaşamı tehdit ediyor.
koruyabiliyor muyuz? Tüm bunların bizlere emanet
Uzmanlar, önlem almazsak şu tehlikelerle karşılaşırız diyeli on
olduğunu gelecek nesle daha iyisini bırakmak gibi bir
yıllar oldu, ilerleme olsa da artan bir insan popülasyonu ile karşı
yükümlülüğümüzün olduğunu kaçımız bilerek yaşıyoruz?
karşıyayız. Fabrikaların temiz su kaynaklarına akan atıkları,
Bu nedenle toplumsal bilinçlenme şart.
havaya saldıkları zehirli gazlar, insanların çöp ve benzerlerini
Bu bilinçlenmeyi sürdürülebilir bir devlet politikası haline
doğaya umarsızca bırakması, azalacağı yerde artıyor. Dünya
getirebilirsek ve ileri kalkınma planları geliştirebilirsek hep
bu yükü artık kaldıramıyor. Uluslararası sivil toplum örgütleri
birlikte başarılı ve mutlu oluruz.
bu konuda seslerini daha çok duyurmalı. Dünya devletlerini,
23
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PIERRE FABRE GROUP GENEL MÜDÜRÜ ALAN PEYON
UYGULAMA
VE ÜRÜNLERIMIZ
DOĞA DOSTU

Pierre Fabre Group, 50 yılı aşkın süredir araştırma
ve geliştirme, kültürel, etik ve farmakolojik değerleri
olan ve halk sağlığına hizmet eden dünyanın en
büyük ikinci bağımsız Fransız ilaç şirketi. 130’dan
fazla üllkeye satış yapan firma, 13 bin 500 çalışanı
ile ilaç, aile sağlığı ve dermo-kozmetik alanlarında
mükemmelliği ve yeniliği paylaşıyor.
Pierre Fabre Group, Fransa’da bir vakfın sahip olduğu
(yüzde 86) tek şirket ve 1999 yılından bu yana
hükümet tarafından tanınıyor.
Sağlık ve kozmetik alanındaki başarılı ürünleri kadar
çevre ve denizlerin korunmasına yönelik yaptığı
çalışmalarla da adından söz ettiriyor Pierre Fabre.
TURMEPA ile iş birlikleri sayesinde denizlere büyük
faydalar sağlayan şirketin Genel Müdürü Alan Peyon ile
Pierre Fabre’yi ve sürdürülebilir çalışmalarını konuştuk.

Pierre Fabre Türkiye, ilaç ve kozmetik
sektöründe, faaliyet gösterdiğiniz ülkeler içinde
en hızlı büyüme başarısı yakalayan ülkelerden
biri. Türkiye’nin bu başarısının Pierre Fabre için
önemi nedir?
Pierre Fabre Dermo-Kozmetik, temel bir prensibi
takip ederek yenilikçi cilt bakımı ve saç bakım
çözümleri sunar: Güzelliği etikleştirir.
Tüm dermo-kozmetik ürünlerimiz, eczacılar ve
dermatologlar da dahil olmak üzere, ilaca özel
süreçlerden ilham alan, etkinlik ve güvenlikte en
yüksek standartları karşılayacak uzman bir sağlık
uzmanları zinciri ile üretilmektedir.
Tüketiciler, bu artan bilinçle ürünlerimizi daha güvenli
kullanıyorlar. Pierre Fabre Dermo-Kozmetik olarak,
büyüyen ve gelişen bir trend içinde güvenilir ürünler
sunmanın faydaları bizi daha da motive ediyor.

Tüm dünyada ilaç ve kozmetik sektöründeki,
çevreye duyarlılık, çalışma şartları, paydaşların
ve tüketicilerin ihtiyaçlarının değişmesi
daha yenilikçi ürünlerin ve farklı sağlık
uygulamalarının varlığını gerekli kılıyor. Siz bu
konuda nasıl çalışmalar yapıyorsunuz?
Esas olarak, Pierre Fabre Vakfı tarafından
düzenlenen Pierre Fabre Grubu’nun ortaklık yapısı,
faaliyetlerimizin uzun vadeli bir vizyona uygun
olmasını sağlamak ve sorumlu büyümeyi teşvik
25
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Avene Termal Su Laboratuvarı
etmek için bize ihtiyaç duyduğumuz bağımsızlığı
vermektedir. Böylece kurumsal sosyal sorumluluğun
önemini, kurucumuz Pierre Fabre'nin hümanist ve
vatandaşlık değerlerine sadık kaldığımız kalkınma
modelimizin kalbine yerleştiriyoruz
İnsanın bütününe özen göstermek, sağlık ve
güzellikte yenilik yapmak, tedarikçilerimize saygı
duymak, çevreye verdiğimiz zararı azaltmak, doğayı
korumak, ortak sorumluluk anlamında iş birliği inşa
etmenin ana taahhütlerinden bazılarıdır.
Eau Thermale Avène, ilaç ve dermo-kozmetik
endüstrisindeki bilgi birikimi sayesinde, “Steril
Kozmetik” formülünü ve tamamen steril ambalajı
pazarlayan ilk dermo-kozmetik markasıdır.
Pierre Fabre Dermo-Kozmetik, yenilikçi ve doğa
dostu uygulamalarıyla, günümüz tüketicilerinin
ihtiyaç ve taleplerine çok etkin cevap vermektedir
ve Pierre Fabre formülasyonları, verimliliği
ve güvenliğiyle seçilen minimum bileşenlerle
tasarlanmıştır.
Klorane Enstitüsü ile Pierre Fabre, farklı bitki
türlerini korumaktadır. Kendi bitki özlerimizi
ürettiğimiz bitkilere zarar vermeden ve ekosistem
sürekliliğine yardımcı olarak ekimlerimizi yapıyoruz.

Son yıllarda yoğun şekilde doğala dönüş
yaşanmakta. Tüketiciler, doğal ürünleri daha
fazla tercih ediyor. Pierre Fabre’nin ürünleri
ne kadar doğal? Doğallığı artırmak için ne gibi
çalışmalar yapıyorsunuz?
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Bir ilham, keşif ve güzellik kaynağı olan doğa, gelişim
modelimizin kalbinde yer alıyor. Bu yüzden doğal
maddelere yönelik araştırmalar, laboratuvarlarımızın
tarihi ve özgün bir odak noktasıdır.
Bugün, Pierre Fabre’nin dünya çapındaki satışlarının
neredeyse yüzde 70'i, aktif içeriği doğadan gelen
ürünlerin pazarlanmasına dayanmaktadır.
Avène Termal Suyu, en hassas, toleranssız ve alerjik
cilt tipleri için geniş bir bakım ürün yelpazesinin
temel bileşenidir.
Ayrıca bitkilerin sağlık ve güzellik yararlarına
sahip olabileceğine inandığımızdan, bitki temelli
maddelere yeni bir inovasyon odağı araştırmaktayız.

Denizin ve okyanusların, insan güzelliği ve
sağlığı noktasında oynadığı rolü size sorsak
nasıl tanımlarsınız?
Denizin biyolojik çeşitliliğini korurken orijinal
doğal moleküllere (infeksiyon, onkoloji ve
dermatoloji) erişimimizi artırmak için, 2001
yılında, Pierre ve Marie Curie Üniversitesi ve
CNRS (Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi)
ile birlikte Banyuls-sur-Mer'deki Okyanus
Gözlemevi'nde karışık bir araştırma ekibi
oluşturduk. Mikrobiyal ekolojide uzman olan
bu ekip, orijinal biyolojik aktif bileşenlerin
yenilenebilir bir kaynağı olan deniz
mikroorganizmaları üzerinde çalışmakta ve
biyoçeşitliliğin daha iyi bir şekilde karakterize
edilmesine katkıda bulunmaktadır.

TURMEPA'nın
amacı ve vizyonu,
bizim şirket
kültürümüze
çok uyuyor. Bu
sebeple, birlikte
gerçekleştirdiğimiz
iş birliği bizim için
çok değerliydi.

“Güzellikten sağlığa” mottosu ile hareket eden
bir firmasınız. Güzellik ve sağlık kavramları
doğanın ve çevrenin de sağlığını ve güzelliğini
korumayı gerektirir. Pierre Fabre’nin çevreyi
korumak adına yaptığı çalışmalar neler?
Sağlıktan güzelliğe olan misyonumuz, inovatif
çözümler geliştirerek, bir bütün olarak insan
sağlığına özen göstermektir.
Biyoçeşitlilik, doğal dengeyi sağlamada ve özellikle
sağlık ve güzellik alanlarında insanlığa birçok hizmet
sağlanmasında çok önemli bir rol oynadığı için
korunması, Pierre Fabre Laboratuvarları için büyük
bir önem arz etmektedir.
Doğanın hazinelerini sürdürülebilir bir şekilde
muhafaza etmek ve kullanmak için öncelikle iyi
bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Pierre Fabre
Laboratuvarları, doğal maddeler hakkında bilgi
edinmeye adanmış bazı yapılar yarattı: Avène Termal
Suyu için adanmış bir Su Laboratuvarı ve yaklaşık
700 bitki türünün temsil edildiği ve yüzde 30'unun
korunduğu Pierre Fabre Botanik Konservatuvarı.
Ayrıca 1994 yılında kurulan Klorane Botanik Vakfı,
bitki mirasımızı desteklemekle beraber üç özel
misyona sahip: Tehlike altındaki bitkileri korumak,
onlar hakkında daha fazla bilgi edinmek ve özellikle
çocuklara eğitimler vermek.
Klorane Botanik Vakfı, çeşitli yenilikçi programlarla
yaşamlarımızda ve şehirlerimizde bitkileri hak
ettikleri yerlere geri döndürüyor: Sürdürülebilir
Cupuaçu, Ylang Ylang, UNESCO Green Citizens,
Botany for Change ile Amazon ve Comoros’ta
ormanların korunması…
Bu anlamda dünyanın en önemli projelerinden
biri, Senegal'deki çölleşmeyle mücadele etmeyi
amaçlayan Büyük Yeşil Duvar projesidir. Ekolojik
yenilenmeyi, sürdürülebilir kalkınmayı ve yerel
nüfusun özlemlerini dikkate alarak uzlaşmaktadır.
Sahel'i ve yerel nüfus üzerindeki sonuçlarını
etkileyen çölleşmeye karşı mücadele etmek için 11
Afrika ülkesi, bu büyük ekolojik mücadeleyi Büyük
Yeşil Duvar programı ile ele almak üzere, 2004
yılında toplandı. Hedef, Afrika kıtasında Dakar'dan
Cibuti'ye, 7000 kilometreden uzun ve 15 kilometre
genişliğinden geçecek çok türlü bir bitki kuşağı
yaratmaktı. 2012'den beri, 70 bin ekim yaratıldı.

TURMEPA'nın amacı ve vizyonu, bizim şirket
kültürümüze çok uyuyor. Bu sebeple, bu proje bizim
için çok değerliydi. Çünkü çocuk ve gençlerde
çevresel farkındalık yaratmak ve denizlerin uzun
vadede korunmasını sağlamak, Türkiye'de tehdit
altındaki deniz ortamını ve uluslararası kaynakların
korunmasını sağlamak gibi önemli amaçları var.
Ayrıca gelecek nesillerin okyanuslar sayesinde elde
edilen faydadan ekonomide ve sağlık alanında
yararlanmasını saglamak gibi Türkiye ve dünya için
önemli değerlere sahipler.

Bu proje ne kadar sürecek, sponsor
olduğunuz tekne, şu ana kadar ne kadar
atığın denizlere karışmasını engelledi?
Proje 2018 yılının Ekim ayı civarına kadar sürecek.
2018 Haziran-Temmuz aylarında 158 tekneden 46
bin 719 litre (780 kişinin günlük ürettiği atık suya
eşdeğer) atık su toplamış, yani yaklaşık 2 bin 500
adet damacana boyutunda siyah ve gri suyun denize
karışmasını engellemiştir. Bu sayede 373 bin 752
litre deniz suyunun temiz kalması sağlanmıştır.
Gelecekte TURMEPA ile yeni deneyimler ve projelerde
bulunma fırsatımız olursa bu bizi çok mutlu eder.

TURMEPA ile olan çalışmalarınızın
yanında denizleri korumak adına yaptığınız
başka çalışmalar da var mı?

PIERRE FABRE’NIN
DÜNYA ÇAPINDAKI
SATIŞLARININ
NEREDEYSE
YÜZDE 70'I, AKTIF
IÇERIĞI DOĞADAN
GELEN ÜRÜNLERIN
PAZARLANMASINA
DAYANMAKTADIR.

Öncelikle, Avène suncare ürünlerinin formülasyonu
konusunda bir inovasyona sahip olduğumuzu
söyleyebiliriz. Doğaya ve deniz canlılarına zarar
vermemeyi hedefleyen bir formüle sahip bu ürünler,
denizlere minimum derecede etki etmektedir.
Eau Thermale Avène, deniz ekosisteminin
sürdürülebilirliği için önemli olan mercanların
korunması amacıyla Fransa'da Pur Projet ile iş
birliği yaptı. Böylece, Bali ve Güneydoğu Asya'da bir
milyardan fazla mercan yeniden dikildi.

TURMEPA ile beraber eğitim çalışmaları
yapıyorsunuz, ayrıca TURMEPA’nın tekne
sponsorusunuz. Neden TURMEPA?
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OKYANUS CANLILARININ
BESIN KAYNAĞI

KRiL
KRILLERIN BOYLARI EN FAZLA IKI SANTIM OLSA DA
OKYANUSLARDAKI BESIN ZINCIRININ EN ÖNEMLI HALKASI OLARAK
KABUL EDILIYOR. ANTARKTIKA’NIN BU MINIK SAKINLERININ
OLUŞTURDUĞU POPÜLASYON, BUGÜNLERDE AŞIRI AVCILIK
TEHDIDIYLE KARŞI KARŞIYA. ÇÜNKÜ BALIK YAĞINA ALTERNATIF
OLARAK KRIL YAĞINA TALEP HER GEÇEN GÜN ARTIYOR.
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Google’a “kril” yazıp arattığınızda, karşınıza
“Kril yağı, balık yağından daha güçlü, kril
yağının faydaları, omega-3 deposu” gibi başlıklar
çıkacaktır. Kriller, tüketicilere omega deposu
olarak lanse edilmeye çalışılsa da buna dair
yeterli bilimsel çalışmalar bulunmuyor. Fakat bir
gerçek var ki, mavi balinalar başta olmak üzere
okyanus canlıları için hayati öneme sahip karidese
benzeyen bu küçük canlılar, küresel ısınma ve aşırı
avlanmadan dolayı büyük tehdit altında.
1-2 santim büyüklüğünde olan kriller, planktonlar
kadar okyanuslardaki besin zinciri için hayati
öneme sahip. Genelde soğuk sularda yaşayan bu
canlılar, fitoplanktonu oluşturan diyatomelerle
beslenir. Bazı kril türleri yakamoz oluşumuna yol
açan ışıldama özelliğine sahip. Bu sayede gece
karanlığında yüzeye yakın planktonla da beslenirler.
Güneş doğmaya başlayınca, kademeli olarak ışığın
ulaşamadığı derinliklere çekilerek avcılarından
korunurlar. Her gün tekrarlanan bu hareket, dikey
yapılan göç olarak kabul edilir. Kabukluların genel
özelliği olarak, kriller de kabuk değiştirirler.
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OKYANUS CANLILARININ
ANA BESIN KAYNAĞI
Kriller, Antarktika Okyanusu boyunca onlarca
kilometreye ulaşan sürü halinde, 450 milyon tona
kadar ulaşabiliyorlar. Antarktika Okyanusu’ndaki
krilin biyokütle tahminleri 60 milyon ila 420
milyon ton arasında olup, mevcut en iyi tahminin
379 milyon ton olduğu belirtiliyor. Bu küçük
kabuklu canlıların varlığı, okyanus canlıları için
büyük önem arz ediyor. Birçok balina türünün ana
besin kaynağı olan kriller; penguenler, foklar gibi
okyanus canlılarının yanı sıra albatros gibi deniz
kuşlarının besin kaynağı olarak kabul ediliyor.
Bir mavi balinanın günde 4 tona kadar kril
tüketebildiği belirtiliyor.

İKLIM DEĞIŞIKLIĞI HABITATI
TEHDIT EDIYOR
Krillerin yaşam alanı olarak gösterilen soğuk
denizler, halihazırda iklim değişikliğinin
yarattığı tehditle risk altında bulunuyor.
Sadece krillerin beslenmesini ve üremesini

İklim değişikliği ve
sera gazının yarattığı
kirlilikle mücadelede
büyük önemi
bulunan krillerin
okyanuslardaki
koruma alanlarının
artırılması gerekiyor.

etkileyecek bir değişim, okyanuslardaki çoğu
canlı türünün yaşamını tehdit edecektir. Mevcut
şekilde, karbondioksit artışının yanı sıra iklim
değişikliğinin aynı oranda devam etmesi halinde,
yüz yılın sonuna kadar Antarktika krilinin
yüzde 20 ile yüzde 55 arasında azalacağı tahmin
ediliyor. Bir çalışma, genç kril sürüleri için uygun
yerleşim alanlarının yüzde 80 azalabileceğini
gösterdi. Deniz buzullarında kaybedilecek alan,
en çok da krillerin yaşam sürdüğü bölgeler olması
nedeniyle, tehdidi büyütüyor.

KÜRESEL ISINMAYA DA KATKISI VAR

Kore balıkçılarının avcılığındaki artışlar ve Çin’in
de pazara girmesi ile kril avcılığı oldukça arttı. Son
40 yılda, Antarktika’da 8 milyon ton kril avlandığı
tahmin ediliyor. Çin Balıkçılık ve Tarım Bakanlığı,
bir hazine olarak gördüğü Antarktika’daki kril
avcılığını artırmak için yatırım yapmaya devam
edeceğini açıklarken, Norveç de bu yılın başında,
kril avcılığının bazı bölgelerde iki kat artırılması
için imtiyazlar vereceğini açıkladı.
Diğer yandan California Balıkçılık Komitesi, 2016
yılında almış olduğu bir kararla, ABD’nin batı
kıyılarında ticari kril avcılığını yasakladı.

Bilim insanlarına göre, kril sürüleri,
atmosferdeki karbondioksitin düzenlenmesinde
önemli rol oynuyor olabilir. Krillerin atık
ürünlerin karbondioksitini dip sulara taşıdığı
tahmin ediliyor. Yılda 23 milyon tondan fazla
karbondioksitin yani Bolivya’nın atmosfere
saldığı kadar CO2’nin bu şekilde bertaraf
edildiği tahmin ediliyor. Bu nedenle, iklim
değişikliği ve sera gazının yarattığı kirlilikle
mücadelede büyük önemi bulunan krillerin
okyanuslardaki koruma alanlarının artırılması
gerekiyor. Bilim insanları, dünyadaki okyanus
alanlarının yüzde 30’unun koruma altına
alınması gerektiğini düşünüyor. Okyansuların şu
an sadece yüzde 5’i koruma altında bulunuyor.
￼

KRIL AVCILIĞI HIZLA ARTIYOR

Bir zamanlar yasa dışı balina avcılığından dolayı
kril popülasyonunda artış görünse de son yıllarda
omega zengini olarak tanıtılan "kril yağı"na
talebin artmasıyla kril avcılığında ciddi artış oldu.
Greenpeace, dünyanın en iyi balıkçılık yönetim
bölgesi olarak gösterilen Antarktika’da, belirtildiği
gibi sürdürülebilir bir balıkçılık yapılmadığını iddia
ediyor. Buna örnek olarak da okyanusun en hassas
bölgelerinde kril avcılığına izin verilmesini gösteriyor.
Kril yağı oldukça hızlı büyüyen bir pazara sahip.
2015 verilerine göre, küresel satış değeri 204,4
milyon dolara ulaştı. Balık yağlarının sağlık
konusunda farkındalık yaratması nedeniyle 2021
yılına kadar da balık yağı pazar değerinin ikiye
katlanması bekleniyor.
Son 20 yılda kril avcılığı Atlantik Okyanusu’nun
tüm güneybatısında yani Antartika’nın kuzeybatı
denizlerinde yapılıyor. 2010 yılından itibaren
Norveçli balıkçıların kril avcılığına başlaması,
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mavisöyleşi
röportaj. Peri Erbul

DENTUR YÖNETIM KURULU BAŞKANI ALPASLAN SIRKECIOĞLU

“DENiZLE BULUŞAMAZSAK
DENiZCi OLAMAYIZ”

TÜRKIYE’DEKI YAT VE TEKNE ÜRETIM SEKTÖRÜNÜN GLOBAL SEKTÖRDE YAŞANAN KRIZ SEBEBIYLE ÇOK
BÜYÜK ORANDA YAVAŞLADIĞINI IFADE EDEN DENTUR YÖNETIM KURULU BAŞKANI ALPASLAN SIRKECIOĞLU,
DIĞER YANDAN 2017 YILINDA ÇIKARILAN IKINCI EL TEKNE VE TÜRK BAYRAĞINA GEÇIŞ YASALARININ ÜLKEMIZ
DENIZCILIĞINE ÖNEMLI BIR HAREKETLILIK SAĞLADIĞINI IFADE ETTI.
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Makamında ziyaret ettiğimiz Sirkecioğlu ile Türkiye’de
tekne ve yat üretimi, marinalar, sektörün içinde
bulunduğu kriz ve çözüm yollarını konuştuk.

Türkiye’de yat ve tekne, ekipman ve
malzeme üretimi ne oranda? Dünyada kaçıncı
sıradayız bu konuda?
Burada en doğru istatistiği kategorilere ayırarak verebiliriz.
Yelkenli üretimi (16 metre altı) yapan firma sayımız bir
elin beş parmağını geçmiyor maalesef ve yıllık üretim
sayımız da oldukça düşük. Ancak gulet ve büyük tekneleri
bu kategoriye koymuyoruz. Sekiz metreye kadar boyu
olan, günlük gezinti amaçlı ve balıkçılığa yönelik motorlu
tekneler ise çoğunlukla yerli pazar için üretilmekte. Bu
teknelerin birim değeri düşük olduğundan ve pek çok
ülkede üretilebildiğinden dışarıya satışı pek yapılmıyor.
2008 senesine kadar 10-20 metre arası motoryat
üretiminde Türkiye, Avrupa’ya oranla, sektörde çok
daha fazla söz sahibiydi. Ancak o sene yaşanan global
kriz, çok fazla firmayı etkiledi, pek çok firma kapandı.
Bu krizin etkileri hâlâ birçok ülkede devam ediyor:
İtalya, Yunanistan, İspanya… Yunanistan ve İtalya en
fazla ihracat yaptığımız ülkelerdi. Ancak 2010 senesine
gelindiğinde satışlar neredeyse sıfırlandı. Ancak biz
Türklerin marka merakı, bir zamanlar en çok sattığımız
bu kategorideki teknelerin yurt dışından alınmasına
neden oluyor. Özellikle 10-16 metre arası teknelerde.
Buradaki temel mesele, markayı tercih edenler değil,
her yerde olduğu gibi, ülkemizde de marka kavramı
önemli. Bizim de gelişip markalar üretmemiz gerekiyor.
Tekne imalat sanayiinde gelişebilmemiz için markalar
yaratmamız lazım. Tabii, markayı bilinir hale getirmek
için de adetleri artırmak gerekiyor.
24 metre ve üstü, bizim dünya literatüründe süperyat olarak
tabir ettiğimiz teknelerin yapımında ise Türkiye, dünyada ilk
beşte yer alıyor. Bu durum, adede, boya veya toplam ciroya
göre değişkenlik gösterir. Bu nedenle farklı kategorilerde üç,
dört veya beşinci olabiliyor ama her anlamda ilk beşin içinde.

Yine de Türkiye, süperyat üretiminde hâlâ butik
oyuncu gibi duruyor. Bunun nedeni marka
yaratamamak mı?
Süperyat kategorisinde, piyasada adını duyurmaya
başlayan oyuncularımız oluşmaya başladı aslında ve
markalaşmak için büyük bir çaba sarf ediliyor; önemli
bir yol da kat edildi. Teknelerimiz Avustralya’dan Yeni
Zellanda’ya kadar ulaşıyor. Hatta bazı firmalar turquality
çalışmalarına da başladı. Yakın zamanda, bu kategoride,
dünya çapında markalarımızın olacağına inanıyorum.

Bir dönem yabacı yat üreticileri Türkiye’ye
geliyordu, şimdi ne durumda?
Özellikle süperyat sektöründe, müşteriler, ülkedeki
politik ve sosyo-ekonomik durumlarla oldukça
yakından ilgileniyorlar. Çünkü ülkenin yurt dışındaki
güven endeksi, süperyat müşterisinin sipariş vermesini
çok fazla etkiliyor. Hem ülkemizin hem de global
olarak sektörün yaşadığı kriz ve son zamanlarda
yaşanan çeşitli gelişmeler bu sayıyı düşürmüş durumda.

2017 yılında yürürlüğe giren, tekne ve
yatlarda ÖTV ve KDV’yi kaldıran ve
ikinci el teknelere yönelik hazırlanan yasa,
sektördeki krizi ne kadar düzeltti ve yine aynı
sene yürürlüğe giren Türk bayrağına geçiş
beraberinde ne getirdi?
2009 yılında, şu anki Türk bayrağına geçiş benzeri
bir yasa çıkmıştı ancak bu yasanın yürürlük süresi
üç ay ile sınırlıydı. Dolayısıyla, Türk sahipli yabancı
bayraklı teknelerin, Türk bayrağına geçmesi konusunda
istenilen başarı sağlanamadı. Biz, dernek olarak o
dönemlerde, bunun yürürlüğe girmesi adına taleplerde
ve yoğun çalışmalarda bulunduk. Dönemin Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Turizm Bakanlığı
ve Ekonomi Bakanlığı ile toplantılar yaptık, konuya
dair raporlar hazırladık. O zaman en az 6 bin teknenin
Türk bayrağına geçeceğini belirtmiştik, bugün de bu
öngörümüzü yerine getirmiş olduk. 2017 Ocak’ında
çıkan Türk bayrağına geçiş yasası ile bugün, teknelerin
yüzde 85’i geçiş yapmış durumda.
2017’nin Şubat ayında çıkarılan ÖTV ve KDV’yi
kaldıran yasadan önce Türkiye’ye kullanılmış tekne,
ekipman, otomobilin girmesi -ithal edilmesikanunen yasaktı. Yasa, bu yasağı kaldırmakla kalmadı,
ikinci el teknelerde ÖTV’yi sıfırlayıp KDV’yi yüzde
1’e indirdi. İkinci el tekneleri ithal etmeye izin
veren bu yasanın en önemli maddelerinden biridir
ÖTV ve KDV’nin kaldırılması. Zaten bugüne
dek Türk bayrağına geçiş yapılmamasının sebebi
de yüzde 8+18 olan vergilerdi. Bu yasadan sonra
Türkiye’de büyük vergi kayıpları oldu gibi popülist
yaklaşımlarla yayınlar yapıldı fakat bu tamamen
gerçek dışı. Çünkü hiçbir zaman toplayamadığınız
verginin düşürülmesi, vergi kaybına sebep olmaz.
Bu yasayla aslında devlet, denizciliği desteklemeye
karar verip, gelir artışını artırmıştır. Diğer yandan
yabancı bayraklı Türk teknelerinde herhangi bir
sosyal güvencesi olmadan çalışan kaptanlar, sosyo
ekonomik güvenceye kavuştular.

24 metre ve
üstü, bizim dünya
literatüründe
süperyat olarak
tabir ettiğimiz
teknelerin yapımında
Türkiye, dünyada
ilk beşte yer alıyor.
Bu kategoride, adını
duyurmaya başlayan
ve global marka olma
yolunda ilerleyen
oyuncularımız
oluşmaya başladı.
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Bu yasalar tekne endüstrisini ne kadar etkiledi?
2017 yılında çıkan bu yasalar, sosyo ekonomik yapıya,
sosyal hayata ve devlete önemli bir gelir sağladı ve
sektörümüzde büyük bir sinerji yarattı. Bu kanun
çıkmadan önce, tekne almaya niyetli olup, yabancı
bayraklı tekne kullanmayı tercih etmeyen ve yüksek
miktardaki vergileri ödeyemeyecek bir kitle vardı. Bu
kitle, ÖTV kaldırılıp KDV yüzde bire indirildiğinde
hemen tekne sahibi olmaya başladı. Türkiye’de üretim
yapan firmalar, daha fazla insan tekne sahibi olsun diye,
kampanyalar düzenlemeye başladılar. 2017 yılındaki
Avrasya Boat Show’da 7 bin liraya tekneler satışa
sunulmuştu. Şu bir gerçek ki, ne kadar insan denizle
buluşursa o kadar hızlı denizci oluruz.

Evet ama günümüzde tekne sahibi olmak hâlâ
zenginlikle eş değer görülüyor. Nedeni denizle
yakınlık kurmamamız mı, yanlış reklam mı?
Evet, öncelikle biz, denize, denizciliğe çok uzak bir milletiz.
Türk toplumu, denizi, kenarında oturulup nargile içilecek
bir mesire alanı olarak görüyor. Halbuki deniz hem eğlence
hem gıda hem ekonomik girdi hem de ülke parçasıdır.
Ancak gel gör ki, üç tarafı denizlerle çevrili bu ülkede
denizi sadece resimlerden ve televizyonlardan görmüş insan
sayısı çok fazla ki, bu sadece denizin olmadığı şehirler için
değil, İstanbul, Alanya, Çanakkale için de böyle.

Ülkelerin denizci bir ülke olduğunun en önemli
göstergelerinden biri de tekne sahiplik oranıdır.
Türkiye’de kaç kişiye bir tekne düşüyor?
En son 2017 yılında yapılan istatistiklere göre, takriben,
bin kişiye bir tekne düşüyor. Bu nasıl bir oran, diye soracak
olursanız, denizlerle sarmalanmış bir ülke için kötü bir
rakam ve şu bir gerçek ki, biz bu “üç tarafı denizlerle
çevrili” tanımını gözümüzde büyütüyoruz. Çünkü İstanbul
gibi denizle bölünmüş 20 milyonluk şehirde bile daha
pek çok kişi deniz görmemiş durumda. Abartıyoruz ama
yaşamıyoruz. Norveç ve Finlandiya’da üç kişiye bir tekne
düşüyor. Amerika’da 25, Yunanistan’da 62, İtalya’da 131,
İspanya’da 218, Fransa’da 132, Almanya’da 171 İngiltere’de
ise 120 kişiye bir tekne. Buradaki oranların yüksekliği
bu ülkelerin denizci ülke olduklarının göstergesi ve
dolayısıyla bizim hâlâ denizci olamadığımızın.

Marina sayılarındaki artış, yat endüstrisine
nasıl yansıyor?
Son zamanlarda yabancıların ve charter firmalarının
Türkiye’den ayrılması ile özellikle güneydeki marinalarda
bir boşluk oldu. Diğer yandan yeni açılan marinalar
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ile tekne bağlama kapasitemiz arttı. İstanbul’da bugün,
tekne bağlama kapasitesi gayet yeterli sayıda ki, hiçbiri
yüzde 100 dolulukla çalışmıyor. Marinaların birçoğu
özellikle yabancıların gidişinden de doğan boşluğu
telafi etmek için birtakım kampanyalar düzenlemeye
başladılar ancak gelin görün ki, marinalara dair en
büyük ortak sorunumuz hâlâ ortada duruyor: Aşırı
yüksek fiyatlar. Ancak bu sorunu marina işletmecileriyle
konuştuğumuzda onlara da hak vermemek elde değil.
Çünkü Milli Emlak karada kiralamış olduğu yere
ilaveten deniz alanından da kira alıyor ve denizdeki
alanının ölçümünü mendireğin deniz tabanına oturduğu
yerle ölçüyor. Düşünün eğer mendireği yaptığınız yer
çok derinse bu fiyat daha da artıyor. Buna bir de su
alanını ekleyip bir kira alıyor. Bu ciddi bir haksızlık. Bu
kadar ile de bitmiyor, metrekare birim fiyatını hesap
ederken rayiç bedel üzerinden kira alıyor. Ayrıca yeni
marinalardan da ciro üzerinden bir hak talep ediyor.
Marinaların son zamanlardaki bir diğer sorunu da
kiralama sürelerinde sona yaklaşılan marinalara
marinacıların yatırım yapmaması. Çünkü devletin
yeniden ihale başlatıp aynı kişiye vermeme durumu
var. Bu sebeple, devlete teslim etme zamanı geldiğinde
de çok büyük yatırımlar isteyen marinalar doğacak.
Evet, tüm bunlar marinaların karşı karşıya kaldığı
ciddi sorunlar. Ancak bir de onların yarattığı sorunlar
var. Bizde, birkaç tane marina hariç, tüm marinaların
ücretleri Euro üzerinden verilir. Dövizle alışveriş yapan
marinaların hepsi, Euro veya Dolar ile aldıkları borçları
ödediler. Milli Emlak’a da Euro olarak kira ödemiyorlar;
işletme ve personel giderleri de döviz üzerinden
ödenmiyor; kaldı ki, elektriği satıyorlar. Marinaların
hiçbiri elektrik satamaz çünkü Enerji Piyasası
Kanunu'na göre bu yasaktır. Onlar da elektrik kutusu
kullanım bedeli diye alıp kılıfına uyduruyorlar.
Tüm bunlara rağmen şu da bir gerçektir ki, Türkiye’deki

2017 yılında çıkan,
Türk bayrağına geçiş
için ÖTV ve KDV'yi
kaldıran yasalar,
sosyo ekonomik,
yapıya, sosyal hayata
ve devlet gelirine
önemli bir fayda
sağladı ve tekne ve
yat sektöründe büyük
bir sinerji yarattı.
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marinaların kalitesi, Avrupa’daki pek çok marinadan çok
daha yukarıdadır. Türkiye’deki tüm marinalarda 24 saat
palamar hizmeti alabilirsiniz ama Yunanistan’da ve diğer
Avrupa ülkelerinde bu hizmeti alamazsınız. Bu sadece
bir örnek, bizim marinalarımızdan alınan hizmetler
üst kademede. Fakat Türkiye’de denizciliğin gelişmesi
için herkesin böyle bir hizmete ihtiyacı var mı, sorusu
ortaya çıkıyor bu sefer. Türkiye’de teknesi olan, denizci
olan herkesin beş yıldızlı marina hizmetine ihtiyacı
yok. Bunun en güzel örneklerinden biri Yunanistan’dır.
Belediye marinaları, çok düşük ücretlerle halkın
kullanımına sunulmaktadır. Bizde ise İSPARK’ın açtığı
marinalar özel marinalarla yarışıyor.

2013 yılından bu yana düzenlediğiniz CNR
Boat Show Fuarı'nın sektöre ve denizciliğe
yansımaları nasıl oluyor?
Özellikle 2018 fuarı ile birlikte, Dentur olarak, fuarın
içine pek çok aktivite ve seminerler koyarak daha
proaktif bir etkinliğe dönüştürdük Boat Show’u.
Denizcilik ve deniz ile alakalı yarışmalar ve etkinliklerle
fuarı daha denizci bir seviyeye taşıdık. Bu sene gerçek
bir deniz sever olan büyük usta Sunay Akın, Dentur için
“Sunay Akın ve Deniz Hikayeleri” isimli özel bir gösteri
yaptı. Önümüzdeki dönemlerde de bu tür etkinlikler
yapmaya devam edeceğiz. Bu sene ilk olarak süperyat
pavilyon açtık. Normal şartlarda süperyat sahipleri Boat
Show’da teknelerini sergileyemiyordu. Ancak bu sene
tekne maketleri ile oraya katılıp ürünlerini dağıttılar.
Fuarın denizcilik ve deniz kültürüne en güzel
yansımasını şu örnekle anlatmak isterim: 2017 senesinde
katıldığı fuarda, ben bu tekneyi istiyorum, diye ağlayıp
televizyon gündemini meşgul eden çocuk. Burada
küçük büyük herkesin deniz, denizcilik, deniz yaşamı
ve kültürüne dokunmasını sağlıyor, temas ettiriyoruz.
Denizcilik okul ve fakültelerindeki öğrencileri belirli
zamanlarda burada ağırlayarak teknelere ve denizlere
dair bilgiler aktarıyoruz. Okulda aldıkları teorik bilgilerin

2018 CNR Boat Show,
Superyacht Paneli
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pratiğe yansıtılmasını ve denizciliğin nereye doğru
gittiğini de görmelerini sağlıyoruz.
Bunun yanında halkın da buraya gelmesi, öğrenmesi
bizim için önemli. Ben bu noktada medyaya biraz
kırgınım. Çünkü sizin yukarıda bahsettiğiniz “yanlış
reklam”ı yapıyorlar. En büyük tekne, en pahalı tekne,
en meşhur alıcı fuarı değil burası. Burada her bütçeye
uygun, farklı boylarda tekneler var. Attıkları sükseli
başlıkların denizciliğe ve kültüre hiçbir katkısı yok. Biz
burada herkesin denize temas etmesi adına bir çaba sarf
ediyoruz. Herkesin tekne alabilmesi adına kampanyalar
düzenliyoruz. Herkes denizci olsun istiyoruz çünkü.
Biz, torununa balık tutmayı, yüzmeyi öğretmek isteyen
emekli dedenin alabileceği tekneler de barındırıyoruz.

TURMEPA’nın çalışmalarını denizcilik adına
nasıl değerlendirirsiniz?
TURMEPA’nın tüm çalışmalarını canı gönülden ve
daha fazla katkı sunmayı umut ederek destekliyoruz.
Biliyorsunuz ki, bizim gibi sivil toplum kuruluşları çok
kısıtlı bütçelerle çalışıp denize hayat vermeye çabalıyor.
Bizler için gönüllülük esası çok değerli. O nedenle, daha
fazla insanı gönüllü olmaya devam ediyoruz.

Dentur’un ICOMIA üyeliği Türk denizciliğine
nasıl bir avantaj sağlıyor?
38 ülkenin üye olduğu ICOMIA’nın 2001 senesinden
beri asil üyesiyiz. Bu kuruluşun, teknik, istatistik, çevre,
teknecilik ve denizciliği geliştirme komiteleri gibi
farklı komitelerinde fiilen çalışıyoruz. Bu sene Berlin’de
yapılan senelik kongrede, beş yıllığına ICOMIA İcra
Kurulu Üyeliği’ne seçildim. Bu sadece bizim için değil,
Türk denizcilik sektörü adına da önemli bir çalışma.
Uluslararası bir platformda Türkiye’yi ve denizciliğini
temsil edeceğiz ve Türkiye’de yapılan çalışmalara daha
fazla katkı sağlamaya çalışacağız. Bu noktada, diğer
STK ve kuruluşların katkılarına her zamankinden daha
fazla ihtiyacımız olacaktır.

CNR Boat Show'da
küçük büyük
herkesin deniz,
denizcilik, deniz
yaşamı ve kültürüne
dokunmasını
sağlıyor, temas
ettiriyoruz. Herkesin
tekne alabilmesi
adına kampanyalar
yapıyoruz çünkü
herkes denizci olsun
istiyoruz.
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YARIŞTIĞI
FUAR
BAŞLIYOR

LÜKSLERiN
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DÜNYANIN EN PRESTIJLI YAT
FUARLARINDAN SAYILAN
MONACO YACHT SHOW,
26-29 EYLÜL TARIHLERI
ARASINDA 600’E YAKIN
FUAR KATILIMCISININ YANI
SIRA 40’I ILK KEZ GÖRÜCÜYE
ÇIKACAK 120 SÜPER YATA
EV SAHIPLIĞI YAPMAYA
HAZIRLANIYOR. FUARIN EN
BÜYÜK TEKNESI LURSSEN’IN
INŞA ETTIĞI 95,2 METRELIK
KISMET OLURKEN, EN
PAHALI TEKNESI ISE TANKOA
YATIN ILK KEZ TANITACAĞI
50 MILYON EURO’NUN
ÜSTÜNDE DEĞERE SAHIP
SOLO OLACAK.

B

Bu yıl 28’incisi
düzenlenecek olan Monaco
Yacht Show, geçmiş yıllarda
olduğu gibi bu sene de lüks
ve ihtişama ev sahipliği
yapacak. Milyon dolarlık
dünyanın en lüks süper
yatlarının sergileneceği
fuarda bu yıl inşa edilerek
alıcılarına teslim edilen süper
yatlar da tanıtılacak. 40
süper yat da yeni sahipleri
için görücüye çıkacak. Süper
yat kategorisinde dünya
markası olmayı başaran
Türk üreticiler de fuarda,
amiral yatlarını tanıtacak.
Monaco Yacht Show’da
sergilenecek en pahalı ve
en büyük teknelere
mercek tuttuk.
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FUARIN EN BÜYÜĞÜ KISMET
95,2 metrelik uzunluğu ile Monaco Yacht Show’un bu yılki en büyük teknesi olan Kısmet,
2014 yılında Alman Lürssen tersanesi tarafından inşa edilmiş. İç tasarımı ise Reymond
Langton Design tarafından yapılmış. Teknede çelik gövdenin yanı sıra üst yapı alüminyum
malzeme kullanılmış. 12 misafirin kalabileceği yedi kamaraya sahip tekne, 28 personelin de
kalabileceği konaklama imkanı sunuyor. Kısmet, charter tekneler arasından en büyük yat olma
özelliğine de sahip. 17 knot hıza sahip tekne, konforlu bir seyir keyfi sunuyor.

FUARIN EN GÖZDE YELKENLISI MIKHAIL VORONTSOV
Bozburun’da beş yıl önce Dream Ship Victory tarafından inşa edilen 64.5 metre uzunluğa
sahip Mikhail Vorontsov adlı yelkenli, fuarın en büyük yelkenli teknesi olarak öne çıkıyor.
Görücüye çıkmasının nedeni ise charter için uygun durumda olması. İç tasarımını Ken
Freivokh’un yaptığı teknenin dış tasarımı ise Valeriy Stepanenko’ya ait. Teknede bulunan
beş kamara 12 misafirin konaklamasına imkan verirken, tekneyi yönetecek 11 kişilik
personel için de ayrıca bir yaşam alanı bulunuyor.

FUARIN EN PAHALISI SOLO
Tankoa Yachts tarafından bu yıl denize indirilen 72 metre uzunluğundaki Solo,
sahip olduğu donanımla fuarın en pahalı teknesi olma özelliğine sahip. Fiyatı 50
milyon Euro’nun üstünde olan Solo’nun haftalık kirası ise yaz döneminde 800 bin
dolar civarında. Francesco Paszkowski tarafından tasarlanan tekne, Temmuz ayında
suyla tanışarak test seyirlerine çıktı. İlk gösterimi ise Monaco Yacht Show’da olacak.
Solo, panoramik bir üst salonun yanı sıra geniş alt salon, kamaralar ve havuza sahip.
17 knot seyir hızı olan tekne, sahip olduğu altı kamarada 12 kişiyi misafir edebiliyor.
Master kabin, VIP suit ve dört adet iki kişilik kamaradan oluşuyor. Tekne içinde,
sauna, hamam, kuaför, spor ve masaj salonun yanı sıra çalışma bölümü bulunuyor.
Teknenin çoğu bölümü geniş lumbuzlar sayesinde panoramik görüntü sunuyor.
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GO, TÜRKIYE’YI TEMSIL EDECEK
Monaco’da sergilenecek yeni tekneler arasında Tuzla’da Turquoise tarafından inşa
edilen Go adlı tekne de bulunuyor. 77metre uzunluğa sahip yat, bu yıl sahibine
teslim edildi. İç ve dış tasarımı H2 Yacht Design tarafından yapılan Go, turkuaz
mavisi gövdesi ve alüminyum üst yapısıyla dikkat çekiyor. Dokuz kamara ile 18 kişiye
kadar misafir ağırlayabilen süperyatta, mürettebat için ayrılan alanda da 20 kişilik
yaşam alanı bulunuyor. Ana lobiye ulaşan misafirler isterlerse merdivenlerle ya da
tam boy bir asansörle salonun ve yemek alanının yer aldığı ana güverteye ulaşabiliyor.
Go’da yer alan bazı ana özellikler arasında ana kamaraya özel olarak ayrılmış baş
tarafına bakan güverte ve özel bir havuz, havuzlukta yer alan beş metrelik bir havuz
ve 162 metrekare süperyat beach club bulunuyor. Ayrı bir garajda ise 10 metrelik bir
limuzin ve 8 metrelik çok amaçlı bir tender için yeterli alan mevcut.

ALMAN ELANDESS
Almanya’da inşa edilen ve bu yıl
sahibine teslim edilen Elandess,
74.5 metrelik uzunluğu ile
Monaco’da sergilenecek yeni lüks
yatlar arasında bulunuyor. Abeking
& Rasmussen tarafından inşa
edilen yatın iç ve dış tasarımını
Harrison Eidsgaard yapmış.
Yedi kamara ile 12 kişiye kadar
misafir ağırlayabilen süperyatta,
mürettebat için ayrılan alanda da
24 kişilik yaşam alanı bulunuyor.

2018’IN EN BÜYÜĞÜ "DAR"
Oceanco’nun inşa ettiği 90 metrelik motor yat Dar’ın gövde
tasarımı Miami merkezli tasarımcı Luiz de Basto, iç tasarımı
ise Nuvolari & Lenard tarafından yapıldı. 2018 yılında
sahibine teslim edilen teknede bulunan altı kamarada 12 kişi
konaklayabiliyor. Ayrıca 31 kişiden oluşan ekip için personel
kamarası da mevcut. Tasarımda pencerelerin büyük tutulması,
gün ışığı ile ferah bir ortam sunuyor. Üst güvertedeki master
kabinin özel bir terası ve havuzu bulunuyor. Ana salonun geniş
pencereleri sayesinde muhteşem bir deniz manzarasına sahip.
Teknenin hızı 20 knota kadar çıkabiliyor.
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GLOBAL YATIRIM
HOLDING YÖNETIM
KURULU BAŞKANI
MEHMET KUTMAN

ÇEVRE
POLITIKAMIZ
ULUSLARARASI
STANDARTLARI
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Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmesi olan
Global Yatırım Holding'in liman iş kolu sekiz ülkede
14 kruvaziyer liman ve 2 ticari liman işletiyor. Akdeniz
çanağında lider konumda olan holdingin Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, hedeflerinin global
liman devi olmak olduğunu dile getiriyor. Bu yılın Mayıs
ayında Karayipler’deki Havana Limanı’nı portföyüne
katan firma, yakın dönemde en az dört en fazla altı yeni
kruvaziyer limanı işletmesini üstlenme operasyonunu
tamamlamayı hedefliyor.
Dergimiz DenizTemiz için bir araya geldiğimiz Mehmet
Kutman ile Global Yatırım Holding'in projelerini,
denizleri ve denziciliği konuştuk.

Global Yatırım Holding’in başarı hikayesini
kısaca nasıl değerlendirirsiniz?
Global Menkul Değerler ile 1990’da aracı kurum
olarak kurulmuş olmakla birlikte, holdingleşmemiz
Kuşadası Limanı’nın portföyümüze katılması ile 2004
yılında gerçekleşti. Dolayısıyla, grubumuzun 2004
yılında kurulduğunu söyleyebiliriz. Bugün itibariyle,
dünyanın en büyük kruvaziyer işletmecisi olmanın
yanı sıra portföy yönetimi, temiz ve yenilenebilir
enerji, sıkılaştırılmış doğalgaz (CNG), gayrimenkul ve
madencilik sektörlerinde faaliyet gösteriyoruz. Stratejik
alanlarımız ise liman işletmeciliği, portföy yönetimi, enerji
sektörlerinden oluşuyor.

2018 ve önümüzdeki dönem için sizin
adınıza birincil sektörün limanlar olduğunu
biliyoruz. Bu konuda çalışmalar nasıl gidiyor?
Hangi bölge ve ülkeler yatırım hedefinizde?
Limanlar, 2018 için bir numaralı sektörümüz oldu.
Liman operasyonlarımızı, bağlı kuruluşumuz Global
Ports Holding aracılığıyla yürütüyoruz. Global Ports
Holding, bugün dünyanın en büyük kurvaziyer liman
işletmecisi konumuna yükselmiş durumda. Avrupa
kruvaziyer pazarında yüzde 25 paya sahip. Bu alanda
öncü olarak yeni aldığı limanlar ile konumunu
pekiştiriyor. Sektöründe global olarak lider ve sektörünü
yönlendiren bir şirket. Dünyada kruvaziyer limanları
işleten, bir network kuran, burada havalimanlarına benzer
bir dönüşümü tek başına başlatmış bir şirket. 3 kıtada
8 ülkede 14 kurvaziyer limanında yaklaşık 7,3 milyon
yolcu ağırlıyoruz. Bunların arasında Akdeniz’in en büyük
limanlarından Barselona (2 milyon yolcuyu geçtik) ve
Venedik (1,5 milyon yolcu) ve Asya’nın en önemli ana
limanlarından Singapur bulunuyor.
2018’de işletme hakkını kazandığımız Havana Limanı,

Karayipler’deki en dikkat çeken limanlardan biri...
GPH’in ilk limanı Ege Port, Kuşadası, dünyaca ünlü
Efes’e olan yakınlığı ile Türkiye’nin en yoğun limanı.
Yakın dönemde toplamda en az dört en fazla altı yeni
kruvaziyer limanı işletmesini üstlenme operasyonunu
tamamlamayı hedefliyoruz.

Bu sene limanlar dışında yatırım yapacağınız
başka alanlar olacak mı? Global Yatırım
Holding, bu sene ve önümüzdeki dönem için
ne kadarlık bir yatırım öngörüyor?
Temiz ve yenilenebilir enerji alanında, Türkiye’de
lider yatırımcı olmayı hedefliyoruz. Biokütle ve güneş
santralleri başta olmak üzere, yenilenebilir enerji
yatırımlarına odaklanıyoruz. Mevcutta temiz ve
yenilenebilir yatırımlarımızın toplam kurulu gücü 75,5
megavat seviyesinde. Bu rakamı 2020 sene sonu itibariyle
yaklaşık 300-400 megavata yükseltmeyi hedefliyoruz.
Sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) iş kolu tarafında, Global
Yatırım Holding olarak, geçtiğimiz aylarda liman
işletmeciliğinin ardından yurt dışı yatırımlarına başladık.
Yüzde 93,7 oranındaki bağlı ortaklığımız sıkıştırılmış
doğalgaz (CNG) şirketi Naturelgaz, Kamerun’da
doğalgaz üreticisi ve dağıtıcısı Victoria Oil & Gas’ın
bağlı ortaklığı Gaz du Cameroun (GDC) ile münhasır iş
ortaklığı anlaşması imzaladı.

İstanbul Yenikapı’da yapılması planlanan
kruvaziyer limanı projesine bakışınız nasıl? Bu
projede bulunmak gibi bir hedefiniz var mı?
İstanbul’un kesinlikle kruvaziyer gemiler bakımından
bir “home port”a yani gemilerin esas çıkış noktası olan,
turlarını tamamlayıp geri geldikleri bir ana limana ihtiyacı
var. Avrupa’da hem bu kadar cazip hem bu kadar büyük
su kenarında başka bir şehir yok. Şehre yakınlık önemli
bir kriter. Ayrıca, yeni havalimanı ile yeni kruvaziyer
limanı arasında sinerji yaratılması gerekiyor. Kruvaziyer
turistleri, yüksek harcama potansiyeline sahip turist
grubunu oluşturuyorlar. Bir kruvaziyer turistinin uçakla
gelip, limana geçerek yolculuğuna başlaması, Türkiye
ve İstanbul’da turizme büyük katkı sağlar. Devletimizin
işi resmileştirmesine, projeyi açıklamasına göre, yani
somutlaştığında biz de detaylı incelememizi yapacağız.

TEMIZ VE
YENILENEBILIR
ENERJI ALANINDA,
TÜRKIYE’DE LIDER
YATIRIMCI OLMAYI
HEDEFLIYORUZ.
BIOKÜTLE VE GÜNEŞ
SANTRALLERI
BAŞTA OLMAK
ÜZERE,
YENILENEBILIR
ENERJI
YATIRIMLARINA
ODAKLANIYORUZ.
2020 YILINA KADAR
YATIRIMLARIMIZI
ARTIRACAĞIZ.

Türkiye kruvaziyer turizminde son yıllarda
pazar kaybetmeye başladı. Yeni liman,
operatörleri yeniden Türkiye’ye çekmek için
tek başına yeterli mi sizce?
Yeni limanı ve bahsettiğiniz gelişmeyi birbirinden
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ayırmak gerekiyor. Bölgemizde yaşanan gelişmeler ve
darbe girişimi yadsınamayacak olumsuz bir etki yaptı.
Ancak sevindirici olan şu ki, 2019 yılı için bugünlerde
kendi limanlarımıza beklentimizin üzerinde
rezervasyonlar almaya başladık. 2020’de ise çok güçlü
bir geri dönüş bekliyoruz. Bu olumlu gelişmenin
arkasında şüphesiz, devletimizin attığı önemli
adımların katkısı var. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
kruvaziyer gemiler ile başlattığı ve 2019 sonuna kadar
devam edecek yolcu başı teşvik ödemesi önemli ve iyi
ses getirdi. Yine olağanüstü halin kaldırılmış olması bir
diğer başka olumlu etken.
Global olarak, bizler de bu süreçte son derece aktif
bir şekilde birçok faaliyette bulunduk ve bulunmaya
devam ediyoruz. Büyük kurvaziyer gemi firmalarının
tepe yöneticileri, güvenlik yöneticileri ile defalarca bir
araya geldik ve Türkiye’nin son derece güvenli olduğu
vurgusunu yaptık. Uluslararası fuarlarda, kongrelerde,
seminerlerde “güvenli Türkiye” vurgusu yaptık. Bu
anlamda baktığımızda GPH çatısı altında hizmet veren
üç Türk limanımız Kuşadası, Bodrum ve Antalya, bu
ağır kriz süreci içerisinde ülkemize gelen kurvaziyer
gemi ve yolcularının yüzde 70’ine ev sahipliği yaptı.
Özellikle Kuşadası Limanımız 2016, 2017 ve 2018
yıllarında tek başına ülkemize gelen kurvaziyer gemi
ve yolcuların yüzde 60’ına ev sahipliği yapıyor. Her şey
yolunda giderse, Türkiye 2021 ve 2022 yıllarında eski,
şöhretli günlerine geri dönmüş olacak.

“Her liman bir büyükelçilik gibidir” sizin
sözünüz. Bu bağlamda Global Yatırım Holding
Türkiye’nin tanıtımında nasıl bir rol oynuyor?
En önemli kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetimiz olan
ve “İyilik Koşusu” olarak adlandırdığımız Global Run’ın
aynı zamanda Türkiye’nin tanıtımını da yaptığımız
en büyük etkinlik olduğunu söylemek yanlış olmaz.
İlk olarak Bodrum’da başladı ve bu yıl Bodrum’da
beşincisi koşuldu. Global Run Bodrum’u Global
Yatırım Holding olarak düzenliyoruz. Her yıl bir sosyal
sorumluluk partnerimiz oluyor. Bu yıl partnerimiz
Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği oldu.
2014’te ilk Global Run Bodrum’un başarısı üzerine
Global Ports Holding’in liman işletmeciliği
faaliyetlerinin çekirdeğini oluşturan Akdeniz çanağına
yayılma kararı alındı. Global Ports Holding, 2015’te
Karadağ’da, Adria Limanı ile bağlantılı Global Run
çatısı altında Global Adria Half Marathon ve 10K yarışı
düzenlendi. Bu yarışın gelirleri limanın bulunduğu
Bar şehrindeki Secondary School of Economics and
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Hospitality okulunun gelişimi için bağışlandı. 2016’da
Malta’da Global Run Valetta ile Puttinu Cares Kanser
Destek Topluluğu desteklendi. Geçtiğimiz yıl ise İtalya’daki
Ravenna Limanımızda Global Run düzenlendi. Gelirleri
Forli ve Rimini’de bulunan Romagnolo Onkoloji
Enstitüsü’nün (ROE) yürüttüğü projelere destek için
kullanıldı. Bu yıl Global Run’ı Akdeniz çanağı dışına
çıkarmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

Global Yatırım Holding’in temiz çevre ve
denizlerle alakalı yaptığı çalışmalar neler?
Tüm iştiraklerimizin de uymakla yükümlü olduğu politika
ve esaslara ilave olarak, çevre performansımızın etkin takibi
ve yönetimi için uluslararası standartlarda yönetim sistemi
uygulamalarını yaygınlaştırıyoruz. Enerji şirketlerimiz ve
limanlarımızdan Malaga, Kuşadası, Bodrum, Lizbon ve
Antalya işletmelerimizde ISO 14001 sertifikası bulunuyor.
Holding olarak ISO 14001 sertifikasyon sürecimiz 2018
içinde tamamlanacak. Bunun yanında Kuşadası ve Bodrum
işletmelerimiz de Green Port kategorisinde sertifika
sahibi. Önümüzdeki dönemde Lizbon Limanı’nda da
Green Port sertifikasına başvurmayı amaçlıyoruz. Ayrıca
Antalya Limanımız ESPO (Avrupa Deniz Limanları
Organizasyonu), EcoPorts tarafından Yeşil Liman
Uygulamaları bünyesinde yer alıyor.

Denizciliğin iş dışında en büyük zevklerinizden
biri olduğunu da biliyoruz. Nasıl başladı bu
sevgi, denizde ne kadar zaman geçiriyorsunuz?
İlk gençlik yıllarımda başladı ve iş hayatımda da büyük

Çevre
performansımızın
etkin takibi ve
yönetimi için
uluslararası
standartlarda
yönetim sistemi
uygulamalarını
yaygınlaştırıyoruz.
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etkisi oldu. İlk yurt dışı seyahatim 1970'li yılların
başında gemide miçoluk yaparak oldu. Beyrut ve
Romanya’ya gitmiştim. Daha sonra 1976 yılında çalışma
hayatına atıldım. 1980’li yılların başında İngiltere’de
çalışma hayatına gemi broker’ı olarak devam etim.
Sonra Amerika’daki yaşamım sırasında Dallas Texas’da
deniz eksikliğinin ne demek olduğunu çok iyi kavrayan
biri olarak bundan sonra güzelim şehrim İstanbul
dışında başka bir şehirde yaşamayı düşünmüyorum.

Temiz denizler adına yaptığınız çalışmalar,
dahil olduğunuz STK’lar var mı?
Yerleşkelerimizden biri Gökova Körfezi’nde bulunuyor.
Gökova Körfezi yakınında Özel Çevre Koruma Bölgesi
statüsüne sahip Boncuk Koyu’nda, Kum Köpekbalığı
(Carcharhinus Plumbeaus) ve Üreme Alanı projesi
kapsamında Akdeniz Koruma Derneği ile 2015
yılında başlattığımız iş birliği hâlâ devam ediyor. Proje
kapsamında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakların
Korunması için Uluslararası Birlik (IUCN) tarafından
kırmızı listede hassas kategorisinde ve Akdeniz bölgesel
kırmızı listesinde ise tehdit altında kategorisinde
sınıflandırılmış olan kum köpekbalıklarının ve yaşam
alanlarının korunmasına katkı sağlıyoruz. Bu doğrultuda
yapılan çalışmalara yerel balıkçıları dahil ediyor, onların
tecrübelerinden de faydalanıyoruz.

KUŞADASI
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TURMEPA’nın çalışmalarını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
24. yılını kutlayan TURMEPA, denizlerin korunmasının
öneminin toplumumuza aşılanmasında önemli bir
mihenk taşı oldu. Düzenlediği atık toplama kampanyaları,
denizlerin temizlenmesinden öte, o atıkların denizlere
atılmaması konusunda önemli bir bilinç oluşturdu.
Sayın Rahmi M. Koç’un kurucu olarak ileri görüşlülüğü,
ülkemizin hazinesi olan Ege’deki cennet koyların erken
bir dönemde korunmasını, sahip çıkılmasını sağladı.
TURMEPA, tüm Türkiye tarafından denizlerin korunması
konusunda akla gelen ilk sivil toplum kuruluşudur.

24. yılını kutlayan
TURMEPA, denizlerin
korunmasının
öneminin
toplumumuza
aşılanmasında önemli
bir mihenk taşı oldu.
Bugün tüm ülkede
denizlerin korunması
konusunda akla ilk
gelen sivil toplum
kuruluşu.

uzakdestinasyon

AKDENIZ’IN EN POPÜLER YERLERINDEN BIRI KIBRIS.
MAVISI, YEŞILI, TARIHI ILE ADINDAN SÖZ ETTIRIYOR.
ANCAK AKDENIZ’IN BU GÖZDE ADASI SON ZAMANLARDA
GÜZELLIKLERINDEN ZIYADE KAYBEDECEKLERI ILE ÖN PLANA
ÇIKIYOR: İKLIM DEĞIŞIKLIĞININ GÖTÜRECEKLERIYLE.
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İKLIM
DEĞIŞIKLIĞININ
GÖLGESINDE

KIBRIS
51

K

uzakdestinasyon

Kuzeyi ve güneyi birbirinden ince bir sınır ile ayrılmış;
bu sınır doğrultusunda iki farklı toplum, iki farklı
kültür yaratmış bir ada: Kıbrıs. Bu adada sınırı geçmek,
sadece adanın karmaşık ve acı dolu tarihine göz
gezdirmek değil, Kıbrıs’ın iki toplumunu da tecrübe
etmeye izin veriyor: Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler.
Bu iki toplum, inançla bölünmüş zengin bir tarihle
bağlantılı olarak, birbirinden farklı ama aynı derecede
benzerler. Bu misafirperver adada, manzara ve Akdeniz
iklimi adanın hangi tarafında olduğunuzun en güzel
ayrıtıdır. Biz, manzaranın Türkiye’ye baktığı yarımada,
yani kuzeydeyiz. Yavru vatanda…
Akdeniz’in en büyük üçüncü adası olan Kıbrıs’ın kuzey
kesiminde varlığını devam ettiren Kuzey Kıbrıs Türkiye
Cumhuriyeti, 45 bin kişilik bir nüfusa sahip. Ada
ülkesinin başkenti Lefkoşa olmasına rağmen özellikle
turizmin kümelendiği bölüm ise liman kenti Girne.
Bağımsızlığını kazandığı 1983 yılından bu yana Türkiye
tarafından ekonomik, siyasi ve askeri olarak desteklenen
ülkeye tek giriş de Türkiye’den. Adanın güney (Rum)
kesiminden kuzeye geçiş, büyük illerden hava yolu ile
mümkün. Uçaklar, Lefkoşa’nın biraz dışında yer alan
Ercan Havalimanı’na direkt uçuş gerçekleştiriyor. Ancak
toplu taşıma gibi seçenekler, adanın genelinde, yok
denecek kadar az. Bunun nedeni de her iki tarafta da özel
araç kullanımının tercih edilmesi.
Akdeniz ikliminin hakim olduğu Kıbrıs adasında
ekonomideki en büyük pay, turizme ait. Akşamları
güneşi en güzel şekilde batıran sapsarı kumsallar ve
mavi deniz, tüplü dalıştan uçurtma sörfüne aklınıza
gelebilecek her türlü su sporuna elverişli. Maviden
içeriye doğru yürüdüğünüzde de kır çiçekleri ile
süslenmiş çayırlar, üzüm bağlarının yoğun olarak yer
aldığı dik vadiler, yürüyüş ve bisiklet için ideal yemyeşil
çam ormanları çıkıyor karşınıza.

UZAK ANADOLU
Ada, 1960 yılında İngiltere’den bağımsızlığını kazanıp
Kıbrıs Cumhuriyeti olarak varlığını ilan etti. Daha
sonra 1974’te, Yunan darbesinin ardından, Türkiye’nin
gerçekleştirdiği harekat sonrası adanın kuzeyinde bir
uydu devlet kuruldu. Bu federe devlet 83’te Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adını aldı. 2004 yılında Rum
kesimi, adanın tamamını temsilen, Kıbrıs Cumhuriyeti
adıyla AB’ye katıldı. Bugün, Türkiye dışında hiçbir
devlet ve BM, Türk tarafını tanımıyor, onlar için orası
Kıbrıs Cumhuriyeti. İngiliz, Ermeni, Maruni gibi
toplulukların da yaşadığı adada, nüfusun yüzde 70’ini
Rumlar, yüzde 30’unu Türkler oluşturuyor. Kıbrıs Türk
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tarafına geçiş vizesiz, kimliğinizle girebiliyorsunuz. Bu
arada pasaportla girmeniz halinde, pasaporta vurulacak
T.C. damgası sebebiyle Yunanistan’a geçiş yapamazsınız.
Anadolu insanın Anadolu dışında yaşadığı ender
lokasyonlardan biri Kuzey Kıbrıs. Hareketli gece hayatı,
kasinoları, masmavi deniz ve sapsarı kumsalları, sıcakkanlı
insanları ile temsil ediliyor. Adanın, büyük ve kalabalık tatil
yerleri, uluslararası zincir mağazaları ve alışveriş merkezleri
ile göze çarpan güney tarafından kuzey tarafına geçmek “İşte
Akdeniz” dedirtiyor: Daha yavaş bir yaşam, daha fazla sakinlik
ve huzur, uzak köyler…
KKTC’nin başkenti Lefkoşa, haçlı kaleleri, camileri,
müzeleri, bedesten ve hanları, arkeolojik alanları ve tarihi
yapıları ile dikkat çekiyor. Son derece canlı bir şehir
merkezine sahip.
Adanın en güzel iki şehirden biri Girne. Türkiye’den tatil
planı yapanların en gözde bölgesi. Görüntüsü itibariyle gerçek
bir Akdenizli olan Girne, tarihi bir limana, tarihi kalelere,
müzelere, köşklere ve daha pek çok tarihi esere ev sahipliği
yapıyor. Kumsalları ile de oldukça gözde. Liman bölgesinde
çok sayıda, kafe, restoran, gece mekanı barındırıyor.
Gazimağusa, Girne ile beraber diğer bir güzel şehri. Çok
sayıda turistik ve tarihi mekana sahip. Güzel kumsalları ve
gece hayatı ile turistleri tavlayan kent, eğitim hayatı -Doğu
Akdeniz Üniversitesi- ile de gözde.
Adanın dört ana şehrinden biri olan Güzelyurt ise turunç
bahçeleri ile çevrili şirin bir yer. Ancak deniz ve kumsal olarak
diğer şehirlerden aşağı kalmıyor. Gezilecek yerler arasında
tarihi değerler de barındırıyor.

DOĞALGAZ VE IKLIM DEĞIŞIKLIĞI
Kıbrıs güzelliklerinden ziyade son zamanlarda ortaya
çıkan doğalgaz arama çalışmaları ve iklim değişikliği ile
daha fazla gündem olmaya başladı. Masmavi denizi ve

Masmavi denizi ve
yemyeşil ormanları ile
dikkat çeken Kıbrıs,
açıklarda yapılan
doğalgaz arama
çalışmaları ile ortaya
çıkan bir gerginliğin
gölgesinde yaşıyor.

yemyeşil ormanları ile dikkat çeken ada, açıklarda
yapılan doğalgaz arama çalışmaları ile ortaya çıkan bir
gerginliğin gölgesinde yaşıyor.
Rum kesimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
dahil, doğu Akdeniz’i 13 parsele bölüp doğalgaz aramaları
yapmaya başladı. Yabancı şirketler, Rum kesiminden aldığı
ruhsatlarla bölgede çalışmalar yapıyor.
Türk tarafı, tek taraflı faaliyetlerle Türklerin adanın
doğal zenginliklerinden hakkını alamadığını ve yapılacak
sondaj çalışmaları sayesinde ortaya çıkacak kaynakların
hemen paylaşılması gerektiğini söylüyor. Rum kesimi
ise sürdürülen faaliyetlerin egemenliklerinin bir unsuru
olduğunu ve bir gün ada birleşirse tüm kazanımın adil
bir şekilde paylaşılacağını savunuyor.
Ancak asıl sorun doğalgazı kimin aldığı değil, doğalgazın
çıkarılması… Rum kesimi ile KKTC ve Türkiye
ve Yunanistan’ı yeniden karşı karşıya getiren arama
tartışmasının esas önemli boyutu ise görmezlikten
geliniyor: İklim değişikliği.
Doğalgaz da diğer tüm fosil yakıtlar gibi seragazı
emisyonu oluşturan bir yakıt. Uzmanların belirttiğine
göre bölgedeki doğalgaz çıkartılırsa en az 256 bin 600
Gg (Gg=1000000 kg) CO2 atmosfere karışacak.
AB’nin şu anki miktarda doğalgaz kullanmaya devam
etmesi küresel sıcaklıkların 0,6 derece artmasına neden
olacak. Buna diğer fosil yakıtlar da eklendiğinde bu

miktar daha da artacak ve Paris Anlaşması’nın 2 derece
kuralı büyük bir darbe yiyecek. Paris Anlaşması’nda verilen
taahhütlere sadık kalmanın tek yolu, fosil yakıtlara olan
bağımlılığı ortadan kaldırmak, yenilenebilir enerjilere
daha fazla destek vermekten geçiyor. O nedenle Kıbrıs’taki
doğalgaz hiç çıkarılmamalı!
Hatta iklim değişikliği uzmanları, Türkiye’nin, itirazını
iklim değişikliği üzerinden yapması gerektiğini söylüyorlar.
Çünkü küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceye sabitlemek
için çıkarılmamış fosil yakıtların en az yüzde 80’inin hep
yerinde kalması gerekiyor.
İklim değişikliği nedeniyle, sıcak hava dalgaları ve
kuraklıkla boğuşan Kıbrıs’ta yapılan sondaj çalışmaları,
güzel adanın geleceğini daha da tehlikeye atıyor.
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SUALTI FILM YAPIM DIREKTÖRÜ BENGIZ ÖZDERELI

“TURMEPA ORTAK ILGI ALANIMIZDA”
ÇOCUKLUĞUNDAN BU YANA SUYUN ALTINDA OLDUĞUNU VE SUALTINDAKI GIZEMLI VE BENZERSIZ
YAŞAMIN ONU SÜREKLI FARKLI MECRALARA ÇEKTIĞINI DILE GETIREN BENG'S PRODUCTION'IN
KURUCUSU VE SUALTI FILM YAPIM DIREKTÖRÜ BENGIZ ÖZDERELI, DENIZLERIN NESILLER BOYU
MASMAVI KALMASI IÇIN HERKESI SAYGILI OLMAYA DAVET EDIYOR.
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Türkiye’nin en iyi sualtı yapımcılarından biri Bengiz
Özdereli. Katıldığı yarışmalarda, yurt içinden ve yurt
dışından 100’ yakın ödüle layık görülmüş.
1992 senesinde fotoğrafçılıkla başladığı sualtı sanatına
bugün filmler, belgeseller çekerek devam ediyor.
Özdereli’nin sualtı çekimleri ve görüntü yönetmenliği
yaptığı pek çok sinema filmi, belgesel, reklam ve
sosyal sorumluluk projeleri bulunuyor. Sualtının
zengin ve bilinmeyeni çok yaşamından kameraya
takılanları üç boyutlu olarak su üzerine taşıyıp,
bizlerin de sualtındaki yaşama eşlik etmemizi sağlıyor.
Çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu sualtı
dünyasını, “Hâlâ içinde, kendimi saatlerce
kaybettiğim oyun bahçem” olarak tanımlayan Sualtı
Film Direktörü Bengiz Özdereli ile sualtının gizemli
yaşamı ve kamerasından bize yansıttıklarını konuştuk.

Sualtıyla ilk ne zaman tanıştınız ve bu durum
sualtı film yapımcılığına nasıl evrildi?
Sualtı, çocukluğumdan beri ilgi alanım. Fransız
okyanus uzmanı ve yönetmen Jacques-Yves
Cousteau’nun açtığı bu gizemli dünyaya olan ilgim,
onu kurcalayıp farklı yönlerini keşfettikçe daha da
arttı. Çok küçük yaşlardan bu yana, suyun içine
bakmak, incelemek için oyuncaklarım oldu. Yaşım
ilerledikçe bu oyuncakların işlevleri ve kaliteleri arttı
ve profesyonel araçlara dönüştüler. Suyun altında
ilk nefes almaya başladığım anın üzerinden 35 sene
geçti. Ancak sualtı hâlâ daha içinde kendimi saatlerce
kaybettiğim oyun bahçem.
Hayat beni önce sualtında fotoğraf çeker yaptı.
Sonrasında çektiğim hareketli görüntüler benim
de hoşuma gidince video çeker oldum. Ardından
çektiklerimi insanlarla da paylaşmak için belgesel
filmleri yapmaya başladım. Yarışmalar, ödüller derken
sualtı belgeselleri çekmek hayatımın bir parçası haline
geldi. Ne yazık ki, ülkemizde belgesel yapımcılığından
para kazanmak mümkün olmadığından, yeni sualtı
ekipmanları alabilmek için kliplerde, filmlerde ve
dizilerde küçük sualtı sahneleri çekmeye başladım ve
artık bir sualtı yapımcısıyım. Belgesellerimi ise, ancak
özel tatil kaçamaklarımda çekebiliyorum.

Türkiye’de pek çok başarılı işe imza attınız.
Bu işlerin ve firmanız Beng’S Production’ın
arkasındaki motivasyon neydi?
Sualtını en az benim kadar seven, bilgili ve yetenekli
bir ekibimin olması, ekipmanlarımızın dünya
standartlarına sahip olması, başarılı işlerimizin en

önemli etkenleri. Yetenek, ekipman kalitesi ve bilgi
birikimi ile sualtında yapılabilecek her sinematik
sahneyi başarı ile görüntüleyebiliyoruz. Bu işte birey
değil, ekip olmanın bilincinde ve paylaşımındayız.

Belgesellerinizi çekerken sponsor desteği
ya da kanal desteği alıyor musunuz?
Bir amaca göre mi hazırlıyorsunuz
belgesellerinizi, istek üzerine mi?
Sponsor? Türkiye’de mi? Maalesef, henüz bunu
başaramadık. Önerdiğimiz projeyi bin bir
zorlukla kanal yöneticisine doğru anlatmayı
başarabildiğimiz zamanlarda, kanaldan alınan
sembolik ücretlerle, dünya standartlarında sualtı
çekimleri olan belgeseller çektiğimiz oldu. Altı
sene evvel TRT’ye çektiğimiz “Tek Nefes” belgeseli
bunlardan biri. TRT’nin tüm kanallarında
gösterime giren bu belgesel, hâlâ izleyici ile
buluşuyor. Ancak yeni bölümlerini çekmemiz
için önümüz açılmıyor. Yurt dışında yapılmış,
hazır belgeselleri alıp yayınlamak çok daha kolay
görülüyor. Oysa ki, Beng’S ekibi, yeni ekipman
parkuru ve edindiği tecrübelerle ile çıtasını çok
daha yükseltti ama kanallardan tık yok.

Suyun altında
ilk nefes almaya
başladığım anın
üzerinden 35
sene geçti. Ancak
sualtı hâlâ içinde
kendimi saatlerce
kaybettiğim oyun
bahçem.

Siz aslında mimarlık mezunusunuz.
Bu dal, sualtında çektiğiniz videolara
ne kadar etki ediyor?
Aldığım mimarlık eğitimi sualtındaki perspektif
ve görselliği kurgulamamda büyük fayda sağlıyor.
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Diğer yandan birlikte çalıştığım arkadaşlarım,
sinema ve fotoğrafçılık okumuş ve alanlarında en
iyileri olduğundan, çıkardığımız tüm işler seyirciler
tarafından ilgi ile karşılanıyor.

Sualtı çekimi yapmak canlıları, oradaki
ekosistemi tanımayı da gerektiriyor. Siz bu
ekosisteme nasıl vakıf oldunuz?
Sürekli çalışmak, gözlemlemek, merak etmek,
yaşamlarını anlayabilmek adına sualtındaki canlılarla
vakit geçirmek, sualtındaki ekosistemi tanıyıp o
dünyanın parçası olmamıza yardımcı oldu. Çekimini
yapmayı planladığımız canlının yaşam döngüsünü
öğrenmek, ne zaman saklandığını, ne zaman aktif
olduğunu, hangi habitatda yaşadığını, ne zaman
avlanmaya çıktığını, ne zaman çiftleştiğini vb. öğrenip,
işimizi şansa bırakmadan peşine düşüp görüntülüyoruz.
Ama unutmamak gerekir ki, sualtı her zaman
sürprizlerle doludur, ne zaman ne ile karşılaşacağınız
hiç belli olmaz. O nedenle, şansınızın da sizinle beraber
olması gerekir. Bir de her olasılığa hazırlıklı olmalısınız.
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Siz, sürprizlere ve olasılıklara nasıl
hazırlanıyorsunuz?
Doğumdan sonra suda yaşamı bırakmış ve hava ile nefes
alarak yaşayan bir tür olarak, sualtında kalabilmek ve
nefes alabilmek için eğitim almak ve özel ekipmanlar
kullanmak zorundayız. Tüm bu süreç, titizlikle ve
hata yapmaksızın sürdürülmeli ki, orada kalmaya
devam edelim ve bizler işimizi yapabilelim: Görüntü
kaydedebilelim. Hiçbir konuda kuralları esnetmeye
kalkmadan yapılan dalışlar, herhangi bir şekilde tehlike
arz etmez. Gereksiz macera ve özgüven patlaması
yaşamadan güvenli dalışlar yapmalı. En ufak bir sapma
istenmeyen sürprizleri çağırabilir.

Biz insanlar bir canlının yaşam alanına
müdahale edip onu savunma haline geçirmeyi
yırtıcılık olarak görüyoruz. Doğa ve denizlere
karşı bu benciliğimizi nasıl yenebiliriz?
Parçası olduğumuz doğanın kanunlarına saygı duymak
ve onun en tepesindeki baskın tür olmadığımızı ve
olamayacağımızı unutmayarak belki bu bencilliği

yenebiliriz, dahası içine düştüğümüz bu hatayı
düzeltebiliriz. Dünya sadece biz insanlara ait değil.
Sadece insanlığın var olabileceği bir yaşam şekli, bu
gezegende asla var olmayacak. Sadece zincirin bir
parçası olduğumuzun farkında olarak, doğaya saygı ile
yaşamaya bir karar verebilsek, her şey gelecek nesiller
için daha güzel olacak.

Avrupa ve Amerika yapımı filmlerde,
kliplerde, belgesellerde sualtına ciddi
bir yatırım yapıldığını ve insanoğlunun
deniz altı yaşamına merakından oluşan
bir pazar oluşturduklarını söyleyebiliriz.
Ülkemizde ise böylesi bir yatırımdan
bahsedemiyoruz. Neden?
Maalesef, ülkemizde kolaya ve ucuza kaçmak marifet haline
geldi. Hangi işimizi, konusunda yetkin ekiplerle yapıyoruz
ki? Ya daha ucuz ya da yakın, tanıdık bir ekiple “ne çıkarsa
kabulüm” mantığı ile yapılan işler, zaman zaman biz
yapımcılar ve yönetmenler için hayal kırıklığı oluyor. Biz de
çoğu zaman çabamızla bir şeyleri düzeltemeden kalıyoruz.
Son dönemde çok karşılaştığımız “liyakat” konusu
genellikle göz önüne alınmadığından, sorunuzdaki
durumlar yaşanıyor. Beng`S Production olarak, ödün
vermeden direnmeye devam ediyoruz. Bu sebeple de yüksek
görsel ve kalitedeki işlerde Beng’S Team imzası var hep.

Denize ve sualtı yaşamına dair en büyük
hayaliniz nedir?
Yüzünü dağa, sırtını denize vermiş bir toplum
olduğumuzu unutmadan yaşamaya devam
ettiğimizi görmek ya da bilmek en büyük isteğim.
Yaptığımız her işte, birkaç kişiyi bile, sualtının
gizemli ve kırılgan dünyasını koruyan bilinçli
kişilere dönüştürebiliyorsak ne mutlu bize.
Tüm amacımız, çocuklarımıza daha yaşamı bol
bir dünya bırakabilecek bilinci yükseltmek.

Yakın zamanda yeni bir film projesi olacak mı?
Projelerimiz hiç bitmez. Daima daha ilginç ve
kalitelilerini çekebilmek için önce hayal ediyoruz,
gereklilikleri oluşturuyoruz ve başarı ile çekimlerimizi
gerçekleştiriyoruz. Yeni projeler düşünmek, yeni
ekipman tasarımları yapmak, bunları gerçekleştirmek
ve sualtında başarı ile kullanmak bizim yaşamımız.

TURMEPA’nın yaptığı çalışmalarla alakalı neler
düşünüyorsunuz? TURMEPA ile beraber herhangi
bir projede yer almayı düşünür müsünüz?

Parçası olduğumuz
doğanın kanunlarına
saygı duymak ve
onun en tepesindeki
baskın tür
olamayacağımızı
unutmayarak doğaya
karşı bencilliğimizi
yenebiliriz.

Çevreye ve denizlere verdiği değerlerden dolayı
TURMEPA, her zaman, bizlerin ortak ilgi alanında yer
alıyor. Tabii ki, tekrar birlikte projeler üretmek isteriz ve
altına ortak imzalarımızı atmaktan onur duyarız.
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AKDENIZ’DE
ESKI BIR DENIZCI
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MERSiN

B

EŞSIZ BIR TARIHI MIRASIN
ÜZERINE KURULU OLAN
MERSIN, GEÇMIŞTE ELDE
ETTIĞI “ÖNEMLI LIMAN
KENTI” VASFINI BUGÜN DE
KORUYOR VE DENIZCILIK
FAALIYETLERI ILE ÜLKE
EKONOMISINE VE DENIZCILIK
KÜLTÜRÜNE KATKI
SAĞLAMAYA DEVAM EDIYOR.

Bundan yarım asır önce Adana’nın tarımsal hinterlandı
olarak tahsis edilen Mersin, bugün Türkiye’nin en büyük
liman kenti ve pek çok gezginin keşfetmek için ziyaret ettiği
bir destinasyon. Birçok kente yapılan yatırımların kendisine
yapılmaması ve ihmal edilmesine rağmen, kendi değerlerini
ve cazibe merkezlerini yaratmayı bilmiş: Mavi Bayraklı
plajları, denizi, müzeleri, tarihi yerleri ve mutfağı ile oldukça
başarılı bir kombinasyon. Fransa’nın Marsilya’sını andıran
deniz kenarı sokaklara sahip olan kentte, bir öğleden sonra
tekne gezisine çıkıp mavi, huzurlu ve bir o kadar da tembel
bir gün geçirebilir; akşam da deniz kenarındaki restoranlarda
enfes deniz mahsullerinin tadını çıkarabilirsiniz.
Mersin, denizi ve doğal güzelliklerinin yanında, yüzyıllar
boyu farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığından,
bu medeniyetlerin izlerinin toprağa sindiği bir bölge.
Tapınaklar, eksi kilise ve camiler, mezarlar, burçlar, antik
tiyatrolar, çeşmeler, antik şehirler, çarşılar, eski şehir kapıları,
köprüler, mağaralar, kaleler ve efsanelerin yarattığı tarihi
değerler, Mersin’in eski bölgelerinde varlığını sürdürmeye ve
buranın geçmişi ile alakalı rehberlik yapmaya devam ediyor.
Soli Pompeiopolis Antik Kenti. MÖ 7. yüzyılda,
Rodoslu denizciler tarafından kurulan antik kent,
Mezitli ilçesinde yer alıyor. Buradan çıkarılan eserler
Mersin Müzesi’nde sergileniyor.
Kleopatra Kapısı. Antik dünyanın en önemli liman
kentleri arasında yer alan Tarsus’taki bu kapı, Mısırlı
Kraliçe Kleopatra’nın Mısır’dan gemilerle gelip
Tarsus’a giriş yaptığı kapı.
Mersin Arkeoloji Müzesi. Şehrin dört bir yanından gelen
arkeolojik ve etnografik eserler bu müzede sergileniyor.
Yumuktepe Höyüğü. MÖ 7 bin yılına tarihli bu bölge,
dünyada tarımın ilk yapıldığı bölgelerden biri. Höyükten
çıkarılan eserler Mersin Müzesi’nde sergileniyor.
Saint Paul Kilisesi. 18. yüzyılda Hristiyanlığın
yayılmasında önemli rol oynayan Aziz Paul adına yapılan
kilise, Hristiyanların önemli haç merkezlerinden biri.
Şahmeran Hamamı. Romalılardan kalma bu tarihi
hamamda, insan başlı yılan gövdeli efsanevi yaratık
Şahmeran’ın öldüğü söyleniyor.
Yedi Uyurlar Mağarası. Mersin’in efsanelerinden biri olan
bu mağara, Benclus Dağı’nın eteklerinde yer alıyor. Mağara,
inanç turizmi açısından önemli bir yer.
Tarihi Tarsus Evleri. Cumhuriyet dönemi mimarisini
yansıtan tescilli yaklaşık 300 evin bulunduğu sokaklar,
Tarsus’un önemli turistik yerlerinden.
Kızkalesi. Erdemli ilçesinin en meşhur yeri. Günümüze
kadar kendini korumayı başaran kalenin hikayesi
Kızkulesi’ninkine benziyor. Denizden 200 metre mesafedeki
kaleye ulaşım balıkçı tekneleri ile yapılıyor.
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DENIZCILIK MERKEZI MERSIN
19. yüzyılda bir liman kenti olarak doğan
Mersin, coğrafi konumu ve bu konumun
sağladığı avantajlarla, deniz ticaretinde oldukça
gelişti. O dönemlerdeki ahşap iskeleden
şimdilerdeki uluslararası ticaret limanına geçiş
yapan Mersin’in bu alandaki yükselişi, idari
statüde de yükselmesini sağladı. Mersin’in deniz
ticareti açısından yüksek olan potansiyelinin
dikkat çekmesi ile gözde olmaya başlayan kent,
deniz değerlerini turizmde de kullanmaya
başlayarak kazancını daha da artırdı.
Dünden bugüne bir deniz kenti olan Mersin, 321
kilometre uzunluğundaki kıyı şeridi ile hem ticaret
hem de turizm anlamında önemli bir denizcilik
merkezi. Sahip olduğu 13 ilçenin dokuzu sahilde
yer alıyor. Denizi ve 55 yıldır aralıksız hizmet
veren en önemli gelir kaynaklarından Mersin
Limanı’nın yanında Mersin, tarım, lojistik ve
sanayi alanlarından da önemli gelirler elde ediyor.

DENIZ DEKORLU ŞEHIR
Denize kıyısı olan şehirler, içeride kalan şehirlere
oranla her zaman göze daha güzel gelirler,
İstanbul, İzmir, Antalya gibi. Deniz kıyısı boyunca
kilometrelerce uzanan ve zarafetle dekore edilmiş
olan Mersin de bu güzel şehirlerden biri. Tarihi
kalıntılarla desteklenmiş bu mavi şehir, “sahil
kenarında serin bir havada yürüyüş yapmak” gibi,
sakin ve huzurlu.
Deniz, kum, güneş üçgeninde, Batı Akdeniz ve
Ege’ye kıyasla daha ekonomik tatil seçenekleri
sunan Mersin, yazlıkçı kültürünü benimsemiş
şirin ve doğal bir şehir. Yaz sezonunu oldukça
uzun ve sıcak geçiren Mersin’de “deniz”, son
derece değerli ve anlamlı bir varlık. Tabii, bu
değerde denizin sadece sıcaktan korunma
amacıyla korunması değil, özellikle şehir
ticaretinin en belirleyici unsuru olmasının da
etkisi büyük. Diğer yandan sıcakların yüksekliği
Mersin dağlarının cazibesini artırmış ve yayla
turizmini değerli hale getirmiş. Özellikle yerel
halk, sıcakların kendini hissettirmeye başlaması ile
beraber, yaylalara kaçmaya başlıyor.
Bir Akdeniz şehri olmasına rağmen turistik
değerleri kısıtlı olan Mersin’de bu durum sahil
şeridini çok kıymetli hale getirmiş. Tam bir
deniz cenneti olan şehirde, sahil şeridi boyunca
onlarca koy ve plaj bulunuyor. Her biri temiz ve
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bakımlı olan bu plaj ve koyların 11 tanesi Mavi
Bayraklı. Her geçen sene Mavi Bayrak sayısını
artırmaya devam eden şehrin Belediye Başkanı
Burhanettin Kocaman, hedeflerinin 60 Mavi
Bayrak olduğunu ve plajların vatandaşlar için
engelsiz hale getirilmesi için çalışmalarına devam
edeceklerini belirtiyor.
Antalya’dan sonra Akdeniz’de denize
girilebilecek en ideal yerlerden biri Mersin ve
sahip olduğu Mavi Bayraklı plajlar arasında
halk plajları da bulunuyor.
Susanoğlu Halk Plajı. Bu sene ilk kez Mavi
Bayrak kazanan plaj, Mersin’in en fazla tercih
edilen plajları arasında yer alıyor. Silifke ilçesinde
yer alan Susanoğlu, tertemiz bir denize ve
yumuşacık bir kuma sahip. Tesis, ziyaretçilerinin
her türlü ihtiyacına cevap verebiliyor.
Kızkalesi Halk Plajı. Mersin’in ünlü tarihi
bölgesi Kızkalesi’nde bulunan ve adını bu
tarihi bölgeden alan Mavi Bayraklı plaj,
tertemiz bir denize ve incecik pudra gibi
kumlara sahip. 50 metreye kadar sığ olan

deniz, özellikle çocuklu aileler için çok
uygun. Belediye tarafından işletilen plajda
şezlong ve şemsiye kiralanabiliyor. Plaj, su
sporları için de uygun.
Mersin’de denize dair yapılabilecek en güzel
aktivitelerden biri olan yat turuna katılmak
için seçenek çok. Turlarla mavi suların eşsiz
güzelliğinde huzurlu bir gün geçirmenin
yanı sıra tarihi bölgelerdeki değerleri de
keşfedebiliyorsunuz. Tatilcilere farklı
seçenekler ve rotalar sunan turlar, çeşitli
animasyon gösterileri, parti ve etkinliklerle
eğlenceli saatler yaşatıyor.
Mersin, plaj keyfi ve su sporlarını daha
dramatik aktivitelerle birleştirebileceğiniz
en güzel Akdeniz noktalarından bir tanesi.
Dağları, nehirleri, havası ve coğrafyasıyla
sayısız spora ev sahipliği yapan şehirde, pek
çok ekstrem spor yapılabiliyor. Su insanı
olanlar ise spor severler arasında en şanslı
olanları. Raftingden sörfe, su kayağından
yelkene bolca aktivite mevcut.
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MERSIN’DE DENIZCILIK
AYNI ZAMANDA BIR KÜLTÜR
Kent kültürüne ve kentin denizcilik
kültürüne katkı sunmak amacıyla önemli
çalışmalara imza atan Mersin Deniz
Ticaret Odası (MDTO), yaklaşık 40
senedir çalışmalarını devam ettiriyor.
Özellikle denizcilik eğitimine yönelik
konulara fazlaca destek veren oda,
Mersin’in denizci bir şehir olduğunu ve
denizciliğin şehre olan katkısını herkese
yaymaya çalışıyor. MDTO, yayınladığı
yazılı ve görsel yayınlarla, Mersin’in
Türkiye denizcilik sektöründeki önemini,
ekonomiye sağladığı girdiyi ve şehrin
denizcilik kültürüne katkılarını herkesle
paylaşıyor. Müze, hastane, lise, festival
gibi pek çok değeri şehre kazandıran
MDTO, Mersin’in denizcilik kültürünün

sadece bir ticaretten ibaret olmadığını,
keyfinin de sürüldüğünün bilinmesi
adına da çalışmalar yapıyor. Denizin
şehre sadece para kazandırmadığını,
denizin bu şehirde, eğlence, sanat, kültür
olduğunu da gösteriyor.
2011 yılında, Mersin Deniz Ticaret
Odası’nın desteğiyle kurulan Mersin
Deniz Müzesi, aylık olarak çıkarılan
dergiler, dönem dönem çıkarılan kitaplar,
Mersin Üniversitesi iş birliğinde kurulan
MDTO Denizcilik Fakültesi, 2009
yılında hizmete giren MDTO Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi, Dana Adası
yakınlarında Doç. Dr. Hakan Öniz
başkanlığında gerçekleştirilen sualtı
arkeoloji çalışmaları, MDTO’nun şehrin
denizcilik kültürü adına hayata geçirdiği
projelerden sadece bazıları.

MERSIN DENIZ MÜZESI
2011 yılında MDTO’nun desteği ile hizmete giren
Mersin Deniz Müzesi, Türk deniz harp tarihini,500’den
fazla obje ve 800 kitaplı kütüphanesi ile ziyaretçilerine
anlatıyor. Kronolojik bilgilerin verildiği sergi salonunda,
farklı dönemlere ait gemi modelleri, sancaklar, armalar,
askeri kıyafetler, ateşli ve kesici savaş aletleri ve tablolar
sergileniyor. İnteraktif salonda ise, Efsane Mahmudiye,
Kahraman Hamidiye, Preveze ve Barbaros Hayrettin
Paşa,tarihin akışını değiştiren Nusret Mayın Gemisi, milli
mücadele kahramanı Gazi Alemdar ve yavuz muharebe
kruvazörü hakkında dijital bilgiler sunuluyor. Belirli
periyodlarla geçici sergilerin de yer aldığı müzede, bölgedeki
kültür sanat etkinliklerine katkıda bulunmak amacıyla
resim ve gemi modeli atölyeleri gibi kurslar da veriliyor.

MERSIN’IN ANTIK TERSANESI
MDTO’nun girişimleri ile Mersin’in Silifke ilçesi Dana
Adası’nda başlatılan sualtı arkeoloji çalışmalarında
antik bir tersane bulundu. Dünya gemi inşa tarihi ile
alakalı literatürü değiştirebilecek bulgulara ulaşılan
kazılarda 276 adet gemi çekek yeri bulundu. 2015
yılında başlatılan çalışmalarda, ada etrafında Tunç
Çağı’ndan Roma dönemine kadar tarihli sürece
ait çapa, gemi kalıntıları ve kıyıya bağlı bağlantılar
bulundu. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

MERSIN ÜNIVERSITESI
DENIZCILIK FAKÜLTESI
2012 yılında Mersin Üniversitesi bünyesinde, MDTO
desteğiyle kurulan Denizcilik Fakültesi, üniversitenin
Tece yerleşkesinde hizmet veriyor. Denizcilik sektörünün
eğitimli gençlere olan ihtiyacı neticesinde kurulan
fakülte, eğitimli denizciler yetiştiriyor. Şehrin denizcilik
kültürüne katkı sunması beklenen fakülte aynı zamanda,
üniversite-STK iş birliği adına da güzel bir örnek.
Diğer yandan fakülte, denizcilikle özdeşleşmiş bir şehir
olan Mersin’in denizcilik adına büyük bir eksiğini de
tamamlamış oldu.
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DOĞU AKDENIZ’IN
LOJISTIK ÜSSÜ

Türkiye’nin İstanbul’dan sonraki en büyük
dış ticaret merkezlerinden biri olan Mersin,
etrafındaki hinterlandın ticaretini dünya
pazarına açmakla beraber, limanı ile birlikte
Orta Doğu ülkelerinin de transit merkezi.
2007 yılında özelleştirildikten sonra transit
ve aktarma limanı haline gelen Mersin
Uluslararası Limanı, son yıllardaki konteyner
hareketleri ile dünyada ilk 100 liman
arasında gösteriliyor. Liman, geçtiğimiz sene,
1 milyon 592 bin konteyner elleçleyerek
tarihi bir rekora imza atmıştı.
Ekonomisinin önemli bir kısmını denizcilik
faaliyetleri oluşturan Mersin’de tarım,
lojistik gibi sektörlerin de limanla güçlü bir
bağlantısı bulunuyor. Bu nedenle büyük çaplı
liman projeleri zorunluluk haline geliyor.
Bu projelerden biri de Mersin Konteyner
Limanı projesi. Birkaç yıl içinde faaliyete

geçmesi beklenen proje hem Akdeniz’de
artan yük trafiğine cevap verecek hem de
önemli bir istihdam kapısı olacak. Liman
tamamlandığında yıllık 12 milyon TEU ile
çalışması planlanıyor.
Doğu Akdeniz’de “lojistik üs” hedefiyle
çalışmalarına devam eden Mersin’de bu ve
benzeri projeler, denizcilikle bağlantılı tüm
sektörlere, bölgeye ve Türkiye ekonomisine
büyük bir gelişme ve girdi sağlayacak.

MERSIN’IN REKLAM
YÜZLERI MARINALAR
2011 yılında hizmet vermeye başlayan, 500 yat
kapasiteli Mersin Marina ve 2014 yılında açılan
250 yat bağlama kapasiteli Kumkuyu Marina,
yat sporu ile ilgilenen yatçıların Mersin’e
akmasında büyük pay sahibi. Sosyal tesisleri,
etkinlikleri ve sunduğu hizmetlerle şehre
büyük katkı sağlayan bu iki marina, Mersin’in
reklamının yapılmasında önemli rol oynuyor.

Türkiye’nin İstanbul’dan
sonraki en büyük dış
ticaret merkezlerinden
biri olan Mersin,
etrafındaki hinterlandın
ticaretini dünya
pazarına açmakla
beraber limanı ile
birlikte Orta Doğu
ülkelerinin de
transit merkezi.
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SUALTI DALIŞ REKORTMENI CEM KARABAY

SUALTI
BENIM
EVIM

GUINNESS REKORLAR KITABI’NA GIRMEYI BAŞARMIŞ ILK VE TEK TÜRK SUALTI SPORCUSU OLAN CEM
KARABAY, GÜNLERCE SUALTINDA YAŞAYABILDIĞI IÇIN “AKVARYUM ADAM” OLARAK ANILIYOR. “KAINATTA
SUYUN ALTINDA EN UZUN SÜRE YAŞAYAN İNSAN” UNVANININ SAHIBI OLAN KARABAY, YAŞADIĞI TÜM
OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN DENIZLERDEN KOPMAMIŞ, AKSINE KENDINI DENIZLE IYILEŞTIRMIŞ.

64

K

Kırdığı imkansız rekorlarla adını Guinness Rekorlar Kitabı’na
yazdıran Cem Karabay, 20 senelik işini bırakıp hobi olarak
yaptığı dalışları hayatının bir parçası haline getirmiş. Artık
denizlerin evi, deniz canlılarının akrabası olduğunu söylüyor
Karabay. Hobilerini ise karada gerçekleştiriyor.
Beylikdüzü’ndeki Sualtı Sporları Eğitim ve Sınav Merkezi’nde
bir araya geldik Cem Karabay ile. Evim dediği sualtını ve evinin
yıkılmasını engellemek için yaptığı çalışmaları konuştuk.

hâlâ taşıyorum, çenem kırık. Birçok kişi, kaza sonrası, “dalış
hayatı bitti, bir daha suya giremez” dedi. Ancak kazadan 1,5
ay sonra denize girdim, üç ay sonra da “profesyonel balık
adam” sağlık raporu aldım. Yeniden dalmaya başladım ve
2009’da ilk rekorumu kırdım.

Cem Bey, öncelikle sizin için neden
Akvaryum Adam diyorlar, anlatır mısınız?

Ülkeler, adlarını duyurabilmek, bayraklarını gururla
dalgalandırabilmek adına sosyal, ekonomik, kültürel,
sanatsal ve sportif alanda ortaya başarı koymaya çalışıyor.
Ben de bir sporcu olarak, ülkem adına başarılar yaratmak,
onu en güzel şekilde temsil etmek istiyorum ve bunu da
Guinness Rekorlar Kitabı’na girerek ölümsüzleştirdim.
Ben, sportif alandaki bir başarıyı ikiye katlayarak kıran tek
sporcuyum. Bu başarım, dünyanın her yerinden dikkat
çekti. Bu benim için gurur verici, benden bahsedilirken
“Türk sporcu Cem Karabay” deniliyor. Benim en büyük
motivasyonum bu, ülkem için bir şeyler yapabilmek.

“Akvaryum Adam” bana çocukların taktığı bir lakap. İlk
rekorumu 30 Ağustos 2009 senesinde, Beylikdüzü Migros
otoparkının içine kurulan bir akvaryumun içinde kırdım,
135 saat 2 dakika, 19 saniye ile. Rekor denemem esnasında
hem ilçeden hem de çevre ilçeden beni izlemeye gelen pek
çok insan oldu. Bunların içinde, farklı yaşlardan çok sayıda
öğrenci de vardı. Rekor denemesi sırasında izleyicilerin
görüşlerini yazması için bir anı defteri hazırladık. Rekordan
sonra anı defterini incelediğimde, beni izleyen hemen tüm
çocukların aynı şeyi yazdığını gördüm: Akvaryum Adam!
Lakap, çok hoşuma gitti ve seve seve kabul ettim. Bugün,
okullara seminere gittiğimde, Cem Karabay dendiğinde kimse
tanımıyor ama Akvaryum Adam denince biliyorlar. Bu sıfat
beni onların gözünde bir nevi kahraman yapıyor, Marvel veya
DC Comics kahramanı gibi. Ben de bir su kahramanıyım.

Yaklaşık 20 yıl boyunca müzik sektörüne hizmet
ettikten sonra derin suları tercih ettiniz. Suya
yönelmeniz nasıl oldu?
Ben, müzikle uğraşırken de sudan kopuk bir hayat
yaşamıyordum. Yüzüyordum, dalışlar yapıyordum. Ancak
müzik, yoğun ve özverisi yüksek bir sektör olduğundan
suyla olan ilişkim, kendime tatil oluşturabildiğim
zamanlarla sınırlıydı. 30’lu yaşlarıma geldiğimde,
müziği bırakıp kendime daha fazla zaman
ayırabileceğim şeyler yapmak istedim.
2003-2004 yılında Beylikdüzü’ne yerleştim. Bir
gün, dönemin Belediye Başkanı Vehbi
Orakçı ile bir araya geldik. Kendisi,
ilçede bir sualtı sporları kulübü
açmak istediğini ve yardımcı
olmamı istedi. 2006 yılında
da Sayın Orakçı ile beraber
sualtı sporları derneğini
hayata geçirdik.
2007 senesinde elim bir
kaza geçirdim. O ağır
kazanın bazı sonuçlarını

Günlerce denizin altında yaşamak daha doğrusu
doğayla kıran kırana bir mücadele vermek nasıl bir
şey? Bunu hayata geçiren motivasyon ne?

Yaptığınız dalışlarda ya da rekor denemelerinde
bir farkındalık yaratmak ya da sosyal sorumluluk
oluşturmak gibi bir amacınız oluyor mu?
Evet, yaptığım hemen tüm yarışlarda bir farkındalık
oluşturmaya çalışıyorum. Benim rekorlarımın tarihlerine
bakarsanız, hepsi bir milli bayrama veya özel güne denk
geliyor. 30 Ağustos, 29 Ekim, 20 Temmuz (KKTC Barış
ve Özgürlük Günü), 23 Nisan gibi… Bu seneki rekor
denememde, 2018’in Troya Yılı olması nedeniyle, Truva Atı’nı
sualtına indirdik. 7,5 metre derinlikte ziyaretçilerini bekliyor.

Sualtında deniz temizliği de
yapıyorsunuz. Nerelerde, kimlerle
yapıyorsunuz?

Denize atılan bir
plastiğin bir milyon
yılda yok olabildiğini,
yarattığımız kirliliğin
denizleri yok
olma seviyesine
getirdiğini insanlara
öğretemediğimiz
sürece maalesef,
yaptığımız temizlikler
ve çalışmalar anlık
çabalar olarak
kalmaya devam
edecek.

Ben ve ekibim, yüzey temizliği yapan teknelerin
ulaşamadığı yerlerde dalarak temizlikler
yapıyoruz. “Denize ne atarsan at, deniz onu
temizler” şehir efsanesinin en dramatik
tarafını deniz altında görüyoruz.
Aklınıza gelemeyecek atıklarla
karşılaşıyoruz. Ancak denize atılan
bir plastiğin bir milyon yılda
yok olabildiğini, yarattığımız
kirliliğin denizleri
yok olma seviyesine
getirdiğini insanlara
öğretemediğimiz sürece
maalesef, yaptığımız
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temizlikler ve çalışmalar anlık çabalar olarak kalmaya devam
edecek. Bu noktada, eğitim ve bilinçlendirme aşamasında,
TURMEPA’nın yaptıkları çok değerli. Evet, yaptıklarımız
bizi sevindiriyor ama çok azız. Çoğalmamız lazım, daha fazla
TURMEPA oluşturmamız gerekiyor.
Tüketici bir topluma dönüştük. Denizleri, sonsuz üretim
yapan bir vaha olarak görüyoruz. Bu tüketim çılgınlığı
ile beraber büyük bir yıkıma sebebiyet veriyoruz. Bunu
engelleyebilmek için sıkı denetimler ve ceza sistemleri
oluşturmalıyız, yoksa balıklar boy sınırının altında
avlanmaya, tekneler atıklarını denizlere boşaltmaya,
insanlar çöplerini denize gömmeye devam eder. Sonra
bir gün gelir, balıkları ve bazı su kaynaklarını sadece
fotoğraflardan izleriz.
Ben yurt dışında da dalışlar yapıyorum, oralarda da kirlilik,
küresel ısınmanın yarattığı tahribatlar var ama bizdeki
çok daha kötü. Vatan sevgisi, sadece topla tüfekle olmaz.
Yaşadığı ülkenin havasına, toprağına, ağacına, denizine,
suyuna, insanına saygılı olmayı da gerektirir. Ancak üzülerek
söylüyorum ki, bizde bunlar yok. Biz, “nasıl olsa biri
gelir yapar” diyerek kafamızı çeviriyoruz ve herkes dönüp
gittiğinden sadece yitiriyoruz.

Siz aynı zamanda bir eğitmensiniz, okullarda
da seminerler ve eğitimler veriyorsunuz.
Eğitimlerinizde hangi başlıklar var?
Okullarda verdiğimiz seminerlerde farklı alt başlıklar
kullanıyoruz. Denizlerde oluşan kirlilik ve küresel ısınma,
motivasyon ve başarı, dünya rekorlarımız ve perde arkası
gibi başlıklarla çocuklara denizi ve denizle insanlığın
bağlarını anlatmaya çalışıyoruz.
Diğer yandan kendi eğitim merkezimiz de bulunuyor.
Üç yıldız bir eğitmen olarak, merkezimizde de eğitimler
veriyoruz. 2014 yılında kurulan Sualtı Sporları Eğitim
ve Sınav Merkezi, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu,
AFAD Sualtı Arama Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama
Kurtarma, Beylikdüzü Sualtı Arama Kurtarma (BEYAK)
ve Zeytinburnu Sualtı Arama Kurtarma (ZEYSAK)
tarafından ortaklaşa kullanılıyor. Burada öğrencilere arama
kurtarma ve dalış eğitimleri veriyoruz.

Yaban TV’de “Scuba Öğreniyorum” isimli bir
programınız vardı. İlerleyen zamanlarda yeni bir
program ya da benzeri bir proje var mı?
O program, 2009 yılında Yaban TV için çekilmişti. Epey
uzun bir süre devam etti ve yurt dışında da yayınlandı.
Programdaki amacımız, scuba dalışının herkes tarafından
anlaşılması, insanların sualtına merak duymasını sağlamaktı.
Epeyce bir izleyici kitlesine sahiptik. İnanıyorum ki, faydalı
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bir projeydi ve çok kişiye dalışı ve scubayı sevdirdik. Sonra
bazı aksiliklerden dolayı bitirmek zorunda kaldık. Kafamızda
birçok yeni fikir ve proje var. Bir kanal ile yeni bir proje
üzerinde çalışıyoruz. İnşallah güzel bir iş ortaya çıkaracağız.

Denize dair başka hobi veya uğraşlarınız var mı?
Deniz benim için bir hobi değil. Deniz benim gerçek evim.
Sualtındaki her canlı benim akrabam gibi. Suyun altında bana
insandan başka zarar verebilecek bir canlı yok. Oradayken
kendimi daha güvende ve daha huzurlu hissediyorum.
Anlayacağınız ben, hobilerimi karada yapıyorum.

Yakında bir rekor denemesi olacak mı?
2019 yılında, Şanlıurfa Halfeti’de bir rekor denemem olacak.
Fırat Nehri’ni ve Mezopotamya’nın güzelliklerini dünyaya
tanıtmak istiyoruz. O nedenle Urfa’yı seçtik.

TURMEPA’nın yaptığı çalışmalarla
alakalı ne düşünüyorsunuz?
Toplum olarak çok bilinçsiziz. Bu bilinci oluşturabilmek
için maalesef, daha fazla TURMEPA’ya ihtiyaç var. Üç tarafı
denizlerle çevrili ülkemizde bir denizcilik bakanlığının bile
olmaması TURMEPA gibi STK’ları ve bizim gibi duyarlı
insanları daha değerli kılıyor.
Biz, yaptığımız çoğu çalışmayı TURMEPA’nın yoğunluğunu
ve yaptığı çalışmaları takip ederek yapıyoruz. Gidemediği
yerlere giderek destek olmaya çalışıyoruz. Umarım, en yakın
zamanda ortak bir projede bir araya geliriz.

Tüketici bir topluma
dönüştük. Bu tüketim
çılgınlığı ile beraber
büyük bir yıkıma
sebebiyet veriyoruz.
Bunu engelleyebilmek
için sıkı denetimler
ve ceza sistemleri
oluşturmalıyız, yoksa
balıklar boy sınırının
altında avlanmaya,
tekneler atıklarını
denizlere boşaltmaya,
insanlar çöplerini
denize gömmeye
devam eder.

yakınplan

VERIMLILIKLE
YAKIT TÜKETIMI VE EMISYON
AZALTILABILIR
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Dünya denizlerinde çevreci olarak
adlandırılan yeni nesil gemilerin sayısı
her geçen yıl artıyor. 2020 itibariyle
ise uluslararası taşımacılık yapan
ticari gemiler, düşük sülfürlü yakıt
kullanmak zorunda kalacak. Bu, yılda
45 bin civarında geminin geçtiği
Türk boğazları için iyi haber olsa da
bu kural, yoğun gemi trafiğine sahip
İstanbul Boğazı’nda çalışan vapur ve
yolcu motorlarını kapsamıyor. Burada
yetki yerel otoriteye bırakılmış.
Gerek Çevre Bakanlığı’nın gerekse
yerel yönetimin böyle bir yaptırım
planı yok. Taşımacılık yapan firmaların
da daha pahalı olan düşük sülfürlü
yakıt kullanma veya orta vadede
hybrId gemilere geçme gibi projeleri
bulunmuyor. Çünkü bugünkü
tarife ve maliyetlerle dahi tekneleri
yüzdürmekte zorlanıyorlar. Gelişmiş
ülkelerdeki çevreci modellere geçmek
için öncelikle devletin teknolojik
altyapıyı ve finans sitemini kurması
gerekiyor. Yakın gelecekte çevreci
taşımacılığa geçiş çok mümkün
görünmüyor. Fakat Boğaz’daki
potansiyeli doğru yöneterek ve
verimliliği artırarak daha az yakıt
tüketmek ve Marmara’da emniyeti
artırmak mümkün.
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TURYOL YÖNETIM KURULU BAŞKANI YUNUS CAN:

İSTANBUL’UN EN BÜYÜK KAOSU,
ULAŞIMDAKI ÇOK BAŞLILIK
İSTANBUL’DA DENIZ TAŞIMACILIĞINDAKI POTANSIYELIN DOĞRU KULLANILAMAMASI NEDENIYLE ULAŞIMDA
BIR KAOS YAŞANDIĞINI DILE GETIREN TURYOL YÖNETIM KURULU BAŞKANI YUNUS CAN, GELIŞMIŞ ÜLKELER
GELECEĞIN GEMILERINE GEÇIŞ YAPARKEN, SEKTÖR OLARAK KENDILERININ GEÇMIŞTEN GELEN SORUNLARLA
MÜCADELE ETMEYE DEVAM ETTIKLERINI SÖYLÜYOR. BU SORUNLARIN TEMELINDE DE ÇOK BAŞLILIK YATIYOR.
TURYOL, sahip olduğu 60 yolcu motoru ile
Marmara Denizi dışında, Ege sahillerinden
Yunan adalarına sefer yapan milli bir şirket
olarak büyümesini sürdürüyor. İstanbul
Boğazı’nda yolcu taşımak için kurulan
şirket, filonun mevcut kapasitesini doğru
kullanabilmek için dış seferleri hayata geçirdi.
“İç hatlarda kapasitemizin ancak yüzde 30-35’ini
kullanabiliyoruz. Bu gemilerimizin yüzde 60’ını
bağladığımız anlamına gelmiyor. Hepsi çalışıyor
ama gemilerimiz boş gidip boş geliyor” diyen
Yunus Can, sektörün yaşadığı sıkıntıya ve oluşan
israfa dikkat çekiyor.
Yunus Can, mevcut sistem, mevcut tarife
ve maliyetlerle yaptıkları işin sürdürülebilir
olmadığını belirterek şunları söylüyor: “Çok
seneler önce, İBB’den yetkili kişilerin de olduğu
Deniz Ticaret Odası’nda bir çalışma grubu
oluşturduk. Kara tarafında beslenmesi şartıyla,
deniz taşımacılığının payını artırabilecek yeni
hatlar belirlemiştik. Uygulama aşamasına
gelindiğinde, özel sektör adına tahsis edilecek
olan bu hatlar, sanki hiç özel sektör yokmuş gibi,
Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. Büyükşehir
Belediyesi de bunları kendi iştiraki olan Şehir
Hatları İşletmesi’ne devretti. Şehir Hatları’nda
yeterli sayıda gemi olmadığı için bizim gibi
özel firmalardan gemi kiralama yoluyla hatları
yönetiyor. Bu iki zorluğu beraberinde getiriyor.
Birincisi, Belediye, Şehir Hatları'na bir ücret
ödüyor. Ancak hatlar sağlıklı bir şekilde
işletilemediği için, kâr getirmiyor. İkincisi, kâr
getiremediği gibi Şehir Hatları’na yüksek bir
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ödeme yapılıyor ve Şehir Hatları da bize ödeme
yapıyor. Halbuki hatları bize tescil etseler,
kiralama yapmak için Şehir Hatları’na ekstra bir
ödeme yapmalarına gerek kalmayacak. O hatlar
bize tescil edilmiş olsa biz o hatları daha verimli
hale getirebilmek için her türlü imkânımızı
kullanacağız. Hatların otobüs, tramvay gibi
karayolu hatlarıyla besleneceği entegrasyonları
yapabilmek için girişimlerde bulunacağız, daha
fazla tanıtım yapacağız. Sonuçta onları daha kârlı
çalıştırabileceğimiz gibi Belediyeyi de kira ödeme
külfetinden kurtarmış olacağız.
Diğer taraftan, önüne geçemeyeceğimiz
giderlerimiz var. Yakıt fiyatları olağanüstü bir
artış gösteriyor. Bakım, onarım maliyetleri
dövize endeksli malzemelerle yapılıyor.
Döviz artışları, Türk parasında yaşanan ciddi
devalüasyonlar bizi yeterince zorlarken üzerine
Şehir Hatları’ndan kira bekliyoruz.”

“ULAŞIMDA ÖZERK BIR YAPIYA
IHTIYACIMIZ VAR”
Filoya yeni gemi eklemediklerini ve mevcut
gemilerin rehabilitasyonu filo kapasitesini
artırmaya gittiklerini söyleyen Can, şu aşamada
maliyetlerin artması nedeniyle filo büyütme
süreçlerini durdurduklarını belirterek şöyle
devam ediyor: "Yapmak zorunda olduğumuz
tarifeli seferlerimiz var. Bu kadar düşük
gelirlerle ayakta durabilmemiz gerçekten bir
mucize. Bu nedenle İstanbul’da ulaşımın tüm
modlarının bir çatı altında toplanmış, özerk bir
yapıya ihtiyacımız var. Ulaşımdaki çok başlılık
İstanbul’un büyük kaosu. Modların tarifeleri,
koordinasyonları, âtıl olan gemilerin devreye
sokulması tek bir çatı altında toplanmadan
sağlıklı bir sonuca erişmek mümkün değil.
Hizmet, yolcunun isteğine bağlı olarak sunulmalı.
Boş yere zaman ve yakıt harcayacak tarifeler
yapılırsa bu, aynı zamanda milli ekonomiye de
ciddi zarar verir."

MEVCUT ŞARTLARDA ÜST
SEVIYEYE ÇIKMAK ÇOK ZOR
Teknik ve teknolojik açıdan gerekenleri yerine
getirmeden, bir üst modele geçilemeyeceğinin
altını çizen Yunus Can’a göre; “konvansiyonel
gemilerin veya işletici zihniyetin bir üst seviyeye
geçebilmesi için önce, içinde bulunduğu
seviyedeki süreçlerini tamamlaması gerekiyor.
Üst seviyeye çıkabilmek için gemilerden, bir
ofisin teknik ve idari açıdan idare edilmesine
ya da çalışanların zihniyetine kadar değişikliğe
ihtiyaç var. Mevcut koşullarda hybrit gemi
işletemezsiniz. Hybrit gemiler belli bir altyapıyı
gerektiren gemilerdir.”
İstanbul’da deniz taşımacılığının toplam
taşımacılıktaki payının yüzde 2.5 olduğunu ve
bazı özel durumlarda yüzde 3’e çıktığını söyleyen
Yunus Can, bunun da günlük sadece 450 bin
yolcunun denizyolunu kullandığı anlamına
geldiğini belirterek şu noktalara dikkat çekiyor.
“İstanbul gibi denizle bu kadar iç içe olan, 400
kilometrelik bir sahil bandı olan bir kentte,
denizden yararlanmamak aslında denizci
bir millet olmadığımızın tam bir göstergesi.
Üstelik bu sahil bandı sekiz hat üzerine yayılmış

durumda. İstanbul, kuzeyde, Boğaz'da, Haliç'te
ve güneyde ikişer hattı çalıştırabilecek imkânlara
sahip bir kent. Deniz kenti burası fakat suyun
altından tüple, suyun üstünden köprüyle geçiyor.
Suyun sathından geçmiyor. O alışkanlığı
oluşturacak altyapı yatırımı hiç yok. Köprünün
üzerinde ciddi bir trafikte tıkanıp kaldığınızda,
orada ciddi bir emisyon kendini gösteriyor. Bu bir
vizyon işidir. Önce gerçekten denizi kullanmak,
kara trafiğini buraya entegre etmeyi gerçekten
istemek gerekiyor.”

HATTA GÖRE GEMI YAPILMALI
Son yıllarda her geminin her hatta çalışmaya
başladığını söyleyen Yunus Can, “Eskiden
boğaz hatlarında çalışan bir gemi asla Adalar’a
gitmezdi” diyor ve yapılması gerekeni şöyle
özetliyor: “İhtiyaca bağlı olarak gemi sayısı ve
modelleri oluşturulması gerekir. Her gemi her
hatta çalıştırılmamalı. Manevra kabiliyetleri,
boyutları, süratleri, ataletleri sefer yaptığı bölgeye
göre farklı olmalı. Tekne sayısının çok olması,
çok iş yapıldığı anlamına gelmiyor. Kontrolsüz
çok fazla gemi olması da boğazda çok büyük bir
tehdit yaratıyor. Çünkü burada gerektiğinden
fazla gemi, gereksiz tekneler olduğu gibi, bunların
kontrolsüz hareket etmesi, herhangi bir kazada
boğazda ciddi çevre kirliliğini de beraberinde
getirebilir. Boğazın her tarafı farklı tekneler
tarafından işgal edilmiş. Bunlar görsel bir kirlilik
yarattığı gibi, bunların boğazdaki seyirlerinde
çok ciddi bir takibe ve denetime de ihtiyaçları
olduğunu düşünüyorum.”

Deniz kenti
İstanbul’da halkımız
suyun altından
tüple, suyun
üstünden köprüyle
geçiyor fakat suyun
sathından geçmiyor.
Çünkü o alışkanlığı
oluşturacak altyapı
yatırımı hiç yok.
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MAVI MARMARA YÖNETIM KURULU
BAŞKAN YARDIMCISI SINA ŞEN

ÇEVRECI GEMILERE GEÇIŞ, FINANS VE
TEKNOLOJI ALTYAPISI ILE MÜMKÜN
60’LI YILLARDA BOSTANCI – ADALAR ARASINDA YOLCU TAŞIYAN BEŞ METRELIK AĞAÇ TEKNELERIN
YERINI BUGÜN BOYLARI 42 METREYI BULAN SAC GEMILER ALDI. FILO KAPASITESI BÜYÜYÜNCE
MARMARA DENIZI’NDEKI HATLAR DA GENIŞLEDI. “MAVI MARMARA BIR EVRIM GEÇIRIYOR” DIYOR
YÖNETIM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI SINA ŞEN VE YENILIĞIN SÜRDÜRÜLEBILIR OLABILMESI IÇIN
DEVLET TARAFINDAN ATILMASI GEREKEN ADIMLAR OLDUĞUNA VURGU YAPIYOR.
Bostancı-Adalar arasındaki taşımacılık
hizmetinin Osmanlı’ya dayandığını fakat Mavi
Marmara’nın resmi kuruluşunun 2002 yılında
32 esnafın bir araya gelerek gerçekleştiğini
söyleyen Sina Şen, Mavi Marmara’nın bir evrim
geçirdiğini belirterek şöyle devam ediyor: “1960’lı
yıllardaki 5-7 metre içten takmalı motorlar,
zaman içinde ahşaptan sac gemilere dönüyor
ve 42 metreye kadar çıkıyor. Şu an tersanelerde
yenilenen gemilerimiz var, zamanla tüm gemiler
modernize edilerek büyütülecek. Zamanla daha
iyisinin olacağını söyleyebiliriz.”
Deniz taşımacılığının en güvenilir taşıma şekli
olduğunu söyleyen Sina Şen, “Denizyolu ile
yapılan taşımacılıkta emniyet en üst seviyededir.
Gemilerdeki tüm standartlar uluslararası kurallarla
belirlenmiş ve sürekli denetim altındalar.
Mavi Marmara bir evrim geçiriyor. Her yıl
karaya çekip kara muayenesini ve denizde de
deniz muayenesini yaptırmak zorundayız. İBB
tarafından, yıllık gemilerimizin egzozlarından
çıkan ses ve emisyon muayeneleri yapılır.”

BANKALAR DENIZ IPOTEKLI
KREDI VERMIYOR
Sina Şen, yolcu motorlarının kullandığı
yakıtlarla ilgili olarak da şu bilgileri paylaşıyor:
“Ülkemizde daha düşük sülfürlü yakıt kullanımı
için bir çalışma geçmiş yıllarda yapıldı. Biz Euro
Dizel yakıt kullanıyoruz ve bunların kükürt
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oranları daha düşük. Deniz taşımacılığının
havaya saldığı emisyonlara baktığımızda global
düzeydeki payının sadece yüzde bir olduğunu
görüyoruz. Yine de bunu daha da düşürmek
için çalışmalar yapıyoruz. Fakat bir üst seviye
olan yeni nesil çevreci gemilere geçebilmek
için finans ve teknolojik altyapılarının devlet
tarafından kurulmuş olması gerekiyor. Şu an
ülkemizde yapılan gemilerimizin hiçbirinin
motoru Türkiye’de yapılmıyor. Öncelikle milli
gemi makinalarını üretiyor olmamız lazım.
Ülkemiz rafinelerinde de tükettiğimiz bu
yakıtları üretebilmemiz lazım. Yoksa hep dışa
bağımlı yaşarız ve sermayemiz dışarı gider.
Finans ayağında ise hala bankalar deniz ipotekli

kredi vermiyor. Bankaların, karasularımızdan
dışarı çıkmayan, kabotajda çalışan bu taşımacılık
sistemine farklı bakmaları gerekiyor. Banka
kredileri ile yenilenebiliyor ve büyüyebiliyoruz.”
Yolcu taşımacılığı yapan özel firmaların, yakıt
giderlerinden dolayı gelirlerinin çok düştüğünü
vurgulayan Sina Şen, şöyle devam ediyor: “2004
yılında sektöre ÖTV’siz yakıt imkanı verilmişti.
O zamanda yakıtın litresi 40 kuruşa alınıyordu ve
yolcu taşıma beher ücreti, 1,25 kuruştu. Bugün ise
yakıtın litresini 5.33 TL’den alırken ortalama yolcu
ücreti de 3.33 TL. Bu işlerin sübvanse edilmediği
taktirde sürdürülebilirliği mümkün değil.”
İstanbul’un her yerinde bağlama sıkıntısının
olduğunu sektörün yeni limanlar ve iskelelere
ihtiyacı olduğunu ifade eden Sina Şen, “Bizim
olduğumuz Bostancı’daki liman 1987 yılında
yapıldı. O zamanlarda, tekne boyu 10 metre,
eni 3 metreydi. Bugün boyu 42 metre, eni 10
metre genişliğinde. Ama limanda bir büyütme
yapılmadı, yapılmak istense izin verilir mi
belli değil. Bu altyapıyı belediye veya ilgili
bakanlıkların yapması gerekiyor” diyerek
yaşadıkları sıkıntıları dile getiriyor.

ÇÖPLER DENIZE GELMEDEN
DURDURULMALI
Bostancı’da doğup büyüyen Sina Şen’i en çok
üzen şey ise sahillerdeki kirlilik.

Bostancı limanını dört kuruluş ortak
kullandıklarını söyleyen Sina Şen, zaman zaman
deniz dibi taramasını yaptırıp, dalgıçlarla temizlik
yaptırdıklarını belirterek liman içinde yaşadıkları
sıkıntıyı şöyle ifade ediyor: “Denizlerdeki
çöplerin büyük kısmı karadan denize geliyor.
Kayışdağı deresi ıslah edildi fakat derenin
etrafında oturan insanlar, hala çöplerini o dereye
atıyor ve yağan yağmurla bu çöpler denize geliyor.
Bu çöplerin denize gelmesini engelleyecek
sistemlerin kurulması gerekiyor. Mavi Marmara
olarak Ege ve Akdeniz’deki gibi mavi kart
uygulamasına geçtik. Her tekne katı ve sıvı
atığını yasal şekilde bertaraf edilmesi için yetkili
kuruluşa vermek zorunda.”
“Eskiden lodosçuluk diye bir meslek vardı, artık
yok” diyor Sina Şen ve mesleğin neden yok
olduğunu şöyle açıklıyor: “Şiddetli lodoslarda
denizin içindeki hayati kıymetini kaybetmiş her
şey dalgayla karaya çıkar ve toplanırdı. Şimdi
bunların hiç biri karaya çıkamıyor. Çünkü
Kadıköy’den başlayarak Tuzla’ya kadar sahilinin
taşlarla doldurularak yol yapılması, Marmara
Denizi’nin ekolojisine önemli derecede zarar
verdi. İnsanların attığı yoğurt kabından araba
lastiğine kadar denizin dibinde bataklık olarak
duruyor. Böyle olunca Mayıs ayında tekir balığı,
çinekop balığı artık sahile gelmiyor. Canlı
ekolojisi de yer değiştirmeye başladı.”

Mavi Marmara olarak
Ege ve Akdeniz’deki
gibi mavi kart
uygulamasına geçtik.
Her tekne katı ve sıvı
atığını yasal şekilde
bertaraf edilmesi
için yetkili kuruluşa
vermek zorunda.
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DENIZCİLİK SANATI

DÜNYA
DENIZCILIK
TARIHINDEN
ARTA
KALANLAR
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Denizler ve okyanuslar… Ticaret, yaşam, bağlantılar, yeni ilişkiler, yeni toplumlar ve kültürlerle
dünyanın bugünü şekillendirmişler, hâlâ daha yol gösteriyorlar. Dünden bugüne ne oldu bu mavi
derinliklerde asla tam öğrenemeyeceğiz, mavi suların tüm sırlarına asla tümüyle vakıf olamayacağız.
Ancak yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan bilgi ve eserler, fikir vermeye ve hayal ettirmeye kâfi.
Anlattıkları hikayeler ve ifade biçimleri bazen virane bir balıkçı teknesinde yaşam mücadelesini, bazen
devasa bir savaşın zorluklarını bazen zevk ü sefayı, bazen kayıp medeniyetleri ya da yeni medeniyetleri,
bazense mühendislik ve matematiğin yükselen grafiğini gösteriyor. Hepsi birbirinden çok kopuk gibi
geliyor, tabii eğer tüm yaşanmışlıkları derli toplu sunan bir denizcilik müzesinde değilseniz…

ULUSAL DENIZCILIK
MÜZESI - İNGİLTERE

MUSEE DE LA MARINE - FRANSA
Dünyanın en mükemmel şehirlerinden biri olarak lanse edilen Paris’in
bile eksikleri olabiliyor. Deniz, sokakları dolduran iyot kokusu,
martılar… Denizi seven ve eksikliğini hisseden biriyseniz Paris, sizi bu
anlamda üzebilir. Ancak Paris aynı zamanda aklı başında bir şehir. Bu
açığı kapatmanın en güzel yolunu bulmuş: Denizi ve denizciliği bir sanata
dönüştürmüş ve halka sunmuş: Paris Ulusal Denizcilik Müzesi ile.
Trocadero’da bulunan Paris Ulusal Denizcilik Müzesi, dünyanın
en eski denizcilik müzelerinden biri. Gemi alanında uzmanlaşmış
Fransız Fizikçi Henri Louis Duhamel du Monceau’nun Kral XV.
Louis’ye hediye ettiği gemi modelleri ve gemi ekipmanlarından oluşan
koleksiyonun 1752 yılında Louvre Müzesi’nde sergilenmeye başlaması
ile başlayan denizcilik hikayesi, 1943’ten bu yana Palais de Chaillot’da
hizmet veriyor. Unutmadan ekleyelim, Denizcilik Müzesi sarayın
bulunduğu kanadını İnsan Müzesi ile paylaşıyor.
Ulusal Denizcilik Müzesi, sanat, tarih, bilim, teknoloji, insan macerası,
kültürler ve gelenekleri bir araya getirmiş. Halka açık olan müze,
koleksiyonlarının büyüklüğü ve çeşitliliği ile bir deniz minyatürü. Fransız
ve dünya denizcilik tarihine ve kültürüne ilişkin kapsamlı gemi modelleri,
enkazlar, enkazdan ele geçirilen figürler, dalgıç elbiseleri, Napolyon’un
imparatorluk mavnası, Marie Antoinette’nin mavnasının pruvası,
18. yüzyıl sanatçısı Joseph Vernet’in denizcilik resimleri koleksiyonu,
denizcilik hayatından enstantaneler, Jules Verne’nin 80 Günde Devri
Alemi’nden esinlenerek 1990’dan bu yana yapılan yelkenle dünya turu
yarışlarına atfen yapılış heykel ve çok daha fazlası müzenin içinde.

İngiltere Ulusal
Denizcilik Müzesi,
büyük İngiliz
Kahramanı Amiral
Horatio Nelson’un
kahramanlık
hikayelerinden,
Kraliyet
Donanması’nın
maceralarına ve
korsan yaşamına
kadar her yaştan
kitleye hayran
olabileceği bir
şeyler sunuyor.

İngiltere’nin başkenti Londra’nın
güneydoğusundaki Greenwich semtinde yer
alan Ulusal Denizcilik Müzesi, dünya sularında
hızlı bir tur atmak gibi. Müze, dünyanın
bugününü şekillendiren araştırmaların,
çabaların, mühendisliğin ve Britanya
İmparatorluğu’nun denizdeki dünya ile
karşılaşma hikayelerine ev sahipliği yapıyor.
1937 yılında kurulan Ulusal Denizcilik
Müzesi, dünyanın kendi türündeki en büyük
müzesi. Sadece Britanya denizciliği değil,
tüm Avrupa ve dünya denizciliğinden kesitler
sunuyor. Gemi modelleri, navigasyon için
kullanılan ilk enstrümanlar, haritalar, sanat ve
hatıra eşyaları, Şanlı Devrim’den Napolyon’un
yenilgisine uzanan hikayeler, Amiral Lord
Nelson’un kahramanlık hikayeleri, Nelson’un
Trafalgar Savaşı’nda giydiği üniforma, 200 yıl
öncesindeki denizci yaşamını anlatan eserler,
denize hizmet edenlerin hikayelerini anlatan
Forgotten Fighters galerisi, Doğu Hindistan
Şirketi'nin ticaret tarihiyle ilgili sergi, 1770'lerin
sonlarında James Cook'un Kuzey-Batı Geçit
seferini anlatan eserler, korsan yaşamı, 300
yıl öncesinin deniz teknolojisi ve aklınıza
gelemeyecek çok daha fazlası var müzede.
Ulusal Denizcilik Müzesi, çocuklar için
tasarlanan ekspozisyonlar, oyun alanları, eğitici
bölümler, temalı bölgeler (plaj sahnesi, taze
balık dükkanı, gemi güvertesi, buz hokeyi
alanı) ve interaktif galeri (çocuklar bu bölgede
korsan saldırılarına karşı savunma becerilerini
test edebilir, deniz teknolojisini kullanabilir ve
yelken açmadan önce kargo gemisi yükleyebilir)
ile aynı zamanda aile dostu bir yer. Müze, diğer
yandan, aile kutlamalarına, geçici sergilere, ücretsiz
seminerlere ve konserlere de ev sahipliği yapıyor.
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HELSINGOR DENIZCILIK MÜZESI - DANİMARKA
2013 yılında hizmete giren Danimarka’nın Ulusal Denizcilik Müzesi,
Helsingor’da, başkent Kopenhag’ın 50 kilometre kuzeyinde yer
alıyor. Ünlü mimarlık firması Bjarke Ingels Group (BIG) tarafından
dizayn edilip tamamlanan yeni müze, 6 bin m²'lik bir alanı kaplıyor.
Danimarka'nın en önemli yapılarından biri olan ve Shakespeare'in
Hamlet'inden bilinen UNESCO Dünya Mirası Kronborg Kalesi'nin
bitişiğinde eşsiz bir tarihi konuma sahip. BIG ekibi binaya ve yerine
dair yaptığı açıklamada, “Danimarka Denizcilik Müzesi, yerini eşsiz
bir tarihi ve mekansal bağlamda bulmak zorundaydı. Burası da
Danimarka'nın en önemli ve ünlü binalarından biri ile iddialı bir
kültür merkezinin ortasıydı. Bu, müzenin, bölgenin karakterini ve
özellikle Kronborg Kalesi'ni anlamasıyla kendini kanıtladığı bağlamdır.
Denizcilik Müzesi, eski iskelede bir yer altı müzesi gibi tasarlandı”
demişti. Firma, rıhtım üzerinde kurulması öngörülen müzeyi, eski
rıhtımın içine oturtarak hemen yanındaki Kronborg Şatosu’nun
görünümünü bozmaktan da kaçınmış oldu. Müze, tasarımda 60 yıllık el
değmemiş rıhtım duvarları sabit tutularak galerilerle, sürekli bir döngü
içinde toprak içine yerleştirilmiş. Galeri duvarlarına yansıtılan deniz
resimleri, misafirlere denizde oldukları hissini yaşatıyor. Hafif eğimli
karakteri ile bir heykeli andırıyor. Müze, ilginç tasarımıyla 2014 yılında,
ziyaret edilecek yerler listesine de girmişti.
Ulusal Denizcilik Müzesi, Danimarka’nın muazzam denizcilik
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tarihini sekiz farklı kategoride ziyaretçilere sunuyor. Farklı galeri ve
mağazaların içindeki sergiler, eserler, gemiler, torpidolar ve tarihi
nesneler ülkenin denizlerdeki maceralarına ışık tutuyor.
Müzenin içinde yer alan multimedya sergisi, Hollandalı sergi
tasarım ofisi Kossmann.dejong tarafından tasarlanmış. Serginin
temelini metaforlar oluşturuyor. Bu yöntemle, ziyaretçilerin uzak
mesafeleri keşfetmeleri ve denizdeki maceraları deneyimlemeleri
hedeflenmiş. Sergide, Danimarka’nın denizcilik tarihi, dünya
denizcilik endüstrisindeki rolü, seyrüseferler, savaşlar, ticaret ve
liman kavramları güncel yaklaşımlarla ele alınmış.

NAVAL MUSEUM - İSPANYA
İspanya’nın başkenti Madrid’de yer alan Denizcilik Müzesi, Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı kampüsünün içinde, Savunma Bakanlığı’nın
denetimine tabi olarak halka hizmet sunuyor.
İlk olarak 1843’te İspanya Kraliçesi II. Isabel tarafından Palacio de los
Consejos’ta (Konsey Sarayı) açılan müze, bugünkü yerine gelene dek
başkentte pek çok mekan değiştirmiş. Müze, İspanya deniz tarihinin
erken dönemlerinden 20. yüzyıla uzanan bir perspektife sahip. Tarih
kitaplarından bildiğimiz İspanya’nın dünyaları fetheden, yeni yerler
keşfeden armadasının nasıl bir şey olduğunu en ince ayrıntısına dek
anlatıyor. Müze, 15. yüzyıldan günümüze, deniz eserleri ile, kronolojik bir
sıralama oluşturan 24 salondan meydana geliyor.
Denizcilik, gemi inşa işleri ve tarihçesine adanmış olan Denizcilik Müzesi,
15. yüzyıla ait gemi modelleri, meşhur İspanyol haritacı ve kaşif Juan de la
Cosa’nın 15. yüzyılda çizdiği meşhur parşömen dünya haritası, Amerika’yı
gösteren ilk harita, Afrika’nın en erken zamanlarındaki haritaları, 15.
yüzyıldan 18. yüzyıla kadarki İspanyol denizciliğini gösteren devasa
harita, en eski navigasyon araçları, gazeteler, fotoğraflar, pullar, madalyalar,
bilimsel aletler, toplar, deniz silahları, el yazmaları içeren büyük bir
etnografik koleksiyon, İspanyol Donanması amiral gemisi, uçak gemisi,
balıkçı ve sahil kesimi insanının yaşamından kesitler ve pek çok tarihi
eserle, İspanyol denizcilik tarihini en güzel şekilde özetliyor.
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Lezzet
KÜLTÜREL BIR
YAKLAŞIMDIR

İ

İtalyan yazar, güzel romancı
Italo Calvino, erken ölümü
sebebiyle tamamlayamadığı
kitabı “Jaguar Güneş
Altında”da bir yerde şöyle
der: “Başka bir ülkeye
yapılan yolculuk o ülkenin
doğasını ve kültürünü
keşfetmek olduğu kadar,
beslenme alışkanlıklarını
da keşfetmek demektir.”
Calvino, beslenmeden
kasıtla ülkelerin tam olarak
yeme-içme kültürlerinden
bahseder. Her ülke ekmek
yapar ama aynı olmaz.
Her ülkede sofraya balık
gelir ama her birinin farklı
bir pişirme usulü vardır
ve bu usul coğrafyanın
özellikleri, ülkenin tarihi ve
insanların bir araya gelerek
yarattığı birikimin eseridir.
O nedenle ana malzemeler
aynı olsa da sofrada
duran lezzet farklıdır.
Lezzet kavramı kültürel
bir yaklaşımdır aynı
zamanda. O nedenle “Şu
ülkede şunu yemek lazım”
deriz. O yemeği o ülke ile
özdeşleştiririz. Mesela;
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İSPANYOLLARIN
GURURU: PAELLA
İspanya’nın dünya çapında tanınan lezzetlerinden
biri paella. Bu ikonik yemeğin hikayesi, meraklı lezzet
severleri 15. yüzyılın İspanya’sına kadar götürüyor.
Valensiya ile özdeşleşmiş olan bu yemeğin doğduğu yer
de bu şehrin kırsalları. Çiftçilerin kolay hazırlanabilen
bir yemeğe ihtiyaç duymasıyla ortaya çıkmış. Valensiya
için çok şey ifade eden ve uzun seneler ekonomisinde
önemli bir yer tutan pirinç, bu yemeğin ana malzemesini
oluşturuyor. İlk yapılmaya başlandığında tavşan, kümes
hayvanları ve sebzelerle yapılan bu yemeğin deniz
mahsullü versiyonu çok daha sonralarda doğmuş ancak
deniz kıyısı bir ülkenin deniz ürünlerini kullanması çok
da şaşılacak şey değil. Hatta günümüzde bu yemeğin en
çok deniz mahsullü versiyonu tercih ediliyor. Paellanın
tavuk, tavşan ve deniz ürünleri türlerinin yanında bir de
salyangozlusu yapılıyor.
Olur da yolunuz İspanya’ya dahası başkent Madrid’e
düşerse, Casa Benigna adlı restorana uğrayıp hakiki bir
paella yemeyi ihmal etmeyin.

MIDYESI OLMAYAN MIDYE ÜNLÜSÜ: BELÇIKA
Belçika’da yemek denince akla ilk gelen lezzetlerden midye. Ülke,
bu deniz kabuklusu ile harikalar yaratıyor. Waffle, bira ve çikolata
üçlüsü ile beraber ülke lezzetlerinde başı çeken midye, genellikle,
patates kızartması ile servis ediliyor. Midye ile farklı lezzetler deneyen
ülkede, bu lezzetler içinde en meşhuru, kereviz sapı ve soğanla kendi
suyunda haşlanan midye. Tencere ile getiriliyor. Dilerseniz soslu
midye de söyleyebilirsiniz. Türkçe’ye salyangoz usulü midye diye
çevirebileceğimiz Les Moules a I’Escargot gibi. Merak etmeyin
yemekte salyangoz yok. Porsiyonlar çok büyük olduğundan yanında
başka bir şey söylemeye gerek yok, ana yemek niyetine tüketilebilir.
Midyenin yenilebilir bir deniz ürünü haline gelmesinin hikayesi 1235
yılında Fransa’da başlıyor. Ancak bu ürünün Belçika’da popülarite
yakalamış olması ile hayli ilginç. Neden diye soracak olursanız
Belçika, midye üretimi yapan bir ülke değil, dünya üzerinde en fazla
midye ithalatı yapan ülke: Senelik kişi başı yaklaşık beş kilogram.
Midyelerin büyük bir çoğunluğu Hollanda, Almanya, Fransa ve
Danimarka menşeli. Kısacası bu başarı, ticari zekanın parçası.
Eğer Brüksel’deyseniz midye lezzetlerini tadabileceğiniz en
şahane yer Restaurant Chez Leon.
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TÜRKÇESI
OLMAYAN
BIR YEMEK:
BOUILLABAISSE

Bouillabaisse (buyabes), Fransa’nın güneydoğu sahilinde yer alan ve ülkenin en büyük limanı Marsilya ile
özdeşleşmiş bir yemek. Bir balık çorbası olan bu yemek, Provans bölgesinin en meşhur lezzetlerinden biri.
Pişmiş balık, deniz kabukluları ve sebzelere sarımsak, defne yaprağı, safran, portakal kabuğu rendesi, fesleğen ve
rezene gibi baharatların eklenmesi ile hazırlanıyor. Geleneksel bir buyabes’in içinde en az üç balık bulunuyor ve
daha ziyade iskorpit, kırlangıç balığı ve yılanbalığı kullanılıyor ancak balık çeşitleri hiçbir zaman bu üçü ile sınırlı
kalmıyor; çipura, kalkan, mezgit, tekir gibi balıklar da çorba da yer alıyor. Çorbanın yanında “rouille” denilen
zeytinyağı, sarımsak ve safrandan yapılan bir sosun üzerine sürüldüğü ekmekler yeniyor.
Söylenene göre, bu yemeğin tarihi MÖ 600 yılında Marsilya’yı kuran ilk Yunanlılara kadar uzanıyor ki,
Yunanistan’ın pek çok bölgesinde meşhur balık çorbalarına rastlamak mümkün. Tarih epey uzun olunca, onlarca
farklı çeşidi bulunan çorbanın ilk versiyonunun hangisi olduğu hâlâ daha tartışma konusu. Marsilya’daki birçok
restoranda bu çorbayı tadabilirsiniz. Chez Fonfon isimli mekan ise en iyilerden biri olarak gösteriliyor.

SADIK BIR ARKADAŞ: MORINO
Tarih kokan sokaklar, deniz, balık, balıkçılar ve lezzet… Burası Portekiz. Uçsuz
bucaksız Atlantik Okyanusu’na komşu bu ülkenin mutfağının demirbaşını deniz
ürünleri oluşturuyor. Balıklar, deniz kabukluları, ahtapot ve aklınıza gelebilecek her
türlü deniz mahsulü Portekiz’in yemek kültürünün bir parçası. Ancak bunlar içinde
morino balığının (bacalhau) yeri başka. Daracık sokaklarda yürürken kokusunu
alacağınız, restoranların hepsinin menüsünde adına çokça rastlayacağınız bir balık.
Portekizliler bu balıktan “sadık arkadaş” olarak bahsediyor. Yıllarca tuz içinde
bekletilerek tüm suyundan arındırılan ardından da tuzundan arındırmak için suya
yatırılan bu ikonik balık, genellikle kurutulmuş olarak alınıp pişiriliyor. Morino
balığından bine yakın yemek yapılıyor.
Bu lezzeti tadabileceğiniz en iddialı mekanlardan biri Lizbon’da yer alan Frade dos Mares.
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DENIZDEN SAYFALARA TAŞANLAR...

MIGUEL DE
CERVANTES

22 yaşındayken bir düello sonrasında İspanya’dan kaçmak zorunda
kalan genç bir sürgün… İnebahtı Deniz Savaşı’nda cesaretiyle ün
salmış gözü pek bir asker... Cezayirli korsanların eline düşüp, beş yıllık
esaret görmüş bir esir… İspanya’ya döndükten sonra Kral II. Felipe
adına çalışan bir donanma komiseri… Miguel de Cervantes.
İletişim Yayınları, Uwe Neumahr tarafından kaleme alınan Miguel
de Cervantes-Delidolu Bir Hayat’ı okurlarla buluşturdu. Biyografi
niteliğindeki kitap, okuru 16. yüzyılın çalkantılı dünyasında
Córdoba’dan Madrid’e, Roma’dan Napoli’ye, Cezayir’den Sevilla’ya
uzanan renkli ve heyecanlı bir yolculuğa çıkartıyor.

GEZEGENIMIZI
YIYIP
BITIRDIĞIMIZDE

Yazar Alain Serres’in bir Kızılderili deyişinden ilham alarak
yazdığı Gezenimizi Yiyip Bitirdiğimizde, çocuklarda gezegenimiz
dünyanın sağlığına az da olsa katkıda bulunma hevesi uyandıracak.
Ayrıca eser sadece çocukları değil, yediden yetmişe herkesi,
dünyanın gidişatı hakkında meraklandırıp, harekete geçirecek
bir anlatıma sahip. Renkli çizimlerin eşlik ettiği kitap, Yapı Kredi
Yayınları etiketiyle raflardaki yeriniz aldı.
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NAYLON AŞKI
ÖLDÜRÜR!

Prof. Dr. Hamdi Temel’in kaleme aldığı ve Hayy Kitap etiketiyle
raflardaki yerini alan Naylon Aşkı Öldürür: Plastik Yaşamdan
Kurtuluş Rehberi adlı kitap, plastiğin çevreye ve denizlere verdiği
zararı gözler önüne seriyor. Kıyafetlerimizden kullandığımız
eşyalara, tükettiğimiz gıdaların ambalajından kullandığımız ilaçların
kabına kadar hayatımızın her alanında varlığını devam ettiren
plastiğin duyarsızca kullanılıp atılmasının canlılara verdiği zararı
anlatan kitap, “kullan-at”çılara büyük bir ültimatom.

VIKING
MASALLARI

“Sakin, sessiz ve soğuk kış aylarında, İzlanda insanlarının ellerinde hep bir uğraş
olurdu. Bu uğraşlar sayesinde düşünür, konuşur, çocuklarına savaşçı atalarının
masallarını anlatırlardı. Buz denizinin üstünde ve kuzey ışıklarının altında…
İzlanda’da, Norveç’te, o toprakları yuva haline getiren kahraman Vikingler, hâlâ
minnetle ve hayranlıkla anılıyor. Burada da Viking gemileri, Norveç’ten Batı
denizinin ötesine doğru buz dağlarının arasından geçerek yüzüyor. Thor aşkına!”
Yazar Jennie Hall’ün kaleme aldığı Viking Masalları, Kara Karga Yayınları’ndan çıktı.
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DENIZ ESINTILI DÜĞÜNLER
AYAKLARIMIZ KUMA BASARAK, DALGALARIN KIYIYA VURMA SESI EŞLIĞINDE YEMINLER
ETMEK YA DA GELECEĞE DAIR HAYALLER KURMAK HER ZAMAN ROMANTIK OLMUŞTUR YA DA
ROMANTIK BIR HAYAL. BU HAYALI HAYATA GEÇIRMEK YA DA ROMANTIZMI DEVAM
ETTIRMEK IÇINSE MUHTEŞEM DENIZ ESINTILI BIR DEKOR YETERLI.

P

Plajda ve deniz kenarında düğün
organizasyonu, gittikçe daha da
rağbet görür oldu. Düğün için en
fazla tercih edilen dönemlerden
biri olan sonbahar mevsiminde
havaların hâlâ daha sıcak olması,
Ege ve Akdeniz’in deniz mevsimi
yaşamaya devam etmesi, bu
ayda dünya evine plajda girmek
isteyenler için harika bir zaman.
Tamamıyla doğal bir ortam ve
manzara kullanarak yapacağınız
düğününüzde tek yapmanız
gereken denizi karaya taşımak…
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TROPIKAL GÖSTERIŞ
Hepimiz tropikal adalara tatile
gitmeyi, palmiye ağaçlarının
altında sere serpe uzanmayı hep
istemişizdir. Bu hayali gittiğiniz
plajlarda yaşayamayabilirsiniz
ama “masal” olarak tanımlanan
düğün gecesinde hayata
geçirebilirsiniz. Tören kemerinizi
palmiye yapraklarından
hazırlayarak çarpıcı bir görüntü
yakalayabilirsiniz.

AYAKKABI YOK
RAHATLIK VAR
Düğününüzü bembeyaz kumların
süslediği plajda yaparsanız eğer,
davetlilerinizi ayakkabı derdinden
de kurtarmış olursunuz. Bütün
gece daha rahat dans edip gecenin
tadını çıkarabilirler. Törene
yalınayak devam edecek misafirler
için düğün alanının girişine
ayakkabılarını bırakabilecekleri
sepetler yerleştirebilirsiniz.

DOĞAL KAYNAKLAR
Denizin ve plajın tüm doğal
unsurları çok güzeldir. Deniz
kabukları, deniz yıldızları,
dalgaların karaya attığı odun
parçaları, otlar… Tüm bunları
birer aksesuara dönüştürerek hem
denize olan aşkınızı dile getirebilir
hem de aşkınızın en güzel gecesini
en güzel şekilde süsleyebilirsiniz.

İNCI YÜZÜK
KUTUSU
Deniz temasını
oynamanın en güzel
yollarından biri uzun
bir birlikteliği
simgeleyen yüzükleri
inci kabuğu içinde
sunmak.
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PLAJ OYUNLARI

HEYECANI BIRAZ DAHA ARTIRIN

Düğünlerde konfeti patlatmak her
ne kadar eğlenceli olsa da bir plaj
düğünü için pek uyumlu olmaz, etrafı
kirletmeye ise hiç gerek yok. Koridora
geldiğinizde misafirleriniz sizin için
göğe mini deniz topları atabilirler.
Ayrıca kokteyl vakti eğlenceli
oyunlarla hareketlendirilebilir. Her
şeyden öte çocuğu olan misafirler bu
fikri çok sevecektir.

Hamak, yastık, şezlong, palmiye şemsiyeleri, meşaleler ve fenerlerle
atmosferi daha sakin ve serin tutabilirsiniz. Böylece, konuklar dans pistine
dönmeden güzelce dinlenebilir, deşarj olabilir, rahatça sohbet edebilir.

DALGALARI
KAÇIRMAYIN
İçinde sörf tahtası
olmayan plaj
olmamalı. Tören
programınızı,
misafirlerinizin
nerelere oturacağını
ve menüde
neler olduğunu
sörf tahtasına
yazarak davetlileri
bilgilendirebilirsiniz.
Ancak sörf tahtasını
farklı şekillerde de
değerlendirebilirsiniz,
örneğin tören
alanına girişi iki sörf
tahtasının arasından
yapabilirsiniz.
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KIYI SOFRASININ KEYFI
Sahilde akşam yemeği yemek her zaman romantiktir. Açık
havada bembeyaz çarşafların ve bambu ağacından yapılma
sandalyelerin varlığı mekanı daha anlamlı hale getirecektir.
Menü; elbette, balık, deniz mahsulleri ve mezeler.

AYDINLATMA
Denizin ve kumların süslediği
böylesi bir gecenin aydınlatması
da denizden ve gemilerden
ilham almalı. Fenerler, gemici
halatlarından sarkan lambalar,
varillerde yakılan ateşler,
deniz kabuklarının eşlik ettiği
mumlar, konseptin bölünmesini
engelleyecektir.

GELIN BUKETI
Gecenin sonunda bir
sonraki düğünü yapacak
şanslı kişiyi belirleyecek
olan gelin buketinizde
tercih ettiğiniz çiçeklerin
arasına denizyıldızı, inci,
deniz kabuğu gibi objeler
yerleştirerek farklı bir buket
oluşturabilirsiniz.

DÜĞÜN PASTASI
Günü tatlandırmamak olmaz. Deniz temalı bir düğünün
pastası da kendisi gibi olmalı. Plaj sandalyeleri, deniz
kabukları, halatlar, deniz atları, denizyıldızları, kum…
Tabii, bunların hepsi birer motif ve yenilebilir.

DÜĞÜN HEDIYELERI
Düğününüzün anısı olarak
misafirlerinize denizi ve plajı
anımsatacak ufak hediyeler
verebilirsiniz: Plaj battaniyesi,
plaj terliği, deniz kabuğu
keseleri, gemici düğümü ile
sarmalanmış çerçeveler, kum
saati, denizatı anahtarlığı, kum
saati, dümen objeleri…
DENIZE DAVET
Davetiyenizi bir şişenin
içine koyup ağzını
tıpayla kapatacak şekilde
hazırlayabilirsiniz ya da
dilerseniz bir denizyıldızı
ile mühürleyebilir,
olmadı gemici ipi
ile bağlayabilirsiniz.
Rengarenk deniz
unsurları fotoğraflarının
olduğu bir davetiye de
tercih edebilirsiniz.
Bu arada, davetinizde
nasıl bir konsept
uygulayacağınızı belirtin
ki, insanlar neyle
karşılaşacaklarını bilsinler.

ZEYBEKTEN SIRTAKIYE GEÇIŞ
Türkiye, sadece etrafı denizlerle çevrili olması bakımından
değil, etrafındaki ülkelerin de denizle sarmalanmış olması
ve denize dair bir kültürlerinin olması bakımından da
oldukça şanslı. Bu durum, dolayısıyla gecenin çiftinin
de işini kolaylaştırıyor. Ne mi? Düğün play list’i. Türkçe,
İspanyolca, Yunanca, İtalyanca deniz şarkıları bu güzel
akşamın hatıratını güçlendirecektir.

FARKINDALIK
YARATIN
Denize olan sevginizi en özel gününüze konsept olarak taşımayı
düşünmek tabii ki güzel bir hareket ama daha da güzeli denizlere dair
bilinç oluşturmak. Düğün alanınızda denizlerin korunmasına ve yaşanan
tahribata karşı farkındalık yaratacak yazılar nesneler bulundurabilirsiniz.
Örneğin denizlerden çıkarılan atıkları sergi olarak sergileyebilirsiniz ya
da bunun için TURMEPA ile bağlantıya geçebilirsiniz.
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TURMEPA YENİ YÖNETİM
KURULU ÜYESİ
ESKİ GENEL MÜDÜR
AKŞİT ÖZKURAL

TURMEPA
SAYESINDE
TOPLUM
YARARINA ÇOK
ŞEY YAPMA
FIRSATI
BULDUM

YARIM ÖMRÜNÜ HARCADIĞI BANKACILIK KARIYERINDEN SONRA, BIR TEKLIFLE TURMEPA’DA GENEL
MÜDÜR OLARAK GÖREVE BAŞLAYAN AKŞIT ÖZKURAL’A, YAKIN ÇEVRESI “BIR STK KURULUŞUNDA
RAHAT EDERSIN. BIRKAÇ SAAT ÇALIŞIR, EMEKLILIĞIN TADINI ÇIKARIRSIN” DEMIŞLER. “BIR BANKACI
OLARAK ŞUNU SÖYLEYEBILIRIM KI, TURMEPA’DA ÇALIŞMAK BANKACILIKTAN DAHA ZOR VE ÇOK
FAZLA MESAI ISTIYOR” DIYEREK STK’DA YÖNETICI OLMANIN DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ GIBI KOLAY
OLMADIĞININ ALTINI ÇIZIYOR AKŞIT ÖZKURAL VE EKLIYOR: “YÖNETICILERINIZ DIŞINDA, KURUMA
BAĞIŞ YAPANLARA VE EN ÖNEMLISI TOPLUMA KARŞI BÜYÜK BIR SORUMLULUK TAŞIYORSUNUZ.
BU DA SIZI DAHA ÇOK ÇALIŞMAYA VE PROJE ÜRETMEYE TEŞVIK EDIYOR.”
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TURMEPA’daki yedi yıl dört ay süren Genel
Müdürlük görevini 1 Eylül itibariyle Semiha
Öztürk’e devreden Akşit Özkural, görev yaptığı
süre boyunca TURMEPA’nın genişlemesine ve
etkinliğinin artmasına katkı sağlayan tüm ekip
arkadaşlarına teşekkür ederek, zorlu mücadelenin
devam ettiğine dikkat çekiyor. TURMEPA ile olan
yolculuğuna bundan sonra yönetim ve icra kurulu
üyesi olarak devam edecek olan Akşit Özkural ile,
TURMEPA serüvenini ve denizlerimizi konuştuk.

TURMEPA ile yolunuz nasıl kesişti?
Ben 1949 yılında Ankara’da doğdum. Fakat mesleki
kariyerim nedeniyle ömrüm Türkiye’yi dolaşmakla
geçti. İş Bankası’ndaki kariyerime müfettiş
yardımcısı olarak başladım. Daha sonra Londra şube
müdürlüğüne kadar yükseldim. Bu arada bankanın
Aslan Çimento’dan Unilever-İŞ'e kadar birçok
iştirakinin de yönetim kurulu üyeliğini yaptım. 28
yıl süren serüvenimin ardından Londra’daki Demir
Halk Bank’a geçtim. Üç yıl da orada çalıştıktan sonra
Bulgaristan’daki D Commerce Bank’ın genel müdürü
oldum. 60 yaşına geldiğimde yaş haddinden emekli
oldum. Tam o sırada Koç Holding’in Londra firması
olan BEKO UK’in başında bulunan Sayın İbrahim
Yazıcı, bana TURMEPA’nın genel müdürlüğünü
önerdi. O zamanki TURMEPA Yönetim Kurulu
Başkanıc Sayın Tezcan Yaramancı’nın da onayını
aldıktan sonra Sayın Rahmi M. Koç’tan onay almak
amacıyla onun davetlisi olarak Haliç’te bulunan
RMK Müzesi’ne gittik. Birkaç saat süren sohbetten
sonra kendisinden de onay aldık. Böylece, 1 Nisan
2011’de TURMEPA’daki maceram başladı.

Genel Müdürlük görevi size teklif
edildiğinde TURMEPA’yı tanıyor
muydunuz? TURMEPA’ya ilk geldiğinizde
nasıl bir kurumla karşılaştınız?
TURMEPA’nın kurulduğu haberini ilk defa
İş Bankası adına Londra’da görev yaptığım
sırada, Cumhuriyet Gazetesi’nin haftalık ekinde
görmüştüm. Tesadüf eseri, o derneğin ilk yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Eşref Cerrahoğlu Bey, benim
dostumdu. TURMEPA’nın çalışmalarını bana
uzun uzun anlatmıştı. Dolayısıyla, kurulduğu ilk
günlerden bu yana TURMEPA’yı takip ediyordum.
TURMEPA’ya geldiğimde burada bazı eksiklikler
olduğunu fark ettim. Bu eksiklikleri giderip yerine
kurumsal adabı olan, hangi işi ne amaçla yaptığını

bilen bir kurum oluşturmayı kendime misyon
edindim. Arkadaşlarımla birlikte sorumluluk
üstlendik ve görev süresi içinde TURMEPA’yı
güvenilir, repütasyonu çok iyi olan bir kurum haline
getirdik. Bunun için çok mutluyum.

Görev yaptığınız yedi buçuk yıllık süre
içinde hedeflediğiniz tüm noktalara
ulaşabildiniz mi? Bu noktada “keşke”
dediğiniz şeyler var mı?
Yaptıklarımız için değil ama yapamadıklarımız
için çok keşkemiz var. Daha çok destekle daha
fazla şey yapılabilir. Biz, bugün bağışlarla yaşayan
bir kurumuz. Bağış topladığımız ölçüde faaliyet
gösterebiliyoruz. Bu derneği Sayın Rahmi M.
Koç ve Deniz Ticaret Odası ile bir avuç deniz
sevdalısı kurdu. Bize katkıları çok büyük, buradan
onlara şükranlarımı ifade etmeliyim. Ama hangi
holding, hangi oda el atarsa atsın ancak devletin
de sahiplenmesiyle başarıya ulaşacağız. Yaygın,
örgün ve ilkeleri olan bir eğitim sistemiyle başarıyı
hedefleyebiliriz. Eğitimin kalitesi ne kadar önemliyse,
çevre bilinciyle donanmış nesillerin yetişmesi de o
derece önemlidir. Bunu henüz sağlayamadık. Bizden
sonra gelecek olan arkadaşlarımız bunlarla uğraşacak
ve bir gün bu sorunu çözmeyi başaracaklar. Bunu
başardığımız an Türkiye değişecek.

Yaklaşık yedi buçuk yıllık süreçte sizi en çok
heyecanlandıran proje hangisi oldu?
Bizleri birkaç konu çok heyecanlandırmıştır. Bunlardan
bir tanesi, kapanmasına 15 dakika kala teslim ettiğimiz
bir Avrupa Birliği projesiydi. Birden fazla ülkede ayağı
olan projenin Türkiye’deki ayağı, Ergene Havzası’nın
zehirli atıklardan ve kirlenmeden kurtarılması ile
ilgiliydi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitemiz ve
Hayrabolu Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz bu proje,
bizim ilk AB projemiz oldu.
Bir diğer proje ise, bizi daima destekleyen, küçük
yaşta tek kolunu kaybetmiş bir yüzücü olan
Sayın Kemal Özdemir ile Bafa ve İznik Gölü’nde
gerçekleştirdiğimiz yüzme etkinliği oldu. Orada
tek kolla yüzmenin nasıl bir şey olduğunu daha
iyi anladım. Van Gölü’nde de benzer faaliyetler
gösterdik. Bu etkinliklere medyanın ve toplumun
ilgisi oldukça büyüktü. Bu etkinliklerde Türkiye’de
çevre konularına gönülden bağlı azımsanmayacak
bir kitlenin olduğunu görmek beni hem çok
heyecanlandırdı hem de çok umutlandırdı.

Bireysel olarak en
büyük mutluluğum
kendimi topluma
yararlı bir birey
olarak hissetmiş
olmamdır. Ülkeme,
beni eğiten devletime
olan şükran borcumu
yararlı alanlarda
gecemi gündüzüme
katıp çalışarak
ödeyebildiğim
kadar ödediğimi
düşünüyorum.
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Denizleri kurtarmak eğitimle mi
mümkün sizce?
Eğitim uzun vadeli çıkış yolu. Derneğimizin
kurucuları 30 yıl sonra Türkiye’de özellikle
deniz ve diğer su kaynaklarında meydana gelen
kirliliğin önlenmesi konusunda üst düzey bir
noktayı hayal etmişler. Bunun için çok şey
yapıldı. Bizim TURMEPA olarak kendimize
idealize ettiğimiz şey şu: TURMEPA'nın
önceliklerinden biri çevre eğitimleriyle
çocuklarımıza doğayı, denizi sevdirmektir.
Çocuklarımızı çevre konusunda eğitime
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tabii tutmazsak, çevre önemini onlara küçük
yaştan itibaren onlara anlatmazsak çok ıstırap
çekeriz. Bugün dünyanın ana gündem maddesi
kirlilik olmasına rağmen bugün okyanuslarda
çöp adaları var. Ağırlıklı olarak plastikten
oluşuyorlar ve bunların yüzölçümü Türkiye’nin
yüzölçümünden büyük. Bunların bulunduğu
ortamda ne balık ne oksijen üreten okyanus
dibi bitkileri yetişir. Oksijenin olmadığı yerde
yaşam olmaz. Bunun olmaması için mücadele
vermek bana büyük bir haz verdi. Kendimi bu
anlamda doyuma ulaşmış hissediyorum. Kamu

da eğitim çalışmaları sayesinde müfredata
çevre bilinci oluşturacak programlar
koyarak kendi görevini yapması halinde
daha sağlıklı nesiller yetişir. Eğitim
çalışmalarının yanında çevre konusunu
yasalarla da desteklemek lazım.

1 Ocak itibariye marketlerde
poşetler ücretli olacak. Bu
bahsettiğiniz yasalara örnek
olabilir mi?
Biz birkaç yıldır bazı kuruluşlarla benzer
bir iş birliği yapıyoruz. Mağazalarda
poşetler ücretle veriliyor ve oradan
elde edilen gelir deniz temizliği için
kullanılıyor. Amaç dikkati çekmekse,
amaca ulaşmanın yollarından bir tanesi
bu tür uygulamalardır. Ben toplumun
bu uygulamayla biraz uyanacağını,
uygulamanın sürdürülebilir olacağını
tahmin ediyorum.

ki, yedi yıl dört ay göz açıp kapayıncaya
kadar geçmiş. Bundan sonra da hem
yönetim kurulu hem de icra kurulu üyesi
olarak TURMEPA’daki yolculuğuma
devam edeceğim.

Bundan sonra nasıl bir hayat
sizi bekliyor?
Bankacılık kariyerimin ardından, zaman
zaman yurt dışındaki çocuklarımı
ziyarete gitmek ya da kıyı bölgelerinde
dolaşmak, oralarda biraz zaman geçirmek
gibi ufak tefek planlarım vardı aslında.
Ancak TURMEPA’nın talepleri yüksekti.
Genel Müdürlüğü bırakıyorum ama o
konumun getirmiş olduğu iş yükleri bir
süre daha devam edecektir.

Denize atılan çöpler,
kirliliğin çok küçük bir kısmı.
Yaptığımız hesaplara göre,
kirliliğin yüzde 80’i kara
kaynaklı. Bu yüzden “Karada
ne olursa olsun” diyemeyiz.
Herkesi bilinçlendirmek,
herkesi eğitmek gibi bir
misyon üstlendik.

Siz, TURMEPA’nın 30. yılında
nasıl bir kurum hayal ediyorsunuz?
30. yılında TURMEPA'nın etki alanı daha
büyük olacak. Derneğimizin geleceğini,
hepimizin ortak çabalarının kamuyu ikna
etme yolunda gelişmesi halinde çok iyi
görüyorum. Günün birinde hepimiz çok
daha fazla gurur duyacağız.

Geride bıraktığınız yedi buçuk
yıl ve görev süreciniz için ne
düşünüyorsunuz?
Burası ilk etapta, beni fazla zorlamayacağını
düşündüğüm bir yerdi. Ama zaman içinde
o kadar genişledik, TURMEPA’nın içeriğini
o kadar değiştirdik ki, gece gündüz yetmez
oldu. Hafta sonları bile çalışmaya devam
ettik. Bu süreç içerisinde TURMEPA yurt
dışına açıldı, Avrupa projeleri ve Mitsui
Çevre Fonu’nun desteğini kazandı ve bütün
Türkiye’de tanındı. İsteğimiz ve beklentimiz,
halkımızın TURMEPA’yı anlaması ve
bilmesi, daha da önemlisi çevre kirliliğine
karşı olan duyarlılığını artırmasıydı.
Özellikle çocuklar üzerinde çok çalıştık.
Ekip olarak hep beraber milyonlarca
çocuğun eğitiminde rol oynadık. Bir baktık
91

mavigönüllü

PROF. DR. GÜLŞEN ALTUĞ

DOĞAYA DOST
ÇÖZÜMLER
SUNMAYA
ÇALIŞIYORUZ

İSTANBUL ÜNIVERSITESI’NDE ÖĞRETIM GÖREVLISI VE TURMEPA GÖNÜLLÜ PROJELERI BÖLÜM DANIŞMANI
OLAN PROF. DR. GÜLŞEN ALTUĞ, DENIZLERE FAYDA SAĞLAMAK ADINA KURDUĞU BİYOTEK 15 ISIMLI
ŞIRKETININ ENTELEKTÜEL SERMAYESININ DENIZLERDE YAPTIĞI BILIMSEL ÇALIŞMALAR OLDUĞUNU SÖYLÜYOR.

S

Senelerdir TURMEPA Gönüllüsü ve TURMEPA Gönüllü Projeleri
Bölüm Danışmanı olarak derneğe destek veren Prof. Dr. Gülşen
Altuğ, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu
Kaynakları Yönetimi Bölümü Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı
öğretim üyesi ve yaklaşık 20 yıldır mavi dünyanın kodlarını çözmek
için uğraşıyor. Bu uğraşlar onu, üç sene evvel İstanbul Üniversitesi
bünyesindeki teknokentte BİYOTEK 15 isimli bir Ar-Ge şirketi
kurmaya itti. Bir laboratuvar gibi hizmet veren bu şirkette denizlere
ve çevreye faydası dokunacak pek çok bilimsel çalışma yapıyor. Ancak
bunu bir işten ziyade, görev tanımının topluma ve doğaya karşı
yarattığı bir sorumluluk olarak görüyor. Tam da bu sorumluluk bilinci
yolunu TURMEPA ile kesiştirmiş.
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Hem bilimsel anlamda hem de gönüllü olarak denizlere ve çevreye
sayısız faydalar sunan Prof. Dr. Altuğ ile bir araya geldik ve
çalışmalarını ve TURMEPA’nın yol haritasına katkılarını konuştuk.

Merhaba Gülşen Hanım, öncelikle kısaca kendinizden
bahsedebilir misiniz?
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları
Yönetimi Bölümü Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesiyim.
Deniz suyu ve dip sedimentlerinde bakteri varlığını ve çeşitliliğini
tespit ederek, ekosistem sağlığı ve insan sağlığı bakımından
tanımlamalar yapıyoruz. Ayrıca bu bakterilerin metabolik
özelliklerini tanımlayarak “Blue Biotechnology” olarak adlandırılan

ve Endüstri 4.0 bileşenlerinden olan Deniz Biyoteknolojisi
alanında farklı sektörlere yönelik bakteriyolojik ürün tabanlı veriler
üretiyoruz. Türkiye denizlerinde ve uluslararası denizlerde, 2000
yılından bu yana, yürütücü ve araştırmacı olarak, dış destekli
projeler başta olmak üzere, farklı projelerle bakteriyolojik kirlilik,
kültür edilebilir bakteri çeşitliliği, petrol kirliliğinin denizlerden
izole edilen bakteriler ile giderilmesi, deniz süngerleri ve bakteri
birlikteliğinin anti-bakteriyel etkileri, denizlerde antibiyotik ve
ağır metal dirençli bakteriler, balast suları ile ülkemize taşınan
bakteriyel patojenler, deniz bakterilerinin farklı alanlarda endüstriyel
kullanımı konularında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Halen, İstanbul
Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarımı
sürdürüyorum. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Teknokenti’nde
(ENTERTECH) kurucusu olduğum BİYOTEK 15 Ar-Ge Eğitim
ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yöneticisi olarak,
"Türkiye denizlerinden izole edilen bakterilerin klinik, endüstriyel ve
ekolojik kullanımı" üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Nasıl TURMEPA Gönüllüsü oldunuz?
Akademisyen olarak bilimsel çalışmalar yürütmek, görev tanımınızda
olan bir sorumluluktur. Denizlerde yıllarca yürüttüğümüz bilimsel
araştırmaların ana hedefi, denizlerde sürdürülebilir yaşamın
korunmasına hizmet etme gayesini taşıyordu. Ulusal ve uluslararası
bilimsel platformlarda bu bilgileri makale, bildiri vb. araçlarla
paylaşıyoruz. Biz, bir taraftan bunu yaparken, toplumda değerini
bulamayan bir deniz algısı önümüzde bir engel olarak duruyor.
Bu nedenle, ne kadar çok insana ne kadar doğru bilgiyle ulaşırsak,
bilimsel çalışmaların bir yerlerde sadece bilimsel çalışma olarak değer
bulması yanında, ekosisteme ve sürdürülebilir kullanılabilirliğe
yönelik toplumsal katkı oluşturulabilir. Bu yüzden TURMEPA
Gönüllülüğü, bu değeri sağlayacak paydaşlara ulaşmak açısından
önem taşıyor. Ayrıca birlikte çalıştığımız kişilerde, bu sorumluluk
ve hevesi görmek karşılıklı olarak hepimizi motive ediyor. Öncelikle
toplumda denize yönelik algının balık tutulan ve yüzülen keyif
alanı olarak görülen durumdan çıkıp, itinayla korunması gereken

bir hazine olarak değişmesi gerekiyor. TURMEPA ile gayretlerimiz
burada birleşmiş oldu. Bu yüzden gönüllülüğü severek yapıyorum
ancak bu alanda yapılması gereken çok iş var.

Hangi konularda dernek ile fikirlerinizi paylaşıp, yol
haritası oluşturulmasına yardımcı oluyorsunuz?
TURMEPA bünyesinde Gönüllü Projeleri Bölümü altında
yürütülen projeler, kendi hedefleri doğrultusunda oluşturulurken
doğal olarak, proje konuları, bilimsel veri ve bilgiyle desteklenmesi
gereken alanları içeriyor. Bu alanda yapılacak faaliyetlerde,
deniz kirliliğini önleme çalışmaları başta olmak üzere, örneğin
Dünya Sulak Alanlar Günü, Dünya Su Günü, Dünya Çevre
Günü, Dünya Balık Göçleri Günü başlıkları ile harmanlayarak
birlikte hareket ediyoruz. Toplumsal uyarıları içeren paylaşımlar,
dernek tarafından oluşturulurken bu bilgilerin akademik veriler
ile düzenlenip değerlendirilerek son şeklinin oluşturulmasında
dernek ile iş birliği içinde oluyoruz.

“BİYOTEK 15” isimli şirketinizin çalışmalarından
ve denize sağladığı yararlardan bahsedebilir misiniz?
Şirketimizin entelektüel sermayesini, Türkiye denizlerinde yapmış
olduğumuz bakteriyolojik Ar-Ge deneyimimiz oluşturuyor. Şirket
adında yer alan 15 rakamı, şirketin kurulduğu tarihte Türkiye’de
farklı deniz alanlarında yapılan 15 yıllık Ar-Ge çalışmalarını
ifade ediyor. Firmamız İstanbul Üniversitesi Teknokent Kuluçka
Merkezi’nde (ENTERTECH) faaliyet gösteriyor. Şirketin
ilgili olduğu sektör biyoteknoloji ile ilgili araştırma ve deneysel
geliştirme faaliyetlerini kapsıyor. Denizlerimizden elde ettiğimiz
bakteriyolojik veriler bakterileri kullanarak farklı sektörlere ürün
tabanlı veri sağlamamızın temelini oluşturmuş oldu. Örneğin,
petrol kirliliğinin giderilmesinde deniz bakterilerinin kullanılması
yönünde ürüne yönelik çalışmalarımızda tekli ve çoklu bakteri
kültürleri ile hazırlanan prototiplere ulaştık. Bu seçeneği, petrol
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ve eğitimler gerçekleştirmeye yönelmiştik. Son iki yıldır
faaliyetlerimizi, Girişim ve Kariyer Kulübü (GİKAR) adı altında
sürdürüyoruz. Böylece kariyer planlarının yanında girişimciliğe
yönelik farkındalıklarını artıracak eğitim çalışmaları planlıyor ve
gerçekleştiriyoruz. Bize katılan öğrenciler, yaşadıkları dünyanın
sorunları ile dertlenen, çalışkan ve idealist pencereden bakabilen
kişiler oluyor. Bu nedenle, Gönüllü Deniz Elçileri Topluluğu’na bu
arkadaşlarımız severek katıldılar. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri
Fakültesi’nde Gönüllü Deniz Elçileri Topluluğu’nun kurulması
bu nedenlerle oluştu. Çünkü temelde birleştiğimiz şey, kişinin
yaşadığı dünyanın sorunlarını dert edinip, bu konuda elinden
geleni yapabilecek gelişmiş insan profiline ulaşmak isteği. Böylece
Su Bilimleri Fakültesi’nde denizler ve tatlı sular konusunda mesleki
formasyon alan gençlerimizin Deniz Elçileri Topluluğu gönüllüsü
olarak, çevre duyarlılığı bilincinde buluşarak, yaşadığı coğrafyanın,
dünyanın sorunlarına yönelik Gönüllü Deniz Elçileri projelerinde
yer almaları mümkün oldu.

kirliliğinin giderilmesinde uygulanacak bilinen mekanik ve kimyasal
yöntemlere sunulan önemli avantajlar olarak değerlendiriyoruz.
Bu bakterileri özellikle petrol kirliliği yaşanan alanlarda kaba
temizlik sonrası deniz ortamının doğal yollarla rehabilite edilmesini
sağlayacak, ekolojik kaygı taşımayan bir fırsata dönüştürmüş
oluyoruz. İthal ürünler yerine bu işlemin kendi ekosistemimize
adapte olmuş doğal ortam bakterileri ile yapılması da verimlilik
açısından avantaj sunuyor. Denizlerimizin biyoteknolojik
potansiyellerini ortaya koyan çalışmalarımız, denizlerin neden
itina ile korunması konusunda bizi haklı çıkarıyor. Örneğin, deniz
süngerlerinden elde ettiğimiz bakteriler ile antibakteriyel temelli
bileşik tanımlamaları ve prototipleri oluşturduk. Ayrıca deniz
bakteri izolatlarından bitki koruma ürünlerinin elde edilmesine
yönelik çalışmalarımız var. Ayrıca tarihi yapı yüzeylerinde, deniz
bakteri izolatlarını yerinde kullanarak yüzey bozunmasının ve
siyahlaşmanın giderilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz.
Misyonumuz doğaya dost, ekolojik kaygı taşımayan, ekonomik
ürünler ve çözümler üretmek. Bu çalışmaların kaynağını oluşturan
denizlerimiz, korunmayı ve temiz tutulmayı hak ediyor.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’nde,
Gönüllü Deniz Elçileri Topluluğu’nun kurulmasına
liderlik ettiniz. Fikir nasıl gelişip nihai halini aldı?
Öğrencilerimizin mesleki formasyonlarını tamamlamalarının
yanında mezun olana kadar geçen sürede, çevreye ve çevre
sorunlarına duyarlı ve sorumlu bireyler olarak gelişmelerini
sağlayacak araçlar sunmayı sorumluluk kabul ediyoruz. Bu
duygularla, 2010 senesinde, fakültemizde Kariyer Kulübü’nü
kurarak öğrencilerimizin Su Bilimleri alanında kariyer planlama,
hedef koyma konusunda motive olmalarını amaçlayan aktivite
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Üniversite bünyesinde ve ülke genelinde ne gibi
çalışmalar yapılıyor?
Gönüllülerimiz, yıl boyu, deniz kirliliği başta olmak üzere birçok
aktivitede katılım ve doküman çalışması gerçekleştirdiler ve
organizasyonlarda yer aldılar. Yukarıda bahsettiğimiz gibi deniz
kirliliğini önleme çalışmaları başta olmak üzere birçok çalışmada,
Dünya Sulak Alanlar Günü, Dünya Su Günü, Dünya Çevre Günü,
Dünya Balık Göçü Günü gibi başlıklarda aktivitelere katıldılar.
Gönüllü ekibimiz, 2018 yılında, Bu Çöpü Siz Bırakmış Olabilir
misiniz? teması ile İzmir’de gerçekleştirilen 3. Ulusal Deniz Bilimleri
Kongresi’nde yer aldılar. Gençlerin toplumsal farkındalığını artırmak
için kendi aralarında oluşan sinerjinin hem mesleki formasyon hem
de gönüllülük duygusunun geliştirdiği sorumluluk açısından önemi
büyük. Geldiğimiz noktada, aynı zamanda farklı üniversitelerde Deniz
Elçileri Topluluklarının oluşturulması için de fikirler geliştiriyorlar.
Gelecekte bu sinerjinin artarak büyümesini hedefliyoruz.

Son olarak, henüz TURMEPA Gönüllüsü
olmayanlara mesajınız nedir?
Denizlerde tahribatı dile getiren, bundan rahatsız olan her
kişi, benim de bu konuda yapacaklarım vardır duygusuna
girdiğinde, TURMEPA Gönüllüsü olmakla bu işe başlayabilir.
TURMEPA’da Gönüllü Projeleri Bölüm Danışmanı, öğretim
üyesi ve İstanbul Üniversitesi Gönüllü Deniz Elçileri Topluluğu
Danışmanı olarak, üniversite ekosisteminde aktiviteler yapıyoruz,
kendi adıma söylersem. Ancak yapılacak çok iş var. Bu yüzden
öğrenciden akademisyene, ev hanımından esnafa kadar tüm
toplumdan gelecek katkı, doğru planlanmış projelerde yer
alacakları gönüllük çalışmalarına katılmaları çok önemli.
Böylece, hayatlarını zenginleştirecek denizlere ve gelecek
nesillerin hayatına dokunacaklar.

şubelerden

TURMEPA BODRUM ŞUBE BAŞKANI YAMAN OLGAÇ

“KONU DENIZLERSE TÜM ÇIKARLAR AYNIDIR”
TURMEPA BODRUM
ŞUBE BAŞKANI OLARAK,
TURMEPA’YA VE DENIZLERE
HIZMET EDEN YAMAN
OLGAÇ, DENIZ SEVGISI
GENETIĞINE IŞLEMIŞ OLAN
BODRUM’DA, DENIZLER
ADINA FARKINDALIK
YARATMAYA ÇABALIYOR.

B

Bodrum gibi “mavi” bir şehirde yaşamanın yüklediği duyarlılık ile
yaklaşık 40 yıldır içinde bulunduğu turizm sektörünün yarattığı
sinerji birleşince, ilk haberdar olduğu günden bu yana çalışmalarını
takdir ettiği TURMEPA’da gönüllü olmuş Yaman Olgaç.
Derneğin Bodrum’da şube açması ile beraber Şube Başkanı olarak
hizmetlerine devam etmiş.
Bodrum’da, diğer kurum ve kuruluşların da iş birliği ile
denizlerin etrafını sarmalayan “kirlilik” sorununa farkındalık
yaratarak çözüm bulmaya çalışan Olgaç ile Bodrum
TURMEPA’yı ve Bodrum’u konuştuk.

TURMEPA ile tanışıklığınız ne zaman başladı?
TURMEPA Gönüllüsü olmaya nasıl karar verdiniz?
TURMEPA’yı kurulduğu yıllardan beri takip etmekteyim. 1981
senesinden beri etkin olarak içinde bulunduğum deniz turizminden
dolayı da TURMEPA’nın, denizlerimiz temizliği için harcadığı çabaları
takdir ediyorum. TURMEPA’nın Bodrum’da kurulduğu yıldan beri,
etkinliklerimizi şube başkanı olarak yönlendirmeye çalıştım.

Şubenizde gerçekleştirdiğiniz çalışmalardan
bahseder misiniz?
Bodrum şubesindeki çalışmalarımızı, çocuklar ve gençlerle birlikte
gerçekleştirdiğimiz uygulamalı etkinlikler yönünde yoğunlaştırdık.
Özellikle 10 – 15 yaş grubunda öğrencileri olan birçok okul ile iş
birliğine girerek, çocuklar için düzenlediğimiz doğa gezilerinde
kara ve deniz kaynaklı kirliliğin özellikleri, önlenmesi ve ortadan
kaldırılması ile ilgili konuları işledik. Okullara giderek “doğa” ve
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“çevre” kavramlarının derinliğine indik; karbon ayak izi esasında,
gözle görünmeyen kirliliğin kaynaklarını, sebep-sonuç ilişkilerini ve
kişi olarak neleri değiştirerek farklılık yaratabileceğimizi irdeledik.

Bodrum’da denizleri tehdit eden en önemli sorunlar neler?
Tüm dünyada olduğu gibi Bodrum’da da denizlerimizi ve içerisindeki
ekolojik yaşamı tehdit eden en büyük tehlike kara kaynaklı kirliliktir.
Sahilleri hedef alan plansız, salt ekonomik büyüme ölçekli yapılaşma
dalgası, Bodrum yarımadasının hassas kıyı dengesini hızla bozmakta
ve çok yönlü kirlenmeye neden olmaktadır. Tüm bölgeyi kapsayan
etkin bir kıyı alanları planlaması yapılmadan, yıkım boyutundaki bu
bozulmanın önüne geçmenin olanağı yoktur.
Teknelerin atık su boşaltmalarından kaynaklanan yerel kirlenmenin
ise “Mavi Kart” adı ile bilinen atık su projesi ile önüne geçilmeye
çalışılmaktadır. Ancak özünde doğru ve örnek teşkil edebilecek
TURMEPA kökenli bir uygulama olan bu çalışma, altyapısına
gösterilmeyen özen ve atık su alım tesislerinin yapılamaması
nedeniyle sekteye uğramıştır.

Bodrum deniz ile iç içe yaşayan bir bölge. Hem içeriden
hem de dışarıdan sezon boyunca çok fazla göç alıyor. Bu
durum Bodrum’un doğasına ve denizlerine nasıl yansıyor?
Bodrum, antik çağlardan beri, denize dönük yaşamayı düstur edinmiş
bir bölgedir. Aldığı karasal göçün, doğal yapısına özeklikle sahillerde
inşa edilen ikinci konut olarak yansıması, Bodrum’a hem görsel kirlilik
hem de yetersiz altyapı açısından büyük zarar vermiştir.
Denizlerimizdeki tekne sayısının özellikle geçtiğimiz 20 sene

içerisinde hızla artışı ise bağlama/ barınma açısından yeni marina ve
barınakların oluşmasına neden olmuştur. Burada da ciddi ve bağlayıcı
bir planlama çalışmasının acilen şart olduğunu düşünüyorum.

Bodrum halkının denize olan yaklaşımı nasıl, gerekli
hassasiyeti görebiliyor musunuz?
Bodrum, bilinen en erken dönemlerinden beri balıkçılık ve
süngercilik üzerinden ayakta kalmış bir bölge olarak, denizle iç içe
yaşayan bir halka ev sahipliği yapmıştır. Bodrum halkının deniz
sevgisinin neredeyse genetik köklerinden bile bahsedebiliriz. Ancak
binlerce yıldır gündemde olmayan “kirlilik” konusu, 1970’li yılların
ortalarında çokça dile getirilmeye başlandığında önce ciddiye
alınmamış, birkaç küçük grubun abartısı olarak görülmüş, daha
sonraları dikkate alınmaya başlamıştır. Bugün geldiğimiz noktada,
profesyonel denizcilikle uğraşan kaptan ve gemicilerin, denizleri
koruma anlamında önemli bir görev yaptıklarını söyleyebiliriz.

Bodrum dünden bugüne mavi yolculuk ile özdeşlemiş bir şehir.
Ancak guletlerin ve yatların yabancı sulara çıkma yasağı var.
Bu durum Bodrum’un denizci değerlerine nasıl yansıyor?
Yatların yurt dışına çıkma yasağı geçici önlem olarak alınmış kısıtlı
bir uygulamaydı. Uzun vadede devreye sokulması –savaş hali dışındaolanaksızdır. Bodrum’un ekonomik ve sosyolojik kalbi olan mavi yolculuk,
herhangi bir turizm sektörü gibi görülmemesi gereken, dünyada benzeri
olmayan bir mirastır. Bu basit gerçeğin görülmemesi maalesef, mavi
yolculuğun esasını teşkil eden koyların yapılaşmaya açılmasına neden
olmuştur. Mavi yolculuğun temel rotalarını oluşturan Gökova, Hisarönü,
Bozburun, Göcek/Fethiye, Marmaris, Kaş, Kalkan güzergahında atılan
her temel, mavi yolculuğun sonunu getirecek bir adımdır.

TURMEPA olarak, yerel yönetimler, okullar, STK’lar ve
kurum/kuruluşlarla nasıl bir iletişiminiz var? Nasıl bir
ortak paydada buluşuyorsunuz?
TURMEPA’nin Bodrum şubesi olarak, Deniz Ticaret Odası, yerel
yönetim, Kent Konseyi ve tüm ilgili sivil toplumlar ile yakın iş birliği
içerisindeyiz. Konu, denizlerin koruması olduğunda tüm çıkarlar tek
noktada birleştiğinden, zaten aksi de düşünülemezdi. Okullar ile iş
birliği yukarıda da belirttiğim gibi “olmazsa olmaz”ımızdır.

Henüz TURMEPA Gönüllüsü olmayanlara mesajınız nedir?
Günümüzde TURMEPA üyesi/gönüllüsü olsun olmasın, her
bireyin günlük yaşamında doğaya ve çevresine özen göstererek
ve günlük alışkanlıklarında neyi değiştirerek bir farkındalık
yaratabileceğine kafa yorarak yaşaması gerektiğine inanıyorum. Bu
bağlamda, TURMEPA’nın gerekli desteği vermeye hazır bir dernek
olarak, her zaman yanınızda olacağını vurgulamak isterim.
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ULUSLARARASI ARENA AQUAMASTERS
YÜZME ŞAMPİYONASI İSTANBUL’DA YAPILDI

Ü

BU SENE SEKIZINCISI GERÇEKLEŞTIRILEN ULUSLARARASI ARENA AQUAMASTER YÜZME
ŞAMPIYONASI, İSTANBUL’DA BINE YAKIN YÜZÜCÜYÜ AĞIRLADI. YÜZÜCÜLER ATTIKLARI HER
KULAÇTA “SUYA OLAN SEVGILERI”NI GÖSTERDI.

Ülkemizin ve Akdeniz'in en büyük yüzme festivali “Uluslararası Arena
Aquamasters Yüzme Şampiyonası”, 4-5 Ağustos tarihlerinde, bine yakın
kayıtlı sporcuyu ağırladı. İstanbul Valiliği’nin himayesinde, Türkiye Yüzme
Federasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar Belediyesi ve İstanbul
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde Heybeliada
Su Sporları Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 8. Uluslararası Arena
Aquamasters Yüzme Şampiyonası, “Ortak tutkumuz; suya olan sevgimiz”
mottosuyla, yüzme sporunu her yaştan insana sevdirmeyi amaçlıyor.
Aquamasters, sekizincisiyle birlikte, bugüne kadar 35 farklı ülkeden on
bin sporcuyu ağırladı. Genel prensiplerini “yüzme sporunun farkındalığına
katkıda bulunmak, yüzme sporunun her yaşta yapılabilecek çok özel bir
spor olduğunu geniş kitlelere ulaştırabilmek ve yüzme sporuna gönül
vermiş her yaştan sporcuya deniz sevgisini aşılamak” olarak tanımlayan
Aquamasters; vizyon partnerleri, destek veren tüm kurum ve kuruluşlar
ve bütün katılımcılarla birlikte başarılı bir organizasyona daha imza attı.
Şampiyonanın açılışını gerçekleştiren Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan
ve Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, Uluslararası Arena Aquamasters
Yüzme Şampiyonalarını ilk günden beri desteklediklerini, şampiyona
kapsamında devlet, yerel yönetimler ve özel sektörün bir araya gelerek
spora ve spor turizmine önemli katkılarda bulunduklarını ifade etti. İki
gün süren şampiyonada, 4 Ağustos’ta Heybeliada Su Sporları Kulübü'nde
“Setur Marinas 4x500 Metre Bayrak Yarışı”nda, dört kişilik takımların
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mücadelesine tanıklık edildi. 5 Ağustos’ta Burgazada Adalar Su Sporları
Kulübü'nden başlayıp, Heybeliada Su Sporları Kulübü'nde sona eren
"Peugeot Açık Su Yüzme Şampiyonası"nda ise yarışmacılar 1.500 ve
3.000 metrelik parkurlarda mücadele verdi.
Şampiyona öncesi 16 Master Yüzücü, Maltepe - Heybeliada arasındaki
yaklaşık 6 kilometrelik parkuru DenizTemiz/ TURMEPA adına yüzerek,
denizlerin temizliğine sahip çıkılması mesajını verdiler. TURMEPA,
Temiz Deniz Süpürgesi ile şampiyonanın gerçekleştirildiği Burgazada Heybeliada arasındaki koyda, temizlik faaliyetinde bulunarak Uluslararası
Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası’na destek verdi.

AQUAMASTERS TURMEPA İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDECEK
9. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Sampiyonası, 28-30
Eylül tarihlerinde Muğla Valiliği’nin himayesinde Türkiye Yüzme
Federasyonu, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş
birliğiyle Bodrum Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Her yıl geliştirilerek büyüyen, bu yönüyle de Akdeniz çanağının en
önemli yüzme şampiyonasına dönüşen Uluslararası Arena Aquamasters
Yüzme Şampiyonası’na, Hapimag Sea Garden Resort de destek veriyor.
Şampiyona kapsamında Muğla Valisi Esengül Civelek’in startını vereceği
özel bir CEO & Celebrity Swim Challenge / Protokol yarışı düzenlenecek.
Bu yarışa katılan sporcular, kulaçlarını TURMEPA için atacak.

bizdenhaberler

DTO’DAN İSTANBUL VALİSİ
VASİP ŞAHİN’E ZİYARET

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu, 12 Temmuz’da İstanbul
Valisi Vasip Şahin’i ziyaret etti. İstanbul Valiliği’nde yapılan görüşmeye
İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Yönetim
Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Şadan Kaptanoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Ziyaretin sonunda
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran,
Vasip Şahin’e plaket takdim etti.

DTO YÖNETİMİ BALIKÇILIK
SEZONU AÇILIŞINA KATILDI
İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran ve DTO yönetimi, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın da katıldığı Sarıyer Kireçburnu’ndaki balıkçı barınağında
düzenlenen denizlerde av sezonunun açılış törenine katıldı. Balıkçılar, yeni
sezona Cumhurbaşkanı Erdoğan ile “vira bismillah” dedi.
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İKİ BAŞKANDAN
BALIKÇILARA ‘RASTGELE’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
ve heyeti 31 Ağustos’ta IMEAK Deniz Ticaret Odası’nı (DTO)
ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu’nu DTO Başkanı Tamer Kıran ile Başkan
Yardımcıları Şadan Kaptanoğlu ve Recep Düzgit ağırladı. Kıran’ın
makamında gerçekleşen ziyarette, sektörel konular masaya yatırıldı. Her
iki kuruluş, denizlerde av yasağının sona ermesi sebebiyle balıkçılara
“rastgele” dileklerini iletti.

“EN BÜYÜK BALIĞIN PEŞİNDE”
KIYASIYA MÜCADELE
Yalıkavak Marina’nın ev sahipliğinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen MOST
Bodrum Sportif Balık Turnuvası 9 - 12 Ağustos’ta gerçekleşti. 35 büyük
balık teknesinin katıldığı turnuvada TURMEPA Yönetim Kurulu Üyesi
Turgut Konukoğlu’nun yanı sıra Adil Konukoğlu, Sinan Kosif, Can Okan,
Sinan Kuran, Anıl İlter, Berent Akdemir, Sedat Akdemir, Çağdaş Çağlar,
Kazım Ak, Mehmet Fırat gibi ünlü isimler mücadele etti. İki gün süren
turnuvada en büyüğü 118 kilogram olan 8 balık ile toplam 493 kilogram
balık tutuldu. Barbarossa teknesinde Bülent Delican ve ekibi, yarışmanın
en büyük balığını tutarak
turnuvanın Biggest catch
ödülünü kazandı.
TURMEPA da turnuva
boyunca çevre dostu
temizlik ürünleri standıyla
alanda yer alarak denizlerin
ve korunması için çevreye
dost ürünlerin kullanımı
konusunda ziyaretçileri
bilgilendirdi. TURMEPA
standı iki gün boyunca
katılımcılardan yoğun
ilgi gördü.

TURMEPA’DA GÖREV DEĞİŞİMİ

TURMEPA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
SEMIHA ÖZTÜRK ATANDI
1 Eylül 2018 tarihi itibariyle TURMEPA Genel Müdürlüğü
görevine başlayan Semiha Öztürk, 2010 yılından beri derneğin
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. 2011-2018 yılları
arasında TURMEPA Genel Müdürlüğü’nü yürüten Muammer
Akşit Özkural ise bu tarihten itibaren TURMEPA Yönetim
Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi olarak derneğe katkılarını sürdürecek.

ÇİN HEYETİ TURMEPA'YI ZİYARET ETTİ
Çin’in Guangdong eyaleti Balıkçılık ve Su Ürünleri Birimi temsilcileri, 28
Haziran’da TURMEPA’yı ziyaret etti. Guangdong Balıkçılık ve Su Ürünleri
Birimi Genel Sekreteri Wang Zhongbing başkanlığında Birim Yöneticisi
Wang Huajie, Bilim, Teknoloji ve Uluslararası İş Birliği Direktörü Chen
Wen, Çevre Düzenlemesi Bölümü Sorumlusu Liu Chunshan ve Hint Pasifiği
Yunusları için Doğal Koruma Alanı Yönetimi Direktörü Chen Hailiang;
TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ile görüştü.
Kaptanoğlu, Çin’in dünyadaki konumunun önemine değinerek, “OBOR
(Bir Kuşak, Bir Yol)’ sürecini takip ediyoruz ve dünya için iyi olacağını
düşünüyoruz. Denizcilikte Çin’in yeri önemli. Bu nedenle, ilişkilerimizi
güçlendirmeye önem veriyoruz. Gönüllülük üzerine çalışan bir çevre örgütü
olarak faaliyet gösteren TURMEPA’nın uluslararası iş birliklerinin Çin’e

uzanmasından mutluluk duyarız” dedi. Daha sonra dönemin TURMEPA
Genel Müdürü Akşit Özkural, derneğin bugüne kadarki projelerini anlatan
sunumu yaparak detaylı bilgiler verdi. Heyet Başkanı Wang Zhongbing ise
şunları söyledi: “Deniz hepimizin ortak alanı, onu korumak hepimizin görevi.
Bunun için bizler eyaletimizin 4 bin 100 hektarlık kıyısında bulunan 2 bin
839 çıkış ağzı ile karadan gelen atıkların arıtılmadan denize ulaşmasına engel
oluyoruz. Ayrıca doğa, balık ve deniz bitkisi koruma alanlarımız var. Ancak
bu sunumda anladık ki, faaliyet olarak sizden daha gerideyiz. Plastik atıklar
konusunda biz de çalışmalara başlayacağız.” Zhongbing ayrıca Dünya Çevre
Günü’nde TURMEPA ile bir çalışma yürütmek istediklerini belirterek
dernek yönetimini Guangdong’a davet ederken, Kaptanoğlu da ortak projeleri
hayata geçirmeye hazır olduklarını dile getirdi.
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TURMEPA’DAN DATÇALI DENİZ SEVERLERE MERHABA
TURMEPA Yönetim Kurulu Üyesi Jonathan Beard, Muğla Datça’da
bulunan tarihi Knidos kentini ziyareti sırasında, bölge halkıyla tanışma
ve sohbet etme fırsatı buldu. Özellikle balıkçılarla ve bölgedeki
tek lokantanın sahibi ile görüşen Beard, TURMEPA’nın mavi
mücadelesini paylaştı ve büyük destek gördü. Denizler konusunda
bölge halkıyla aynı kaygıları taşıdıklarını öğrenen Beard, Datçalı deniz
severlerden TURMEPA Gönüllüsü olacakları sözünü aldı.

DAHA MAVİ DENİZLER İÇİN
“POŞETSİZ DÜNYA” ÇAĞRISI

8. EGE YAT RALLİSİ’NDE
RENKLİ BULUŞMA
İki yılda bir Setur Marinas tarafından organize edilen Ege Yat Rallisi,
23 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında Bodrum – Kaş rotasında
sekizinci kez gerçekleşti. 30 teknenin katıldığı 8. Ege Yat Rallisi’nin
açılış töreni, 24 Temmuz’da yelkencilerin ve seçkin konukların yanı
sıra TURMEPA Kurucu ve Onursal Başkanı Rahmi M. Koç’un da
katılımıyla Bodrum Milta Marina’da düzenlendi. Yatların Bodrum’dan
demir almasından önce yapılan ve oldukça renkli ve neşeli geçen
kokteylde, TURMEPA Bodrum Şubesi Genel Sekreteri Ethem
Güzelgün, derneğin Kurucu ve Onursal Başkanı Rahmi M. Koç’a
F-16 Solo Türk şapkası ve ABD'de görev yaptığı dönemde İspanyol
askeri ikmal ataşesinin verdiği küçük bir kılıcı anı olarak takdim etti.

NİCE 20 YILLARA…
20 yıl boyunca özveri ve titizlikle
çalışarak derneğimize verdiği
hizmetten ve katkılarından dolayı,
sevgili çalışma arkadaşımız, deniz
dostu Nuriye Ergüder’e teşekkür
ederiz. Nice 20 yıllara!
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TURMEPA, plastik poşetlerin doğaya verdiği zararı azaltmak için
markalarla iş birliği yaparak fazla poşet kullanımının önüne geçmeyi
planlıyor. Kampanya kapsamında üç yıldır Decathlon ile iş birliği yürüten
TURMEPA, Decathlon’un 2018 yılında yapmış olduğu bağış sayesinde,
384 bin litre siyah suyun, bir başka ifadeyle 31 bin kilogram katı atığın
denize karışması önledi. Böylece 3 milyon litre deniz suyunun temiz kalması
sağlandı. Koçtaş ile 2017 yılında başlatılan iş birliği çerçevesinde ise çok kısa
zamanda poşet tüketiminde yüzde 60’a yakın azalma sağlandı. Koçtaş’ın
2018 yılında yaptığı bağış sayesinde 160 bin litre siyah suyun, bir başka
ifadeyle 13 bin kilogram katı atığın denize karışması engellendi. Bu bağış ile
1 milyon 280 bin litre deniz suyunun temiz kalması sağlanmış oldu.

DAHA MAVİ BİR GELECEK İÇİN
Daha mavi bir gelecek için 2018 Ocak ayından bu yana 21 bin 533 kilometre yol kat ederek 24 il,
67 ilçe ve 134 kurumda 30 bin 491 kişiye denizlerin önemini anlattık! Siz de egitim@turmepa.org.tr’ye
ulaşarak eğitim ve eğitim etkinlikleri için taleplerinizi iletebilirsiniz.

TURMEPA MASMAVİ DENİZ EĞİTİM KAMPI
7. YILINDA AYVALIKLI ÇOCUKLARLA BULUŞTU
TURMEPA’NIN GELENEKSELLEŞEN
MASMAVI DENIZ EĞITIM KAMPI,
BU YAZ YINE ÇOCUKLARA
DENIZLERIMIZI KORUMANIN
ÖNEMINI EĞLENEREK ÖĞRETTI.
BU YIL 2 - 6 TEMMUZ TARIHLERI
ARASINDA “ÇOCUKLAR DENIZI
EĞLENEREK ÖĞRENIYOR”
SLOGANIYLA AYVALIK’TA HAYAT
BULAN KAMP, AYVALIK BELEDIYE
BAŞKANI RAHMI GENÇER’IN
KATILIMIYLA DÜZENLENEN
ZEYTIN ÇEKIRDEKLERI DERNEĞI
ORKESTRASI KAPANIŞ KONSERI
ILE SONA ERDI.
TURMEPA’nın 2012 yılında hayata
geçirdiği ve bugüne kadar yaklaşık
750 kişiyle buluşan Türkiye’nin
ilk Deniz Eğitim Kampı, bu yıl
2-6 Temmuz tarihleri arasında
“Çocuklar Denizi Eğlenerek Öğreniyor” sloganıyla Ayvalık Belediyesi ev
sahipliğinde gerçekleşti. Ayvalık Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren
Zeytin Çekirdekleri Derneği tarafından belirlenen 32 kampçı, beş gün
boyunca etkinlik, spor, gezi ve atölyelerle eğlenerek öğrenmenin tadını
çıkardı. Ayvalık Boğaziçi Otel’de başlayan kampta çocuklar, ilk gün
Kapri Plajı’nda deniz, güneş ve kumla bütünleşirken parkur etkinliğinde
kıyasıya yarıştı. İkinci ve üçüncü gün, Ayvalık Setur Marina, Zeytinyağı
Müzesi, Doğa Müzesi ve Rahmi M. Koç Müzesi’ni ziyaret eden çocuklar,
birbirinden farklı bilgiler edindi. Ayvalık Setur Marina’da Mavi Bayrak,
Mavi Kart ve atık yönetimi ile ilgili bilgiler alan çocuklar, burada atıklardan
gemi yapımı atölyesi gerçekleştirdi. Tekne turuyla Ayvalık koylarını

keşfeden çocuklar ayrıca Dr. Özgür
Emek İnanmaz tarafından verilen
plankton eğitimiyle, dünyanın
oksijen kaynağı fitoplanktonla
tanıştı ve kendi plankton kepçelerini
yarattı. Kampın son gününde Ayvalık Duba Plajı’nda kıyı temizliği yapan
kampçılar, bölgede kıyı ve deniz kirliliği konusunda farkındalık yarattı.

KAPANIŞ GECESINDE ZEYTIN ÇEKIRDEKLERI SESLERI
7. Masmavi Deniz Eğitim Kampı, yaklaşık 150 kişinin katılımıyla düzenlenen
kapanış gecesiyle son buldu. Çocuk ve gençlerden oluşan Zeytin Çekirdekleri
Orkestrası’nın, klasik müzik konseriyle sahne aldığı gecede kampçılar, kamp
boyunca yaşadıklarını oluşturdukları deniz çöpleri kamu spotu ve kamp
süresince edindikleri bilgileri, hazırladıkları drama temelli oyunlarla Ayvalık
Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Zeytin Çekirdekleri Derneği Başkanı Zehra
Kundak ve kampçıların ailelerinden oluşan misafirlere sundu.
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TURMEPA 8. SUALTI ATIK SERGİSİ VE EĞİTİM
ATÖLYESİ’NDE ÇOCUKLAR SUYUN ÖNEMİNİ ÖĞRENİYOR!
TURMEPA’nın 2011 yılından bu yana devam eden ve bu yıl sekizincisi
düzenlenen Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi, tüm hızıyla devam
ediyor. Her yaz farklı bir temayla yaklaşık 2 bin öğrenciye kapılarını
açan TURMEPA Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi, sekizinci
yılında “Suyun Yolculuğu” temasıyla ziyaretçilerinin karşısına çıkıyor.
Sergi ve atölye kapsamında bu yaz çocuklar, “su döngüsü”, “dünyadaki
su kaynakları”, “suyun önemi” ve “su kirliliği” konularında bilinçleniyor.
7 Haziran’dan bu yana Nielsen, Ataşehir Belediyesi, Şişli Belediyesi,
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Mercedes-Benz Türkiye, TEGV gibi kurum ve okullardan 770 öğrenci
ve 113 öğretmeni ağırlayan sergi ve atölye, Ekim ayına dek faaliyet
gösterecek. 8. Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi, Clariant Türkiye
ana sponsorluğunda ve Canbaz Denizcilik / Io’s desteğiyle hayata
geçirildi. 90 dakika süren ücretsiz etkinliğe 6 - 12 yaş aralığında en az
10, en fazla 40 kişiden oluşan gruplarla hafta içi 10.00 - 11.30 veya
14.30 - 16.00 saatlerinde önceden rezervasyon ile katılmak mümkün.
Eğitim talebi için egitim@turmepa.org.tr ’ye baş vurabilirsiniz.

YEĞİTEK ONAYI İLE 81 İLDE EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDECEK
2017-2018 eğitim öğretim döneminde, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) onayıyla
Türkiye genelinde resmi ve özel ilk, ortaokul ve lise öğrencilerine denizlerin oksijen kaynağı olduğunu
anlatmak amacıyla “Geri Dönüştürüyorum” ve “Fark Ettim! Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız”
eğitimleri başlatıldı. Denizlerin önemi, deniz canlıları ve denizel kirliliğin yanı sıra plastiklerin deniz
ve deniz canlılarına olan olumsuz etkilerinin de anlatıldığı eğitimlerde çocuklar tüm dünyanın oksijen
kaynağı planktonla tanıştı. Türkiye’nin 23 ilinde yaklaşık 20 bin öğrenciye ulaşan bu eğitimler, yeni
eğitim-öğretim yılında da devam edecek. Bu yıl da Türkiye’nin 81 ilinde, ilk ve ortaokul düzeyinde
eğitim gören binlerce öğrenciye geri dönüşümün ve denizlerin önemi anlatılacak.

TURMEPA GÖNÜLLÜLERİ KULAÇ ATTI!

8. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme
Şampiyonası 4 - 5 Ağustos tarihlerinde İstanbul
Prens Adaları'nda gerçekleştirildi. Yılda iki kez
Marmaris ve Bodrum’da düzenlenen ve Türkiye’nin
yanı sıra dünyanın dört bir yanından doğa, deniz
ve yüzme tutkunu binlerce sporcuyu bir araya
getiren şampiyonaya, Bedensel Engelliler Yüzme
Milli Takımı sporcularının da aralarında olduğu
30 paralimpik yüzücü katıldı. Arena Aquamasters
grubunun 5 Ağustos’ta düzenlediği BurgazadaHeybeliada yüzme yarışı organizasyonunda,
TURMEPA’yı gönüllümüz Begüm Karahan temsil
etti. 650 kişinin üzerinde yüzücünün arasında
5500 metre ilk parkurda kulaç atan sporcularımız
da vardı. Ödül töreninde yüzücü gönüllülerimizle
beraber kürsüye çıktık ve dereceye girenlerin
madalyaları aktif gönüllümüz Begüm Karahan

YARATICI DRAMA İLE
GÖNÜLLÜ ATÖLYELERİ
DÜZENLENDİ

tarafından takdim edildi. İş birliklerinden dolayı
Arena Aquamasters Yönetim Kurulu Başkanı
Selçuk Demirel ve ekibine teşekkür ederiz.

GÖNÜLLÜMÜZ BEGÜM
KARAHAN’DAN MESAJ
“Bir süredir açık su yüzme yarışlarına katılıyorum.
Bu yarışta ise heyecanım, temsiliyetimden dolayı
daha fazlaydı. Parkurun ilk 1000 metresi akıntı ve
dalgalarla mücadeleyle geçti. Yaklaşık 75 dakikada
3000 metreyi tamamladım. İki ada arasında yüzmek,
manzarayı denizin içinden görmek bambaşkaydısolumda Kaşık Adası, sağımda açık deniz, karşımda
yemyeşil, bestekârların ve edebiyatçıların eserlerine
mekân olmuş Heybeliada... Denizle kucaklaşmak
bana yine ‘Deniz Varsa Hayat Var’ dedirtti. Tüm
mücadelemiz, denizler yaşasın diye”.

Aktif gönüllülerimizin girişimiyle oluşturulan “Gönüllü Atölyeleri Projesi” kapsamında, Gönüllü
Evi bahçesinde Yaratıcı Drama ve İşaret Dili atölyeleri yapıldı. Tamamen TURMEPA Gönüllüleri
tarafından organize edilen bu atölyelere 50 gönüllü katıldı. İstanbul Drama Sanat Akademisi ve
Anlatan Eller Derneği eğitmenlerinin desteğiyle sivil toplum, çevre ve kültür-sanat konuları yaratıcı
drama ile işlendi. Bu konu başlıklarında deniz ve kıyı ekosisteminin temizliğine de değinilerek kısa
oyunlar hazırlandı ve işaret dili ile gereksinimli bireyler gönüllü olmaya davet edildi.
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KIYI TEMİZLEME HAREKETİ ADALAR’DA
YOĞUN KATILIMLA SÜRÜYOR,
PLASTİKLER YİNE BİRİNCİ SIRADA
Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında çalışan
gönüllülerle yürütülen Kıyı Temizleme Programı
kapsamında iki farklı kurum ile Burgazada ve
Kınalıada kıyıları temizlendi. Toplam 60 gönüllü
katılımcıdan oluşan Aon ve Dialog Semiconductor
çalışanları ile iki farklı buluşmada bir araya gelinerek
iki adada toplam 128 kilogram atık toplandı, 65,5
kilogram ile plastik atıklar birinci sırada yer aldı.
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VAR MISINIZ?
TURMEPA’nın deniz ve kıyı ekosisteminin
yaşadığı olumlu ve olumsuz gerçeklerin yanında
duruşunu ve kabullerini anlatan, gönüllü olmak
isteyen bireylere katılım seçenekleri sunan ve
onları sivil toplum ve TURMEPA ile tanıştıran
atölye programı “Var mısın?”, Gönüllü Evi
bahçesinde uygulanmaya başladı. Haziran
ayında gerçekleşen ilk buluşmaya 15 Edenred
çalışanı katıldı ve TURMEPA Gönüllüsü oldu.
Özel sektör çalışanlarına açık olan programa
katılım bedeli ise bin 200 TL.

“TURMEPA ŞANTİYESİ” SADBERK HANIM MÜZESİ’NDE
YAZ BOYUNCA ÇOCUKLARLA BULUŞUYOR
Sadberk Hanım Müzesi’ni ziyaret
eden çocuklar, TURMEPA
Şantiyesi konseptiyle hazırlanan
eğitim programıyla dünyanın su
ve oksijen kaynağı denizleri, atölye
çalışmaları ve oyunlarla öğreniyor.
Drama çalışmaları, dilek ağacı,
hafıza kartı oyunlarıyla çocuklar
eğlenmenin tadını çıkarırken
öğrendikleriyle suya mektup
yazıyor. Eğitimi tamamlayan tüm
katılımcılar TURMEPA tarafından
hazırlanan katılım sertifikası almaya
hak kazanıyor. Sadberk Hanım
Müzesi Eğitim Koordinatörü
Gökçe Oflu tarafından yürütülen
ve 60 dakika süren ücretsiz etkinliğe
09.00-17.00 saatleri arasında
katılmak mümkün. Detaylı bilgi için:
egitim@sadberkhanimmuzesi.org.tr

ÇEVRİMİÇİ GÖNÜLLÜLÜK PROJEMİZ BAŞLIYOR
TURMEPA’nın Çevrimiçi Gönüllülük Projesi kapsamında, King Baudouin Foundation
United States (KBFUS) isimli fona yaptığı başvuru kabul edildi ve protokol imzalandı.
Bu program, TURMEPA Gönüllüleri liderliğinde üç aşamalı olarak uygulanacak
uluslararası duyarlılık programı ve TURMEPA Gönüllü Yönetim Programının bir
modeli olarak hazırlandı. Program, her yaş grubundan ve özel gereksinimli gönüllülerin
“Dünyamızda Neler Oluyor?” ve “Deniz Hukuku” konularında kısa film ve fotoğraf ile
uluslararası alanda yapacakları sosyal medya paylaşımlarını içeriyor.
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OFİS GÖNÜLLÜLERİMİZ HEP YANIMIZDA
Üniversite öğrencisi olan ofis gönüllülerimiz Ayşenur Öztürk ve Emre Özer, Temmuz ve Ağustos
ayı döneminde araştırma, kıyı temizleme programı, raporlama süreçleri, bahçe bakımı ve iletişim
konusunda destek verdiler. TURMEPA’nın çalışmalarına katkıda bulunmak için derneği ziyaret
eden lise öğrencilerine, kendilerinin liderliğinde oryantasyon ve eğitimler verildi. Nezahat Gökyiğit
Botanik Bahçesi’nin TURMEPA’ya hibe ettiği, Dianthus anatolicus - yabani karanfil, Salvia virgata
- ada çayı, Salvia sclarea - misk adaçayı ve Salvia argentea - gümüşi adaçayı, ofis gönüllülerimizin
desteğiyle bahçedeki yerlerini aldı. Bu süreçte gönüllülerimize TURMEPA’yı, sivil toplumu ve
gönüllülüğü anlatan atölye çalışmaları da uygulandı. "Denizler yaşasın diye" siz de TURMEPA
Gönüllü Evi’nde ofis gönüllüsü olmak istiyorsanız: gonulluyum@turmepa.org.tr

ŞUBE VE MERKEZLERİMİZDEN HABERLER
DENIZ TICARET ODASI BODRUM
ŞUBESI’NE TEBRIK ZIYARETI

TURMEPA VE TUİ IŞ BIRLIĞIYLE
KIZILADA’DA KIYI TEMIZLIĞI

Bodrum Deniz Ticaret
Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Dinç, yeni
görevini kutlamak amacıyla
TURMEPA Bodrum Şubesi
Başkanı Yaman Olgaç ve
Genel Sekreteri Ethem
Güzelgün tarafından 24
Temmuz'da ziyaret edildi.
Gerçekleştirilen ziyaret
esnasında TURMEPA’nın
Bodrum’daki her türlü
faaliyetine Bodrum Deniz
Ticaret Odası’nın desteğinin
süreceği ifade edildi.

Dünyanın en büyük tur
operatörü olan TUI’nin
(Touristik Union
International) geleneksel hale
gelen plaj temizliği etkinliği,
TURMEPA iş birliğiyle bu
yıl Kızılada’da gerçekleştirildi.
TUI çalışanları ve Seyahat
Vakfı (Travel Foundation)
yetkilileri başta olmak üzere
toplam 28 kişinin katıldığı
etkinlikte, 163 kilogram
atık toplandı. Atıklar
kıyıdan tekne yardımıyla
Fethiye’ye getirildi.

YAZ OKULLARINDA TURMEPA
EĞITIMLERI SÜRÜYOR

KIZILCAAVLU
KÖYÜ’NE BIR
TUTAM DENIZ
GÖTÜRDÜK

23 Temmuz’da TEGV Antalya
Suna İnan Kıraç Eğitim Parkı
Yaz Okulu’ndan ilk ve ortaokul
düzeyinde 50 öğrenciye
eğitimler verildi. Eğitim alan
ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf
öğrencilerini deniz canlıları
ve deniz ekosistemi hakkında
bilgilendirmek amacıyla
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Deniz Biyolojisi Müzesi’ne
gezi düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler
Müdürlüğü’nün “Bir Köy Masalı” projesinde
TURMEPA eğitimlerine de yer verilmesi talebi
doğrultusunda Ödemiş, Kızılcaavlu Köyü’nde
35 çocuğa Sınırsız Mavi eğitimi verildi.

Deniz Elçisi
olmak ister
misiniz?
Öncü olun, kurumunuzda
Deniz Elçileri Topluluğu kuralım!
Deniz Elçileri olarak, Türkiye’nin
birçok noktasında gönüllüsü
olan TURMEPA’da deniz ve kıyı
ekosistemini korumak için faaliyetler,
etkinlikler yürüteceksiniz. En az beş
kişinin bir araya gelerek oluşturduğu
Deniz Elçileri Topluluğumuzla birlikte
aktif olarak yola devam etmenizi ve
bizleri geliştirmenizi istiyoruz.

Denizler Yaşasın Diye!
DETAYLI BİLGİ İÇİN: gonulluyum@turmepa.org.tr

