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Denizin ve Mavinin Sevgili Dostları,

2020... Hafızalarımızdan silinmeyecek, nesilden nesle aktarılacak ve tarih sayfalarında uzun 
uzun anlatılacak bir yıl. Günlük telaşlarımızı, iş yaşamının gerektirdiği aksiyonları, sosyal 
yaşam deneyimlerimizi bir kenara bırakarak kendi özümüze döndüğümüz, izole bir düzen 
kurmak zorunda kaldığımız bambaşka bir deneyim yaşadık. Birbirimizden bu denli uzaklaşmak 
zorundayken, gönülden bir araya geldiğimiz ve adeta tek yürek olduğumuz bir başka dönem, 
yakın tarihte yaşanmış değil. Bu sürecin görünmez kahramanları ise hayatlarını ortaya koyan 
sağlık çalışanları oldu. Bizler için canla başla çalışan tüm sağlık emekçilerimize minnettarız. Bu 
mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza rahmet ve yakınlarına 
sabır diliyorum. Her yeni yıl arifesinde dile getirdiğimiz “sağlık, mutluluk ve huzur” dileğimizin 
bu yıl taşıdığı anlam bambaşka ve çok daha derin. Bilimin ışığında, doğayı karşımıza değil, 
yanımıza alarak bu yolda yürümemiz gerektiğini bir kere daha hatırladık. Ve şimdi, doğanın bize 
verdikleriyle ve bilim insanlarının gece gündüz demeden süren çabalarıyla uygulanabilir aşamaya 
gelen aşı çalışmaları ile geleceğe umutla bakmamızı sağlayan yepyeni bir yıla “merhaba” dedik.
En büyük arzumuz aynı umudun doğa ve denizler için de hayat bulması. Geçtiğimiz yıl neredeyse 
tüm insanlığın eve kapandığı mart, nisan ve mayıs aylarında, dünyanın hızla kendini yenileyerek 
gerçek anlamıyla filizlendiği bir döneme şahit olduk ve gördük ki, doğal hayat kısa sürede 
kendini onarma gücüne sahip. Ancak doğanın işleyişine insanın dahil olmadığı bir senaryo 
ise gerçeklikten uzak. Gezegenimiz tüm canlıları ve ekosistemiyle bir bütün. Bizler ise bu 
bütünün ana aktörlerinden olarak akılcı bir yol haritası oluşturmalı ve varoluş mücadelemizi 
bu doğrultuda şekillendirmeliyiz. Bizden kopardıklarıyla COVID-19 salgını, insan sağlığının 
gezegenimizin sağlığına ne denli güçlü bir şekilde bağlı olduğunu gösterdi. Doğanın bize on 
yıllardır yaptığı yardım çağrısına artık kulak vermek zorundayız. Eğer çocuklarımıza yaşanabilir, 
özgür bir dünya miras bırakmak istiyorsak kaybedecek vaktimiz yok. 
Bizler de bu dönemde "önce eğitim" diyerek, tüm çalışmalarımızı online’a aktardık. Webinarlar 
ve dijital eğitim içeriklerimizle 200 bin kişiye ulaşmayı başardık. Bunda Milli Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) yer alan içeriklerimiz de önemli bir rol oynadı. TURMEPA’nın 
misyon ve vizyonunun temellerinden birini de eğitimler yoluyla kişilerin bireysel mücadelelerini 
teşvik etmek ve bu çabaları bir araya getirerek kolektif bir değer yaratmak oluşturuyor. İki yıl 
önce başladığımız “Çocuklar Suyu Kodluyor. H2 Okullu Oldu!” projesinde eğitim verdiğimiz 
binlerce öğrenci bireysel kazanımlarını yaymak için hazırlar. Dergimizin bu sayısında küçük mavi 
elçilerimizle bir araya gelerek onların düşünceleri ve hedeflerini dinledik. Keyifle okuyacağınızdan 
eminim.
TURMEPA olarak 26 yıldır sürdürdüğümüz denizleri ve doğayı koruma mücadelemizde birlikte 
yürüdüğümüz, ortak amaçları paylaştığımız dostlarımızdan güç alıyoruz. Bu yıl derneğimizin 
gönülden destekçisi, Beslenme Uzmanı Sevgili Dilara Koçak ile “Sürdürülebilir Yaşam 
Günlüğü”nün 2021 baskısını hazırladık. Hem bedenlerimizi hem de gezegenimizi besleyecek 
önerilerden oluşan bu günlüğün satışları geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine derneğimize destek oluyor.
Kurulduğumuz günden bu yana birincil önceliğimiz olan çocuklarımızın mavi yarınları için her 
yıl hızımızı daha da artırmamız gerekiyor. Daha umut dolu, sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya 
için çocukların enerjisi, üretkenliği ve azmi mücadelemizin güç kazanmasını sağlıyor. Yeni yılda 
çocuklarımızın yaşamına ışık tutacak yeni projelere başlayacak olmaktan heyecan duyuyor 
ve geleceğimize sahip çıkmak için denize gönül vermiş tüm okuyucularımızın iş birliğini ve 
desteklerini bekliyoruz.  
2021’in tüm insanlık, doğa ve denizler için umutların, çabaların ve güzelliklerin çokça yaşanacağı 
bir yıl olmasını temenni ederim.
Keyifli okumalar dilerim.
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OKYANUSLARıN SEKİZ KOLLU SİHİRBAZı AHTAPOTLARıN 
EFSANELERDE VE MİTLERDE YER ALAN KORKUTUCU 
ANLATıMıNıN DıŞıNDA OLDUKÇA SAKİN CANLıLAR 
OLDUKLARıNı KANıTLAYAN PEK ÇOK ÖZELLİĞİ BULUNUYOR. 
ZEKA SEVİYELERİ, HAFıZALARı VE GELİŞMİŞ BİLİŞSEL 
BECERİLERİ İLE AHTAPOTLAR, BİLİM İNSANLARıNı ŞAŞıRTTıĞı 
GİBİ YETENEKLERİYLE DE KENDİLERİNE HAYRAN BıRAKıYOR. 

ULTRA GELİŞMİŞ ZEKA 
KıVRAK YETENEKLER

AHTAPOT
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Açık denizlerin derinliklerinde yaşayan, 
fizyolojisi ile dikkat çeken ve hâlâ 
bilinmeyen birçok sırrı olduğu düşünülen 
ahtapotlar, yumuşakçalar familyasının en iri 
ve en çok çalışan beynine sahip olmasının 
yanında, en ünlü üyesidir. Okyanusların 
hemen her derinliğinde rastlanabilen 
bu canlı türünün bazı üyeleri denizin 
yüzeyine daha yakın yerlerde görülse de 
çoğunlukla mercan resiflerinin olduğu 
okyanus tabanlarında yaşarlar. Ahtapotlar 
için yaşadıkları yerde önemli olan iki şey 
vardır; tuz oranı ve sıcaklık. Tuz oranı belli 
bir seviyenin altında olan ve ani sıcaklık 
düşüşlerinin yaşandığı sularda yaşamayı 
tercih etmezler. 
Genellikle yalnız yaşamayı seven ve 
bilinenin aksine utangaç ve çekingen bir 
canlı olan ahtapotlar, çok nadiren grup 
halinde yaşarlar. Kendilerini güvende 
hissettikleri bir kayanın dibinde ya da 
deniz içindeki mağaraları kendilerine yuva 
yapan ahtapotlar; yengeç, ıstakoz, karides 
gibi kabuklu canlılar ve yumuşakçalar 
ile beslenir. 300’den fazla türü olduğu 
bilinen ahtapotların geçmişi 500 milyon 
yıl önceye dayanıyor. Bazı türlerinin nesli 
çoktan tükenmiş olan ahtapotların birkaç 
türünün ise -misk ahtapotu, kancalı 
ahtapot- avlanması nesillerinin devamlılığı 
açısından yasaklanmış durumda. Olgunluk 
döneminde çok hızlı ilerleyen gelişimleri, 
üreme öncesinde aniden yavaşlayan 
ahtapotların her türü farklı boy ve ağırlığa 
sahip olsa da erişkinlik dönemlerine 
geldiklerinde genellikle 15 kilo ağırlığında 
oldukları saptanmış. Kollarının açıklığı ise 
yaklaşık olarak dört metreyi buluyor. 

Ahtapotlar, yumuşak 
gövdeleri ve gelişmiş kas 
hücreleri sayesinde çok kolay 
şekil değiştirerek, kendi 
boyutlarından çok daha küçük 
yerlere girebilirler.

KÜNYE
Genel isim: Ahtapot
Grup adı: Kafadan Bacaklılar
Tür: Yumuşakça
Diyet: Etçil
Ömür: 6 ay - 5 yıl
Kilo: 450 gr - 200 kg
Boy: 1,2 cm - 9,4 m
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Bugüne kadar görülmüş en büyük ahtapot 
türü ise kol uzunluğu 10 metre, ağırlığı 300 
kilo olan Kuzey Pasifik dev ahtapotudur.
Görünüşte sekiz uzun kol ve bir baştan 
ibaret olan bu canlının tüm uzuvları 
doğrudan başıyla bağlantılı olduğundan 
ahtapotlar bir kafadan bacaklıdır. Ahtapotun 
işlevselliğiyle öne çıkan sekiz kolu üzerinde 
iki sıra halinde dizilmiş 150 vantuz bulunur. 
Bu çok güçlü vantuzlar, ahtapotun avını 
yakalamasını ve yemesini sağladığı gibi sert 
cisimlere de kolaylıkla yapışabilmesini sağlar. 
Ahtapotların önemli özelliklerinden biri 
de merkezi sinir sistemine darbe almadığı 
sürece, kopan uzuvları yerine yenisini hiç 
güçlük çekmeden tekrar çıkarabilmeleridir. 
Ahtapotların diğer canlılardan farklı olarak 
üç kalbi bulunur ve bu da onların normalden 
fazla oksijene ihtiyaç duymalarına sebep 
olur. Bu fazla ihtiyacı temin etmesine 
yardımcı olan ise kanlarındaki hemosiyanin 
proteinidir. Ahtapotlardaki hemosiyanin 
proteini, insandakinin aksine bakır atomları 
içerir. Bakır atomlarının oksijen atomuyla 
bağlanabiliyor olması, ahtapotların oksijen 
ihtiyacını karşılayabilmesini hatta zor 
durumlar için kanda depolamasını sağlar. 
Yüzgeçleri bulunmayan ahtapotlar, solunum 
işlemini gövdelerindeki manto denilen 
solungaçlarıyla yapar.

DENİZLERİN KAMUFLAJ USTASI
Ahtapotlar, avcılardan ve deniz içindeki 
tehlikelerden korunmak için kendilerine 
has pek çok beceriye sahiptir. Denizlerin 
en iyi kamufle olabilen bu canlısı; yumuşak 
gövdeleri ve gelişmiş kas hücreleri 
sayesinde çok kolay şekil değiştirerek, 
kendi boyutlarından çok daha küçük 
yerlere girebilir. Şekil ve renk değiştirme 
konusunda adeta ustalaşan ahtapotlar, 
tehlike hissettikleri an renklerini değiştirerek 
kamufle olur ve avcılarından başarılı şekilde 
gizlenmeyi başarırlar. 

500 
MiLyoN yIL 
AhTApoTLARIN 
yAşAMSAL vARLIğI

500 
MiLyoN 
AhTApoTUN SAhİp 
oLDUğU NöRoN SAyISI

150 
KoLLARINDAKİ 
vANTUZ SAyISI

Ahtapotlar, merkezi 
sinir sistemine darbe 
almadığı sürece, kopan 
uzuvları yerine yenisini hiç 
güçlük çekmeden tekrar 
çıkarabilirler. 

300+
TüR SAyISI
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Renk değiştirme özellikleri, saatte 40 
kilometre hıza ulaşabilen ahtapotlar için 
tehlikeyle dolu derin sularda hayati bir 
önem taşır. Bir asker kadar iyi kamufle 
olmaları nedeniyle ‘deniz bukalemunları’ 
olarak da anılan ahtapotların bir diğer 
savunma aracı ise mürekkepleridir. 
Mürekkep püskürtebilme özellikleri 
sayesinde avcılardan kaçarken bir anda 
suyu bulandıran ahtapotlar, bu sırada 
vakit kazanarak, tıpkı bir sihirbaz gibi 
gözden kaybolurlar. Tüm ahtapotlar 
bünyelerinde belli oranda zehir taşır ve 
saldırgan olmamalarına rağmen, kendilerini 
korumak için mecbur kaldıklarında zehir 
salgılayabilirler. En tehlikeli zehir ise mavi 
halkalı ahtapot türünde bulunur. Hint ve 
Pasifik Okyanuslarında yaşam süren mavi 
halkalı ahtapotlar, insanlar için ölümcül 
oranda zehir taşıyabilmeleri ile en tehlikeli 
olanlarıdır.

%50
SoN 50 yILDA 

AhTApoT TüKETİM 
ARTIş oRANI

370 
BİN ToN

yILLIK KüRESEL 
AvLANMA 
MİKTARI

Güneydoğu Asya’da 2013-2018 yılları arasında yapılan bir çalışmada; aşırı avlanma 
ve habitat tahribatı sonucunda ahtapot popülasyonunda ciddi oranda düşüş 
yaşandığı görüldü. Bazı sahalarda ise hiç ahtapot izine rastlanamadığı raporlandı.

ANNE AhTApoTLARIN BüyüK 
FEDAKÂRLIKLARI 
Dişi ahtapotlar, nesillerinin devam edebilmesi 
adına uzun ve zorlu bir süreç yaşamayı 
göze alırlar. Annelik duygusunu oldukça 
yoğun yaşayan bu canlılar, çiftleştikten sonra 
güvenli bir oyuğa yerleşir ve yumurtalarını 
salkımlar halinde dizerek, uzun bir kuluçka dönemine yatarlar. Dişi ahtapot 
için yumurtaları her zaman önceliklidir; o yüzden de beş aylık kuluçka dönemi 
boyunca iştahtan kesilmesine rağmen, sabırla yavrularının yumurtadan çıkmasını 
bekler. Her salkımda 120 ile 400 bin arasında yumurta bulunur fakat bu 
yumurtalar içinden yalnızca birkaç tanesi erişkin bir ahtapota dönüşür.
Yumurtaları hem yırtıcılardan korumak hem de temiz kalmaları için kuluçka 
dönemi boyunca su pompalayan dişi ahtapot, yemek aramak için bile dışarı 
çıkmadığından son çare olarak kendi kollarını yemeye başlar. Dişi ahtapot, bu 
uzun süreçte bitkin düşerek güç kaybeder ve yavrularının yumurtadan çıkışını, 
büyüdüğünü göremez. Büyük bir fedakârlık örneği gösteren dişi ahtapotlar, 
yavruları için kendi hayatlarını sonlandırır.
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Çok hızlı yüzücüler olan ahtapotlar, suyu 
mantolarından dışarı atarak, bir anda ileri 
doğru fırlayabilirler. Yumuşak vücutları, 
avcıların takip edemeyeceği, inanılmaz 
derecede küçük çatlaklara ve yarıklara 
girebilir. Ahtapot, vücudunun tek sert 
kısmı olan burnundan daha küçük olmayan 
herhangi bir delikten de geçebilir. En ufak 
yerlerden bile geçebilmesinden dolayı, 
“iğne deliğinden geçer” lafı bu hayvan için 
kullanılıyor.

oMURGASIZ TüRüNüN EN ZEKİSİ
Bilim insanlarının çoğunluğu ahtapotu, 
dünyanın en zeki omurgasızı olarak 
tanımlıyor ve bu tanımlamada haksız da 
sayılmazlar. Diğer omurgalı canlılarda 
merkezi sinir sistemleri bulunurken; 
ahtapotların sinir sitemleri vücutlarına 
yayılmıştır. Dağınık bir sinir kümesine sahip 
ahtapotlarda; 100 milyar nöronu olduğu 
bilinen insan beynine karşılık, 500 milyon 

civarında nöron bulunur. Bu nöronların 
ise 350 milyonu kollarındadır. Bu sayede 
kolları beyinden gelen komutlara ihtiyaç 
duymadan, her biri bağımsız şekilde hareket 
edebilir. Alet kullanma becerilerine sahip 
olan bu canlılar, kıvrak zekalarını kolları 
ile birleştirerek taşlardan ev yapabilir veya 
kavanoz kapağı açabilir.
Gelişmiş beyni ve dev sinir hücreleri 
sayesinde öğrenme yeteneğinin fazlasıyla 
iyi derecede olduğu bilinen ahtapotlar, 
ayrıca mükemmel de bir hafızaya sahipler. 
Laboratuvarlarda ahtapotlar üzerinde 
yapılan çalışmalar, bu omurgasız canlıların 
gözlem yaparak çok kolay bir şekilde 
öğrenebildiklerini ve kompleks beyinleri 
ile labirent gibi karmaşık durumları bile 
çözümleyebildiklerini gösteriyor. Sinir 
sistemlerini yaşadıkları ortamın iklimsel 
farklılıklarına göre değiştirebilen ahtapotlar, 
bu sayede çevresel değişikliklere  
kolayca adapte olurlar. 

Yapılan araştırmalar, 
ahtapotların oldukça zeki 
olduğunu ve bu sebeple su ürünleri 
yetiştiriciliğinin kapalı ortamlarıyla 
uyumsuz, karmaşık davranışlar 
sergilediklerine dikkat çekiyor. 



BİLİNÇSİZ AvCILIK AhTApoT 
NESLİNİ TEhLİKEyE SoKUyoR 
Kafadan bacaklıların içerdiği yüksek besin 
ve ekonomik değer açısından su ürünleri 
arasında önemli bir payı bulunuyor. Bu 
özellikler, son yıllarda balıkçılık sektöründe 
kafadan bacaklılar üzerinde yoğun bir 
avlanma baskısı oluşturdu. Ahtapotlar da 
kendini koruma noktasında çok başarılı 
hünerleri bulunmasına rağmen, dünyada 
bilinçsiz şekilde avlanarak gelecek nesli 
tehlikeye atılan deniz canlılarından sadece 
biri. Küresel olarak yapılan araştırmalar, 
ahtapot tüketiminin son 50 yıl içinde iki 
katına çıktığını gösteriyor. Her yıl yaklaşık 
olarak 350 bin ton ahtapot avlanıyor. Bu 
aşırı avlanma, ahtapotların geleceği için ciddi 
bir tehlike oluşturuyor. Bu tehlikenin en 
büyük örneği en fazla ahtapot avcılığı yapılan 
Güneydoğu Asya’da görüldü. 2013-2018 
yılları arasında, Güneydoğu Asya’daki 12 
deniz sahasında gerçekleştirilen araştırmalar; 
aşırı avlanma ve habitat tahribatı sonucunda 
çok ciddi oranda popülasyon düşüşü olduğu 
kaydetti. Bazı sahalarda ise hiç ahtapot izine 
rastlanamadığı raporlandı.
Küreselde yaşanan sorunların benzerleri 
ülkemizde de yaşanıyor. Türkiye’de 
ahtapotların en çok bulunduğu Akdeniz’de, 
yasal olarak belirlenen tarihler dışında 
yapılmaması gereken avlanmaların önüne 
geçilemiyor. Özellikle de yumurtlama 
döneminde kıyılara yaklaşan ahtapotların 
üremesine izin verilmeden avlanması, 
ahtapot türünün ülkemiz denizlerindeki 
geleceği için ciddi tehlike oluşturuyor. 
Ülkemiz kıyılarında ve dünya sularında 
yaşayan ahtapot sayılarının azalmasında 
aşırı ve bilinçsiz avlanmanın dışında iklim 
değişikliği ve deniz kirliliği de belirleyici bir 
rol oynuyor.  

AhTApoT ÇİFTLİKLERİ 
BU CANLILARI ESARET 
ALTINA ALIyoR
Son birkaç yıldır küreselde artan ahtapot 
ihtiyacı, balık çiftçilerini ahtapot çiftlikleri 
kurmaya ve yetiştirmeye yönlendirmiş 
durumda. Çiftçiler, dünyanın dört bir 

yanındaki kıyı sularında ahtapot çiftlikleri 
kurarak, ihtiyacı karşılamayı hedefleseler 
de bu fikir, uluslararası arenada hiç hoş 
karşılanmıyor. Özellikle bilim insanları, bu 
çiftliklerin ahtapotlar üzerinde oluşturacağı 
baskı nedeniyle gelecekleri açısından büyük 
tehdit oluşturacağı görüşünde. Eleştirmenler, 
bu duyarlı hayvanları esaret altında yetiştirme 
ihtimalini barbarca buluyor.
Yapılan araştırmalar, ahtapotların oldukça 
zeki olduğunu ve bu sebeple su ürünleri 
yetiştiriciliğinin kapalı ortamlarıyla uyumsuz, 
karmaşık davranışlar sergilediklerine dikkat 
çekiyor. Ahtapotları sınırları belirlenmiş 
bir bölgenin içinde tutarak yetiştirmek, 
üzerlerinde yoğun bir baskı ve stres 
oluşturarak ölmelerine yol açıyor. Ayrıca 
çiftlikler, zekaları bilim insanları tarafından 
kanıtlanmış bu canlıların merak ve keşif 
duygularına da zarar veriyor.
Ahtapot çiftlikleri yalnızca ahtapotları 
değil, besin kaynağı olan deniz canlılarını 
ve dolayısıyla sualtı habitatını da etkiliyor. 
Etobur ahtapotlar, balık proteini ve yağına 
büyük ihtiyaç duyarlar ve tek bir yere bağlı 
kalarak beslenmezler. Bu da çiftliklerde 
beslenen ahtapotlar için oldukça fazla balık 
ve kabuklu deniz hayvanı avlanması gerektiği 
anlamına geliyor. Sürdürülebilirliği olmayan 
böyle bir oluşumun kabul görmesi mümkün 
olmadığı gibi etik bir tarafı da bulunmuyor.

Türkiye’de ahtapotların en çok 
bulunduğu Akdeniz’de, yasal 
olarak belirlenen tarihler dışında 
yapılmaması gereken avlanmaların 
önüne geçilemiyor.
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BATIK KENTLER
BiR YıKıMıN TARihSEl YANSıMASı

BATıK ATLANTİS’TEN SULAR ALTıNDAKİ EFSANEVİ FRANSıZ ŞEHRİ YS'YE KADAR DÜNYANıN DÖRT BİR 
YANıNDA DENİZLER TARAFıNDAN YUTULMUŞ KENT EFSANELERİNE VE FOLKLORİK ÖĞELERE VURGU 

YAPıLıYOR. KURGUSAL BATıK ŞEHİRLERDEN DAHA ETKİLEYİCİ OLANı İSE GERÇEKLERİ. ZENGİN BİR TARİHE 
VE SU KAYNAĞıNA SAHİP OLAN TÜRKİYE DE BU ETKİLEŞİME KENDİ BATıKLARı İLE CEVAP VERİYOR.

yakınrota

Sualtı arkeolojisi için önemli gizemlere ev sahipliği yapan batık 
kentler, doğa ile tarihin bir arada harmanlandığı nadir oluşumlardan. 
Genellikle suların yükselmesi ya da deprem gibi doğa olayları sonucu 
oluşan batık kentlerin varlık sebebini bazen insan eliyle yapılan bazı 
müdahaleler de oluşturabiliyor ancak bu müdahaleler bile tarihe 
meydan okuyan duruşlarından bir şey eksiltmiyor. 

Pek çok tarihi değeri ve yapısıyla dünyanın takdirini kazanan, bu 
eserlerle her yıl milyonları ağırlayan Türkiye, bazıları efsanelere 
konu olmuş batık kentleriyle de sualtı arkeolojisi, dalış merakı ya 
da tarihe ilgisi olanlara geniş bir yelpaze sunuyor. Hikayeleri ile 
suyun derinliklerine çeken bu şehirler kıyı yaşamının gerçekliğine 
ve risklerine de vurgu yapıyor.

S
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LİKyALILARDAN AKDENİZ SULARINA BİR EMANET 
KEKOVA
Antalya’nın Demre ilçesindeki Kekova batık kenti, MS 2. yüzyılda meydana gelen depremlerde Kekova 
Adası’nın büyük bir bölümünün sular altında kalmasıyla oluştu. Türkiye’nin Akdeniz’deki en büyük adası 
olan ve tüm körfeze adını veren Kekova, kuzeybatı kıyısında oluşan arkeolojik kalıntılar sebebiyle, herkes 
tarafından batık kent olarak anılıyor. 
Likyalıların izlerini taşıyan batık kentin, sualtı arkeolojisi için değeri büyük. Likya yazısıyla yazılmış 
kitabeli mezarlar, Likya tipi lahitler, kaya mezarları, su sarnıçları ve tiyatro gibi pek çok tarihi kalıntının 
sualtında kaldığı bölge, 1990 yılında bakanlık tarafından sit alanı ilan edildi. Bu tarihten beri dalış 
turizmine kapalı tutulan Kekova’da 2020 yılı itibarıyla kontrollü dalış yapmaya izin verildi.
Büyüleyici güzelliğiyle mavi yolculuk severlerin uğrak noktalarından biri olan Kekova, sualtındaki 
güzellikleri, tarihi dokusu ve duygusu ile ziyaretçilerini her seferinde kendine hayran bırakmayı başarıyor. 
Ulaşımın Kaş Limanı’ndan kalkan teknelerle, Üçağız'dan kalkan otobüs ve taksilerle sağlandığı Kekova; 
batık kent dışında yerli ve yabancı gezginlere, civardaki birbirinden güzel koyları gezme imkanı da 
sunuyor. Su içindeki ev temelleri ve lahit mezarlar gibi arkeolojik birçok yapının çok net görüldüğü batık 
kent üzerinde tekne dışında farklı bir gezi planı yapmak isteyenler için kano alternatifi bulunuyor. 
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FIRAT’IN KENT 
MEZARLIğINDAN BİR öRNEK 
ZEUGMA
İnsanlığın doğuşu akarsuların yanı başında yükseldi; 
su yoksa yaşam da olmazdı. Mezopotamya’yı asırlar 
boyunca medeniyetlere açan en önemli sebep buydu: 
Su. Fırat ve Dicle Nehri’nin büyüklüğü ve sonsuz 
akışı şehirlerin yükselmesini sağladı. Ancak gün 
geldi aynı sular o kentlerin bir kısmını yutmak 
zorunda da kaldı. Bu kaderi su kaynaklarına yakın 
birçok kent yaşadı ve muhtemelen yaşanmaya 
devam edilecek. Çünkü bir su şehrinin kaderinde 
sulara teslim olmak da var. 
Mezopotamya’nın üzerinde bir süvari gibi 
akan Fırat Nehri’nin derinlikleri antik ve tarihi 
dünyanın efsaneleri, mimarileri ve değerleriyle dolu. 
Bunlardan biri de Zeugma.
Gaziantep’in Nizip ilçesinin Belkıs Köyü sınırları 
içinde kalan antik kentteki kazı çalışmalarında A, 
B, ve C bölümleri olarak incelenmeye başlanan 
Zeugma’nın villa ve çarşılarının da içinde yer aldığı 
A ve B bölümleri Birecik Barajı’nın suları altında 
kaldı. Roma döneminden kalma mozaikleri ile 
ünlü olan kentten çıkarılan eserler ve mozaikler, 
2011 yılında kentle aynı isimle açılan müzeye 
taşındı. Henüz herhangi bir çalışmanın yapılmadığı 
C bölümünün ise yakın bir zamanda müzeye 
dönüştürülmesi planlanıyor. 



ANTİK ÇAğIN SAğLIK MERKEZİ 
ALLIANOI
İzmir Bergama’ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Allianoi, 
1998 yılında yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıktı. 2001 
yılında birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edilen Allianoi, 
antik dönemin en ünlü ve ilk sağlık merkezi. Sağlık tanrısı 
Asklepeion’un yurdu olarak kayıtlara geçen Allianoi’nin, 2 bin 
500 yıllık tarihi boyunca tıp ve eczacılık alanındaki pek çok 
gelişmenin merkezi olduğu biliniyor. Bölgenin bir diğer önemli 
özelliği ise şifa kaynağı olarak görülen en eski kaplıcalara ev 
sahipliği yapıyor olması. Ancak, Antik Çağ kaynaklarında da 
adına sıkça rastlanılan Allianoi, sahip olduğu tarihi değerlere 
rağmen, 2011 yılında Yortanlı Barajı’nın suları altında kalarak, 
Türkiye’nin batık kentleri arasındaki yerini aldı.
Dünya tıp tarihine ışık tutan Allianoi’de yapılan kazı 
çalışmalarında 11 bin sikke ve 400 civarında tıbbi alet çıkarıldı. 
Dünyada en fazla cerrahi malzemenin çıkarıldığı yer olarak 
önemini koruyan bölgede antik döneme ait çeşme, kemerli 
köprü, hamam ve sütun gibi kültürel miras örneği birçok eser 
ise kurtarılamayarak sular altında kaldı. Aynı kazıda bulunan 
Nymphe (su perisi) heykeli ise bugün Bergama Müzesi’nde 
sergileniyor. 

SUyUN ALTINDAKİ yAşAM 
HALFETİ
 Şanlıurfa ile Gaziantep arasında, Fırat Nehri’nin doğusunda 
kalan Halfeti’nin tarihteki ilk izleri Roma dönemine 
dayanıyor. Romalılar tarafından Ekamia adıyla kurulduktan 
sonra üzerinde pek çok medeniyetin hüküm sürdüğü Halfeti, 
batık kent olarak anılmaya 2000 yılında başladı. GAP 
Projesi kapsamında başlatılan Birecik Barajı’nın yapımının 
tamamlanmasıyla Halfeti’nin dörtte üçü -36 köy- Fırat 
Nehri’nin suları ile örtüldü. Bu tarihten sonra da bölge, eski ve 
yeni Halfeti olmak üzere ikiye ayrıldı.
Şanlıurfa’ya gelenlerin ilk ziyaret noktalarından biri olan 
Eski Halfeti’deki batık kenti, dünyanın farklı bölgelerinden 
görmeye gelenlerin sayısı oldukça fazla. Fırat Nehri’nin 
suları ile kaplanmış Halfeti’de ulaşım teknelerle sağlanıyor. 
Tekne turu, Halfeti’nin önemli tarihi noktaları olan; Çekem 
Mahallesi, Beresül Köyü ve Rumkale, Aziz Nerses Kilisesi ve 
Barşavma Manastırı’nı kapsıyor. Tur sırasında yaşanmışlıklarını 
kaybetmemiş tarihi taş evleri, mezarları, ibadethaneleri ve giriş 
kısmı sualtında kalsa da suların içinden yükselen minaresiyle 
bölgenin simgesi haline gelen batık camiyi görmek mümkün. 
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SULARA GöMüLEN TARİh 
HASANKEYF 
Kesin tarihi bilinmemekle birlikte geçmişinin 12 bin yıl önceye 
dayandığı tahmin edilen Hasankeyf, zamanında ilim, kültür 
ve ticaret merkezi olarak öne çıkan bir yerleşim yeri. Raman 
Dağları’nın eteklerinde, iki yakasını Dicle Nehri’nin ayırdığı ve 
günümüzde Batman sınırları içindeki Hasankeyf, sahip olduğu 
zengin tarihi yapıları nedeniyle 1981 yılında sit alanı ilan edildi 
ancak Ilısu Barajı gerçeği ile sular atında kaldı. Mezopotamya’dan 
Anadolu’ya geçiş yolu üzerindeki Hasankeyf, tarih boyunca 

Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Artuklular gibi pek çok devletin 
egemenliğine girdi. Küresel değerini; tarihi güzelliklerinin yanında 
doğal güzellikleriyle de perçinleyen Hasankeyf, GAP turlarının 
vazgeçilmezi. Barajın aktifleşmesi ile suların yükseldiği ve batık 
kente dönüşen bölgeye yapılan kültür turları devam ediyor. Suyun 
üzerinde kalmayı başarmış birkaç eseri ve kayaların aşınmasıyla 
oluşmuş dört bine yakın mağaranın bir kısmını görmek hâlâ 
mümkün. Hasankeyf batık kent olmadan önce taşınan Zeynel 
Bey Türbesi, Artuklu Hamamı ve İmam Abdullah Zaviyesi gibi 
tarihi yapılar ise arkeopark alanında ziyarete açık.

DİCLE NEhRİ’NİN öRTTüğü ASUR şEhRİ
EĞİL BATIK KENTİ 
Türkiye’deki inanç ve kültür turizminin önemli merkezlerinden 
olan Diyarbakır, yer üstündeki değerleriyle olduğu gibi 
gizli güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Tarih boyunca birçok 
medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde 
Asurlulara ait yapıları barındıran batık kentin bir kısmı 2013 
yılında suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Dicle Barajı’nın 
sularının örttüğü batık şehirde; Asur medeniyetine ait 

mağara evler, hamamlar, kral mezarları ve pek çok gizli geçit 
bulunuyor. 
Eğil batık kenti, Eğil feribot iskelesinden kalkan teknelerle 
gezilebiliyor. Bölgenin bir diğer güzelliği ise Eğil Kalesi’ni 
Nebi Harun Tepesi’nden ayıran baraj sularıyla oluşmuş vadi 
manzarası. Batık kenti daha yakından görmek isteyenler 
için dalış seçeneği de bulunan Eğil batık kentinde, dalış 
merkezleriyle iletişime geçenler sualtındaki tarihi yapıların 
içinde yoluculuğa çıkma fırsatı yakalıyor. 

yakınrota
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hAZAR GöLü’NüN DERİNLERİNDEKİ SIR
1800’lü yıllarda Hazar Gölü’nde meydana gelen depremler, 
geçmişi binlerce yıl öncesine dayandığı bilinen bir yerleşim 
yerini sulara gömdü. Elazığ’ın Sivrice ilçesindeki, doğunun 
gizli denizi Hazar Gölü, derinlerinde sakladığı 1,5 metre 
uzunluğundaki kale surlarıyla önemli bir arkeolojik değere 
ev sahipliği yapıyor. Batık kentte yapılan sualtı araştırmaları, 
11. yüzyıla ait arkeolojik kalıntıların yoğunlukta olduğunu 
gösteriyor. 4 bin yıl öncesine ait izlere de rastlanılan batık 
kentin bulunduğu bölgede Hristiyanlar için çok önemli bir 
kilisenin olduğu, Evliya Çelebi dahil dönemin pek çok yazarı 
tarafından da kaleme alınmış. 
Yağışın az olduğu ve suların çekildiği dönemlerde, kale 
surlarının çok net bir şekilde görülebildiği batık kentin kuş 
bakışı manzarası da olağanüstü. Gölün en alt tabakalarına 
henüz inilemediğinden kesin tarihiyle ilgili gizemini hâlâ 
koruyan batık kentin, UNESCO tarafından tescillenmesi için 
gerekli başvurular da yapılmış durumda. Tescillenme işlemi 
tamamlandığında Hazar Gölü’ndeki bu doğa harikası batık 
kentin dalış turizmine açılması planlanıyor.SIRLARIyLA GöMüLEN GİZEMLİ KENT 

AGUSTO
Roma İmparatoru Agusto’nun karısı Livia Agusto adına 
Adana’da kurdurduğu bu antik kent, tarihsel süreçte 
arkeologlar ve tarihçiler tarafından hep merak konusu oldu. 
Yazıtlarda ve farklı kaynaklarda adı uzunca bir süre aranan 
antik kent, MS 23-79 yıllarında yaşamış Romalı Pilinius´un, 
“Naturalist Historia” adlı eserinde “Augusta” olarak geçiyor; 
MS 11. yüzyılda yaşamış İskenderiyeli Coğrafyacı Claudius 
Ptolemeius ise “Augusüta” olarak not düşmüş tarihe. Eskiden 
Adana’nın Kozan bölgesi civarında olduğu düşünülen 
kentin, yapılan araştırmalar sonunda Seyhan Nehri civarında 
olabileceği netlik kazanmış. Ancak bu netlik pek çok sırra 
sahip kente dair bilgi edinmek için yeterli olmamış. Çünkü 
bir zamanlar Gladyatör Spartakus’un canı pahasına koruduğu 
gizemli kent sular altında kaldı.
1955 yılında Seyhan baraj gölü altında kalan Agusto’nun 
talihsizliği, Zeugma antik kentinde olduğu gibi kurtarma 
kazı çalışmalarının bile yapılamamış olması. Baraj gölü 
su toplamaya başlamadan sadece 10 gün önce çalışmalar 
başlamış. Çalışmaları yürüten Arkeolog Mahmut Akok, bu 
kısa süre içinde kentin kuzey-güney ve kuzeybatı yönlerinden 
surlarla çevrili olduğunu, 4,5 metreye uzanan mermerlerin 
süslediği bir yola ve bir açık hava tiyatrosuna sahip olduğunu 
keşfetti. Su deposu, su kanalları, banyo odaları, mezarlık, 
hamam gibi yapılara sahip olan kentin krokisini çizdirdi.
Bugün kentten günümüze ulaşmış en değerli eser olan 
“Medusa Lahiti”, Adana Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.
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T
HAYATA GEÇİRDİKLERİ ÇEVRECİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇALıŞMALARLA HEM DOĞAL KAYNAKLARı 

KORUDUKLARıNı HEM DE KARBON AYAK İZLERİNİ KÜÇÜLTMEYE ÇALıŞTıKLARıNı İFADE EDEN GÖKHAN TEZEL, 
YAPTıKLARı ÇALıŞMALARıN, ÜLKENİN BUGÜNÜNE VE GELECEĞİNE DEĞER OLARAK YANSıYACAĞıNı SÖYLÜYOR.

 "TeDarik ZinCirinin TÜm 
aşamalarınDa sÜrDÜrÜleBilir 

DeĞerler YaraTmaYa ÇalışıYOrUZ"

Türkiye enerji sektörünün köklü ve lider markalarından Aygaz, 
dünya genelinde doğaya en çok zarar veren sektörlerden biri 
olarak görülen sektör içinde hayata geçirdiği sürdürülebilir ve 
çevreci projelerle, sorunun sektörde değil, insanda olduğunu 
göstermeye ve farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Başta yönetim 
anlayışı ve çalışanları olmak üzere, tüm kişi ve sistemleri bu 
yapının içine dahil etmeye çalışan Aygaz’ın Genel Müdürü 
Gökhan Tezel, belirledikleri temel strateji neticesinde, tedarik 
zincirinin tüm aşamalarında enerji tüketimini azaltma, karbon 
ayak izini küçültme ve doğal kaynakları koruma endeksli hareket 
ettiklerini söyleyerek, bu konuda yaptıkları özverili çalışmaların 
neticesini başarılı şekilde aldıklarını ekliyor.  

Aygaz, herkes için zorlu geçen 2020 yılını nasıl geçirdi, yeni 
koşullar rakamlarınıza, istihdamınıza, yol politikanıza, 
müşteri memnuniyeti ve marka sadakatine nasıl yansıdı?
Yılın ilk çeyreğinde, sokak kısıtlamalarıyla birlikte evsel LPG 
kullanımında artış, otogaz tüketiminde ise azalma gerçekleşti. 
Otogazda haziran sonrası normalleşme ile tüketim geçen yılki 
seviyelere ulaşmış oldu. Bu gelişmelerin LPG pazarında yüzde 
10’un altında daralma yaratacağı öngörülüyor. 
Şirket olarak, sektörde yüzde 26 pazar payı ile lider 
konumundayız. LPG sektöründe halka açık ilk ve tek şirket 
olarak, İSO'nun 2019 yılı 500 Büyük Sanayi Şirketi sıralamasına 
göre 22. sırada yer alıyoruz. 81 ilde bin 700’ü aşkın otogaz 
istasyonu ve sayıları 2 bin 400’e yaklaşan tüplü gaz bayisiyle 

AYGAz GENEl MÜDÜRÜ GÖKhAN TEzEl
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hizmet veriyoruz. En çok tercih edilen LPG 
ürünlerini müşterilerimize sunarak her gün 
60 binden fazla eve giriyor ve günde 220 bin 
araca yakıt temin ediyoruz.
Aygaz, sektöründe birçok ilki başarmış, çağın 
getirdiği değişim gereksinimlerini öngörerek 
bunları mevcut iş süreçlerine adapte 
edebilmiş yenilikçi bir marka. İlk günden 
itibaren sürdürdüğümüz sektör liderliğini, 
markamıza duyulan güvenin bir kanıtı olarak 
görüyoruz. 
Pandemi sürecine rağmen, bu yıl da 
yenilikçilik ilkemizden vazgeçmedik. 
Tüketicinin bu döneme özel, farklılaşan 
ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip 
ederek yeni ürünler piyasaya sunduk. Bu 
ürünlerden yeni nesil ev tüpümüz Aygaz 
Maksi, tüketicilerimiz tarafından beğeni 
ile karşılandı. Ayrıca, geçen yıl piyasaya 
sunduğumuz hem mutfak ocağında hem de 
özel tasarımlı modern ocağı ile kamp, bahçe 
gibi dış mekanlarda da kullanılan Aygaz 
Mini’nin kullanım alanlarını genişleten yeni 
aksesuarlarını pazara sunduk. 
Pandemi döneminde hizmetin devamlılığı 
için fabrikamız, tesislerimiz ve bayilerimiz 
büyük özveriyle çalıştı. Bayilerimiz 
nezdinde, abone servis görevlilerimizin 
hijyen kurallarına en uygun şekilde hareket 
etmelerini hedefledik. Öte yandan 65 yaş 
üstü müşterilerimizin siparişlerini, tüpün 
yanında market alışverişlerini de yaparak 
kendilerine ulaştırdık. 
Otogaz segmentinde de ürün ve hizmet 
kalitemizden ödün vermeden özveri ile 
çalışmaya devam ettik. Pandemi döneminde 
ekonomik koşulların zorlaşmasıyla birlikte, 
otogaz kullanımı daha da akılcı bir seçim 
haline geldi. Pazar araştırmalarımızda 
da tüketicilerimizin otogaz ürününe 
ve markamıza duyduğu bağlılığın ve 
memnuniyetin önceki yıllarda olduğu gibi 
bu yıl da arttığını ve markalarımızın sektör 
ortalamasının üzerinde bir memnuniyet 
yarattığını görüyoruz.
Diğer taraftan, son yıllardaki teknolojik 
gelişmelerin etkisiyle dünyada büyük bir 

dönüşüm yaşanıyor. Özellikle pandemi 
sonrası dönemde bu dönüşümün 
etkileri daha net bir şekilde görülüyor. 
Dijitalleşme, inovasyon gibi kavramlar 
pandemi öncesi dönemde de sektörümüzün 
gündemindeyken artık bir zorunluluk haline 
geldi. Aygaz olarak sunduğumuz yeni ürün 
ve hizmetler ile bayilerimizin etkinliğini 
artırmayı hedefliyor ve geleceği birlikte inşa 
etmeye çalışıyoruz. 

Artık enerji verimliliği, yeni yakıt 
olarak görülüyor. Bu konuda önemli 
çalışmaları olan bir kurum olarak 
konunun size, sektöre ve topluma 
yansımasını nasıl değerlendirirsiniz?
Fosil yakıtların iklim değişikliği üzerindeki 
etkilerinin farkında olarak bu alandaki risk 
ve fırsatların işimiz üzerindeki etkilerini 
değerlendiriyor, buna uygun aksiyonlar 
planlıyoruz. Belirlediğimiz strateji 
çerçevesinde çalışmalarımızı yönlendirerek 
tüm değer zincirinde enerji tüketimini ve sera 
gazı salınımlarını azaltmak ve paydaşlarımızı 
bilinçlendirmek üzere çalışıyoruz. Çevre 
dostu ve verimli bir yakıt olan LPG’nin 
kullanımı geçtiğimiz 10 yılda yenilenebilir 
enerji ile birlikte oldukça hızlandı. Avrupa 
Birliği, iklim değişikliği ile mücadele 
sürecinde 2030 yılı için CO₂ emisyonlarının 
yüzde 40 oranında azaltılmasını, yüzde 
32 yenilenebilir enerji, yüzde 32,5 enerji 
verimliliği artışını hedefliyor. Bizler de 
LPG’nin bu hedefe ulaşmada etkili bir enerji 
kaynağı olarak değerlendirilmesi gerektiği 
görüşündeyiz. LPG’nin farklı alanlarda 
desteklenmesini ve pazar gelişimi açısından 
çalışmayı sektör olarak önemsiyoruz ve 
çalışmalar yapıyoruz. Elektrik santrallerinde 
yedek yakıt olarak LPG kullanımı, 
kojenerasyon sistemleri, tarımsal kullanım 
vb. alanlara ilişkin projeler, ülkemiz için 
önemli fırsatlar oluşturuyor. LPG’nin 
olumlu katkılarının değerlendirilmesi ve 
kullanımının artması amacıyla daha çok 
çalışma yapılmasını, farklı projeler ile 
desteklenmesini önemli görüyoruz. 

1.700+
oToGAZ 

İSTASyoNU

2.400
TüpLü GAZ 

BAyİSİ

220 BİN
yAKIT TEMİN 
EDİLEN ARAÇ

60+ BİN
üRüN SUNULAN 

hANE

Aygaz olarak, 2019 
yılında toplam 990 GJ 
elektrik tasarrufu ve 

215 ton CO
2
 salım 

azaltımı sağladık.
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Aygaz’ın her sene yayınladığı Sürdürülebilirlik 
Raporu’nun 2020 yılı edisyonunda sizin adınıza neler 
çıktı ortaya? Yeni yılda sürdürülebilirlik çevre ve denizler, 
toplumsal fayda için ajandanızda neler var?
Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative-GRI) 
ilkeleri çerçevesinde Türkiye’de “B” seviyesi rapor yayınlayan 
ilk Türk enerji şirketiyiz. Sürdürülebilirlik yönetimini tüm 
departmanların sorumluluğunda ve yönetim ekibimizin 
gözetiminde gerçekleştiriyoruz. Tüm faaliyetlerimizi ve 
çalışmalarımızı şirket kültürümüzün temeline koyduğumuz 
etik ilkelerimiz doğrultusunda gerçekleştiriyor, şeffaflığı 
paydaşlarımıza karşı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. 
Kurumsal yönetim yaklaşımımız adalet, şeffaflık, hesap 
verebilirlik ve sorumluluk temellerine dayanıyor. Kurumsal 
yönetimi kurumsal hedeflerimize ulaşmada ana unsur olarak 
konumluyoruz. Kurumsal yönetim ilkelerine verdiğimiz önemi, 
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu alarak ve Borsa 
İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’ne dahil olarak gösteriyoruz. 
Kurumsal yönetim kapsamındaki çalışmalarımızın güvenilirliğini 
belirleyen Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi’nde 2018 
yılında 9,4 olan notumuz 2019’da 9.42’ye yükselmişti. 2020 
haziranda da bu notumuz 9,42 olarak teyit edildi. Bunun yanı 
sıra BIST sürdürülebilirlik endeksinde de yerimizi koruyoruz. 
İnsan hakları, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, adil rekabet ve iç 
denetim konularını yönetirken uluslararası kuruluşların ilkelerini 
referans alıyor; iştiraki olduğumuz Koç Topluluğu’nun imzaladığı 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde yer alan insan 
hakları ve çalışma ilkelerini esas alıyoruz. 

Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative-GRI) 
Standartları “temel” seçeneğine uyumlu olarak hazırladığımız 
rapora göre, 2019 yılında toplam 990 GJ elektrik tasarrufu ve 
215 ton CO₂ salım azaltımı sağladık. “Dünya Bana Emanet” 
sloganı ile hayat geçirdiğimiz sıfır atık projesiyle, topluluk 
bünyesinde bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirdik. 
Pandemiye rağmen sürdürülebilirlik yaklaşımımız değişmedi, 
çevre stratejilerimizi geliştirdik; alternatif enerji kaynaklarının 
değerlendirilmesi, çevre dostu ürünler, atık yönetimi gibi 
konular stratejilerimiz arasında. Bundan sonraki süreçte de 
çalışmalarımız aynı şekilde devam edecek. 

Kurumsal olarak gerçekleştirdiğiniz sürdürülebilir ve 
çevreci politikaya partnerlerinizi ve müşterilerinizi 
nasıl dahil ediyorsunuz?
Sektördeki öncü konumumuz hem müşterilere sürekli daha 
iyi ürün ve hizmetler sunmayı hem de faaliyetlerimizden 
kaynaklanabilecek olası olumsuz etkileri en aza indirmeyi bize 
sorumluluk olarak yüklüyor. Tüm paydaşlarımız ve Aygaz için 
karşılıklı değer yaratacak proje fikirlerini hayata geçiriyoruz. 
Örneğin, LPG’de kaçak durumu fark etmek üzere kullanılan 
kükürtün, oksit salımına neden olması üzerine TÜBİTAK 
TEYDEB ve İstanbul Üniversitesi Teknokent iş birliğiyle kükürt 
içermeyen kokulandırıcı projesini başlattık. Proje kapsamında 
Ar-Ge, pilot, saha ve ticari kullanım çalışmalarını tamamladık. 
Proje kapsamında piyasaya sürdüğümüz GreenOdor ürününüyle, 

"SoSyAL SoRUMLULUK pRoJELERİMİZLE 
GELECEğE yATIRIM yApIyoRUZ"
Azalan doğal kaynaklar, iklim değişikliği gibi çevresel 
sorunların öne çıktığı günümüzde, ürün ve faaliyetlerimizin 
çevresel etkilerini tespit ederek zararı en aza indirmeyi 
ilke ediniyoruz. Bu kapsamda, operasyonlarımızın 
ve ürünlerimizin çevresel etkilerini ilgili mevzuat ve 
uluslararası standartlara uygun şekilde takip ediyor ve 
iyileştiriyoruz. Toplumsal kalkınma için sürdürülebilir bir 
ekonominin gereğine inanan bir markayız. Ekonominin 
yanı sıra cinsiyet eşitliği, tarih, kültür-sanat, çevre, sağlık, 
spor ve eğitim gibi alanlarda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar 
ve geliştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle çevresel, 
sosyal ve kültürel gelişime katkı sağlamaya devam ediyoruz. 
Tüketicilerimizin hayatında ürün ve hizmetlerimizle 
yarattığımız değerin yanında sosyal sorumluluk 
projelerimizle de ülkemizin ve dünyanın geleceğine yatırım 
yapıyoruz. 

2019 yılında Arinna projemiz ile Gebze tesisinde 260 GJ 
güneş enerjisi üretirken, son üç yılda, hayata geçirdiğimiz 
projelerle sera gazı salımını yüzde 16 azaltmış olduk.
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yılda yaklaşık 40 ton kükürt salımının önüne geçmeyi 
hedefliyoruz. Çalışanlarımızla birlikte hayata geçirdiğimiz 
yenilenebilir enerjiden faydalanarak karbon salımlarını azaltmayı 
amaçladığımız Arinna projemiz kapsamında, güneş enerjisinden 
elektrik üretimi sağlamak üzere Gebze İşletmesi İdari Binası 
çatısına güneş enerjisi sistemi kurduk. 25 kW gücünde üç farklı 
solar panel teknolojisi kullanarak kurduğumuz toplam 75 kW 
kapasiteli santralde, güneş enerjisinden elektrik üretmenin yanı 
sıra, farklı panel teknolojilerini kıyaslayarak en ideal çözüme 
ulaşmayı hedefliyoruz. 2019 yılında bu projeyle Gebze tesisinde 
260 GJ güneş enerjisi üretirken, son üç yılda, hayata geçirdiğimiz 
projelerle sera gazı salımını yüzde 16 azaltmış olduk.

Sürdürülebilir bir gezegen için uzun zamandır destekçisi 
olduğunuz TURMEPA ile yeni dönemde ne gibi iş 
birlikleriniz olacak?
TURMEPA’nın sıfır atık kapsamındaki çalışmalarını ve 
eğitimlerini yakından takip ediyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde de 
TURMEPA’dan plastik tüketimi ve sıfır atık yaklaşımı ile ilgili 
aldığımız eğitimler, çalışma arkadaşlarımız tarafından olumlu 
karşılandı. Ayrıca Deniz Temiz projemiz ile Adalar’da geniş 
bir alanı çalışma arkadaşlarımız ile temizledik. Önümüzdeki 
dönemlerde gerek eğitim gerekse geliştireceğimiz farklı 
projelerle iş birliğine devam edeceğiz.

TURMEPA ile Aygaz’ın bir diğer ortak noktasını 
da Koç Grubu oluşturuyor. Sizin Koç Grubu 
bünyesinde bulunmanız ve TURMEPA’nın 
Rahmi Bey üzerinden gönüllülük bağı ile Koç 
Grubu’na dahil olması sizce başka ne gibi 
ortak değerler yaratıyor?
Şirketimizin temelleri Koç Topluluğu’nun 
kurucusu olan merhum Vehbi Koç 
tarafından atıldı. Faaliyet prensibimizi, 
Vehbi Koç’un “Ülkem varsa ben de varım” 
ilkesi oluşturuyor. 
TURMEPA da bu anlayışla 
denizlerimizin korunmasını ulusal öncelik 
haline getirmek ve gelecek nesillere temiz 
denizlerin olduğu yaşanabilir bir Türkiye 
bırakmak amacıyla Rahmi M. Koç’un 
kurucu başkanlığında, Deniz Ticaret 
Odası ve deniz tutkunlarıyla hayata 
geçirilmiş bir sivil toplum hareketi. 
Bu kapsamda yarattığı en önemli 
değerin “memleket sevdası” olduğunu 
söyleyebilirim. 

Son olarak 2021’i nasıl şekillendirmeyi planlıyorsunuz? 
Yeni yatırım ve projeler var mı ajandada? Alternatif 
yakıtlar ve trendler ne kadar gündeminizde olacak?
İklim değişikliği ve çevreci politikaların LPG’nin 

yaygınlaşmasında destekleyici bir güç olacağı, yatırım 
ihtiyacının karşılanması ve dünya genelinde alım gücü 
artışına paralel olarak LPG’nin, yaklaşık 1,5 milyar 
potansiyel kullanıcıya erişiminin mümkün olacağı 
düşünülüyor. Bu rakam önümüzdeki yıllarda daha da 
artacak. Önümüzdeki 10 yılda LPG üretiminin 370 
milyon tonun üzerine çıkacağı öngörülüyor. LPG’nin kriz 
anlarında da alternatifsiz bir enerji kaynağı olduğunu 
söylememiz mümkün. Hatta doğal afetler sırasında ve 

sonrasında yaşanılan olumsuz durumlar karşısında çok 
önemli bir yere sahip. 

Yurt içinde ve uluslararası alanda 
yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Bangladeş’te 
LPG temini, dolumu ve dağıtımı konularında 
faaliyette bulunmak üzere United Group’a 
bağlı United Enterprises şirketi ile ortaklık 
çalışmalarımız devam ediyor. 
Diğer yandan artık müşterilerimizin ihtiyacı 
olan suyu da Pürsu markamızla kendilerine 
ulaştırmaya başladık. Bugün sadece LPG’yle 
değil, müşterilerimizin diğer ihtiyaçları için 
de evlere giren, ailelerin hayatlarına dokunan 
bir şirket olduk. Kurum içi girişimcilik 
programında yer alan iş fikirlerinden doğan 
projelerimizle de son tüketiciye dokunan 
farklı alanlardaki yatırımlarımız devam ediyor. 

Önümüzdeki dönemlerde gerek eğitim gerekse 
geliştireceğimiz farklı projelerle TURMEPA ile iş 
birliğine devam edeceğiz.
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İklİm Değİşİklİğİnİn 

Sınır koyucuları 
YAĞMUR 

ORMANLARI
BİLİM DÜNYASı, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SıNıRLANDıRıLMASı NOKTASıNDA EN GÜÇLÜ 

MÜTTEFİKLERİMİZDEN BİRİNİN YAĞMUR ORMANLARı OLDUĞUNU SÖYLÜYOR. UZMANLAR, 
EKOLOJİNİN DENGEDE KALMASıNDA KRİTİK BİR ROL OYNAYAN BU EKOSİSTEMİN 

GENİŞLETİLMESİ İLE SON 150 YıLDA ÜRETİLEN İNSAN KAYNAKLı KARBON EMİSYONLARıNıN 
ÜÇTE İKİSİNİN HAPSEDİLEBİLECEĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR. 
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PPek çok bilim insanı, küresel bir iklim 
çöküşünü ve sera gazı emisyonlarını önemli 
ölçüde azaltmak için yaklaşık 10 kritik yılımız 
olduğunu söylüyor ve bu mücadelede en önemli 
müttefiklerimizden birinin ormanlar özellikle de 
yağmur ormanları olacağına vurgu yapıyor. Diğer 
yandan son yıllarda, bilim insanları ve iklim 
politikası uzmanları, ormanları kurtarmanın 
ve eski haline getirmenin -özellikle yağmur 
ormanlarının- küresel ısınmanın en kötü 
etkilerinden korunmak için gerekli olduğunu 
doğruladılar.  
Tüm ormanlar, iklimi soğutmak için süper 
güçlere sahip ama tropikal ormanlar daha fazla 
miktarda karbondioksit tutar ve daha fazla 
suyu buharlaştırır. Bunu yaparken, güneş ışığını 
uzaya geri yansıtan o kalın bulut örtüsünü üretir. 
Washington Carnegie Enstitüsü’nden Ken 
Caldeira, “Tropik ormanlar dünyanın kliması 
gibidir” diyerek yağmur ormanlarının karbon 
emisyonlarının azaltılmasındaki ve iklimi 
dengelemesindeki rolüne dikkat çekiyor ve yok 
olan yağmur ormanlarının ekolojik dengeyi 
sarstığını belirtiyor.
İronik bir şekilde yağmur ormanları yok olmaya 
devam ederken, son 20 yılda yapılan çalışmalar, 
yağmur ormanlarının sağlığını dünyanın geri 
kalanı ile ilişkilendiren kritik bağlara ısrarla 
ışık tutuyor. Ormanlar yandıkça ve küresel 
ısınma kötüleştikçe milyonlarca yıldır rafine 
edilen hassas ekolojik süreç, kademeli olarak 
geriye sarıyor. Bu sebeple de son yıllarda bilim 
dünyası ve politika yapıcılar, agresif bir şekilde 
ormansızlaşmanın küresel ısınmayı nasıl 
tetiklediğine dair halkta farkındalık oluşturmak 
için çalışmalar gerçekleştiriyorlar: Bir ağaç 
kesildiğinde, yalnızca verimli karbon depolama 
potansiyeli kaybolmakla kalmıyor, aynı zamanda 
ağaçta depolanan tüm karbon atmosfere 
salınıyor. Hükümetler Arası İklim Değişikliği 
Paneli (IPCC), artan ormansızlaşmanın, küresel 
yıllık karbondioksit emisyonlarının yüzde 
18-20’sinden sorumlu olduğunu belirtiyor ve bu 
durum, yok olan ormanları, iklim değişikliğinin 
en büyük itici güçlerinden biri yapıyor.
Proceedings of the National Academy of 
Sciences’da yayınlanan 2007 tarihli bir araştırma, 
tropik bölgelerdeki ormansızlaşmanın, dünyanın 
iklimi için yıkıcı olduğunu ortaya koydu. 

Rainforest Alliance’ın sürdürülebilir tarım 
yöntemlerini ve sorumlu orman yönetimini 
yenileyerek ve teşvik ederek 30 yılı aşkın süredir 
tropik bölgelerde ormansızlaştırmayla mücadele 
etmesinin tek nedeni bu.
Dünya genelinde tropik yağmur ormanlarının 
korunması için çeşitli mücadeleler ortaya 
konmasına rağmen, sonuç istenildiği gibi 
olamıyor ve maalesef, yağmur ormanları her 
geçen gün küçülüyor. Her yıl Amerika’nın New 
Jersey eyaleti büyüklüğüne denk gelen 18 milyon 
hektarlık bir bölüm yok oluyor.

İKLİM vE yAğMUR oRMANLARI 
BİRBİRİNİ ETKİLİyoR
Sadece ormanlar iklimi etkilemekle kalmıyor, 
iklim de ormanları etkiliyor. İklim değişikliği 
sıcaklıklarda artışa ve su stresine neden olarak 
orman büyümesinde bir azalmaya sebebiyet 
veriyor. Amazon Havzası’ndaki araştırmalar, 
sıcaklıktaki artışın yağışta yüzde 10-20 oranında 
azalmaya karşılık geldiğini öngörüyor. Bu 
durum, daha düşük orman örtüsü, daha fazla 
karbon emisyonu, daha az su tutma, daha fazla 
kuruma ve zararlı bir geri bildirim döngüsü ile 
sonuçlanıyor. Orman yangınları da durumu 
değiştiriyor. Duman, bulut üretimini kolaylaştırıp 

Yağmur ormanları 
oksijenimizin yaklaşık 
yüzde 20’sini karşılıyor 
ve büyük miktarda 
karbondioksidi 
depolayarak sera gazı 
emisyonlarının etkisini 
önemli ölçüde azaltıyor. 

yAğMUR oRMANLARI TIBBA DESTEK SAğLIyoR
Yağmur ormanları, insanlara eşya ve gıdanın yanında birçok tıbbi ürün de sağlıyor. 
ABD Ulusal Kanser Enstitüsü’nün açıklamalarına göre, kanser tedavisinde kullanılan 
faydalı bitkilerin yüzde 70’i sadece yağmur ormanlarından temin edilebiliyor. Yağmur 
ormanlarının bitkileri; kas gevşetici maddeler, steroidler ve böcek ilacı üretiminde 
yoğun olarak kullanılıyor. Bitkiler; astım, artrit, sıtma, kalp hastalığı ve zatürre 
tedavisinde de yer alıyor. Yağmur ormanı türlerinin halk sağlığı açısından önemi, bu 
ekosistemin barındırdığı türlerin yüzde birinden daha azının tıbbi değerler açısından 
analiz edildiği düşünüldüğünde, daha iyi anlaşılacaktır.
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yüzey sıcaklıklarını düşürse de yangınlar 
kuraklığa ve daha fazla emisyona neden oluyor. 
İklim değişikliği, tropikal ormanlara bağımlı 
birçok tehdit altındaki türü de etkiliyor. Küresel 
olarak sıcaklıkların, kutup bölgelerinde tropikal 
bölgelere göre daha hızlı artması ve kutup ayıları 
gibi savunmasız türleri etkilemesi muhtemel. 
Bununla birlikte, tropik bölgelerde, özellikle 
adalar, çalılıklar ve orman örtüsü gibi hassas 
ortamlarda bulunan nadir türler ve izole edilmiş 
popülasyonlar da tehdit altına giriyor. Bilim 
insanları, 2003-2006 arasında, yaşanan aşırı 
sıcaklıklardan dolayı Avustralya’da uçan tilki 
olarak adlandırılan yarasa türünün ölümlerinde 
büyük artışlar yaşandığını kaydetti. Kosta Rika’ya 
özgü “altın kurbağa” ise iklim değişikliğine 
yenilerek yok olan ilk tür oldu.

yAğMUR oRMANLARI İKLİMİ 
STABİLİZE EDİyoR
Gezegenin ekolojik refahı için çok büyük önem 
arz eden yağmur ormanları, yaklaşık 1,2 milyar 
hektar (3 milyar dönüm) bitki örtüsünü kaplıyor 
ve dünyanın termostatı olarak tanımlanıyor. 
Yağmur ormanları oksijenimizin yaklaşık yüzde 
20’sini karşılıyor ve büyük miktarda karbondioksit 
depolayarak sera gazı emisyonlarının etkisini 
önemli ölçüde azaltıyor. Büyük miktarda 
güneş radyasyonu emiyor ve dünya genelinde 
sıcaklıkların düzenlenmesine yardımcı oluyor. 
Birlikte ele alındığında, bu süreçler dünyanın 
iklimini stabilize etmeye yardımcı oluyor.  
Dünyada yaklaşık 1,2 milyon insan hayatta 
kalmak için yağmur ormanlarına güveniyor. 
Ancak tropikal ormansızlaşma insan geçimi ve 
gıda arzını tehlikeye sokuyor. Tropikal ormanlar, 
terleme yoluyla nemi artırarak ve rüzgar 
akımlarına katkıda bulunarak bir soğutma etkisi 
yaratıyor. Orman örtüsünün yarattığı gölge, 
sıcaklıkları önemli ölçüde azaltıyor. Aslında 
ormansızlaşmanın ardından yerel halkın en 
büyük şikayetlerinden biri artan yerel sıcaklıklar 
oldu. Yerel iklim modellerindeki değişiklikler, 
özellikle geçimlik tarım uygulayan kırsal 
tropikal alanlarda ve Brezilya Cerrado gibi yarı 
kurak tropikal bölgelerde gıda üretimi üzerinde 
olumsuz etkiler oluşturuyor. Araştırmalar, 
1980’den bu yana, iklim değişikliğinin mısır 
ve buğday veriminde düşüşlere, pirinç ve soya 

fasulyesinin verimliliğinde ise dengesizliklere 
sebep olduğunu ortaya koyuyor. 
Yağmur ormanları aynı zamanda dünyanın 
su döngüsünün korunmasına da yardımcı 
oluyor. Bir yağmur ormanına çarpan yağışın 
yüzde 50’den fazlası, buharlaşma ve terleme ile 
atmosfere geri dönerek, gezegendeki sağlıklı 
yağışların düzenlenmesini sağlıyor. Bilim 
insanları, Afrika ormanlarında oluşan nemin 
Amerika’ya yağmur olarak düştüğünü belirtiyor. 
Yağmur ormanlarının su döngüsündeki bu kritik 
rolü, aynı zamanda kuraklıkların önlenmesi 
anlamına da geliyor ancak yağmur ormanları 
küçülüyor ve kuraklık artıyor.
Diğer yandan yağmur ormanları dünyadaki 
tatlı suyun önemli bir yüzdesini de depoluyor; 
analizler, Amazon Havzası’nın tek başına bu 
oranın beşte birini depoladığını gösteriyor. 
Kara yüzeyinin sadece yüzde 6’sını kaplayan (8 
bin yıl önce, mevcut alanın yaklaşık iki katını 
kaplıyorlardı) tropikal yağmur ormanlarının, 
dünyadaki tüm bitki ve hayvan türlerinin 
yaklaşık yüzde 50’sini barındırdığı düşünülüyor. 
Yağmur ormanları ekonomik açıdan hayati 
bir kaynak; gıda ve ilaç, ahşap ve su, inşaat ve 
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Bir yağmur ormanına çarpan yağışın yüzde 50’den 
fazlası, buharlaşma ve terleme ile atmosfere geri dönerek 
gezegendeki sağlıklı yağışların düzenlenmesini sağlıyor.

el sanatları malzemeleri ve çok daha fazlasını 
temin ediyor. Ancak sürekli artan tüketim 
ve hızla büyüyen insan nüfusu; ondan temin 
ettiğimiz kaynakların, ürün ve hizmetlerin 
artmasına ve dolayısıyla tahribata neden oluyor. 
Ormansızlaşmaya doğrudan neden olan insan 
faaliyetleri arasında ağaç kesimi, tarım, sığır 
çiftliği, madencilik, petrol çıkarma, yol ve baraj 
yapımı yer alıyor.
Bugün orman kaybını önlemek, iklim 
çözümünün bir parçası olarak görülüyor 
ve genişletilen ormanların iklim sıcaklığını 
azaltmada önemli bir kazanım sağlayacağı 
belirtiliyor. Science dergisinde yayınlanan yakın 
tarihli bir çalışmada, Zürihli araştırmacılar, 
şehirleri ve çiftlikleri küçültmeden 2,5 milyar 
hektarlık bir ek orman alanı yaratılabileceği 
sonucuna vardı. Rapora göre, oluşturulacak bu 
ek alan, son 150 yıldaki endüstriyel faaliyetler 
tarafından üretilen 200 gigaton karbonu 
depolayabilir. Bu oran, tüm insan kaynaklı 
karbon emisyonlarının üçte ikisine denk geliyor. 
Araştırmanın paydaşlarından Thomas Crowther, 
küresel ölçekli büyük bir yeniden ağaçlandırmayı 
“en iyi iklim çözümü” olarak tanımlıyor.

MADEN ARAMALARI oRMANLAR İÇİN BüyüK BİR TEhDİT
İnsanların ürün ve hizmetlere olan talebinin yanında petrol, alüminyum, bakır, altın, 
elmas gibi minerallere ve metallere olan talebi de yağmur ormanlarının yok olmasında 
büyük rol oynuyor. Çoğu zaman minerallerdeki atıkları ayrıştırmak için zehirli 
kimyasallara baş vuruluyor. Örneğin, altını, toprak ve döküntüden ayrıştırmak için cıva 
kullanılıyor. Bu da toprağın ve bitkilerin zehirlenmesine sebep oluyor. Diğer yandan bu 
kimyasallar, nehirlere karışarak yerel halkın bağımlı olduğu su kaynaklarını zehirliyor, 
balıkları öldürüyor ve nehir ekosistemini olumsuz etkiliyor. 
Yağmur ormanları, yeni petrol yatakları arayan şirketlerin faaliyetlerinden de ciddi 
şekilde etkileniyor. Boru hatları inşa etmek ve petrolü çıkarmak için genellikle 
ormanların içinden geçen büyük yollar inşa ediliyor. Bu durum ayrıca yerleşimcileri, 
daha önce bozulmamış ormanlara taşınmaya, çiftçilik yapmaya, daha fazla odun kesip 
kereste yapmaya teşvik ediyor. Orman içine inşa edilen petrol borularının yarattığı 
bir tehlike ise boruların patlaması sonucu, petrolün ormana fışkırıp vahşi yaşamı 
öldürmesi ve su kaynaklarını kirletmesi.
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TÜRK lOYDU BAŞKANı CEM MEliKOĞlU
"DENİZCİLİK SEKTÖRÜMÜZÜN ORTAK BİR 

AKıL VE STRATEJİYE İHTİYACı VAR"

Türk Loydu’nda üçüncü dönemine başlayan Başkan Cem Melikoğlu, 
dergimize kurumun yaptığı çalışmaları, 2023 projeksiyonunu ve 
sektörün durumunu değerlendirdi. 
Sektörün yaşadığı sorunların ve küresel konumlanmanın ancak 
ortak bir akıl ve strateji ile çözülebileceğini vurgulayan Melikoğlu, 
diğer önemli beklentinin ise denizcilik sektörünün bakanlık ya da 
müsteşarlık seviyesinde temsilinin sağlanması olduğunu söylüyor. 

Türk Loydu’nda üçüncü döneminiz başladı. Bu doğrultuda, 
ilk iki dönemi nasıl özetlersiniz? 
Türkiye’de denizcilik sektöründe çok önemli roller oynayan bir 
belgelendirme kuruluşu olan Türk Loydu'nda, ilk evremiz ile beraber 
iki senelik dönemler halinde oluşturulan yönetim kurulu sistemi 
üç seneye çıkarıldı. Bunun yarattığı temel fayda ise; yönetime 
geldiğinizde oluşturduğunuz yapılanma, öğrenme ve uygulama 
aşamalarının çıktılarını görüp, iyileştirme ve üzerine koyma sürecini 
oluşturabilmek oldu. Bu da bize daha iyisini sunmak için 
zaman tanıdı. 
İlk dönemimizi “ısınma turu” olarak tanımlıyoruz. İkinci üç yıl ise, 
performans sergilediğimiz evreydi. Türk Loydu, dünya çapında Türk 
denizciliği ve Türk sanayisinin önünü açabilecek kuruluşlardan bir 
tanesi. Biz de bu bilinçle uluslararası ve bölgesel hedefler oluşturduk. 
Avrupa Birliği, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Uluslararası 
Klas Kuruluşları içinde önemli başarılar sağladık. Bir diğer başarımız 
da savunma sanayiinde elde ettiklerimiz. Türkiye, son yıllarda 
savunma sanayiinde önemli başarılar elde etti ve bunun denizcilik 
ayağında da büyük gelişmeler yaşandı. Türkiye de savunma sanayiinin 
de gelişmesiyle doğru orantılı olarak, Uluslararası Askeri Gemi Klas 
Kuruluşları Birliği'nde önce başkan yardımcısı, ardından başkanlık 
rolünü üstlendik. Bu doğrultuda da ilerlememizi sürdürüyoruz. 
Umarım, önümüzdeki yıllarda daha da iyi gelişmeler olur. Türkiye’nin 
sağladığı her sanayi gelişmesi bize bir artı değer sağlıyor. Dolayısıyla 
bu, birlikte sürdüreceğimiz bir mücadele.

TÜRK DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN BAZı ALANLARDA DÜNYA KLASMANıNDA ÖNCÜ ÜLKELER ARASıNDA 
YER ALDıĞıNı İFADE EDEN CEM MELİKOĞLU, EKSİKLERİN GİDERİLMESİ VE GLOBAL PİYASALARDA 

SÖZ SÖYLER HALE GELİNMESİ İÇİN ORTAK BİR STRATEJİ OLUŞTURULUP, ORTAK BİR AKıLLA 
HAREKET EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ VURGULUYOR.
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Sıkıntıların giderilmesinde dijitalleşme ön plana çıkıyor. 
Denizcilik sektörü için bu ne kadar geçerli? Buradaki 
dijitalleşmeden tam olarak kasıt ne? 
Açıkçası, dijitalleşmeyi sektörün tüm alanlarına entegre etmek hemen 
mümkün değil. Biz, öncelikle işin bürokratik kısmını dijitalize etmeye 
çalışıyoruz. Örneğin “e-pass” adını verdiğimiz yeni bir sistemle, gemi 
inşa alanındaki müşterilerimiz, plan ve belgelerini bize online ortamda 
iletiyor ve biz de hızlı bir şekilde kontrolleri gerçekleştirip, kendilerine 
yine online olarak dönüş sağlıyoruz. Tüm belgelerimizi dijital ortamda 
hazırlıyoruz. Dijital sertifika konusunda çalışmalarımızı tamamladık 
ve ilgili mevzuat değişikliklerinin yürürlüğe girmesini bekliyoruz.
Sektörümüzde dijitalleşme ve teknolojik altyapı kavramları, daha 
ziyade otonom sistem ve araçlar üzerinde dönüyor. Ancak tüm 
sektörün geçişi bir anda mümkün değil. Eğer ki, uzaktan kontrol 
için altyapınız varsa süreci hızlı ilerletebilirsiniz. Baktığımızda dünya 
genelinde sektörde, otonom sistemler yeni yeni ilerleme 
aşamasına geçti. 
Son yıllarda sektörde otonom ve elektrikli araçlar büyük önem 
kazandı. Biz de Türk Loydu olarak, bu konuda öncü olmak istiyoruz. 
Otonom gemilerle alakalı dünya ile eş zamanlı hareket edebilmek 
için bizim de standartlarımızı ve kurallarımızı belirlememiz gerekiyor. 
O yüzden otonom gemiler üzerine çalışmalarımızı uzun süre önce 
başlattık ve devam ediyoruz. Şu anda gemi planlarını üç boyutlu 
onaylamak gibi çalışmalarımız var. Arşivlerimizin aynı zamanda 
dijital olup geminin üç boyutlu çizimlerini ve değişimlerini içeren 
yapılar olmasını amaçlıyoruz. Ayrıca elektrikli gemiler üzerine 
de çalışmalarımız bulunuyor. Dünyanın ilk tamamen elektrikli 
römorkörünün inşası tamamlandı; biz de onun klaslamasını yaptık. 

Beklentimiz, denizcilik adına devlet kademesinde 
bir üst yönetim oluşturulması ve denizciliğin 
potansiyelinin gerekli ilgiyi görmesi.

Bölgesel ve küresel gelişmeler doğrultusunda Türk 
Loydu’nun 2023 projeksiyonundan bahsedebilir misiniz?
Bizim iki ana faaliyet alanımız bulunuyor: Denizcilik ve kara 
endüstrisi. Denizcilikle ilgili alanda uluslararası kuruluşlarda aktif 
rol oynamaya karar vermiştik ve bunların hepsinde de önemli roller 
aldık. Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği (IACS) üyesi olma yolunda 
ilerleyen tek klas kuruluşuyuz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
destekleriyle IMO’da yapılan çalışmaların hepsine katkı sağlıyor 
ve destek veriyoruz. Amacımız, Türkiye’nin, denizcilik sanayisinde 
uluslararası alanda oyun kuruculardan biri olmasını sağlamak. 
Uluslararası yapıların içinde ne kadar aktif rol alırsanız, bu hedefe o 
kadar hızlı ulaşırsınız. Çünkü bu sayede kendi yan sanayinizi ve 
sektörünüzü kollayabilecek, destek olabilecek kararlarda rol 
alıyorsunuz. 
Kara endüstrisi tarafında da Uluslararası Test, Muayene ve 
Belgelendirme Kuruluşları Konseyi gibi önemli kurumların içine 
dahil olduk. Bu alanda Türkiye ve hinterlandındaki bölgelerde söz 
sahibi bir belgelendirme kuruluşu olma hedefimiz var. Burada da 
bazı stratejik alanlar seçtik. Savunma sanayii haricinde, raylı sistemler 
ve nükleer enerji gibi alanlarda kendimize hedefler koyduk. Bu 
doğrultuda kararlı ve başarılı şekilde ilerliyoruz; her geçen gün daha 
fazla projenin içinde yer alıyoruz.

Pandemi hedef ve kararlarınıza ne yönde etki etti?
Uzun zamandır dijital dönüşüm hazırlıkları içindeydik ve pandemi, 
bu hazırlıklarımızı test etmek için güzel bir saha oldu. Altyapı 
süreçlerimizin önceden tamamlanmış olması özellikle evden çalışma 
sistemine geçişte işimizi çok kolaylaştırdı.
Pandemi, iç dinamiklerimizde bizi çok zorlamadı ama sektörde genel 
olarak sıkıntılar devam ediyor. Şöyle ki, teknik saha personelimizin 
dünyanın her yerine uçabiliyor olması lazım. Uluslararası yolculuklar 
için uygulanan kısıtlamalar, engeller ve karantinalar, yapılacak 
hizmetleri belli aşamalara kadar zorlaştırıyor. Buradan yola çıkan bir 
elemanımızın gittiği ülkede 15 gün karantina sürecine alınması, bize 
kayıp olarak yansıyor. Bu sürecin çok fazla uzamaması 
en büyük arzumuz.

"KADIN İSTİhDAMIMIZ %30’UN üZERİNDE"
Denizcilik sektörünün niş sorunlarından biri de kadın 
istihdamı. Bu, aslında sadece denizciliğin değil, tüm 
sektörlerin gündeminde. Türk Loydu, bu konuda örnek 
kuruluşlardan biri. Şu anda sektörde en fazla kadın 
istihdamı sağlayan kuruluşların başında geliyoruz. Yönetim 
kademeleri, saha personelleri ve tüm alanlardaki toplam 
kadın istihdamımız yüzde 30’un üzerinde. Denizcilik zor bir 
sektör ama kadınların bu alanın içinde var olma çabası çok 
güzel. Bu sayede daha güçlü bir sektör olabiliriz.



Elbette, elektrikli gemiler bir süredir yapılıyordu ancak römorkör 
olayı ayrıca zordur. Römorkör, çok büyük bir güç ve bu gücü uzun 
süre muhafaza edebilmeyi gerektiriyor. Türk mühendisleri bunu 
çözdüler. O yüzden de ilk defa Türkiye’de yapılabildi. Saha testleri 
de oldukça başarılı geçen böyle bir ürünün belgelendirme kuruluşu 
olmaktan da gurur duyuyoruz. Bu sayede elektrik sevkli gemilerle 
ilgili kural altyapımızı oluşturmuş olduk ve bu konuda çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Her seferinde daha iyisini yapıyoruz. Bunlar umut 
verici çalışmalar. 
Ancak her şeye rağmen Türkiye’de denizciliğin bir stratejik alan 
olması gerekiyor. Maalesef, sektör uzun zamandır stratejik alanların 
içinde değil. Sevindirici olansa 11. Kalkınma Planı’nın içine 
elektrikli gemilerle ilgili özel maddeler konulması oldu. Beklentimiz, 
denizcilik adına devlet kademesinde bir üst yönetim oluşturulması ve 
denizciliğin potansiyelinin gerekli ilgiyi görmesi.

Sizce neden stratejik bir sektör olarak kamu nezdinde böyle 
bir konumlandırma yapılamıyor? 
Türkiye’de daha önce denizcilik müsteşarlığı vardı ancak aslında o bile 
yeterli değildi. Bir Denizcilik Bakanlığı olması gerekiyor. Üç tarafımız 
denizlerle çevrili ve bütün karalarına sahip olduğumuz Marmara 
gibi bir iç denizimiz var. Denizlerimize bağlı çalışacak liman ağları 
bir koordinasyon içinde birbiriyle entegre hale getirilmeli. Limanlar, 
raylı sistemler ve kara yollarıyla ilişkilendirilmeli. Tüm bunların da bir 
ortak akıl ve merkezi planlama tarafından yönlendirilmesi ve teşviki 
sağlanmalı. 

Türkiye mega yat inşasında dünyada İlk üçe giriyor. Fakat orada 
da ortak bir strateji oluşturamıyoruz. Firmalarımız kendi içlerinde 
rekabet ettiklerinden fiyatları aşağı çekiyorlar. Halbuki, Türk işçiliği 
ve Türk tersanelerinin mega yatlardaki kalitesi, dünya çapında. Aynı 
şekilde tersanelerdeki işçilik maliyetlerimizi aşağı çekebilecek ortak 
yapılar, stratejik atılımlar oluşturacağımıza daha düşük fiyatlarla, 
kendi kâr marjımızdan vazgeçerek dünya pazarlarında yer almaya 
çalışıyoruz. Çin, ABD ve Avrupa Birliği gibi ülkelerde hükümet 
kredi desteği sağlıyor ve bu krediyi kendi sanayicisine ürün yapması 
karşılığında veriyor. Türkiye’nin de böyle bir itim gücüne ihtiyacı var. 
Böylesi bir desteği alamazsanız kendinizi biraz yalnız hissedersiniz. 
Organize akıldan kastım da bu. 

Yeni dönem yol haritanızda şekillendireceğiniz başlıklardan 
biri de akademik ve eğitsel alanda olacak. Bu konuya ne 
kadar önem verdiğiniz biliniyor. Yeni dönemde ne gibi 
hedefleriniz var?
Eğitimlerimiz, pandemi nedeniyle online olarak ilerliyor. Bu süreçte 
üniversitelerle yaptığımız çeşitli iş birliklerimiz bulunuyor. Birlikte 
birçok alanda faaliyet yürütüyoruz. Türk Loydu’nun kendine ait bir 
eğitim platformu var; burada sektörün ihtiyaçlarına yönelik eğitimler 
organize ediyoruz. Öğrenciler de bunlardan faydalanıyorlar. Şu anda 
da burs verdiğimiz 40’a yakın öğrenci bulunuyor. 
Üniversitede gemi inşa, elektrik ve makine mühendisliği gibi 
bölümleri okuyan öğrenciler için bir yan dal eğitimi niteliğinde 
olan “Sörveyörlük Okulu” adını verdiğimiz bir eğitim projemiz var. 
Ek dal olarak bu eğitimi alarak, mezun olduklarında sörveyörlük 
diploması almış olacaklar. Biz, mezun mühendislerden çok ciddi 
bir iş tecrübesi istiyoruz ve sörveyörlerin eğitimleri çok uzun 
zaman alıyor. Böylece bu eğitimin bir kısmını üniversitede almış ve 
tecrübeli olarak bize gelmiş olacaklar. Bu sayede sektöre de daha 
kolay uyum sağlayabilecekler. Stajyerlik alanında da öğrencilere 
destek sunuyoruz. Her sene alabildiğimiz miktarda maksimum 
stajyeri kabul ederek denizciliğin kara operasyonlarında tecrübe 
edinmelerine katkı sağlıyoruz.
Türk Loydu, kariyer gelişimine çok önem veriyor. Stajyerlikten 
başlayan ve sonrasında bizde göreve devam eden çok fazla çalışan 
teknik personel var. Çünkü bizde teknik personellerin gelişimi ve 
vasıflandırılması da sistematik bir çalışma. Bir mühendisin bizde 
sörveyör olabilmesi için 2 ila 3 yıllık bir zaman gerekiyor. Sörveyör 
olmak bir değer, kolay bir şey değil.

Son yıllarda sektörde otonom ve elektrikli araçlar 
büyük önem kazandı. Biz de Türk Loydu olarak, 
bu konuda öncü olmak istiyoruz.
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Üniversite iş birliklerini hangi temele oturtuyorsunuz? 
Denizcilik sektöründe inovatif bir çalışma ya da 
öğrencilerin yurt dışında yarışmalara katılması 
gibi farklı başlıklar içeriyor mu?
Biz bir sertifikasyon kuruluşuyuz, kurullarımızın ve kuralların 
belli bir altyapısının olması lazım. Kurullarımızı üniversitelerle iş 
birliği içinde hazırlıyoruz. Bir geminin sac kalınlığını bir milim 
daha ince yapabilirseniz, geminin ağırlığı o kadar azalır, maliyeti o 
kadar ucuzlar, hızı o kadar artar ve enerji verimliliği yükselir. Fakat 
bunu bir milim inceltebilmek için çok ciddi araştırma ve çalışmalar 
gerekiyor. Bu Ar-Ge çalışmalarının tümünü de üniversitelerle 
birlikte yapıyoruz. 

Diğer bir önemli mesele olan sürdürülebilirlik kavramı 
denizciliğin geleceğinde nasıl bir yer edinmiş durumda ve siz 
bu konuda neler yapıyorsunuz?
Türk denizciliğinin çok uzun vadeli hesaplar içinde olduğunu 
maalesef şu an için zannetmiyorum. Bunlar için ortak stratejiler 
lazım. Türkiye’nin orta ve uzun vadeli değil, orta ve kısa vadeli hesap 
ve planlamalarının olması gerek. Türk Loydu, bu sürecin içinde 
bir belgelendirme kuruluşu olarak elinden geleni yapıyor. Elbette 
kaynaklarımızın en verimli şekilde kullanılması ve sanayimizin 
rekabetçi bir şekilde ayakta kalması önceliğimiz. Sektörünün 
varlığının sürdürülebilir olması için doğaya, denize ve topluma fayda 
anlayışı ile hareket etmeliyiz.
IMO’nun yeni regülasyonları, 2020 başında devreye girdi. Armatörler 
bir araya gelip bazı görüşmeleri kendi çaplarında yapmaya çalıştılar 
ama benim orada beklediğim daha farklı şeyler vardı. Örneğin, hava 
kirliliğiyle ilgili egzoz emisyonlarını azaltmak için scrubber isimli 
aletler var. Bunların içinde bir Türk markası yok. Neden olmadığını 
sormak lazım. Bu mevzuatın yürürlüğe gireceği yıllar öncesinde 
açıklanmıştı. Bu süreç içinde bir Türk üretici çıkmadı. Ortak akıl ve 
stratejiden kastım bu. Türkiye’de bunları yapabilecek çapta şirketler 
var ama bunlara birilerinin yol haritası çıkarması gerekiyor. 

Türkiye, gemi inşa sanayisinde ne kadar ilerlemiş 
durumda? Gemi inşa sanayii alanındaki yapılanma sizin 
küresel çalışmalarınız içerisinde ne kadar büyük bir yer 
edinebiliyor?
Türkiye, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerine balıkçı gemileri, özel 
tipte gemiler gibi çok miktarda gemi imal ediyor ve bu ihracat süreci 
artarak devam ediyor. Römorkör alanında ise dünyanın en büyükleri 
arasındayız. Savunma sanayii, alanında da iyi durumdayız ama 
daha iyi olmamız gerekiyor. 90’lı yıllarda başladığımızda yerlileşme 
oranımız daha düşüktü. Sac kabuğu yapıp içini yabancı malzemelerle 
dolduruyorduk. Şimdiyse teknolojimizi oluşturmaya ve geliştirmeye 
başladık. Şu anda yerlilik oranı yüzde 65’lere ulaşmış vaziyette. 
Daha da artacak. Türkiye’de yapılan fırkateyn ve hücum botları artık 
dünyada saygı görüyor ve rüştünü ispatladı. İnovatif olduğumuzu 

İHA ve SİHA’lar ile kanıtladık. Türkiye savunma alanında gayet iyi 
gidiyor. Ancak bunlar yetmez, daha yenilikçi ve farklı ürünler ortaya 
koyarak küresel konumumuzu daha da güçlendirmeliyiz.

Son olarak sektörün genel durumunu nasıl 
değerlendirirsiniz?
2008 yılında yaşanan küresel krizden bu yana dünya denizcilik 
sektörü birtakım zorluklarla boğuşuyor. Zaman içinde biraz 
kendimizi toparlar gibi olduk fakat pandemiden dolayı dünya 
ekonomisi durmaktan da öte farklı bir süreç içine girdi. 
Globalleşmeden yerelleşmeye dönme oldu. Şimdi artık uzak 
mesafelerden yapılan ticaret çok tercih edilmiyor. Yakın mesafeden 
yapılan ticaretler gündemde. Üreticiler daha az riske girerek 
problemlerini çözmeye çalışıyorlar. Bu sebeple yakınımızdaki Avrupa 
bizim için avantaj. Türkiye bunu akıllıca hamlelerle kendi avantajına 
döndürebilir. Şu anda bu yolda bir ilerleme var. Özellikle gemi bakım 
işlerinde bir atak içindeyiz. Bunun pandemiyle sınırlı kalmayarak 
sürdürülebilir bir yapı olması için altyapı oluşturulması gerekiyor. 
Bu noktada da devletin STK’lar ile birlikte çalışması lazım. Türkiye 
denizcilik alanında özellikle orta büyüklükteki gemilerde çok hızlı yol 
alabilir. Yenilikçi ve teknolojik alanları önceleyerek sektörün önünü 
açabiliriz. Elektrikli ve otonom gemilerde öncü olabiliriz.
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"TURMEpA DENİZ TEMİZLİğİ 
KoNUSUNDA BİR MARKA"
TURMEPA, geçen 25 yılda yaptığı çalışmalar, sunduğu 
katkılar ve ortaya koyduğu başarılarla daha da güçlendi ve 
bugün, dünya çapında bilinen bir kuruma dönüştü. Bugün 
TURMEPA, sürdürülebilirlik ve deniz temizliği konusunda 
önemli bir marka olmuş durumda. Geçen 25 yıllık süre 
zarfında bir kuşak üzerinde derin izler bırakan bu kurumun, 
verdiği eğitimler ve yaptığı farkındalık çalışmaları ile 
şimdiki ve gelecek kuşakları da etkileyeceği kesin.



BU SENE PANDEMİ KOŞULLARı SEBEBİYLE SANAL ORTAMDA 
GERÇEKLEŞEN DÜNYA SÜPERYAT ÖDÜLLERİ’NİN 15. EDİSYONU; 
YİNE LÜKS, İŞÇİLİK, ÇıĞıR AÇAN YENİLİK VE MÜHENDİSLİĞİ BÜYÜK 
BİR TAKDİRLE KARŞıLADı. YATÇıLıK ENDÜSTRİSİNİN OSCAR’ı 
OLARAK KABUL EDİLEN ÖDÜL TÖRENİNDE, SıNıRLARıN ÖTESİNE 
GEÇEN 15 MEGA YAT “EN”LER LİSTESİNE EKLENDİ.

Yatçılık endüstrisinin Oscar’ı olarak kabul edilen Dünya Sü-
peryat Ödülleri’nin (BOAT International World Superyacht 
Awards 2020) 15. edisyonu, 13 Kasım 2020 tarihinde düzen-
lendi. Pandemi koşulları sebebiyle tarihinde ilk kez dijital or-
tamda gerçekleşen ödül töreni, geçtiğimiz senelerde olduğu 
gibi bu sene de gördüğü ilgi ve alakadan bir şey kaybetmedi. 
Dünya çapında bir izleyici kitlesi önünde gerçekleşen tören, 
bir yandan “en”leri takdir ederken diğer yandan lüks, işçilik, 
çığır açan yenilik ve mühendisliği ödüllendirdi. 
57 aday, 20 yat sahibinin oluşturduğu seçici bir jüri tarafın-
dan değerlendirildi. Ve bu yüzen lüks yapılardan 15 tanesi 

gıpta ile bakılan “Neptün” ödülü ile takdir edildi. Birbirinden 
başarılı teknelerin yer aldığı 15’lik listede “Yılın Motoryatı” 
ödülünün yanında bir Neptün daha alan Feadship imzalı iko-
nik Pi öne çıkıyor. Yılın yelkenlisi seçilen “eko” Canova, çığır 
açan yenilikleri ile dikkatleri çekerken, destek kategorisinde-
ki Hodor, ihtişamıyla büyülüyor. Şimdiye kadar bir süper yat 
üzerine kurulmuş tek Dolby IMAX sineması ile şımartılmış 
Lady S, yenilenen tasarımı ile Oasis, yüzyılın ardından yeni-
den yaratılan Vagrant, 5 yıldızlı bir oteli andıran Flying Fox 
ve yılın Voyager Ödülü’nü alan Dorothea III öne çıkan diğer 
isimler oldu. 
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SÜPER YATLARI

Sanat, MühendiSlik 
ve inovaSyon üçgeninde

dünyanın en iyi



37

Yılın Yelkenlisi: CANOVA

Finlandiyalı Baltic yachts’ın şimdiye kadar-
ki en heyecan verici projesi olan canova, 
43,3 metre boyunda bir foiling yelkenli. 
Teknenin mühendisliği, yarış yelkenlerin-
deki ustalığı ile bilinen Farr yacht Design 
imzası taşırken, iç ve dış tasarım milano 
merkezli lucio micheletti’nin elinden çık-
ma. 
eko odaklı bir anlayışla üretilen bu hızlı se-
yir yatını neptün heykelciğine götüren özel-
liği ise sahip olduğu denge denetim siste-
mi (DDS) oldu. yelkenlinin gövdesinin en 
geniş yerine monte edilen 9 metrelik DDS 
sistemi, ilk kez bu denli büyük bir yelkenli-
de denendi. Bu foil kanatlar, yüksek süratli 
seyirlerde dengeyi artırarak, seyahatin kon-
forlu şekilde devam etmesini sağlıyor. 
Jüri, gelecekteki tasarımların öncüsü ola-
rak gördüğü için canova’nın yüksek kaliteli 
yapısına, çekici çizgilerine, mükemmel dü-
zenine ve yenilikçi teknolojisine de hayran 
kaldı. canova, Dinamik Stabilite Sistemleri 
folyosu ile çığır açan bir inovasyonu barın-
dırıyor; ayrıca topuk azaltma, hızı artırma 
ve sürüş konforunu iyileştirme yeteneği, 
daha fazla gemi sahibini büyük yelkenli 
yatlar yapmaya ikna edebilir gibi duruyor. 
en yeni nesil dizel-elektrik motorlarla do-
natılı olan canova, düşük yakıt tüketimi ve 
minimum gürültü ile çalışıyor. Süper yat, 
yelken altında, 25 knot hıza ulaşabiliyor.

Yılın Motoryatı: PI

yılın motoryatı kategorisinde yarışan 10 teknenin arasından sıyrılarak 
birinciliğe ulaşan Pi, yıllar içinde adı, en kaliteli lüks süper yatlarla öz-
deşleşen Hollanda merkezli Feadship tersanesi tarafından hayata geçi-
rildi. Serüvenine Syzygy 818 adıyla başlayan Pi’nin dış tasarımı Jarkko 
Jämsén, iç dizaynı ise Sinot exclusive yacht Design’a emanet edildi.
neptün ödüllerinin en zorlu kategorisini oluşturan yılın motoryatında en 
ama en iyiyi bulmaya çalışan jüri, bu sene öncekilerden çok daha fazla 
zorlandığını söyledi. Pi’yi diğer dokuz adaydan ayırıp birinciliğe taşıyan 
ise ahenkli dış tasarımı, Zen esintileri taşıyan iç dekorasyonu, tavandan 
tabana uzanan geniş camları oldu. Süper yatın herkesçe dikkat çeken 
cam teknolojisi, bir üst yapıda istenen şekilde kullanılabilecek ve müş-
terinin ihtiyaç duyduğu net görüş çizgilerini sağlayacak derecede geliş-
tirildi. Jüri, Pi’nin tasarımının yanında olağanüstü yapım kalitesinden de 
büyük bir övgüyle bahsetti. Teknede tüm iç unsurların büyük bir titizlikle 
ve uyumlu yapılmış olması büyük takdir gören yanlarından biri. 
Saatte 18 knot hıza ulaşabilen Pi, 77, 3 metre boyunda; 36,9 ft genişli-
ğinde. 12 misafir ve 18 mürettebat ağırlama kapasitesine sahip. Pi, öne 
çıkan bu özellikleri sayesinde aynı zamanda 1.500-1.999 GT arası Dep-
lasman motor yat Ödülü’nün de sahibi oldu.

Boy: 77,3 m Genişlik: 36,9 ft
Hız: 18 knot Misafir: 12
Mürettabat: 18 Depo: 125.000 l

Yelkenlinin gövdesinin en geniş yerine monte edilen 9 metrelik 
DDS sistemi, ilk kez bu denli büyük bir yelkenlide denendi.



Yılın Destek Teknesi: HODOR

66 metre boyundaki Hodor, şu anda dünyanın yüzen en büyük oyuncak 
kutusu görevini görüyor. Hodor, 87 metrelik bir süper yatın aklınıza gelebi-
lecek her türlü ekipman, nesne ve ürününü taşımak üzere inşa edildi: 14 ki-
şilik helikopter, 17 metre boyunda beş botluk bir tender filosu, dokuz jet ski, 
dört aTV, iki motosiklet, eğlence amaçlı iki yelkenli (hobby cat), bir deniz- 
altı ve hızlı bir katamaran barındırabilen bu destek teknesi, 3,2 metrelik su 
kesimi sayesinde kıyıya kadar çıkabilecek kabiliyete sahip ve 22,5 knotluk 
hızı sayesinde ana gemiden bile hızlı hareket edebilme yeteneği var. Ve 
tüm bu özelliklerinden dolayı Hodor, ödülü almayı bildi. 
ancak bu başarılı destekçinin yetenekleri ve sahip oldukları bunlarla sınırlı 
değil. Teknenin iki hacimli gövdesinin içinde nitrox ve basınçlı hava ile dolu 
bir oda bulunuyor. acil durumlar için dekompresyon odası, sedye ve triyaj 
alanı da mevcut. oyuncak filosunu desteklemek için 7 bin 500 litre yakıt 
alabilen benzin odası ve bir mühendis atölyesi de cabası. Hodor, ana ge-
miye gölge olmak için tasarlandığından sadece iki misafir alanı, iki geniş 
banyo ve küçük bir salona sahip. 
Hodor, türünün ilk örneği ancak teknenin yaratıcısı ıncat crowther’ün Tek-
nik müdürü Dan mace, “Tekne sahipleri, daha geniş bir ana gemiye ihtiyaç 
duymadan daha geniş yatçılık faaliyetlerine ve seçeneklerine sahip olma 
fırsatını gördükçe, gölge yatlara olan talep artacaktır” diyor. 

2.000GT ile 4.999GT Arası Deplasmanlı Motor Yatlar Birincisi: LADY S

Feadship tersanesinden çıkıp 2020’nin en iyileri arasına giren bir diğer tekne de 93 metre boyundaki lady S oldu.
en büyük ve en lüks olanlar arasından seçim yapma zorunluluğunun yarattığı kararsızlık, jürinin bu kategoride oldukça zorlanmasına sebep oldu. 
lansmanı 2019 yılında yapılan ve tamamıyla özel olarak inşa edilen lüks mega yat lady S’nin (eski adıyla Project 814) çarpıcı ve modern dış tasa-
rımı michael leach’e; zarif ve çağdaş iç dizaynı ise raymond langton Desing’a ait. Ve lady S’nin bu bütünsel zarafeti jüriyi kendine hayran bıraktı 
ve zor da olsa bir karar verebildiler. Jüri, yatın pratik özellikleri, lüks mobilyaları ve yenilikçi düzeninin yanında ayrıca iki ateş çukuru ve herhangi bir 
yatta görülen en büyük sürgülü cam kapılar gibi özelliklerine de hayran kaldı. Jüri, iç mekanın büyük pencerelerinden zarif yaşam alanlarına akan 
ışığı ve köprü güvertesinde geniş 180 derecelik manzaraya sahip büyük bir spor salonu ile muhteşem bir plaj kulübü dahil olmak üzere teknenin 
birçok özelliğine dikkat çekti. lady S ayrıca şimdiye dek bir süper yata kurulmuş tek Dolby 3D ımaX sinemasına da sahip. Teknenin sahip olduğu 
diğer donatılar arasında ise tam sertifikalı helikopter pisti, dört VıP kabini, golf, basketbol ve voleybol için bir dizi spor tesisi bulunuyor.

Kategori: motor yat Dış Tasarım: michael leach 
Tersane: Feadship  İç Tasarım: raymond lengton En Yeni Özellik: Dolby 3D ımaX sinema 
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Yılın En Başarılı Yeniden İnşası: VAGRANT

İngiltere’nin o dönemki en başarılı ve meşhur tersanelerinden biri olan  
Hereshoff tarafından 1913 yılında suya indirilen asırlık tekne Vagrant, 2019 
yılında yapılan makyajla bundan sonraki yaşamına yepyeni bir tekne olarak 
devam edecek. 
yeniden üretilmek için royal Huisman Tersanesi'ne getirilen uskuna tipi 
tekne, oldukça berbat bir haldeydi. 22 aylık bir bakım geçiren Vagrant, bu 
süreçte tamamen soyuldu; iç ve güverte ahşap işleri dikkatlice gövdeden 
ayrıldı. Gövdesi kumlama yönetimi ile düzeltildi, ince plakalar değiştirildi 
ve gelecekte oluşabilecek sızıntıları engellemek için tüm perçinler yeniden 
kaynaklandı. Tüm makine dairesi ekipmanı, kablolar ve borular Hollandalı 
tersane tarafından tamamıyla değiştirildi veya mümkün olduğunca restore 
edildi. yeni yelken planı az mürettebat ile yönetilebilecek şekilde yenilendi. 
Tüm bu kapsamlı çalışmaya rağmen Vagrant’ın 100 yıllık görünümünü aynı 
şekilde korumayı başarması ise ona neptün ödülünü getirdi.
Tersane yetkilileri bu muhteşem yatın korunması için yapılan detaylı ça-
lışmanın, bir 100 yıl daha yelken açmasına olanak sağlayacağını belirtti.
33,22 metre uzunluğunda olan Vagrant, 10 knotluk bir seyir hızına sahip ve 
12 knot hıza ulaşabilir. Tekne 12 kişiye kadar misafir ağırlayabiliyor.

Yılın Refiti: OASIS

2006 yılında lürssen tersanesi tarafından suya indirilen 59,4 metrelik oasis, İtalyan stüd-
yosu Fm architettura d’ınterni tarafından geminin avrupalı sahipleri için daha kullanışlı hale 
getirildi. yenilenen tasarımın odağında teknenin sahiplerinin oasis’ten üç kuşak boyunca 
konforlu bir şekilde faydalanabilmesini sağlamak vardı. Bu sebeple de yaz sezonlarına özel 
esnek yaşam alanları oluşturuldu. Tekneyi çağdaş yaşam tarzına uygun hale getirmek için 
güneşlenme alanı, ana kabin ve yatın halka açık alanları yeniden dekore edildi. İki aşamada 
gerçekleşen dekorasyonun ikinci ayağında ise kamaralar ve diğer alanlar düzenlendi. Tüm 
çalışmaların bir yıldan daha kısa bir süre içinde tamamlanması ise jürinin takdirini kazana-
rak, oasis’e yılın refiti ödülünü getirdi. 
Beş cömert misafir kabini, jakuzili en-suite banyoları, 130 metrekarelik özel güneşlenme 
terası, barı, barbekü alanı, dev jakuzisi ile mavi suların en iyilerinden biri kabul edilen oasis, 
mod aydınlatması ile gece kulübüne dönüşen tam donanımlı bir spor salonu, açılır plazması 
ve makyaj odası ile de tüm dikkatleri kendine çekiyor.

Yapım Yılı: 2006 Misafir Kapasitesi: 12 Maksimum Hız: 16 knot
Boy: 59.4 m  Teras Büyüklüğü: 130 m2 Brüt Tonaj: 1.213 ton
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Çok kapsamlı bir restorasyondan geçmesine rağmen 
Vagrant’ın 100 yıllık görünümünü aynı şekilde 

korumayı başarması ona Neptün ödülünü getirdi.
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5.000GT ve Üzeri 
Deplasmanlı Motor Yatlar 
Birincisi: FLYING FOX

22 kişilik yemek masası, bitkilerle donatılı 
bir çift yüksek tavanlı salonu, kış bahçesi 
gözlem alanı, dünya klasmanında özellik-
lere sahip 400 metrekarelik SPa’sı, hiçbir 
yatta daha önce bulunmayan kriyo-sauna 
içeren ve iki güverte üzerine kurulu su spor-
ları merkezi, bu yüzen lüks yapının övgüleri 
kucaklayan en belirgin özellikleri ancak 
Dünya Süperyat Ödülleri jürisi, onu sadece 
bu yüzden ödüllendirmedi. Teknik başarısı, 
sahibine ve misafirlerine sunduğu konfor, 
yüksek inşaat kalitesi ve iç dizaynı da diğer 
adaylara göre istisna olarak görüldü. 
Flying Fox, güneşlenme güvertesinde ve 
köprü güvertesinde bulunan bir çift heli-
kopter pistine ve çeşitli araçlara da sahip: 
Özel 12,5 metrelik kapalı limuzin, 11 metre-
lik açık limuzin, 9 metrelik bir sahil iniş ara-
cı ve 8,5 metrelik Super air nautique coas-
tal dahil olmak üzere dokuz araç ve jet ski, 
deniz bobları ile daha fazlasını barındırıyor.
2018 yılında lürssen tarafında sularla bu-
luşturulan lüks motor yatın güvercin gri-
si zarif çizgilere sahip dış tasarımı mark  
Berryman, sakin bir görünüm sunan iç ta-
sarımı ise espen oeino imzası taşıyor. 11 
kabinde 22 misafir ağırlama kapasitesine 
sahip olan yapı, 136 metre boyunda ve 12 
knot hıza kadar ulaşabiliyor.

500GT ile 999GT Arası Deplasmanlı 
Motor Yatlar Birincisi: NAJIBA

Feadship’in 58 metrelik yatı najiba, 2019’un başlarında sa-
hibine teslim edildi. arapça’da “asil” anlamına gelen yat, bir 
aile gemisi olarak tamamıyla sahipleri için üretildi. Philippe 
Briand, Vitruvius ve claudio cicconetti gibi tasarımcılardan 
oluşan bir ekibi bir araya getiren motor yat, son derece özel 
bir tasarıma sahip.
58 metrelik najiba’nın ortaya koyduğu rakamlar, kendi klas-
manında bir tekne için oldukça başarılı. Bu dev cüsseli tek-
ne, azami 17 deniz mili hıza ulaşabiliyor ve 12 deniz knotluk 
ekonomik seyirde saat başına 137 litre yakıt tüketerek, son 
derece verimli bir gövde tasarımına sahip olduğunu kanıtla-
dı. kategorisinde diğer iki rakibini performansı ile eleyerek 
başarıya ulaşan najiba’ya temiz ve uyumlu dış tasarımı ve 
zeki güverte yerleşimi de artı sağladı. yatın özellikle iç dizay-
nı son derece yenilikçi bulundu. 

Yapım Yılı: 2006 Misafir Kapasitesi: 12 Maksimum Hız: 17 knot
Boy: 58 m  Kabin Sayısı: 6   Motorlar: 805hp dizel
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499GT’nin Altındaki Deplasmanlı 
Motor Yatlar Birincisi: THE BEAST

Bu geminin kamuflaj boyası küçük bir savaş gemisini ya da bir 
devriye botu gibi görünmesini sağlıyor olsa da bu giydirme onun 
ayrıntılı özelliklerinden sadece biri. Bu yasaklayıcı askeri dış tarzına 
rağmen The Beast’in iç dizaynı rahat bir yaşam tarzı için düzen-
lemiş. yat, açık havada konforlu ve istenildiği gibi hareket edilen 
güverte alanlarına sahip. 
Hevesli bir balık tutkunu olan sahibinin temel gereksinimi, 13 met-
re ve 19 tonluk spor balıkçı teknesini taşıma ve güvenli bir şekilde 
suya indirebilme becerisiydi. The Beast, sahibi için bunu en başarılı 
şekilde yapıyor. Jüri üyeleri ayrıca balıkçı teknesinin suya indirilme-
sini sağlayan büyük masfallı bir çift vinçten de oldukça etkilendi. 
Son derece geniş bir arka güverteye sahip olan süper yat, 9,3 met-
relik bir amfibi botu, bir kurtarma botu ve başka ürünleri de sakla-
yabiliyor.
Profab central engineering tarafından 2019’un nisan ayında tes-
lim edilen tekne, 39,5 metre boyunda ve 493 tonluk brüt tonajı üç 
güverteye ayrılmış durumda. Bir çift caterpillar c32 motor, The 
Beast’in geniş seyir menzilini güvence altına alırken, geminin top-
lam yakıt kapasitesi 76 bin litre. Tekne, 12 kişilik misafir ağırlaya-
bilecek alana sahip.

Voyager Özel Ödüllü: DOROTHEA III

uzun menzilli, yüksek yakıt verimliliği ve kendi kendine 
yeten yeteneklere sahip kanıtlanmış bir dünya kaşifi 
olan Dorothea ııı, ron Holland tarafından tasarlandı ve 
cheoy lee tersanesi tarafından deneyimli bir gemi sahi-
bi için inşa edildi. 2008 yılında motor yat “40 metre Üzeri 
en İyi yeni Seri yat” kategorisinde ShowBoats Ödülü’nü 
kazandı. 
Bu çelik gövdeli tekne, son derece güvenilir bir caT 3512B 
ana motor ve bir caT c-7 yardımcı motorla çalışıyor ve 
maksimum 14,5 knot hız sunuyor. yatın GrP üst yapısı 
az bakım gerektiriyor. ayrıca son yapılan onarımlar esna-
sında motorlarına, jeneratörlerine ve mekaniklerine iyi bir 
bakım yaptırdı ve gövdesini yeniden boyattı.
Dorothea ııı, dört güvertesi boyunca, çalışma odası ve 
salonu olan bir ana süit, bir VıP süit, bir çift kişilik, bir ikiz 
kişilik, bir tek kişilik yatak kabini ile dokuz kişiye kadar mi-
safir ağırlayabiliyor. ayrıca kaptan için çift kabinli, iki ikiz 
ve iki tek kişilik kabinli ayrı mürettebat odaları bulunuyor.
Süper yat, zamansız bir dış tasarıma sahip ve iç mekan 
mümkün olan tüm olanaklarla donanmış çağdaş bir  de-
kora sahip. makassar abanoz rengi ve ceviz zemin içeren 
ince oryantal etkiler barındırıyor.
Dorothea ııı, John crupi’nin kaptanlığında 2018 yılında 34 
bin 965 millik bir yolculuğa çıktı, Güney atlantik ve Pasifik 
okyanusu’nu geçerek kuzeye ulaştı. Bu yolculuk, detaylı 
rotasının yanında insani nedenler ve hayırseverlik için top-
ladığı 28 bin dolarlık eylemleri de dikkate değer.

Yapım Yılı: 2007 Yat Tipi: Deplasman, sefer yat Maksimum Hız: 13 knot
Boy: 48 m  Sınıf: okyanus ötesi gezgini Misafir Kapasitesi: 9
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"EŞİT PAYLAŞıMıN OLDUĞU SÜRDÜRÜLEBİLİR 
BİR GELECEK HEDEFLİYORUZ"

Bir yüksek lisans projesi üzerine temelleri atılan Kadın Balıkçılar 
Derneği, Akdeniz Koruma Derneği ve Sualtı Araştırmaları 
Derneği’nin kurumsal destekleri ile hayata geçme fırsatı buldu. 
Birleşmiş Milletler Küçük Destek Programı ve Türkiye’nin Deniz 
ve Kıyı Koruma Alanlarının Güçlendirilmesi projesi ile hikaye biraz 
daha büyüdü. Bu proje vesilesi ile tanışmış, birbirleri ile çalışma 
tecrübesi edinmiş, deniz koruma, balıkçılık ve toplumsal cinsiyet 
eşitliği konularında benzer sorun ve hedefleri olan kadınlar, yaklaşık 
dört yıl süren “birlikte çalışma, üretme” fikri etrafında bir araya 
gelerek, 8 Mart 2019 tarihinde Kadın Balıkçılar Derneği'ni kurdu. 
İsmini ve ilhamını bu projeden alan dernek, böylece kurumsal 

bir yapıya büründü. Özellikle deniz ve kıyı koruma alanları başta 
olmak üzere, korunan alanlar ve balıkçılık konusunda uzmanlaşmış 
kadınlar (kadın balıkçı, akademisyen, biyolog, siyaset bilimi, su 
ürünleri, ekosistem ve planlama uzmanı) tarafından kurulan dernek, 
daha eşitlikçi ve sürdürülebilir bir balıkçılık ve denizcilik sektörü 
oluşması adına çalışmalar yürütüyor. Kadın balıkçılara güç veriyor.
Eşitlikçi bir yönetim anlayışına sahip olan derneğin Yönetim 
Kurulu Üyeleri Huriye Göncüoğlu, Aslı Olgunlar ve Neşe Görgün, 
derneğin faaliyetlerinden kadının sektördeki yerine, kadınların 
sorunlarından çözüm önerilerine kadar pek çok başlığı dergimize 
değerlendirdi.

KADıN VE ERKEĞİN EŞİT OLARAK YER ALDıĞı VE EŞİT HAKLARA SAHİP OLDUĞU BİR BALıKÇıLıK 
VE DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜ ODAĞA ALAN KADıN BALıKÇıLAR DERNEĞİ, BU EŞİTLİĞİN GELECEĞİN 

NESİLLERİNE DE YANSıMASı İÇİN ÇABA SARF EDİYOR. DERNEK, KADıN HAKLARıNıN YANıNDA 
MAVİ EKONOMİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR DENİZLER VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN DE MÜCADELE EDEREK, 

SONRAKİ JENERASYONUN DA MAVİ BİR YAŞAM SÜRMESİNİ UMUYOR.

Aslı Olgunlar, Özlem Katısöz Yapıcı, Huriye Göncüoğlu Bodur, Kubra Ceviz Sanalan, Neşe Görgün, Sevinç Konkuş
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Türkiye’de kadın balıkçı oranı yüksek mi? 
Bu sektöre kadın çekmek için ne yapmak lazım, 
dahası neden bu sektöre kadın çekmek lazım?
N.G.: Ülkemizin tüm kıyılarında, iç sularda kadınlar hem ticari 
hem de amatör olarak balıkçılık yapıyor; balık yetiştiriciliği, 
işlemesi ve pazarlamasında da çalışıyor. Balıkçılık sektörünün 
hemen tüm alanlarında kadınlar bu sektörün gelişmesi ve 
ilerlemesi için emek veriyor. Maalesef, resmi kayıtlarda yer 
almadıkları için görünür ve bilinir değiller. Kadınların balıkçılıkta 
zaman içinde kazandıkları yetenekleri ve mesleki tecrübeleri tam 
olarak değerlendirememesi, erkeğin ekonomik olarak üretken, 
etkin ve görünür olmasına neden oluyor. Türkiye’de konuyla 
ilgili veri ve bilgi eksikliği mevcut. Bugüne değin bölgede ulusal 
ya da yerel düzeyde yapılan projelerde, deniz ekosistemi ve iç 
sular çerçevesinde yapılan tüm ulusal ve uluslararası çalışmalarda 
sektördeki kadınlara yönelik faaliyetler göz ardı edilmişti. Kadın 
balıkçıları sosyal ve ekonomik olarak güçlendirecek bir yapı yoktu. 
Kadın Balıkçılar Derneği, Türkiye’de öncülük yaparak balıkçılık ve 
denizcilik sektöründeki kadınları bir çatı altında topladı, balıkçılık 
sektöründeki 30 bin erkek ortaklı balıkçılık kooperatifleri merkez 
birliğinde kadın balıkçı komisyonu kurulmasına öncülük etti. 
Aslında sektörde kadınlar çalışıyor, sadece adları yok.
Dernek, Türkiye balıkçılık sektöründeki yerleşik toplumsal cinsiyet 
rol algısını değiştirmek için kadın balıkçılar ile birlikte eğitim 
ve savunuculuk yoluyla, kadınların iş gücünde görünürlüğünü 
artırmak, kadınları kendi topluluklarında ve kendi yaşamlarında 
değiştirici olmaya teşvik etmek için çalışıyor. 

Huriye Göncüoğlu: "Derneğin dert edindiği konuların 
başında; denizel biyolojik çeşitliliğin azalması, ekolojik 
dengenin bozulması ve bu dengenin korunmasında 
önemli misyonu olan tüm kadınların sosyal ve 
ekonomik sorunları geliyor."

Öncelikle derneği hayata geçiren temel motivasyon ve 
ihtiyaç ne oldu, nasıl kuruldu?
H.G.: Kadın Balıkçılar Derneği’nin odağa aldığı konuların başında; 
denizel biyolojik çeşitliliğin azalması, ekolojik dengenin bozulması 
ve bu dengenin korunmasında önemli misyonu olan, denizden 
geçimini sağlayan özellikle kadın balıkçılar olmak üzere denizel 
sektörlerde çalışan tüm kadınların sosyal ve ekonomik sorunları 
geliyor. Bu nedenle; toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve 
geliştirilmesi amacıyla savunuculuk yapmak ve denizel sektörlerin 
sürdürülebilir kullanımına katkı sağlamak misyonumuz diyebiliriz. 
Ayrıca insanın doğa ile uyumlu olduğu, çevre dengesi ve biyolojik 
çeşitliliği koruyan, adil bir toplum için çalışmayı amaç edindik.

Derneğin yönetim yapısından ve organizasyon 
şemasından bahsedebilir misiniz? 
Dernek şu an ne gibi çalışmalar yürütüyor?
N.G.: Derneğin yönetim kurulu ve organizasyon şemasındaki 
tüm karar vericiler kadınlardan oluşuyor. Herkesin ürettiği bir 
düzen içinde çalışıyoruz. Ast üst ilişkisi, unvan ilişkisi olmayan 
derneğimizde, herkesin eşit biçimde çalıştığı ve tüm yaratıcılığını 
ortaya koyduğu şeffaf bir düzen var. Kadın bakış açısıyla projelerimizi 
ve girişimlerimizi yürütüyoruz. Çalışmalarımız gönüllük esasına 
dayanıyor. Balıkçılık sektöründeki kadınlar; aynı işi yapıp, aynı 
sorunları yaşayan hemcinsleri ile bir araya gelmekten çok mutlular. 
Bir araya geldiklerinde konuşacak, anlatacak çok şeyleri olduğunu 
görebiliyoruz. Yaşadıkları sorunların ortak olduğunu bilmek ve bunu 
dile getirebildikleri ortamlarda bulunma şansını elde edebilmenin 
kıymetli olduğunu her seferinde ifade ediyorlar.
Kadın Balıkçılar Derneği olarak, deniz ekosisteminin iyileştirilip 
korunmasına, denizlerin ve biyoçeşitliliğin devamlılığına ve de 
denizle ilgili sektörlerde adil, bilinçli ve sürdürülebilir ekonomik 
dönüşüme olanak sağlayan, mavi ekonomi ve mavi sürdürülebilirlik 
ilkelerini benimseyerek yürüttüğümüz çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Ayrıca, denizel sektörlerde tüm tedarik zinciri boyunca, çok 
çeşitli alanlarda çalışan kadınları, özellikle aile balıkçılığının temelini 
oluşturan kadın balıkçıları güçlendirmek üzere çalışmalarımız devam 
ediyor. 

MAvİ GEZEGEN MAvİ İşLER pRoJESİ 
KApSAMINDA pLANLANAN FAALİyETLER:
l Balık konservesi reçetelerinin (tariflerinin) toplanması
l Tarif videolarının hazırlanması
l Başta kadın balıkçılar olmak üzere, küçük ölçekli 
balıkçılara yönelik konserve hazırlama eğitimleri 
düzenlenmesi
l Balık konservesi için satış ve pazarlama fırsatlarının 
araştırılması



Kadınların bu sektördeki temel sorunları sadece eşitsizlik 
üzerine mi? Sürdürülebilir eşitlik anlamında sizin 
çalışmalarınız algıyı tersine çevirmek ve cesaret vermek 
için yeterli mi?
H.G.: Kadın balıkçılar, balıkçılığın erkek mesleği olarak algılanması 
nedeniyle yapısal sorunlar yaşıyor. Kadın balıkçılar, tekne sahibi 
olmadığı için resmi kayıtlarda görünmüyor, ayrıca balıkçılık 
kooperatiflerine katılamıyor ve ortak olamıyor. Dolayısıyla, kadın 
varlıkları sektörün politikalarına ve kararlarına yansımıyor. Bunu 
aşmak için öncelikle onların eşlerine sadece yardım eden biri değil, 
balıkçı olarak tanınmaları gerekiyor. Sektördeki diğer balıkçılar 
gibi kooperatiflere ortak olmalarını, karar verme mekanizmalarına 
dahil olmalarını sağlayacak hukuksal ortamın sağlanması 
gerekiyor. Zaten bu olanaklar verildiğinde onlar güncel sorunlarını 
çözebilecek sistemler geliştireceklerdir.

Pandeminin ilk zamanları için “doğa kendini yeniledi, 
balıklar bollaştı” cümleleri kullanıldı, siz bunu nasıl 
gözlemlediniz? Doğanın yeniden güncellenmesi için 
insanlı yol haritası ne olabilir sizce?
N.G.: Pandemi, doğa üzerindeki baskının azaltılması için bir 
fırsat oldu. Hatta Birleşmiş Milletler 2021-2030 yılları arasını 
“Ekosistemi Onarma 10 Yılı” ilan etti. Sağlıklı bir gezegenin-
doğanın kendi sağlığımız ve esenliğimizin birincil temeli 
olduğunun farkına vardığımızı düşünüyoruz. Özelikle sivil 
toplumun üzerine önemli görevler düşüyor. Kadın Balıkçılar 

Derneği olarak, insanın doğa ile uyumlu ve adil yaşadığı bir 
toplum tasarımının gerekli olduğunu düşünüyor ve bu tasarımı 
gerçekleştirme yolunda özveriyle çaba gösteriyoruz. Biliyoruz 
ki doğa ile uyumlu, kaynaklarına sahip çıkan, ekosistem temelli 
planlamalar yapan toplumlar varlığını sürdürebilecektir. 

Sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, denizlerin ve 
doğanın korunması noktasında dahil olduğunuz 
çalışmalar, projeler var mı?
A.O.: Mavi Gezegen Mavi İşler ve özellikle mavi büyüme üzerine 
çalışmalarımız devam ediyor. "Balık israf olmasın konserve olsun" 
kampanyamız devam ediyor. Kadınlar, çevrim içi eğitimlerimize 
katılarak, kendi balık konservelerini nasıl yapacaklarını 
öğrenebilirler. 
İzmir depremin ardından yaşanan tsunami sonucu zarar gören 
balıkçı aileleri için harekete geçtik. Kadın Balıkçılar Derneği 
olarak, “Kadın Balıkçılar Dayanışması” ile yöre balıkçısının 
ihtiyaçlarını tespit ettik ve kısmen de olsa zararlarının 
karşılanmasına destek sunduk.  
Mavi Kadınlar Liderlik eğitici eğitimi ile balıkçılık ve denizcilik 
sektöründeki kadınların “liderlikleri ve gücü”ne yoğunlaşan ve 
kendi öncelikleri için harekete geçmelerini sağlayacak güçlendirme 
pratiklerini eyleme dönüştürüyoruz. Bu programda, kadınların, 
liderlik özelliklerine ve güçlü yönlerine yoğunlaşan, ve kendi 
öncelikleri ve/ya ihtiyaçları için harekete geçmelerini  sağlayacak 
bir güçlendirme yaklaşımını benimsedik. Kadın balıkçılara özgü 
bu program ile kadınların ihtiyaçları etrafında örgütlenmeleri için 
gerekli bilgi, beceri ve motivasyonu kazandırmak  ve daha kalıcı 
politikalar adına mesleki girişim kapasitelerini geliştirmek amacıyla 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu mesleki ve kişisel gelişimleri, 
klasik bir eğitim anlayışından bağımsız olarak,  “yaparak öğrenme” 
eğitim modeliyle uyguluyoruz  Mavi Kadınlar takım liderlerimizle 
dayanışma temelli yaklaşım ile yereldeki sorunlara birlikte 
çözümler üretiyoruz, deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Pandemi 
döneminde tüm eğitimlerimizi çevrim içi olarak devam ettiriyoruz.   

Neşe Görgün: "Pandemi, doğa üzerindeki 
baskının azaltılması için bir fırsat oldu. 
Hatta Birleşmiş Milletler 2021-2030 yılları arasını 
'Ekosistemi Onarma 10 Yılı' ilan etti."
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mavisöyleşi

"TURMEpA İLE DENİZLERİN GELECEğİ İÇİN 
İş BİRLİKLERİ yApMAK İSTERİZ"
TURMEPA’nın alanında saygın ve güvenilir bir kuruluş 
olduğunu ifade eden Kadın Balıkçılar Derneği yetkilileri, 
“Denizlerimizin geleceği için TURMEPA ile tanışmak ve 
birlikte çalışmak isteriz. İş birlikleri üzerine tartışıp fikir 
alışverişinde bulunabiliriz. ‘Gezici Eğitim Teknesi’ proje 
fikrimiz ile daha temiz bir deniz farkındalığını artırmak 
adına başarılı bir partnerlik oluşturabiliriz” diyerek, 
yapılacak iş birliği ile daha güçlü bir etki yaratılabileceğini 
söylüyorlar. 



“Mavi Gezegen Mavi İşler” projenizin içeriğinden 
bahsedebilir misiniz? Proje nasıl bir mavi ve toplumsal 
fayda sağlıyor?
N.G.: Mavi Gezegen Mavi İşler (MGMİ) projemiz ile gerek 
balıkçıları gerekse balık severlerin balık israfına farkındalığını 
yükseltmeyi, deniz varlıklarımızın bilinçli ve sürdürülebilir 
kullanılmasını teşvik etmeyi hedefliyoruz. Çünkü günümüzde balık 
israfı, bilinçsiz ve aşırı avlanma, tüketim alışkanlıkları, balıkçılık 
sektöründeki yetersiz ulaşım ve dağıtım gibi sorunlar yüzünden 
korkunç boyutlara ulaşmış durumda. Avlanan balıkların 3’te 1’i 
satılamıyor. Bunun önüne geçmek için ev yapımı kavanozda balık 
konserveleme şekillerini ülkemizde yaygınlaştırmaya başladık.  
Böylece insanları çözümün bir parçası olmaya teşvik ediyor; sağlıklı 
ve ekonomik bir beslenme alışkanlığı edinilmesini sağlıyoruz. 
Yakın gelecekte, projemizin bir sonraki adımını atarak, yeni 
ve ‘mavi’ iş alanları oluşturmak için sosyal girişim başlatmayı 
planlıyoruz.
A.O.: Mavi ekonomi, deniz ekosisteminin sağlığını muhafaza 
ederken, ekonomik büyüme, daha iyi geçim kaynakları ve istihdam 
için denizel kaynakların sürdürülebilir kullanımı anlamına geliyor. 
Mavi ekonomi; balıkçılık, deniz taşımacılığı, açık deniz rüzgar 
enerjisi, turizm, denizel biyoteknoloji gibi ekonomik sektörlerden 
iklim krizine; kirlilikle mücadeleden ekosistem sağlığına kadar 
geniş bir yelpazedeki konularla bir arada çalışma yaklaşımına sahip. 
Ekonomik ve çevresel yararlarının gittikçe daha çok farkına varılan 
mavi ekonominin ülkemizde de anlaşılması ve benimsenmesini 
önemsiyoruz. Mavi ekonominin tam potansiyelinin 
gerçekleşebilmesi için tüm toplumsal 
grupların aktif katılımı gerekiyor. 
MGMİ projesi, Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı Küçük Hibeler 
Programı (UNDP SGP) tarafından 
destekleniyor. Projenin çıkış noktası 
balık konservesi yapımı ile ilgili 
geleneksel bilgiyi denizlerin ve denizel 
alan kullanıcılarının faydasına olacak 
şekilde hatırlamak ve yaygınlaştırmak. 
Proje ile şunların sağlanması 
hedefleniyor: Kıyı balıkçılarının 
sezonunda ucuz ve bol olan balığı 
işleyerek sezon dışında katma değerli 
şekilde satabilmesine olanak sağlamak. 
Başta kadın balıkçılar olmak üzere kıyı 
balıkçıları için denizden uzaklaşmadan 
yeni gelir kaynakları yaratmak. Balık 
atığı miktarını, dolayısıyla kaynak 
israfını azaltmak. Su kaynaklarından 
sağlıklı ve sorumlu şekilde 
faydalanabilmek. Geleneksel üretim 

ve saklama yöntemlerini paylaşarak evde balık tüketimini herkes 
için yaygınlaştırabilmek. Kentliler için yeni sağlıklı gıda seçenekleri 
üretmeyi amaçlamak.

Sizce kurmuş olduğunuz bu kurum, başka alanlarda 
kadın platformlarının oluşması noktasında nasıl bir 
farkındalık ve güven unsuru oluşturuyor, mesajınız bu 
açıdan ne olur?
A.O.: Balıkçılık ve denizcilik sektörlerinde büyük sorumluluklar 
yüklenen, gelecek kuşakların yetiştirilmesinde en büyük pay sahibi 
olan kadınlarımızın, sahip olduğu haklarının bilincine varmaları 
büyük önem taşıyor. Kadınlarımız ekonomik ve sosyal yaşama 
katılımda, karar verme süreçlerinde daha etkin rol oynamalı, 
mesleki alanda daha yüksek oranlarda temsil edilmeli. Bu sebeple 
kadın erkek eşit bir sektör hayali ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Kadın Balıkçılar Derneği, ilke ve değerleri ile başka alanlardaki 

kurum ve kuruluşlara da örnek oluyor, çok yönlü bir 
bakış açısı kazandırılmasını sağlıyor. 

Son olarak denizlerin ve deniz canlılarının 
geleceğine dair neler söylemek istersiniz?
H.G.: Kaynakların sınırsız olmadığının farkında 
olan bir balıkçılık mümkün. İklim krizinin 
etkilerini bire bir yaşıyoruz. Diğer yandan denizel 
kaynaklı gıdaya olan talebin artışı ve stokların 
azalması ile bugün artık güvenli gıda konusu 
da “kriz” başlığının önemli bir parçası oldu. 
Balıkçılığın her aşamasında bu farkındalıkla hareket 
edersek, gelecek nesillerin de denizlerimizden 
faydalanmasını sağlayabiliriz.

Aslı Olgunlar: "Ekonomik ve çevresel 
yararlarının gittikçe daha çok farkına varılan 
mavi ekonominin ülkemizde de anlaşılması 
ve benimsenmesini önemsiyoruz."
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KKadıköy Maarif Koleji’nde okurken, Caddebostan plajından denize 
girenlerdendik. Süreyya plajını, Küçükyalı Çamlık plajını yaşadım. 
Moda iskelesinden denize atlamışlığım var. Bostancı iskelesinden 
adalara kalkan deniz otobüsüne sızıp, pervane suyuna dalmışlığım da, 
70’lerde Bebek’te denize girmişliğim de. İstanbul’un denizini doya 
doya yaşadım yani. 
Yelkene Gemlik Körfezi’nde, babamın Bursa Sümerbank’da 
yöneticilik yaptığı yıllarda başladım. Arkadaşlarımızla piratlarla 
denize çıkar, tüm günümüzü denizde geçirirdik. 
1972 yılında Boğaziçi Üniversitesi’ne girdiğimde hayatımda ilk 
defa “çevre” dersiyle karşılaştım. Daha önce çevrenin önemini hiç 
duymamıştım. Ne basında, ne bir konferans veya toplantıda, ne de 
bir kitapta rastlamamıştım çevre konusuna. O kalın mavi kitap beni 
ve sınıf arkadaşlarımı çok etkilemişti. Denizler o kadar büyük ve 
neredeyse sonsuzdu ki, bize sunduğu kaynaklar da o derece sonsuz ve 
bitmez, tükenmezdi. Ancak son 15-20 yıldır hiç de öyle olmadığını 

herkes anladı sanırım. Yatçılıkla tanışmam da Boğaziçi’de okurken 
oldu. Staj yaptığım şirketin bir Fransız yat firmasıyla bağlantısı 
vardı. Hem lisan bildiğim hem de denize ilgim olduğu için benim 
ilgilenmemi istediler. O zamanlar ciddi bir iletişim imkansızlığı var 
tabii. İstanbul’dan Ankara’ya yıldırım telefon yazdırıyorsun, bazen 
günlerce bekliyorsun konuşmak için. 1970lerden bahsediyorum. 
Neyse, biz yatçılarla teleks ile haberleştik. Bu Fransız şirket, 
Yunanistan’da bir operasyona başlayacakmış. Monaco Prensi 
Rainier’in “Moonbeam” isimli 33 metrelik yatını satın almışlar 
ve benden teslim etmemi istediler. İlk müşteri ile ilgilenmek için 
Fethiye’ye gittim. Kendini tanıttı. “Ben Jean Marie” dedi. Yemekler 
yedik, siyaset konuştuk. Çok sonra öğrendim Jean Marie Le 
Pen’in önemli bir zat olduğunu. Ardından üniversite bitti, Bodrum 
yılları geldi. Mavi yolculuk işleri, guletler ve nihayet mega yatların 
üretimiyle başlayan tersanecilik serüveni. Kısaca her işim, denizde 
başlayıp denizde bitiyor.

HER İŞİM 
DENİZDE BAŞLAYıP 
DENİZDE BİTİYOR”

“

EGE yATÇILIK yöNETİM KURULU BAşKANI  
Sinan Özer  

DENİZİN HAYATıNıN TÜM DÖNEMLERİNDE TEMEL BELİRLEYİCİ OLDUĞUNU İFADE 
EDEN SİNAN ÖZER, HER İŞİNİN DENİZDE BAŞLAYıP DENİZDE BİTTİĞİNİ SÖYLÜYOR. 

ANCAK DENİZLERİN ESKİYLE KıYASLANAMAYACAK ŞEKİLDE YıPRANDıĞıNı 
VURGULAYAN ÖZER, BUGÜNE DEK KENDİSİNE HUZUR, GÜVEN VE BAŞARı SUNAN 
DENİZLERİN SON YıLLARDA ÜZÜNTÜ DE YARATTıĞıNı KAYDEDİYOR VE YAŞANAN 

MAVİ TAHRİBATA DUR DENİLMESİ GEREKTİĞİNİN ALTıNı ÇİZİYOR.
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“pEK yAKINDA BALIKLARI 
RESİMLERDE GöREBİLİRİZ”
Hayatı denizler oluşturuyor aslında. Su, besin, hava, hepsinde 
denizlerin katkısı büyük. Biyolojik çeşitlilik hayret verici. Bilim 
insanları 200 bin deniz canlısı tespit etmiş. Büyük ihtimalle henüz 
tespit edilemeyen milyonlarca canlı daha var denizlerin ulaşılamayan 
diplerinde. Üç milyar kişi denizlerden besleniyor ve denizler sayesinde 
yaşamını sürdürüyor. Dünya nüfusunun yüzde 8’i balıkçı. Bunu ilk 
duyduğumda çok şaşırmıştım.
20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren balıkçılık teknolojisinin son 
derece hızlı gelişimi ile birlikte, kısa zamanda orkinos ve morina 
balıklarının yok olmaya yüz tuttuğunu gördük. Bazı çalışmalar, 
denizlerdeki balık miktarının 19. yüzyıla göre, yüzde 90 azaldığını 
iddia ediyor. Eğer bu gerçekse, durum feci. Eğer balık avlama 
yöntemlerimizi değiştirmezsek pek yakında balıkları resimlerde 
göreceğiz. Balık çiftlikleri çözüm olabilir. Bildiğim kadarıyla dünya 
balık talebinin yarısını balık çiftlikleri karşılıyor. Ancak doğru yerlere 
konuşlandırılmaz ve gerektiği şekilde işletilmezlerse çiftliklerin de 
denizlere ciddi zararlar verdiklerini biliyoruz. 
1990’lı yıllar mavi yolcuğun parladığı dönemdi. 50’ye yakın yat 
filomuzla mavi yolculuğu sadece Bodrum - Finike arası değil, 
Bodrum’un kuzeyinden Mandalya ve Kuşadası Körfezlerini de içine 
alan kara turları ile Didim, Milet, Priene, Efes gibi antik kentlere 
bağladığımız rotalarımız vardı. Bu rotalar çoğunlukla Amerikalı 
ve Japon turistler tarafından tercih edilirdi. Ancak kontrolsüz bir 
şekilde artan balık çiftlikleri, doğayı ve denizi maalesef epey kirletti. 
Çiftliklerin konumları, yemleme yöntemleri, yerel deniz balıklarının 
genetik yapılarını korumaya özen göstermek çok çok önemli. Çiftlikler 
başka yerlere taşınmış ve kontroller artmış da olsa doğanın kendine 
gelmesi için daha çok zamana ihtiyaç var.

“DoğA üZERİNDEKİ KoNTRoLSüZ BASKIyI 
BİR AN öNCE AZALTMALIyIZ” 
Sadece balık çiftlikleri değil tabii ki, taşıt araçlarından ve makinelerden 
denizlere sızan yağlar, tarlalarımızda kullandığımız azot bazlı gübre, 
denizlere sızdıkça deniz altı bitkilerini boğuyor, kanser ediyor ve 
ekosisteme zarar veriyor. Denizlere atılan çöpler denizleri kirletmenin 
ötesinde büyük tehlike oluşturuyor. Mesela Kuzey Pasifik’te hemen 
hemen Türkiye büyüklüğünde bir çöp adası dolaşıyor ve denizde 
yaşayan her canlıyı karanlıkta bırakarak öldürüyor. Planktonların 
hücrelerine giren böcek ilaçları planktonla beslenen büyük deniz 
hayvanlarını zehirliyor. Besin zincirindeki bu kopmaların; iklimi, insan 
yaşamını gelecekte nasıl etkileyeceğini henüz tahmin edemiyoruz.
Su ve hava devasa bir ara yüz oluşturuyor. Sürekli birbirleriyle iletişim 
içindeler. Denizler ürettiğimiz karbondioksitin yüzde 30’unu emiyor. 
Nefes almamız için büyük bir çaba harcıyorlar. Sera gazlarıyla, doymak 
bilmeyen insan iştahıyla mücadele ediyorlar. Ancak bu mücadele 
denizlerin can çekişmesi pahasına yapılıyor. Karbondioksit, denizlerin 
kimyasını bozuyor. Diğer kirletici etkenlerle birleşince denizlere hayat 
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veren mercanlar ve planktonlar yavaş yavaş yok oluyor.
Bilim insanları denizlerin ısı artışına çok hassas olduğunu söylüyorlar. 
Kutuplardaki ısınma hepimizin yaşam alanlarını tehdit ediyor. Son 20 
yılda deniz seviyesi yılda üç milimetre yükseldi. Önemsiz bir yükseliş gibi 
geliyor insana ama geçmiş 80 yılda bunun yarısı kadar bile yükselmediği 
göz önünde bulundurulursa dikkate alınması gereken bir yükselme.
Bütün bu kötü muameleye direnen denizlerimiz hâlâ ve her şeye 
rağmen bizi beslemeye devam ediyor, adeta bize fırsat tanıyor. Doğa 
üzerinde devam eden kontrolsüz baskıyı, bir an önce önlem alarak, sıkı 
bir devlet politikası haline getirip, toplumu bilinçlendirerek ve milletçe 
topyekün seferberlikle azaltabiliriz.

“DENİZCİLİK, EKoSİSTEMİ KoRUMAK İÇİN 
CİDDİ GİRİşİMLERDE BULUNUyoR”
Biz Bodrum’da bulunan tersanemizin tüm birimlerde, doğa dostu, 
enerji verimliliği yüksek ve sürdürülebilir malzemeleri tercih ediyoruz. 
İnşa ettiğimiz yatlarda da aynı çevre hassasiyeti söz konusu. Ege 
Yatçılık olarak, kurulduğumuz 1976 yılından bu yana sade, zarif ve 
zamansız tasarımlarla modası geçmeyen, yıllar içerisinde değerlenen, 
dayanıklı, konforlu ve fonksiyonelliğin ön planda olduğu yatlarımız, 
dünya denizlerinde seyir yapmaya ve bizi gururlandırmaya devam 
ediyor. 
Ekonomik gelişme ve çevre koruma birbirinin karşıtı gibi 
düşünülmemeli. Her iki konu birbiriyle uyumlu bir şekilde yürütülmeli. 
Gelişen teknolojilerle her geçen yıl karbon ayak izini azalan yatların 
ve buna bağlı olarak yapılan yat turizminin, dünya denizlerinin 
geleceğinin en önemli güvencesi olacağını düşünüyorum. Mega yat 
imalatçıları, armatörler ve yat kulüpleri ile fonlanan dernekler deniz 
ekosistemini korumak için çok ciddi faaliyetlerde bulunuyorlar. 
Bulunduğumuz bölge özelinde bir durum değerlendirmesi yaparsak; 
Akdeniz, binlerce yıl insanın denizle iç içe yaşadığı bir bölge. Çağdaş 
uygarlığın doğduğu deniz. Kıyılara artarak devam eden göç ve 
dolayısıyla artan nüfus denizimiz üzerinde büyük basınç oluşturuyor. 
Hava sıcaklıkları 19. yüzyıla göre 1,5 derece artmış durumda. 
1950 yılından beri kuraklıklar hissedilir derecede artmakta.  Bilim 
çevrelerinde Akdeniz Bölgesi’nin dünyaya nazaran yüzde 25 daha fazla 
ısınacağı konuşuluyor. Bu Türkiye’nin giderek daha az yağış alması 
anlamına geliyor. Bir yandan şehirleşme artıyor ve bunun sonucu 
olarak arıtmadan ya da yarı arıtarak döktüğümüz kanalizasyon atıkları 
denizlerimizi kirletiyor. Dört koldan Akdeniz’imize ihanet ediyoruz 
ve o hâlâ bize kollarını açıyor. Akdeniz’e kıyısı olan bütün ülkelerin bir 
araya gelmeleri ve bu büyük soruna ciddi ve kalıcı bir çözüm aramaları 
şarttır. Bugün fosil yakıtları paylaşmak için verilen kavga, insanlığın 
yazgısını değiştirmeyecek. Önemli olan torunlarımıza bırakacağımız 
temiz denizler ve temiz bir dünya olmalıdır.
Bu noktada TURMEPA’ya büyük bir görev düşüyor. Ancak batıda 
Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerle aramız pek iyi sayılmaz. Bu siyasi 
iklimde bir araya gelmek zor ama bir yerlerden başlamak gerek diye 
düşünmekteyim!



BARıNDıRDıĞı BİN BALıK VE DENİZ MEMELİSİ, 5 BİN 
OMURGASıZ CANLı TÜRÜ, BİNLERCE KUŞ İLE YÖNETMEN 
VE DENİZCİ JACqUES-YVES COUSTEAU TARAFıNDAN 
“DÜNYANıN AKVARYUMU” OLARAK NİTELENDİRİLEN 
CORTEZ DENİZİ, BENZERSİZ EKOSİSTEMİ İLE DOĞA 
BİLİMCİLER İÇİN BİR MABET NİTELİĞİNDE.
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Cortez Denizi
Dünyanın akvaryumu
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BBaja Kaliforniya Yarımadası’nı Meksika 
anakarasından ayıran Cortez Denizi ya da 
diğer adıyla Kaliforniya Körfezi, sahip olduğu 
benzersiz ve zengin ekosistemle anılıyor. Çoğu 
nadir bulunan ve nesli tükenme sınırında olan 
çok sayıda canlıya ev sahipliği yapan bu daracık 
deniz, dalgıçlar ve doğa bilimciler arasında bir 
mabet olarak anılıyor. 
Bundan yaklaşık 4-5 milyon yıl önce tektonik 
hareketler sonucu meydana gelen bölge, aynı 
zamanda türevi ekosistemler arasında en genç 
olanlardan biri. 70 bin mil karelik büyüklükteki 
bu benzersiz körfez; yaklaşık bin balık, 30 
endemik balık türü, 36 deniz memelisi, 5 
bin omurgasıza ev sahipliği yapıyor. Dahası, 
Cortez’in 900’den fazla adası, binlerce deniz 
kuşu için önemli yuvalanma, beslenme ve bakım 
alanları. Cortez suları, her yıl ender görülen mavi 
balina da dahil olmak üzere sayısız göçmen türü 
ağırlıyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında 
Jacques-Yves Cousteau’nun buraya neden 
“dünyanın akvaryumu” adını verdiğini anlamak 
daha da kolaylaşır.
Ilıman bir bölge (Baja Kaliforniya Sur 
eyaletinin başkenti La Paz) ile ılık sulara sahip 
“Panamic” bölgesi tarafından ikiye bölünen 
körfezde, bu iki ekosistemin başarılı karışımı 
Cortez’in zenginliğinin unsurlarından biri. 

Devasa plankton kümelerini büyük bir iştahla 
karşılayan gri balinalar, vahşi yaşam seyir 
turlarını sıçrayışları ile bölen kambur balinalar, 
ender denk gelinen mavi balinalar, okyanusun en 
büyük balığı balina köpekbalığı gibi okyanusların 
en büyük canlılarının mevsimlik olarak ziyaret 
ettiği bu zengin sular, çok sayıda endemik türü 
de barındırıyor. Fin balinası gibi pek çok tür ise 
burayı kalıcı ikametgahları haline getirmişler.
Cortez Denizi, eşsiz ekosisteminin yanı sıra 
genel doğal güzellikleri ve bilimsel önemi 
sebebiyle UNESCO Dünya Mirası Alanı 
statüsü kazandı. Hem ulusal hem de uluslararası 
kuruluşlarca korunmaya çalışılan Cortez, 
kullanım ve koruma arasında hassas bir denge 
yaratmaya çalışıyor. Bölgenin güzelliklerini 
ziyarete gelen yolculara bir yandan dünyanın 
akvaryumu ve vahşi hayatın güzellikleri 
tanıtılırken diğer yandan neden sürdürülebilir 
olması gerektiği aktarılıyor.
Kaliforniya Körfezi, derin dalış, vahşi yaşam 
izleme turları, yelken, plaj keyfi, binlerce mil 
uzunluğundaki kıyısında yürüyüş gibi birçok 
etkinliğinin yanında tepelik manzaraları, doğal 
lezzetleri, yerel aktiviteleri, kartpostal tadındaki 
balıkçı kasabaları ve jeolojik özellikleri ile de 
dikkat çekiyor. 
Cortez Denizi’nin kıyıları daha ziyade mangrov 
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ormanları ile noktalanmış durumda. Bölgenin 
güzelliğine güzellik katan, barınak ve besin 
sağlayan bu ormanlar, çeşitli balık türleri 
için beslenme ve bakım alanı görevi görüyor. 
Aslında, son zamanlarda yapılan bir araştırma, 
mangrov ormanlarının Kaliforniya Körfezi’nden 
balık çıkarma sayısıyla güçlü bir şekilde ilişkili 
olduğunu gösteriyor. Bilim adamları, tek 
hektarlık mangrov ormanının yerel ekonomiye 
katkısının 37 bin 500 dolar civarında olduğunu 
söylüyor.
Ancak ne yazık ki, mangrov ormanları, son 
yıllarda ciddi bir tehlikeye girdi. Turizm 
ticaretinin agresif tutumu sebebiyle, yeni tatil 
bölgeleri ve denize tekne indirmek için gittikçe 
daha fazla mangrov ormanı kesiliyor. Daha da 
kötüsü, hükümet bu kıyı bölgelerinin ekolojik ve 
mevcut ticari değerini anlamada başarısız oluyor 
ve ucuz rakamlara ormanlar satılıyor. Diğer 
yandan Cortez Denizi’nin ormanları gibi kendisi 
de birtakım tehditler yaşıyor.

UNESCo MİRASI TEhDİT ALTINDA
Yaklaşık son 10 yıldır Kaliforniya Körfezi, 
dünyanın en inanılmaz deniz ekosistemlerinden 
biri olarak kabul edilmeye başlandı. Ancak 
binlerce canlıya ev sahipliği yapan bu inanılmaz 
bölge, son yıllarda ekosisteminden kayıplar 
vermeye başladı.
Deniz canlılarının çeşitliliği ve bolluğu Cortez 
Denizi’ni çok kazançlı bir balıkçık bölgesi haline 
getirdi. Aslında balıkçılık yerel ekonominin 
temel itici güçlerinden biri. Sadece ticari 
karides balıkçılığı tek başına 37 bin Meksikalıya 
iş sağlıyor. Spor balıkçılığı endüstrisinin 
temel destekleyicisi turizm ise, bölgeye gelen 
ziyaretçilerin her yıl yaklaşık 500 milyon dolar 
döviz bırakmasını sağlıyor. Körfez etrafında tatil 
köyleri hızla yükselmeye devam ediyor. Ancak 
bu durum diğer taraftan, yerel ekonominin, bu 
korunması gereken ekosisteme bağımlı hale 
gelmesine neden oldu. Aşırı avlanma, kaçak 
avcılık birçok canlıyı yok olma eşiğine getirdi. 

SARI KUMLARDAN MAvİ SULARA 
Bu son derece zengin denize, kendisine tezat bir oluşum olan Sonora Çölü eşlik ediyor. 
Bir tatil şehri olan Cabo San Lucas’ın merkezinden kuzeye doğru ilerlerken yeni bir 
dünyaya giriyorsunuz: Cordillera del Pacifico’nun (Pasifik Kıyı Dağları), öğle sıcağında 
büyük bir mavi gölge oluşturduğu, 500 yıllık dev kaktüslerin ufka uzandığı bir dünya.
Kuzey Amerika’nın biyolojik çeşitlilik açısından en zengin çölü olan Sonora, 120 mil 
kareye yayılan dağları, nehirleri, kanyonları, sıcaklık ve yoğun muson yağmurlarına 
özel uyarlanmış çok sayıda tür için lüks bir yaşam alanı anlamına geliyor. 60 memeli 
türü, 350’den fazla kuş türü, 20 amfibi, 100 sürüngen ve 2 binden fazla bitki türü, 
bu şanslı coğrafyanın nimetlerinden yararlanıyor. Bu coğrafyada deniz ve kara eşsiz 
bir birliktelik sergiliyor. Sorona Çölü’nü ikiye bölen Kaliforniya Körfezi ve sularının 
yüksek buharlaşma hızı; çölü muson yağmurları ve nemli bir hava ile karakterize 
ederek, olağanüstü bir biyoçeşitlilik barındırmasını sağlıyor. 
300 haliç ve farklı sulak alanlarla şekillenen Kaliforniya Körfezi kıyıları, karadaki 
canlıların beslenmesi, barınması ve üremesi adına kritik bir görev üstleniyor. Karasal 
alanlarla bitişik sulak alanlar, çölde vaha yerine zenginlik ve yeşillik oluşturuyor.
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Ticari balıkçılık sürdükçe ve turizm genişledikçe 
kirlilik ve tahribat, körfezin derinliklerine inmeye 
başladı. Son birkaç yılda bu bölgeye ait endemik 
bir tür olan vaquita (körfez muturu) yok olma 
sınırına yaklaştı. 
Meksika balıkçılık endüstrisinin en önemli 
segmentini karides avcılığı oluşturuyor. 711 
dip trol teknesi ve yaklaşık 16 bin küçük 
ölçekli tekneden oluşan karides filosu, yılda 
yaklaşık 260 milyon dolarlık bir pazar hacmi 
oluşturuyor; bu da yılda 40 bin ton karides 
avına denk düşüyor. Dolaylı dolaysız yaklaşık 75 
bin kişilik bir istihdam sağlayan ticari karides 
endüstrisi, bu açıdan faydacı olurken; diğer 
yandan kontrolsüzlüğü sebebiyle, Kaliforniya 
Körfezi’ne ekolojik açıdan en fazla zarar veren 
sektörlerden biri. Geçtiğimiz beş yıl içinde 
körfezin haliçleri, patlayıcı bir şekilde karides 
çiftlikleri ile doldu ve yeni tesisler de yapılmaya 
devam ediyor. Karides avında kullanılan dip 
troller, yıllar içinde deniz tabanını yok olma 
eşiğine getirdi ve asırlık mercanları, balıkları, 
memeleri de avladı. Yakalanan her bir kilo 
karides için trol tekneleri 40 kilo yan av 
çıkarıyor! Ayrıca denetlenmeyen zanaat avcılığı 
da birtakım sorunları beraberinde getiriyor. 
Bu avlanma türü, totoaba adlı endemik türü 
neredeyse yok etti. Çin’de çok fazla ilgi gören bu 
balık, yıllardır yapılan kaçak avlama sebebiyle şu 
an Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma 

CoRTEZ’İN KALBİ LA pAZ
Bölgeye erişim, yerel halkın iddia ettiği gibi, 775 millik yarımadanın kalbi olan La 
Paz üzerinden yapılıyor. Bu tatil şehrinin Malecon isimli ana gezinti yeri, Kaliforniya 
Körfezi’nde, karada bile sudan kaçışın mümkün olmadığının kanıtı. Kordon; bir 
dalış maskesi tutan ve denize bakan Cousteau’nun heykelinden manta vatozları, deniz 
aslanları, balinalar, yunuslar, içinde inci olan dev istiridyeye kadar birçok heykele sahip.
Burası ile alakalı temel söylenti, gelenin kolay ayrılmadığı üzerine. Köpek balıkları, 
vatozlar, deniz aslanları ile yüzme fırsatı sunan bu şehir son derece mütevazı insanlara, 
yaşama ancak doğanın cömertliğine sahip. Muhteşem manzaralara samimi şekilde 
batan güneşe ve taze deniz mahsullerinin renklendirdiği bir mutfağa sahip olan kentin 
asıl ilgi çeken tarafı ise deniz yaşamına karşı oluşturulmuş kolektif saygı.

Cortez Denizi’nde ocaktan marta kadar 
olan dönemde, dünyanın yaşayan en büyük 

canlıları mavi balinaları görmek mümkün.

www.tersanshipyard.com

Daha temiz bir gelecek için

%100  yenilenebilir, temiz enerji kaynakları ile üretilen

       doğa dostu, son teknoloji, sofistike gemiler
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70 BİN MİL2
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yEREL BİR BAşARI hİKAyESİ
1980’lerde geleneksel ve ticari balıkçılık 
büyük bir hızla arttı. Yerel balıkçılar, avlamaya 
devam ettikçe balık popülasyonunun 
azalmaya başladığını fark etti. O esnada Baja 
Kaliforniya Sur Özerk Üniversitesi’nden 
akademisyenler ve öğrenciler, Cabo Pulmo 
Kasabası’ndaki topluluğu ziyaret ederek, halkı 
sağlıklı bir resifin önemi konusunda ikna 
etti. Halk, geçimini sağlamak için balıkçılığa 
sıkı sıkıya bağlı olsa da verdikleri zararı fark 
ettiler. Bunun üzerine, 1995 senesinde Cabo 
Pulmolu aileler, Meksika hükümetinden, 
bölgedeki mercan resifini koruma alanı ilan 
etmesini talep etti. Kısa bir süre sonra da Cabo 
Pulma’nun suları, ulusal deniz parkı ilan edildi. 
Bu durum, birkaç yıl içinde balıkların ve diğer 
tüm organizmaların 7 bin 111 dönümlük 
rezervi besleyebildiği, geliştirebildiği ve çiftleşip 
üreyebildiği anlamına geliyor. Bugün aradan 
geçen 25 yılın ardından deniz yaşamının 
biyokütlesi yüzde 500 gibi muazzam bir artış 
gösterdi ve bölge, dünyanın en fazla geri 
kazanılmış deniz rezervi oldu.

Muhteşem manzaraları, bol yaban hayatı 
ve ideal okyanus iklimi ile tanınan koruma 
altındaki bu milli park, gösterdiği gelişimle 
beraber bugün, her yıl binlerce ziyaretçiyi 
ağırlıyor. Sualtını keşfetmekten kürek sörfüne, 
kanodan yelkenle açılmaya kadar bir dolu 
su aktivitesi sunan kasabanın plajları da 
çeşitli etkinlikler yaratıyor. Tarihi açıdan da 
güzellikler ve zenginlikler barındıran Cabo 
Pulmo’da gezilebilecek pek çok müzenin 
yanında yemek ve müzik de deneyimlenecekler 
arasında yer alıyor.

Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alıyor. 
Ayrıca totoaba için atılan solungaç ağlarının, 
zaten kritik eşikte bulunan vaquita'nın birincil 
ölüm nedeni olduğu kanıtlandı. Bugün Meksika 
hükümetinin yürürlüğe koyduğu düzenlemeler 
olsa da bir uygulama ve denetim mekanizmasının 
olmayışı, körfezdeki süreci zorlamaya devam 
ediyor. Uzmanlar, bu şekilde devam ederse, 
vaquita’nın günlerinin sayılı olduğunu söylüyor. 
Deniz araştırmacıları sayılarının 100’ün altına 
düştüğünü tahmin ediyor. Yine onlarca yıldır 
devam eden aşırı avlanma, ekosistemi dengesiz 
hale getirerek; köpek balıkları ve merlin gibi 
yırtıcıları buradaki besin zincirinin dışına itti. 
70’li yıllarda, körfezin önemli dalış yerlerinden 
olan El Bajo bölgesinde yüzlerce çekiç kafalı 
köpek balığı görülürken, solungaç ağı ve diğer 
gelişigüzel balıkçılık yöntemleri, sayılarını azalttı 
ve nadir görülür oldular. Los Islotes Adası’nda 
bir zamanlar yaklaşık 300 üyeden oluşan 
Kaliforniya deniz aslanlarının sayısı bugün 
20’lere düşmüş durumda ve araştırmacılar, bu 
canlıların, -ticari balıkçılık sebebiyle- normalde 
yemeyecekleri dip balıkçılıkla beslenmeye 
başladıklarını ortaya koydu. 

Cortez Denizi için iyimser olan tablo ise son 
yıllarda yerel halkın doğal güzelliklerine karşı tavır 
değiştirmesi oldu. Yapılması planlanan tatil köyleri 
ve benzeri oluşumların köpek balıklarından ve 
manta vantozlarından daha değerli olmadığını 
fark eden halk, doğal güzelliğin ve çeşitliliğin 
korunması için mücadele ediyor. Ayrıca farklı 
oluşum ve STK'lar da bölgenin korunması ve 
fonlanması adına çaba sarf ediyor.
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MARTı MARİNA’NıN VAR OLUŞUNUN TEMELİNDE DOĞAL ZENGİNLİKLERİN VE DENİZLERİN OLDUĞUNU 

DİLE GETİREN EMRAH ÜÇSEL, PANDEMİNİN TEK OLUMLU ETKİSİNİN DENİZLERE VE DOĞAYA OLDUĞUNU 
SÖYLEYEREK, BU DÖNEMDE BİR GERÇEĞİN DAHA FARK EDİLDİĞİNİ EKLİYOR: “DENİZ, HERKESE ÖZGÜRLÜK 

SUNARDı, PANDEMİ DÖNEMİNDE EMNİYET VE GÜVENCE SUNDUĞUNU DA GÖRMÜŞ OLDUK.”

 "DeniZler ve TaBiaT 
marinamıZın varlık seBeBiDir"

Yakın bir süre önce Martı Marina Yacht Club’ın genel 
müdürlüğüne getirilen Emrah Üçsel, krizle şekillenen yol 
haritalarında temel önceliğin insan olduğunu ve sağlığın 
sürdürülebilir olmasını sağlayacak bir hizmet anlayışı 
benimsediklerini söylüyor. Pandemide ilk iki çeyreğin zor 
geçtiğini ardından gelen kısmi serbestinin ise bazı olumlulukları 
beraberinde getirdiğini kaydeden Üçsel, insanların denize daha 
fazla ilgi duymaya başladığını ve bunun ilerleyerek devam 
edeceğini belirtiyor. Doğa ve denizler için doping etkisi yaratan 
pandeminin bir farkındalığı daha tetiklediğinin altını çizen 
Üçsel, “Deniz, herkese özgürlük sunardı; pandemi döneminde 
emniyet ve güvence sunduğunu da görmüş olduk” diyor.
Denizlerin ve doğanın, marinanın ve insanlığın varlık sebebi 
olduğunu belirten Üçsel, bu alanda hem kurumsal hem de iş 
birlikleri şeklinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktarıyor.

Martı Marina olarak, pandemi sürecinde kriz yol 
haritanız nasıl şekillendi?
Martı Marina Yacht Club, otelleri, yeme-içme ve dinlenme 
alanları ile özel hizmet sunan bir kompleks. COVID-19 
pandemisi ile mücadele konusunda uluslararası bir firmanın 
da danışmanlığından yararlanarak otellerimiz için COVID-19 
güvenli turizm sertifikası aldık. Bu süreçte tüm personelimizin 
farkındalığını artırmak için eğitim seminerleri düzenledik. 
Pandemi sonrası yürürlüğe giren tüm genelgeleri harfiyen 
uyguladık. Tekne ve otel misafirlerimizin birlikte olduğumuz 
süre zarfında marinamızda güvenli, sağlıklı zaman geçirmelerini 
temin etmek üzere çalıştık. Farkı yaratanın ayrıntılar olduğunu 
biliyoruz ve titizlikle çalışmayı sürdürüyoruz.

MARTı MARiNA GENEl MÜDÜRÜ EMRAh ÜçSEl

mavimarina
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Özelikle ilk iki çeyrekte yaşanan kısıtlılık, Martı 
Marina’nın dolum oranlarını, rezervasyonlarını ve 
yabancı tekne oranını nasıl etkiledi? 
İlk iki çeyrekte yaşanan daralmaya rağmen, kısıtlamaların 
kalkmasıyla yat sahipleri, marinamıza geçmiş sezonlara nazaran 
daha fazla talep gösterdiler. Burada hem hizmet kalitemiz hem de 
pandemi için aldığımız önlemlerin perçinlediği güven duygusu ile 
bizi tercih ettiklerini düşünüyoruz. Daralma sonrasında bölgemizde, 
bilhassa yerli yat sahiplerinin tercih ettiği marina olduk. Elbette 
komşumuz Yunanistan’ın adalarını uluslararası deniz trafiğine 
kapaması da bize pozitif yansıdı. Yabancı teknelerde ise talep, geçmiş 
senelere göre yarı yarıya azaldı diyebiliriz çünkü farklı ülkelerin 
seyahat kısıtlamaları oldu ve buraya gelemediler. Dolayısıyla biz, 
yoğunlukla Türkiye’den yat sahiplerini ağırladık.

Martı Marina verdiği hizmeti Atın Çıpa ile tescillemiş 
bir kurum. Pandemi, sunduğunuz hizmette ne gibi 
kısıtlamalara sebep oldu? Bu süre zarfında müşterilerinize 
sunduğunuz özel ayrıcalıklar oldu mu?
Sezon boyunca danışmanlık aldığımız uluslararası firmanın 
akreditasyon denetiminden ve devletin yetkili kurumları nezdinde 
defalarca kontrolden geçtik. Sosyal mesafe kurallarından dolayı 
insanları bir araya getirecek bazı etkinliklerimizi maalesef, 
ertelemek zorunda kaldık.  Pandemi nedeniyle marinaya 
gelemeyen tekne sahiplerinin teknelerini bize emanet ettikleri 
bilinciyle hareket ettik. Örneğin, tekne sahiplerinin talebi ve onayı 
doğrultusunda profesyonel ekiplerimizce tekneleri ULV cihazları 
ile dezenfekte ettik. Borda bordaya duran teknelerden biraz daha 
mesafeli bir izolasyon tercih edenleri imkanlarımız dahilinde 
tenha pontonlara aldık. Marmaris’in önde gelen bir özel hastanesi 
ile anlaşma yapıp isteyen tekne sahiplerine en hızlı şekilde 
COVID-19 testi yaptırma imkanı sunduk.

Normalleşme ile rakamların eski seyrine döndüğü 
söyleniyordu. Sosyal mesafe kuralları sonrası tekneciliğe 
artan talep, kurtarıcı olur mu?
Küresel salgın nedeniyle tüm dünyanın deneyimlediği 
daralmanın iki yönlü etkisi olduğunu düşünüyorum. Özellikle 
uluslararası yat trafiği anlamında kayıplarımız oldu, teknelerine 
gelemeyen misafirlerimiz de var. Öte yandan pandemi ile birlikte 
uzun sürelerde izolasyon zarureti doğdu. Büyük kentlerde dört 
duvar arasında kapalı kalmaktansa, doğanın kucağında bir 
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teknede sağlığa yönelik tehditlerden uzak olmak ve aile arasında 
izole kalabilmek fevkalade bir seçenek. Seyrüsefer anlamında 
liman başkanlıklarının ilan ettiği kısıtlamalar da oldu ama 
marinada teknesinde konaklayan misafir sayımız da epey arttı. 
Bu tercihin devam edeceğini düşünüyorum.

Bildiğiniz üzere sürdürülebilirlik ve çevrecilik, pandemi 
ile beraber varlığını güçlendirdi. Sizin bu alanda 
yaptığınız çalışmalar neler? Kaldı ki, Hisarönü Körfezi 
ara ara kirlilik söylemleri ile de anılıyor. Bu doğrultuda 
sizin gibi kurumların varlığı nasıl bir anlam ifade ediyor? 
Pandeminin doğaya doping etkisi yaptığını düşünüyorum. İnsan 
hareketliliğinin durma noktasına gelmesi, karbon salınımının 
keskin biçimde azalması, kirletici faktörlerin deyim yerindeyse 
mola vermesi gezegene iyi geldi. İnsanlar şunu gördüler: Tek doğru 
zannettiğimiz yaşam tarzı, dünyanın döngüsüyle uyumlu değilmiş. 
Bizim yaptıklarımıza dönersek, atık alımla ilgili çözüm ortağımız 
TURMEPA ile bu sezon marinamızda ve çevrede bulunan 
yatların atık sularını sorunsuz bir şekilde topladık. Marinamıza 
gelen teknelere daha iyi hizmet vermek için kirli atık su 
kapasitemizi artırdık. Marinamızda bulunan Sahil Güvenlik 
unsurları ile marinamız ve çevre koyların daha iyi korunabilmesi 
hususunda görüş alışverişinde bulunduk. Martı Marina 
Yacht Club, Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
tarafından verilen Sıfır Atık Belgesi sahibidir. Hisarönü 
Körfezi’nin temizliği, denizdeki biyolojik çeşitlilik, kıyılardaki 
doğal bitki örtüsü ve bu benzersiz tabiat, tesisimizin ve bizlerin 
varlık sebebidir; koruma faaliyetlerinde aktif rol üstlenmeyi 
sürdüreceğiz. 

Marinacılık ya da geniş manada turizm için 
“çevrecilik”, basit bir söylem değil; eylemlerimizle 

destekleyeceğimiz ana faaliyet alanımızdır.  

“TURMEpA SöZ KoNUSU DENİZ vE DoğA 
oLDUğUNDA AKLA İLK GELEN STK”
Türkiye’de temiz deniz ve doğal deniz alanlarının 
korunması gündem olduğunda, ilk akla gelen sivil inisiyatif 
elbette TURMEPA. Martı Grubu olarak varlık sebebimiz, 
parçası olduğumuz ve içinde hizmet sunduğumuz bu 
tabiat harikası coğrafyadır. Marinacılık ya da geniş 
manada turizm için “çevrecilik”, basit bir söylem değil; 
eylemlerimizle destekleyeceğimiz ana faaliyet alanımızdır. 
TURMEPA ile iş birliğimizin giderek artan hızda devam 
edeceğini umuyorum. Elimizden geldiğince, imkanlar 
elverdiğince bu çevre gönüllüsü hareketin yanındayız. 
Bugüne dek yaptığı değerli çalışmalar sebebiyle hem 
Marina Genel Müdürü hem de bu cennet vatanın talihli 
bir evladı sıfatıyla, kendilerine şükranlarımı sunuyorum ve 
başarılarından ötürü tebrik ediyorum.



Diğer yandan Ar-Ge ve teknolojik altyapıya 
olan yatırımlar da hızla artmaya başladı. 
Marinanızın daha modern bir altyapıya kavuşması 
için planlar mevcut mu?
Teknoloji, hayatımıza giderek daha çok nüfuz ediyor, biz de 
dünyadaki iyi örnekleri takip ederek işimizi daha iyi yapma 
yolunda teknolojinin nimetlerini değerlendiriyoruz. Bu, az 
önce bahsettiğimiz doğanın izlenmesi ve korunması ile ilgili 
bir projede teknoloji kullanımı da olabilir, sunduğumuz 
hizmetlerin iş akışına yönelik de olabilir. Bu hassas dönemde iş 
süreçlerimizde sosyal teması azaltmak için mümkün olan tüm 
adımları online çözmeye gayret ettik. Pandemide, iş dünyasında 
faal olan tekne sahipleri büyük kentlerdeki mesailerini uzaktan 
erişimle yürüttüler. Bu hususta aksaklık olmaması için internet 
altyapımızı güçlendirdik ve kendilerine kesintisiz bağlantı 
olanağı sunduk. İş amaçlı büyük buluşmalar için otellerimizdeki 
toplantı odalarını onlara açtık. Projeksiyon cihazı, perde, 
mikrofon, ses sistemi, tüm gün boyunca çay, kahve ve atıştırmalık 
servisi ve özel asistanlık hizmetleri temin ettik.

Martı Marina, aynı zamanda kulüp konsepti, yat festivali 
gibi etkinliklerle de konuşuluyor. Sosyal mesafe ve seyahat 
yasakları gibi durumlar bu faaliyetlerinize nasıl yansıyor? 
Martı Marina Yacht Club; Hemithea, Baraka Otel Mistral 
Restaurant, Lobby Lounge, Butik Patisserie ve marketiyle 
kulüp konseptinde komple bir tesis. Uzun dönem bizimle olan 
misafirlerimizle birlikte yarattığımız sıcak bir aile ortamına 

rağmen, bu hassas dönemde geniş katılımlı etkinliklerimizi 
erteledik. Ancak her yıl DAT ile gerçekleştirdiğimiz 
“Sevgi Çemberi”ni İçişleri, Sağlık, Kültür ve Turizm 
Bakanlıklarımızın COVID-19 önlemlerine uyum göstermek 
kaydıyla gerçekleştirebildik. Martı Grubu olarak çok önem 
verdiğimiz ulusal bayramlarımızı yat sahipleri ile COVID-19 
sınırlamaları çerçevesinde kutladık. Her şeyin gönlümüze 
göre olduğunu söyleyemeyiz ama tartışmasız önceliğimiz tüm 
personelimizin ve dostlarımızın sağlığıdır. Bundan sonraki 
etkinlik takvimimiz dünyadaki ilaç ve aşı çalışmalarının 
başarısı, toplumdaki yaygınlığı ve pandeminin seyrine bağlı 
şekillenecek.

Bundan sonraki süreçte yeni hedefleriniz neler, yeni 
yatırım ve projeler söz konusu mu? Marinacılık sektörü 
için beklenti ve öngörüleriniz ne yönde?
Martı Marina Yacht Club; konumu, doğası ve sunduğu 
hizmetlerle Türkiye’nin gözde marinalarından biri. Zorlu 
şartlara rağmen, bu yıl başardıklarımızı ileri noktalara taşımayı 
ve daha çok sayıda tekne sahibi ile buluşmayı hedefliyoruz. 
Yatırımlarımızı hepimizi üzen İzmir depremindeki acı 
tecrübeleri ve ciddi aksaklıkları yaşamamak adına altyapı 
güçlendirmeye yöneltmiş durumdayız. Marinadaki sosyal 
alanlarda da yoğunluğun az oluşundan istifade ederek yenileme 
ve geliştirme faaliyetlerimiz sürüyor. Yatırım planımızdan 
geri adım atmadık, misafirlerimizi pozitif manada şaşırtmak 
istiyoruz. Malumunuz deniz, herkese özgürlük sunardı; pandemi 
döneminde emniyet ve güvence sunduğunu da görmüş olduk. 
Tekne yatırımını karşılayabilecek mali güce sahip ama henüz 
denizciliğin keyfine varamamış insanların yakın dönemde tekne 
edinmeye, denize çıkmaya, marinalarda konaklamaya sıcak 
bakacağını öngörüyoruz. Bu anlayışla, sektörümüzün ilerleyen 
yıllarda büyüyeceğine dair inancımı muhafaza ediyorum.

mavimarina

“CoğRAFİ KoNUMU 
MARTI MARİNA’yI öNE ÇIKARIyoR”
Biz her sabah güne Türkiye’nin cennet köşelerinden 
birinde olduğumuz bilinciyle başlıyoruz. Benim için 
ülkenin en güzel marinasındayız. Önünüzde panoramik 
marina manzarası, arkanızda yemyeşil çam ağaçları, göz 
alabildiğinde turkuaz deniz… Konumu itibarıyla yat 
sahiplerinin geceleme yapabilecekleri koylara yakınlığı 
Martı Marina’yı bu yakın coğrafyada öne çıkarıyor. 
Teknelerinde uzun süre konaklayan misafirlerimizin oltayla 
balık tuttuğunu da gördük, hatta marina içinde yüzmek de 
mümkün; zira tesisimiz Mavi Bayrak sahibi.
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ÇOCUklar sUYU kODlUYOr. 
h2OkUllU OlDU! 

Denizler için Yeni elçiler Yarattı
GELECEK NESİLLERE, TEMİZ DENİZLER VE YAŞANABİLİR BİR DÜNYA BıRAKMAK ADıNA 

TURMEPA TARAFıNDAN İSTANBUL KALKıNMA AJANSı HİBESİYLE HAYATA GEÇİRİLEN “ÇOCUKLAR 
SUYU KODLUYOR. H2OKULLU OLDU!” PROJESİ, YÜKSEK FARKıNDALıK VE MÜCADELE AZMİ TAŞıYAN 
BİNLERCE GENCİN KAZANıMı İLE SONA ERDİ. PROJE VE TURMEPA SAYESİNDE DENİZLERE, KİRLİLİĞE 

YÖNELİK FARKıNDALıK KAZANDıKLARıNı AKTARAN GENÇLERİN ORTAK PAYDASıNDA İSE PROJE 
BOYUNCA EDİNDİKLERİ DONANıMı VE BİLGİYİ BAŞKALARıNA AKTARMAK VAR.

yaşaması sağlandı, bir yandan da mavi sular üzerinde artan 
baskıya yönelik çözümsel projeler üretildi. Bu süre zarfında 
öğrenciler tarafından, denizlerin daha fazla hayat bulması için 
birçok proje ortaya kondu. İstanbul Valiliği, Sarıyer İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğinde 
yürütülen projede, 42 çözüm önerisi arasından “özgünlük, 
bilimsellik, uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik” olmak üzere dört 
kategoride seçilen 12 projeye ödüller verildi. 

TURMEPA’nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 
çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Çocuklar ve Gençler Mali 
Destek Programı kapsamında aldığı hibe ve Clariant Türkiye’nin 
sponsorluk desteğiyle hayata geçirdiği “Çocuklar Suyu Kodluyor. 
H2Okullu Oldu!” projesi, 9 Kasım 2020 tarihinde online olarak 
gerçekleşen panayır ile sona erdi.
2018 yılından bu yana devam eden proje ile bir yandan 
çocukların denizler ve su kaynaklarımıza dair farkındalık 
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24 ay süren “Çocuklar Suyu Kodluyor. H2Okullu Oldu!” 
projesinin pek çok kazanımı oldu. İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki 
28 okulda öğrenim gören 5’inci ve 6’ncı sınıf öğrencilerinden 
oluşan 5 bin çocuğa ve 400 öğretmene denizler ve su kaynaklarının 
önemi anlatılırken, 60 öğretmene de STEAM Hizmet İçi 
eğitimleri verildi. Proje hibesi ile Sarıyer Mehmet Akif 
Ortaokulu’nda atıl durumda olan bir alan, çocuklar ve gençler 
için yaratıcılık ve teknoloji odaklı bir STEAM laboratuvarına 
dönüştürüldü. Böylece çocuklar; teknoloji odaklı bilgisayar oyunu 
geliştirme, mobil uygulama yazılımı, veri mühendisliği, robotik 
ve yapay zeka, nanoteknoloji, biyoteknoloji gibi geleceğin meslek 
alanlarına ilişkin farkındalıkları artırılarak kariyer gelişimine 
yönlendirilmiş oldular. TURMEPA ve diğer paydaşların birlikte 
inşa ettiği ve 30 bilgisayarın kullanıma sunulduğu laboratuvar 
Sarıyer’deki öğretmen ve öğrencelere armağan edildi. 
Denizlerin bugününe ve geleceğine yönelik birbirinden 
başarılı çözüm önerileri ortaya koyan öğrenciler, proje boyunca 
öğrendiklerini, projelerini ve duygu, düşüncelerini dergimiz 
DenizTemiz’e değerlendirdi. 
Tüm öğrenciler için projenin temel çıktısı “denizlerdeki tahribat 
ve bunun giderilmesine yönelik bir şeyler yapılması gerektiği” 
olurken; esas ortak paydayı ise proje sırasında TURMEPA’dan, 
diğer paydaşlardan ve öğretmenlerinden aldıkları bilgi ve 
donanımı başkalarına da aktararak, denizleri içinde bulunduğu 
yıkımlardan kurtarmak oluşturdu.

28
pRoJEyE DAhİL 

oLAN oKUL SAyISI

5.000
EğİTİM vERİLEN 
ÇoCUK SAyISI

400
EğİTİM vERİLEN 

öğRETMEN SAyISI

60
STEAM hİZMET 

İÇİ EğİTİMİ ALAN 
öğRETMEN 

SAyISI

42
üRETİLEN 

pRoJE SAyISI

12
öDüL ALAN 

pRoJE SAyISI



üzerinden çocuklara suyu nasıl tasarruflu kullanabileceğimizi 
anlatıyor. Çocuklara suyun önemini anlatmak, denizlerin 
kirlenmesine, suların boşa akmasına engel olmak oyundaki 
temel hedefimizdi. Şimdiki hedef ise bunu gerçek dünyada da 
anlatmak.” 
Grubun üyelerinden Derviş Doruk Sarıkaya ise, “TURMEPA 
bana denizleri korumayı aşılamanın yanında birlikte hareket 
etmenin önemini de öğretti. Birlikte hareket edebilirsek, çok 
daha fazlasını başarabiliriz” diyor.

“AZ İMKAN İLE ÇoK şEyİN 
yApILABİLECEğİNİ öğRENDİK”
Otobot ekibinden Elif Tülay, Barış, Boran, Kerin, Sudenaz ve 
Muhammed Emir, yer yer zorlanmış olmalarına rağmen, elde 
ettikleri başarının gurur verici olduğunu söylüyorlar. “Robotik 
kodlamayı ve eldeki az imkan ile çok fazla şeyin yapılabileceğini 

ama daha da önemlisi bir şeyleri başarabileceğimizi öğrendik” 
diyen ekip, bir diğer öğrendikleri konunun da “denizlerdeki 
kimyasal maddeler” olduğunu ekliyor. Otobot ile ulaşmak 
istedikleri asıl hedefin denizlerin kirlilik oranını düşürmek 
olduğunu aktaran proje ekibi, ürün ile denizlerdeki petrol, yağ vb. 
maddeleri sudan ayrıştırmayı planlıyor. 
“Çevreyi, doğayı, denizleri koruyalım, kirletmeyelim, fazla su 
harcamayalım” diyen Otobot takımı, projeyi ilerletme ve suyun, 
denizlerin önemini çevrelerindeki herkese öğretme amacı ile 
hareket edeceklerini belirtiyor.
Okulun bir diğer ödüllü projesi Debi Ölçer takımından Elanur 
Karahan ise düşüncelerini ve yaşadıklarını şu şekilde ifade 
ediyor: “Aldığımız ödül benim için güzel bir proje yaptığımızı ve 
istenince yapılabileceğini öğretti. Temel isteğimizse denizleri ve 
gezegenin geleceğini kurtarmak.”

MEhMET İpGİN oRTAoKULU

üÇ pRoJE üÇ öDüL
Projenin en başarılı okulu olarak ön plana çıkan Mehmet 
İpgin Ortaokulu, bilimsellik ve uygulanabilirlik kategorilerinde 
“Otobot” ve “Su Muhafızları Oyunu” ile birincilik kazanırken; 
sürdürülebilirlik kategorisinde ise “Debi Ölçer” projesi ile 
ikinciliği aldı. 
Projelerde yer alan öğrenciler sürecin zorlu ancak bir o kadar 
da öğretici ve faydalı geçtiğini ve ortaya koydukları emeğin 
karşılığında aldıkları ödüllerin kendileri için gurur verici 
olduğunu söylüyor. Ancak aldıkları bu ödüllerin, bir sorumluluk 
yüklediğinin farkında olduklarını da eklemeden geçmiyorlar.  
Su Muhafızları Oyunu grubundan Yahya Çenberci, projenin 
kendisi için iki önemli kazanç sağladığını söylüyor: “İlk olarak su 
kaynaklarının önemini, ikinci olarak da kodlamayı öğrendim. 

Şu an aynı program üzerinden yeni oyunlar tasarlayabilirim.”
Ortaya koydukları suları koruma amaçlı oyunun asıl hedefinin 
su tasarrufuna yönelik olduğunu belirten Çenberci, oyunu 
bitirebilmenin tek yolunun her bölümde daha fazla su 
tasarrufundan geçtiğini ifade ediyor.
Oyunun, pandemi koşullarının yarattığı kısıtlılıklardan dolayı 
bitemediğini aktaran Çenberci, “Bu oyun aslında bizim için 
bir başlangıçtı. Bitmedi ama buradaki temel amacımızın 
oyunu bitirmekten öte suları korumak olduğunu biliyoruz ve 
bu farkındalık aşamasını bitirdik. Bundan sonrasında bunu 
başkalarına aktarmaya çalışacağız” diyor.
Grubun bir diğer üyesi Mustafa Berk Bay, projede kendisi için 
en temel öğretinin denizlere verilen zararın boyutunu algılamak 
olduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Denizlere verdiğimiz 
zararın bir şekilde bize yansıdığını öğrendim. Projemiz, oyun 

maviproje

66



67

Selcan Katkıcı, kazandıkları bu çevre bilincini diğer tüm 
bireylere aşılamanın en önemli projeleri olduğunu ve temiz 
denizlerin önemini vurguluyor: “Temiz deniz, temiz gelecek!”
Tuana Atmaca ise, pandeminin kısıtlılıklarına rağmen projeyi 
neticelendirebilecek isteği kendilerine aşılayan TURMEPA’ya 
teşekkür ederek, Sahil Robotu’nun bir proje olarak kalmamasını, 
ürüne dönüştürülmesini planladıklarını söylüyor ve “Daha temiz 
sahiller ve denizlere katkı sunmak artık bizim sorumluluğumuz” 
şeklinde konuşuyor.

FERhAN FEyZİoğLU İLKoKULU

TEMİZ DENİZLER İÇİN SAhİL RoBoTU
Bilimsellik kategorisinde ortaya koydukları “Sahil Robotu” 
projesi ile ikincilik ödülüne layık görülen projenin mimarları 
Beyza Nur Zengin, Defne Sultan Ufuklar, Selcan Katkıcı ve 
Tuana Atmaca iki yıl süren “Çocuklar Suyu Kodluyor. H2Okullu 
Oldu!” projesinin kendilerine deniz temizliği hassasiyetini, 
denizlerin neden temiz kalması gerektiğini öğrettiğini 
söylüyorlar.
Öğrendiklerini somutlaştırmak ve mavinin geleceğine çözüm 
sunmak adına Sahil Robotu’nu geliştirdiklerini kaydeden 
öğrenciler, proje sürecinde detaylı araştırmalar yaptıklarını ve 
TURMEPA’nın desteği ile Maker Çocuk Atölyesi’nde eğitimler 
aldıklarını belirtiyorlar.
Yoğun bir çalışmanın ve emeğin sonucu ortaya çıkan robot, 
sahilleri temizleme görevi görüyor. Sahildeki atıkları, uzaktan 
kumanda ya da Bluetooth aracılığıyla çalışan kol sayesinde 

arkasındaki atık haznesine veya yakındaki bir çöp/atık kutusuna 
bırakıyor.
Çöpleri toplayarak, çevre kirliliğini en aza indirmek istediklerini 
ifade eden öğrencilerden Beyza Nur Zengin, “TURMEPA’nın 
hayata geçirdiği Çocuklar Suyu Kodluyor. H2Okullu Oldu! 
projesi sayesinde artık tükettiğimiz oksijenin yarısının 
denizlerden sağlandığını biliyoruz. Bu bilgi bize atıkları 
azaltmamız ve denizlerin oksijen üretebilmesi için temiz kalması 
gerektiğini öğretti. Ben ve ekip arkadaşlarım da bu doğrultuda 
sahil temizleme robotu yapmaya karar verdik” diyerek robotun 
ortaya çıkış hikayesini anlatıyor. 
Robotun yapımının 5-6 ay kadar sürdüğünü aktaran Defne 
Sultan Ufuklar, destekçileri olan TURMEPA, Maker Çocuk 
Atölyesi ve öğretmenlerine teşekkür ederek, kazandıkları bu 
ödülün hem kendileri hem de okulları için bir gurur olduğunu 
söylüyor.

Tüm öğrenciler için projenin temel çıktısı “denizlerdeki 
tahribat ve bunun giderilmesine yönelik bir şeyler yapmak” 

olurken; esas ortak paydayı ise öğrendiklerini başkalarına 
aktarmak ve denizlerdeki kirliliği azaltmak oluşturdu.



Yağmur sularını toplayıp okulları ve çevredeki hayvan ve bitkiler 
için kullanmayı amaçladıklarına dikkat çeken ekip, “Yağmurlar, 
dünyamız için oldukça önemli fakat hemen ulaşamayacağımız 
bir kaynak. Biz de bu projeyle yağmur suyuna daha çabuk ulaşıp, 
onu kullanmayı hedefledik. Ayrıca yağmur sularına bu şekilde 
ulaşmak, suyu daha temiz elde etmemizi sağlayacak” diyor.
Bu projeyle ekip olarak çalışmayı, sabırlı olmayı, çok önemli 
konularda bilgi ve fikir sahibi olmayı ve eğer yeterince çalışılırsa 
her soruna bir çözüm bulunabileceğini öğrendiklerini aktaran 
Suya Kucak Aç takımı, aldıkları ödülün ifadesinin de bu değerler 
ve kazanımlar olduğunu vurguluyor.
Bundan sonraki amaçlarının projeyi daha fazla anlatıp alacakları 
bir destekle ürünleştirmeye çalışmak olduğunu dile getiren ekip 
üyeleri, henüz denizler ve doğa için harekete geçmemiş olanlara 
da sesleniyor: “Suya kucak aç ve suyu koru.”

oRGENERAL EMİN ALpKAyA oRTAoKULU

“SUyA KUCAK AÇ vE SUyU KoRU”
Ecrin Sofu, Rabia Kabil, Sühel Azra Bozkuş, Berkay Hançerli, 
Vehbi Demir, Nazlı Ağca ve Mert Ölmez, uygulanabilirlik 
kategorisinde “Suya Kucak Aç” projesi ile ikinci oldu. İşe 
“suyun hayatımızdaki önemi nedir” sorunun cevabını araştırarak 
başlayan ekip, araştırmaları sonucunda geleceğin en önemli 
sorununun su olduğunun farkına varmış. Bu fark edişte 
TURMEPA’nın katkılarına değinen Suya Kucak Aç ekibi, proje 
ile derneği tanıma fırsatı da bulduklarını söylüyor ve şöyle devam 
ediyor: “Bu projeyle ilk olarak TURMEPA isimli, denizlerimizin 
temizliği ve geleceği için çalışan bir dernek olduğunu öğrendik. 
Bu derneğin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi sahibi olduk. Ve 
yine TURMEPA’nın sayesinde öğrendiğimiz bilgileri ve kodlama 
eğitimini nasıl ve ne şekilde kullanabileceğimizi de öğrendik.”
“Teknolojinin insanlık yararına kullanıldığında ne kadar önemli 
bir nimet olduğunu öğrendik” diyen ekip üyeleri, düşüncelerini şu 
şekilde aktarıyor: “Sadece bir yılda, ne kadar su israf ettiğimizi, 
ne kadar suyu kirlettiğimizi ve insanlar dışındaki canlılara ne 
kadar haksızlık ettiğimizi gördük. Projemizi belirledikten sonra 
öğretmenimiz rehberliğinde kodlama eğitimimiz başladı ve bu 
eğlenceli kısım, aynı zamanda teknolojinin gücü ile geleceğe 
yarar sağlayabileceğimizi gösterdi.”

Proje hibesi ile Sarıyer Mehmet Akif Ortaokulu’nda atıl 
durumda olan bir alan, çocuklar ve gençler için yaratıcılık ve 

teknoloji odaklı bir STEAM laboratuvarına dönüştürüldü.
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şEhİT MUhARREM KEREM yILDIZ  
İMAM hATİp oRTAoKULU

“SADECE BUGüN İÇİN DEğİL, 
yARINLAR İÇİN DE ÇALIşMALIyIZ”
Sulamatik projesi ile sürdürülebilirlik kategorisinde birincilik 
kazanan ekipten Ahmet Kerem Yıldız, suyun kullanımı ve 
denizlerdeki kirlilik noktasında önemli bilgiler öğrendiklerini 
ve aslında son derece kısıtlı bir kaynağa rağmen ne kadar 
fazla tükettiklerini fark ettiklerini söylüyor ve şöyle diyor: 
“Denizlerdeki kirliliğin düşündüğümüzden daha fazla olduğunu, 
içme sularının ne kadar kısıtlı olduğunu, ne kadar tasarruflu 
kullanmamız gerektiğini öğrendik; suya karışan kimyasal 
maddeleri daha aza düşürmemiz gerektiği bilincine vardık. Ve bu 
yüzden, elimizdeki temiz suyu israf etmemek amacıyla projemizi 
yaptık.
Çevre sorunları gibi görmediğimiz, bilmediğimiz, birçok sorunun 
bilincine vardık. Ve bunun sonucunda ‘neler yapabiliriz, her bir 
bireyin elinden ne gelebilir, nasıl çözümleyebiliriz’ gibi sorulara 
cevap bulduk.”
Yıldız, Sulamatik’in amacının su israfını en aza indirgemek 
olduğunu belirtiyor ve “Özellikle sera, tarla veya saksı gibi bitki 
yetiştirilen alanlarda su kullanımını azaltmak istiyoruz. Ödül 
aldığımız için mutluyuz ancak asıl hedefimiz, ödül almak değildi. 
İnsanlara çevre bilinci kazandırmak, temiz suyun hayatımızdaki 
önemini kavramak ve anlatmak, suyumuzu tasarruflu 
kullanabilmeyi göstermek için projeye başladık” diyor.
Yaklaşık bir sene boyunca çalışmalar ve araştırmalar yaptıklarını 
dile getiren Yıldız, projenin ortak bir akıl ürünü olduğunu ve 
ortak aklın başta TURMEPA olmak üzere öğretmenlerini, 
ailelerini ve çevrelerini de kapsadığına vurgu yapıyor.
Yaşanılabilecek bir dünya için, yararlı tüm projelere katılmaya 
hazır olduklarının altını çizen Yıldız, okullar fiziki olarak 
açıldığında bilinçlendirme amaçlı bir sunum yapmak 
istediklerini söylüyor ve “Sadece bugün için değil, yarınlar için de 
çalışmalıyız” diyerek herkesi, maviyi korumaya davet ediyor.

RECAİZADE EKREM oRTAoKULU

“FARKINDALIK İÇİN ÇALIşMAyA 
DEvAM EDECEğİZ”
“Detect and Warning” projesi ile bilimsellik alanında üçüncülük 
ödülü alan Eylül Kabiloğlu ve Elif Sude Uçar, her şeyin 
TURMEPA’nın okullarında verdiği farkındalık eğitimi ile 
başladığını söylüyorlar. Bundan sonraki sürecin rehber öğretmenlerle 
grupların oluşturulması, problemlerin belirlenmesi, fikir yürütülmesi 
ve en uygun fikrin seçilerek hayata geçirilmesi şeklinde devam 
ettiğini ifade eden Eylül Kabiloğlu, “Bu süreçte hem ülkemizde hem 
dünyada su kirliliği ve alınabilecek önlemler hakkında bilgi sahibi 
olduk. Denizlerin, göllerin, akarsuların ve okyanusların büyük tehdit 
altında olduğunun farkına vardık” diyor.

“Projemizde denizleri insan 
vücuduna benzettik ve buradan 
yola çıkarak akciğer modelini 
denizler için uygulamaya çalıştık. Kanı 
temizleyen alvuyar hücrelerinden ilham 
alarak ‘alvekül’ adını verdiğimiz sistemleri 
oluşturduk. Bu sistem ile denizleri tehdit eden unsurlardan biri olan 
‘atık yağ ve benzin’ sızıntılarını denizlerden ayrıştırmayı amaçladık” 
diyen Elif Sude Uçar ise, bu amacın oluşturulmasında emeği geçen 
eğitmenlere ve TURMEPA’ya teşekkürü borç bildiğini belirtiyor.
TURMEPA’nın ve projenin kendilerine sunduğu en önemli şeyin 
çevre ve denizler nezdinde yarattığı duyarlılık olduğuna dikkat 
çeken Elif Sude Uçar, şöyle devam ediyor: “Projede geçirdiğimiz 
süre zarfında acilen bir şeyler yapmamız gerektiğini gördük. 
Bu ödül de bir hatıra olmasının ötesinde yapılabileceklerin ve 
başarılabileceklerin bir göstergesi. Bu proje bizim için bir başlangıçtı 
ve bundan sonra da devam edeceğiz.”
“Şu anda öğrendiklerimi daha ileriye götürmek için kodlama ve 
ardinyo çalışmalarına devam ediyorum. Bu bilgilerle hem kendimde 
hem yakın çevremde farkındalık oluştuğuna inanıyorum” diyen 
Eylül Kabiloğlu ise, herkesin denizler ve çevre konusundan farkında 
olmasını rica ediyor ve bu farkındalığın gelişmesi için öğrenmeye ve 
çalışmaya devam edeceklerinin altını çiziyor.
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daha fazla denizi koruyabileceğimizi ve daha hızlı hareket 
edebileceğimizi gördük” şeklinde anlatıyor.
Ürünün nasıl çalıştığını aktaran Feyza Eyibil ise şunları 
söylüyor: “Denizlerimizin sandığımızdan ve gördüğümüzden 
çok daha fazla kirli olduğunun farkına vardık. Yaptığımız 
proje de bu kirliliğin azaltılması amacını taşıyor. Ürünümüz, 
denizin üzerinde bulunan atıkları toplayarak denizi temizliyor. 
Projemizin amacı, denizleri temizleyerek dünyamızı daha 
yaşanılabilir bir yer haline getirmek.”
“TURMEPA bize denizlerin, tüm canlılar için ne kadar önemli 
olduğunu, dünyamız için 
önemli bir oksijen kaynağı 
olduğunu ve onu nasıl 
korumamız gerektiğini 
öğretti ve bu konuda 
beni bilinçlendirdi” diyen 
Ayşenur Gür, kendilerine 
sunduğu bu şans ve 
öğrettiklerinden dolayı 
TURMEPA’ya teşekkür 
ederek devam ediyor: 
“Bu gerçekten büyük bir 
ödül. Aldığımız madalya 
uzun uğraşlar sonucunda 
başarıya ulaştığımızı 
sembolize ediyor. Çok 
mutlu ve gururluyuz. Ama tabi ki sadece bu değil. Bu aynı 
zamanda bize verilen bir sorumluluk. Bundan sonrasında 
denizleri korumak ve korumaya teşvik etmek için çalışmayı 
sürdüreceğiz.”
Bundan sonraki amaçlarının projeyi daha da geliştirip, 
uygulanabilir hale getirmek olduğunu ifade eden Eugeniu 
Miron, “Deniz temizliği konusunda bir nebze de olsa katkıda 
bulunabilirsek ne mutlu bize. Ayrıca, denizler ve çevremizle 
ilgili önce yakınlarımız sonra tüm insanlarda bilinç uyandırmak 
istiyoruz. Gerek sosyal medyada gerekse farklı yerlerde 
öğrendiklerimizi paylaşıp insanları bilinçlendirmeyi ve bu 
konuda uyarılarda bulunmayı planlıyoruz” diyor ve henüz işin 
içinde olmayanlara bir mesaj iletiyor: “Kirletme denizi, baltalama 
geleceği!”

TüRKAN EFE oRTAoKULU

“KİRLETME DENİZİ, BALTALAMA GELECEğİ”
 “Deniz Kalkanı” ile Çocuklar Suyu Kodluyor. H2Okullu Oldu! 
projesinde uygulanabilirlik kategorisinden üçüncülükle dönen 
ekip üyeleri Batın Ege May, Eugeniu Miron, Feyza Eyibil ve 
Ayşenur Gür, proje sürecinin son derece eğlenceli ve verimli 
geçtiğini aktarıyor.

Batın Ege May, yaşadıkları bu süreci, “Nasıl kodlama 
yapabileceğimizi ve bir düzeneğe bunu nasıl aktarabileceğimizi, 
3D tasarım yapmayı öğrendik. Denizlerin nasıl kirlendiği 
ve bununla ilgili neler yapabileceğimiz konusunda detaylı 
araştırmalar yaptık. Tüm bunların sonucunda da denizlerimizin 
hayatımızda büyük bir önemi olduğunu, denizleri kirletirsek 
dünyamız açısından kötü sonuçlar doğuracağını ve grup çalışması 
sayesinde birbirimize destek olmayı öğrendik. Projemizi yaklaşık 
sekiz ayda tamamladık. Bahçeköy Açı Lisesi’ndeki bazı öğrenci 
ve öğretmenler de bize destek oldular. Bu birlikte çalışma 
durumu bizi çok memnun etti çünkü bu sayede bir araya gelerek, 

2018 yılından bu yana devam eden proje ile bir yandan 
çocukların denizler ve su kaynaklarına dair farkındalık 

yaşaması sağlandı, bir yandan da mavi sular üzerinde artan 
baskıya yönelik çözümsel projeler üretildi.
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projeye ihtiyaç olduğunu vurguluyor.
Onur Cihangir ise, “Gezegenimizdeki ekolojik sistemin biz 
insanlar tarafından nasıl tahrip edildiğini insanlara bir şekilde 
anlatmak bizim amacımız olmalıydı. Ve bu konuda bir şeyler 
yapmalıydık. Bunu da heykeller yaparak anlatmaya karar 
verdik. İzleyicilerin empati kurarak, kendilerini hayvanların 
yerine koymasını istedik. Evimize giren küçük bir sinekten 
bile ne kadar rahatsız olduğumuzu düşünelim… Peki, bizler 
hayvanların evi sayılacak yaşam alanlarını işgal ettiğimizde onlar 
ne düşünüyor? Yaşam alanları insanlar tarafından yok edilince 

oSMAN SAÇMACI oRTAoKULU

yAşAM ALANLARININ öNEMİNE 
DİKKAT ÇEKTİLER
Özgünlük kategorisinden birincilikle ayrılan “Sessiz Çığlık” 
projesinin ekip üyeleri, aldıkları eğitimlerden projenin hayata 
geçmesine, edindikleri farkındalıktan projenin amacına ve 
denizlerin geleceğine kadarki süreci değerlendirdi, duygu ve 
kazanımlarını paylaştı:
Yağmur Annaç: “Bizler projemize pandemi döneminden önce 
başlamıştık. Çevre kirliliğinin gezegenimize vermiş olduğu 
zararlar hakkında oldukça detaylı araştırmalar yapmış ve bu 
konu hakkında bilgi toplamıştık. Çok yakın bir zamanda küresel 
ısınma nedeniyle Avusturalya kıtasındaki yangınları içimiz 
acıyarak izlemiş, oradaki hayvanların çaresiz bakışlarından çok 
etkilenmiştik.”

“Çevre kirliliği hakkında daha detaylı bilgi edinmek üzere 
Sarıyer Belediyesi’ne başvurarak Çevre Koruma Kontrol 
Müdürü'nden randevu talep ettik ve projeye katılan tüm 
arkadaşlarımızla birlikte oldukça verimli ve keyifli geçen bir 
söyleşi gerçekleştirdik” diyen Elif Eylül Yörük, bu toplantıda 
merak ettiklerini sorduklarını ve bunlara aldıkları cevapların 
projeye daha motive başlamalarını sağladığını söylüyor.
 “Lavabolara veya toprağa dökülen bir kilogram atık yağın 
bir milyon metreküp içme suyunu yok ettiğini öğrenmek bizi 
geleceğimiz açısından oldukça endişelendirmişti. Denizlerin 
ve içindeki tüm canlıların atık yağlardan, her türlü plastikten, 
endüstriyel atıklardan, batık tankerlerden, nükleer santrallerden, 
atık dolu varillerden, nasıl zarar gördüğünü araştırdık. Deniz 
kirliliği ile ilgili araştırmalarımızda en çok etkilendiğimiz şey 
fotoğraflar olmuştu. Bu sebeple, özellikle deniz canlılarının deniz 
kirliliğinden çekmiş olduğu acılarla ilgili bir proje yapmaya karar 
verdik” açıklamasında bulunan Taha Abacı, denizlerin içinde 
bulunduğu durumun düzeltilmesi için daha fazla insana ve 
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kredi kartı büyüklüğünde olduğunu duyunca sağlığım için çok 
endişelenmiştim” diyor.
Ekin Rüzgar Yüksel: “Greta Thunberg’in iklim değişikliği 
ile ilgili yapmış olduğu konuşmayı izleyince bundan çok 
etkilendiğimi söylemeliyim. Gerçekten geleceğimiz için 
endişelenmeliyiz. Gazetelerde, televizyonlarda sürekli uzayda 
yaşanabilir gezegenlerle ilgili haberleri görüyorum. NASA ve 
diğerleri yaşanabilir bir gezegen arayacaklarına, enerjilerini 
gezegenimizi kurtarmaya harcamalılar. Güzel gezegenimizin 
güzel çocukları bunu hak ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de 
suyun ne kadar önemli ve su kaynaklarının tükenmekte olduğunu 
bilmeliyiz. El ele verirsek dünya bizim için yaşanabilir bir hale 
gelebilir.”
Okuldan mezun olmadan önce bu projeyi yapmış ve ödül 
kazanmış olmasının kendisi için çok önemli olduğuna değinen 
Muhammed Düzgün, “Araştırma yapmak, üretmek, ekip 
çalışması gibi kavramları birlikte uyguladık. Bundan sonra da 
buna benzer projelere katılmayı düşünüyorum. Öğrendiklerimizi 
çevremize anlatmamız gerektiğinin farkına vardık” diyor.

MEhMET AKİF oRTAoKULU

“öDüL BİR GURURDU vE 
DEvAMLI oLMASINI İSTİyoRUM”
Özgünlük kategorisinde üçüncülük sahibi olan “Atık 
Kabuklardan Su Arıtımı” proje ekibinden Ece Demir, “Bu proje 
sürecinde denizlerimizin nasıl kirlendiğini ayrıntılı şekilde 
inceleyerek çeşitli bilgiler 
edindik. Araştırmalarımızdan 
gördük ki, denizlerimizin 
kirlenmesindeki en önemli 
faktör insanın kendisi. 
Bu sebeple de denizlerin 
geleceğinin parlak olabilmesi 
yine insanlar tarafından atılacak 
adımlarla gerçekleşebilir. Ben, 
ekip arkadaşlarım ve diğer 

denize kaçan yaban domuzlarının yüzerek Tarabya ve Bebek 
sahilinde insanların arasına karıştığını hatırlayalım...” diyerek, 
canlıların yaşam alanları olan doğaya ve denizlere yaptığımız 
haksızlığın altını çiziyor.
Damla Çoruk da yaşam alanlarının önemine dikkat çekerek şöyle 
diyor: “Bizler buradan yola çıkarak kendimize sembol olarak 
deniz atlarını seçtik. Bir denizatı ailesi ve onlara refakat eden 
radyasyon sonucu mutasyona uğramış yürüyen bir balık yapmayı 
düşledik. Atıklarla kaplı bir atmosferin içinden çıkış yolunu 
arama çabalarını sadece atıklardan oluşan heykeller ve onu 
destekleyen görseller eşliğinde sunmayı düşündük. İnsanoğlunun 
doğaya karşı bu acımasızlığını da korkunç insan kahkahaları ve 
hayvan çığlıklarıyla, sessel olarak destekledik.”
Yasin Çoruk ise, “Yaptığımız fakat sergilemeye fırsat 
bulamadığımız projemizde doğadan topladığımız atıklardan 
oluşturulan heykeller sayesinde insanların doğaya vermiş olduğu 
zararları gösteren bir farkındalık yaratmak istedik. Hayvanların 
sessiz çığlıkları bizim mesajımızdı, umarız gereken yerlere ulaşır” 
şeklinde konuşuyor.

“KüRESEL SoRUNLARDA SALGIN 
hASTALIKLARIN ALTINI ÇİZMİşTİK”
“Çok ilginçtir, projemizin en başında beyin fırtınası yaparken 
tahtaya küresel sorunları yazmış ve en sonda insanoğlunun aç 
gözlülüğü sonucunda ortaya çıkabilecek sonuçlardan birisi olarak 
‘salgın hastalıklar’ın altını çizmiştik” diyerek, sorumsuzluğun 
bedelini yine insanların ödediğine/ödeyeceğine dikkat 
çeken Züleyha Yeğin, pandemiye vurgu yapıyor: “Projemizi 
tamamlamamıza fırsat vermeyen pandemi süreci, aslında bu 
konuda ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koydu.”
Ayşe Zeynep Çakmakgil: “COVID-19 süreci projemizi 
bitirmemize izin vermedi; yüzde 80’ini tamamlayabildik. Fakat 
sergileme ve sunuş kısmı gerçekleşmediği için de üzüldük. Hayal 
ettiklerimizi bu süreç bitince sergileyeceğiz.”
Erem Yağız Abanoz ise projeyi ortaya koyarken yalnızca atık 
malzemeler kullandıklarını ve böylece ortaya koydukları ürünün 
hem kendileri hem de projenin kendisi açısından daha değerli 
hale geldiğini aktardı. Ekip olarak çalışırken son derece faydalı 
bilgiler edindiklerini ve bu süre zarfında çok da eğlendiklerini 
aktaran Abanoz, takım olarak çalışmanın önemine de dikkat 
çekiyor.
TURMEPA’nın kendilerine verdiği eğitimlere ve bilgilere 
değinen Kadir Okay, “TURMEPA’nın denizlerle ilgili 
vermiş olduğu seminerlerde su küre hakkında bilmediğimiz 
birçok bilgi edindik ve bu da bizde bir farkındalık yarattı” 
ifadelerini kullanırken; İbrahim Ali Bayrak, “Bir haftada 
vücudumuza giren mikroplastik miktarının 5 gram yani bir 
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sonucu elde ettiği bilgileri yetkililere bildiriyor. Doğan, 
cihazın, bilgi aktarım özelliği sayesinde turizme de fayda 
sağlayabileceğine dikkat çekerek, “Ayrıca turistler de bir telefon 
uygulaması üzerinden anlık olarak sahillerin kirliliğini öğrenip, 
daha temiz kıyıları tercih edebilecekler” diyor.
“Projemiz denizlere kahraman olmak için tasarlandı” diyen 
Hacısalihoğlu ise, projedeki en büyük amacın hem denizleri hem 
de insanları korumak olduğunu söylüyor ve ekliyor: “COVID-19 
süreci bizim için zorlayıcı oldu ama yine de hedefimizden 
sapmadık. Ancak bu proje üzerinde yüz yüze daha fazla çalışmayı 
ve projemize yönelik sunumlar yapıp, insanlara anlatmayı, onları 
aydınlatmayı çok isterdik.”
Ekip üyeleri aldıkları ödülün kendileri için son derece anlamlı 
olduğunu söylüyor ve bu projenin bir parçası olmalarını sağlayan 
TURMEPA’ya, verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorlar. 
Hayatlarının bundan sonraki kısmında doğanın ve denizlerin 
farkında olacaklarını ve mücadeleye devam edeceklerini söylüyorlar. 

tüm okullardaki öğrencilerin ortaya koyduğu projeler aslında 
atılması gereken adımlardı. Biz okul olarak, yarışmaya üç proje 
ile katıldık. Projelerimizin genel amacı, deniz kirliliğine sebep 
olan maddelerin ayrıştırılarak, kirliliğin ve tahribatın önüne 
geçmek ve atık olan maddelerin ise geri dönüşüm yoluyla ülke 
ekonomisine katkı sağlamasına yardımcı olmaktır” diyor.
Projeyi sekiz ay gibi bir sürede, öğretmenlerinin yardımları 
sayesinde bitirebildiklerini dile getiren Ece Demir, 
TURMEPA’nın verdiği desteklere de değiniyor: “Elbette bu 
projenin hayata geçmesindeki temel etken TURMEPA oldu. 
TURMEPA sayesinde denizlerin temiz olmasının sadece bizler 
için değil, ekolojik unsur olarak deniz canlıları için de çok önemli 
ve gerekli olduğunu fark ettik. Denizlerimizin yaşadığı sorunların 
sadece bugüne değil, yarına da uzanacak sorunlar olduğunu ve 
harekete geçmek için hızlı davranmamız gerektiğini anladık.”
Projeden ödül ile dönmenin kendileri için büyük bir gurur 
kaynağı olduğunun altını çizen Ece Demir, sözlerini şu şekilde 
tamamlıyor: “Bu gururun devamlı olmasını istiyorum. Bundan 
sonra çeşitli sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ileride bu tür 
projelerde gönüllü olarak yer almak istiyorum.” 

KoCATAş BARBARoS oRTAoKULU

“pRoJEMİZ DENİZLERE KAhRAMAN 
oLMAK İÇİN TASARLANDI”
“Kirlilik Ölçer” projesi ile yarışmanın özgünlük kategorisinde 
üçüncü olan Sidelya Doğan, Elvin Neva Hacısalihoğlu, Aylin 
Damla Çelikel ve Hatice Ravza Eto, proje sürecinin son derece 
eğitici, verimli, eğlenceli geçtiğini belirtiyorlar. Proje süresince 
birçok yeni bilgi edindiklerini kaydeden ekip üyeleri, en önemli 
edinimlerinin denizlerdeki kirlilik ve neden korunması gerektiği 
üzerine olduğunu vurguluyor. Elvin Neva Hacısalihoğlu, bu 
çalışmanın kendilerine kattığı bir diğer kazanımın ise takım 
çalışması olduğunu söylüyor ve devam ediyor: “İki yıldır evde, 
okulda uğraşıp bu projeyi ortaya koymak gurur verici. Bu 
süre zarfında; takım halinde çalışmayı öğrendik. İş bölümü 
gerçekleştirdik ve sonuç olarak, birlikten kuvvet doğduğunu 
görmüş olduk. Aslına bakılırsa suyun, denizlerin dışarıdan 
görüldüğü gibi olmadığını, bunca zaman denizlerin bir kahraman 
ve kurtarıcı beklediğini fark ettik.” Aylin Damla Çelikel 
de “Ekip olarak uyumlu hareket etmeyi öğrendik” diyerek, 
Hacısalihoğlu’na destek veriyor.
Proje süresince denizlere nasıl fayda sağlayabileceklerini ve 
çocuklarda ve yetişkinlerde nasıl farkındalık yaratılabileceğini 
düşündüklerini belirten ekibin ortaya koyduğu Kirlilik Ölçer 
isimli ürün, iki yıllık bir çalışmanın neticesi. Dubaların içine 
konularak denizlerdeki kirlilik seviyesini ölçen cihaz, ölçüm 

TURMEPA ve diğer paydaşların birlikte inşa ettiği ve 
30 bilgisayarın kullanıma sunulduğu STEAM laboratuvarı, 

Sarıyer’deki öğretmen ve öğrencelere armağan edildi.
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Maker Çocuk Atölyesi bize gerek eğitim vererek gerek 
sorularımızı cevaplayarak çok büyük yardımlarda bulundu. 
Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri 
Müdürlüğü de bizi çok güzel ağırladı ve İstanbul’daki denizlerin 
nasıl temizlendiği ile ilgili bize çok güzel bilgiler verdiler.
TURMEPA sayesinde su kaynaklarımızı farkında olmadan 
bilinçsizce harcayıp onları kirlettiğimizin farkına vardık ve su 
kaynaklarımız hakkında birçok bilgi sahibi olduk. Aldığımız 
ödüller bu süreçte doğru yolda ilerlediğimizin ve doğru bir proje 
yaptığımızın kanıtı oldu. Bu projenin bize kattıklarını saymakla 
bitiremeyiz, sadece kısaca şunu diyebiliriz ki, bu proje kendimizi 
çok fazla geliştirmemize katkı sağladı ve TURMEPA sayesinde 
bu proje bizim için çok önemli bir deneyim oldu” diyor.
Bundan sonraki amaçlarının daha çok proje yapıp yarışmalara 
katılarak kendilerini geliştirmek olacağını ifade eden Yürür, 
“Bu öğrendiklerimizi akrabalarımıza, arkadaşlarımıza ve tüm 
tanıdıklarımıza anlatarak onları da bilinçlendirmeye çalışacağız” 
diyor ve son bir mesaj veriyor: “Bu mavileri koru ki Türkiye’m, 
geleceğimiz mavisiz kalmasın.”

MüCADELEyE yENİ pRoJELERLE 
DEvAM EDECEKLER
Ekibin tüm üyeleri bundan sonrasında bu tür proje ve 
yarışmalara katılmaya devam edeceklerini belirtiyorlar.
Bu projede ve katılmak istediği yeni projelerde öğrendiklerini 
etrafındaki herkese anlatmak istediğini belirten Hatice Ravza 
Eto, şöyle diyor: “Denizlerin ve bütün dünyanın bize ve bizden 
sonraki nesillere temiz bırakılması gerek. Bu en büyük insani 
görev ve yükümlülüktür.”
Eto gibi başka projelerde de yer alma hedefinde olduğunu dile 
getiren Çelikel, “TURMEPA’nın bizlere kattığı en önemli şey, 
denizlerimizin korunmasında ne kadar küçük adımlar atılsa da 
o adamların çok büyük bir etki yaratacağını öğrenmek oldu. 
Aldığımız ödül bizim için doğru yolda ilerlediğimizi ve aslında 
birer çocuk olarak ne kadar başarılı olabileceğimizi ifade ediyor. 
Bundan sonrası için amacım, kendimi bu alanda daha da 
geliştirmek. İnsanlar; ne yapmak istiyorlarsa ve nerede 
ilerlemek istiyorlarsa o yolda korkmadan devam etmeliler, hata 
yaptıklarında daha da çok hırslanıp ‘ben bunu başaracağım’ 
demeliler. Biz bunun somut göstergeleriyiz” diyor.
Sidelya Doğan, denizleri korumak için daha fazla proje 
üretilmesi gerektiğini söylerken; Hacısalihoğlu, projelerini hayata 
geçirirken esinlendikleri birçok farklı proje olduğunu ve kendi 
projelerinin de başka insanları esinlendirmesini umduğunu 
belirterek sözlerini sonlandırıyor.

SüLEyMAN ÇELEBİ oRTAoKULU

“pRoJE BİZİM İÇİN öNEMLİ BİR DENEyİM oLDU”
“Dalgıcım Gölleri Temizliyor” projesi ile sürdürülebilirlik 
kategorisinde üçüncülük alan Buse Yürür, Mustafa Öztürk, 
İhsan Çarkçı, Alaaddin Gitmiş, Azra Demir, Cemre Utku 
Altun, Dilara Demir, Ilgın Yılmaz, Akif Soğancı, Yusuf 
Ciğerci, Emre Köseoğlu’nun yoğun araştırma ve çalışmaları ile 
iki senelik sürenin sonucu olarak ortaya çıkan ürün, göller ve 
denizler üzerindeki çöpleri, atıkları toplayarak, su kaynaklarının 
temizlenmesine katkı sunuyor. 
"İki sene içinde denizler, göller ve diğer su kaynaklarına yönelik 
önemli detaylar öğrendik, denizlerin gezegen ve yaşam için 
hayati bir rol üstlendiğini fark ettik" diyen Buse Yürür, “Robot 
projemizle denizlerimiz ve göllerimiz üzerindeki çöpleri 
toplamayı amaçladık ve uzun süren süreç sonucunda başarılı 
olduk. Oyun projemizde de daha çok küçük yaştaki çocuklara 
gölleri ve denizleri temizlemeyi aşılamayı amaçlamıştık ve bu 
süreçte çalışarak bu projemizde de başarılı olduk. Projelerimizi 
bu iki yıllık zaman diliminde sürekli geliştirerek, fark ettiğimiz 
eksiklikleri tamamlayarak nihai haline ulaştırdık. Bu süreçte 

Projede, 42 çözüm önerisi arasından “özgünlük, bilimsellik, 
uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik” olmak üzere dört

kategoride seçilen 12 projeye ödüller verildi.

maviproje
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SPORCU MUSTAfA BEYAz
“ENGELİ OLUŞTURAN BEDEN 

DEĞİL DÜŞÜNCELERDİR”

17 sene önce geçirdiği kaza sonrası iki ayağını kaybeden 
Mustafa Beyaz, denize olan merakını ve hayranlığını bir başarı 
hikayesine dönüştürdü. Denizlere ve sualtı yaşamına olan ilgisini 
ve tutkusunu hayatının odağına alarak, dünya rekoruna giden 
başarılı ve örnek alınacak bir hikaye oluşturan Mustafa Beyaz, 
fiziksel engellerin isteklerimizi hayata geçirmede bir sorun teşkil 
etmediğini, “engel” olarak bahsettiğimizin şeyin düşüncelerimiz 
olduğunu söylüyor. 

Denizlerin kendisine açtığı yola sonsuz bir saygı duyan Beyaz, 
maviye olan vefa borcunu insanlara farkındalık kazandırmaya 
çalışarak, bir nebze olsun ödemeye çalışıyor. Denizlerde ve doğada 
yaşanılan tahribatın artık gizlenemeyecek kadar ayyuka çıktığını 
belirten başarılı sporcu, pandemi gibi doğaya kısa süre de olsa 
rahatlama sunan -temelde olumsuz- durumların kalıcı bir çözüm 
olmadığını; bunun için eğitim, bilinçlendirme ve duyarlılık temelli 
yol haritaları çizilmesi gerektiğini söylüyor.

BEDENSEL ENGELLERİN YAPMAK İSTEDİKLERİMİZİ HAYATA GEÇİRMEDE OLUMSUZ BİR DURUM 
TEŞKİL ETMEDİĞİNİN ALTıNı ÇİZEN REKORTMEN SPORCU MUSTAFA BEYAZ, ENGELLERİN FİZİKSEL 

DEĞİL, DÜŞÜNSEL OLDUĞUNU SÖYLÜYOR VE KENDİ BAŞARıSıNı BİR ROL MODELLİĞE DÖNÜŞTÜREREK, 
OLABİLDİĞİNCE ÇOK İNSANA CESARET VERMEK İSTEDİĞİNİ EKLİYOR.

röportaj. Peri Erbul
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Öncelikle engelleri aşarak bir başarı hikayesine dönüşen 
yolculuğunuzu dinlemek isteriz?
Rize’de doğup büyümüş olmam ve dolayısıyla doğayla iç içe bir 
hayat sürmem yeşile ve maviye olan tutkumun ve heyecanımın 
temel varlığını oluşturuyor. 
12 yaşındayken (2003) geçirdiğim trafik kazası sonrası ayaklarımı 
kaybettim; fiziksel olarak sağlıksız ve kalitesiz bir yaşam sürmeye 
başladım; çok fazla kilo aldım. 2012 yılında, memuriyet hayatıma 
başladığım dönemde, doğaya ve denize olan hayranlığım daha da 
arttı. Deniz ile olan ilişiğimin bu kadar geç başlamasının sebebi, 
önceden yapmış olduğum yüzme denemelerinde boğulma tehlikesi 
atlatmış olmam. Bu da bende bir fobi yarattı. Ancak merakım ve 
hayranlığım fobime üstün geldi ve yüzmeyi öğrendim. Deniz ve 
yüzmek, içinde bulunduğum pasif hayatımın kırılma noktasıydı. 
Yüzmeyi öğrendikten sonra kendime bir sualtı maskesi aldım ve 
derinlerde gördüğüm hayat beni daha da büyüledi. Bambaşka bir 
dünyada gibiydim ve kendimi daha özgür hissediyordum. Bir gün 
abim bana palet verdi ve “Ne olursa olsun bunları kullanmalısın” 
dedi. Yaptım da. Daha fazla denedim, antrenmanlarımı artırdım, 
daha çok derine indim, gördüm, öğrendim. Ve bu cümle ile 
başlayan dalış maceram, dünya rekoruna kadar uzandı. 
Diğer yandan deniz sayesinde başka sporlara da ilgim oluştu; 
yamaç paraşütü, snowbord, kaya tırmanışı ve zirve tırmanışları gibi. 
Yaptığım tüm sporların odak noktasında doğa ve özgür hissetmek 
var. Bu iki kavram, sportif meraklarım ve profesyonelliklerim 
arasına her geçen gün yenilerini eklememe sebep oluyor. Ancak 
tüm bu branşlar içinde denizin yeri hep ayrı oldu ve öyle olmaya 
devam edecek. Kendimi “denizin çocuğu” olarak görüyorum; 
ömrüm ve sağlığım yettiğince, deniz ile beraber yaşamaktan 
vazgeçeceğimi hiç sanmıyorum.

Dünya rekoru nasıl geldi?
2017 yılında arkadaşlarımın tavsiyesi ile ilk defa Türkiye Su Altı 
Sporları Federasyonu’nun (TSSF) düzenlediği zıpkın ile balık 
avı müsabakasına katıldım ve engelli olmayan sporcular arasında 
mücadele ederek, bedensel engelin başarıya giden yolda bir sorun 
teşkil etmediğini istek, azim ve arzunun tüm sporcuları eşit 
şartlarda tutabileceğini gösterdim. Bu müsabakadan sonra artık 
bir vizyonum vardı. İnsanlara ümit olmak, vazgeçmemek ve her ne 
olursa olsun hayatın yaşamaya değer olduğunu göstermekti. 2018 

yılında ise yine TSSF’nin düzenlediği serbest dalış (nefes tutarak 
derin dalış yapma) şampiyonasında dört branşta üç birincilik 
madalyası almaya hak kazandım.
2019 yılında yapılacak olan Serbest Dalış Şampiyonası’na 
hazırlıklarımı sürdürürken, bazen iş hayatının ve kendi çabamla 
yaptığım antrenmanların birlikteliği beni yorsa ve zorlasa da 
hedefim kesin ve netti: Dünya rekorunu kırmak istiyordum. Yarışın 
yapılacağı gün fırtına koptu, tabiri caizse dalgalar azdı. Tekneler ve 
yarışma platformu için tehlikeli anlar yaşandı ancak bu bile beni 
engelleyemedi ve 28 metre nefessiz dalış gerçekleştirerek, yeni 
rekorun altına imzamı attım.
Yaşamış olduğum bu başarı hikayesindeki zorluklar, hayat hikayemi 
daha da anlamlandırdı. Diğer yandan Türkiye’ye böyle bir gurur 
yaşattığımdan dolayı kendime olan saygım da arttı.

TSSF’nin 2017 yılında düzenlediği zıpkın ile balık 
avı müsabakasına katıldım ve engelli olmayan 
sporcular arasında mücadele ederek, bedensel 
engelin başarıya giden yolda bir sorun teşkil 
etmediğini gösterdim.
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Yakın zamanda yeni yarış var mı? 
Projeleriniz, planlarınız neler?
Pandemiden dolayı 2020 yılındaki tüm yarışlar belirsiz olarak 
ertelendi. 2021 yılında herhangi bir müsabaka gerçekleşirse 
katılacağım. Yeni hedefim; kendi dünya rekorumu egale etmek.  
Bir başka hedefim de katılımı artırmak ve cesaret verebilmek. 
Serbest dalış sporu, dünyanın en zor sporları arasında olduğu için 
ve yaygın olmadığından bu alanda engelli sporcu olarak yarışacak 
kişi sayısı oldukça az. Hedeflerim arasında bu sporu yaygınlaştırma 
görevini üstlenmek ve engellerin bedende değil, kafalarda olduğu 
göstermek var. Bu konuda öncü olacağım, demiyorum çünkü başka 
alanlarda da örnekleri oldukça fazla ama 
daha çok rol modele ihtiyaç olduğu da 
gerçek. Bu sebeple de bu konuda elimden 
gelen her şeyi yapacağım. 
Şu ana dek yurt dışından bir talep veya 
teklif almadım ama yurt dışında güzel ve 
başarılı projelere imza atmak ve ülkemizi 
daha büyük başarılarla temsil etmek de 
planlarım dahilinde.

Denizlerle iç içe olan biri olarak 
denizlerin son yıllarda yaşadığı 
tahribatı nasıl değerlendirirsiniz?
Duyarsız, denizel eğitimden uzak ve denize 
henüz dokunma şansı yakalamamış olan 
insanların yaşanılan tahribattaki payının 
oldukça fazla olduğunu düşünüyorum 
ancak bu, sadece bu kesime ait bir sorumsuzluk ya da sorumluluk 
değil. Denizler bu dünyaya ait; sana, bana değil. Bu sebeple, onların 
yarattığı yıkımdan en az onlar kadar sorumluyuz. Eğitimin bir şart 
olduğunu artık hepimiz biliyoruz. 
“At denize, üstünü örtsün” önermesinin yanlış olduğunu, denizin 
ve balıkların sonsuz olmadığını son yıllarda en keskin şekilde 
gördük. Çevre kirliliği ve iklim krizinin üzerine bir de bilinçsizlik 
eklenmemeli çünkü doğanın ve denizlerin hepsiyle baş edecek 
gücü azalıyor. 
Bu konuda insanları bilinçlendirmek için YouTube kanalımda 
çektiğim sualtı videolarımda, yaşanılan tahribatı, olumsuzlukları 
göstererek kendimce bir farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Doğayı 
seviyorsak, ona saygılı olmamız gerektiği mesajını veriyorum. 

Pandeminin ilk dönemlerinde yaşanan kısıtlılık sebebiyle 
doğanın ve denizlerin kendini tazelediği söylendi. Siz 
bunu nasıl gözlemlediniz? Kısıtlılıkların kalkması sonrası 
tahribat yeniden mi başladı yoksa salgın sonrası artan bir 
hassasiyet olduğunu söyleyebilir misiniz?
Pandemi, son yıllarda doğaya karşı artan tahribat konusunda 
insanların kendilerini sorgulamasına sebep oldu. Bu süreç 

içerisinde kendi döngüsüne bırakılan doğa, insan kaynaklı 
faktörlerden uzak kaldığından dolayı bir müddet de olsa kendine 
geldi. Ancak insansız bir yaşam ve dünya kurgusunun gerçekçi 
olmadığı hesaba katıldığında, acil çözüm önerilerinin devreye 
alınması gerektiğini görüyoruz. İnsanın içeriye dahil edilmediği bir 
yol haritası ve tazelenme mümkün olamaz. Bu sebeple de eğitmeye, 
öğretmeye ve farkındalık için mücadeleye devam edeceğiz.  

Denizlerin ve doğanın geleceğine yönelik YouTube 
çekimleriniz dışında başka ne gibi çalışmalarınız var? 
Bazı seminerlere katılarak başta ilkokul öğrencileri olmak üzere, 

dinleyicilere ve katılımcılara doğa ile 
aramdaki ilişkiyi ve neden saygı duymamız 
gerektiği anlatıyorum. Özellikle bu 
noktada çocukları çok fazla önemsiyorum. 
Yolun başındalar ve mücadeleyi daha 
sürdürülebilir kılabilirler. Çocukların 
yarınlara daha bilinçli bireyler olarak 
varması için çalışmalara elimden geldiğince 
destek vermeye devam edeceğim.

Sizce denizlerin ve doğanın hak ettiği 
saygıyı edinmede nasıl bir araca 
ihtiyacımız var? 
Doğaya ve denize karşı bilinçli bir toplum 
oluşturmak için en başta ilkokulda 
başlayan eğitim ile çocuklarımıza bu bilinci 
aşılamamız gerektiği kanaatindeyim. 

Devletimiz, bu konuda yasal düzenlemeleri artırarak, toplum 
içerisindeki otokontrolün yükseltilmesini sağlayabilir diye 
düşünüyorum. Cezalar caydırıcı olmalı ve bilinçli bir toplum için 
farkındalık çalışmalarına ağırlık verilmeli.

"TURMEpA’yI oLUMZLUKLAR KARşISINDA 
ARTIyA GEÇİRMEMİZ LAZIM"
Su kaynaklarımızın ve kıyılarımızın içinde bulunduğu 
olumsuzluklarla mücadele etmek, eksiyi artıya dönüştürmek 
ve çocukları eğitmek gibi kritik görevleri senelerdir yerine 
getiren TURMEPA’nın varlığı, son derece değerli ve 
takdir edilesi. Ancak su kaynakları çok fazla ve tahribatlar 
TURMEPA’dan daha hızlı büyüyor. Bizim, bu durumu 
eşitlemekle kalmamalı, TURMEPA’yı artıya geçirmemiz 
lazım. Toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık çalışmaları 
yapmak adına kurulan bu topluluğun sürdürülebilir yaşam 
ve daha güzel bir gelecek için mücadeleci çalışmalarını 
geleceğe daha hızlı ve daha köklü taşıması için hepimizin 
destek olması gerekiyor. 
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S
SUALTı ARKEOLOJİSİNDE 3D MODELLEME 

KÜlTÜREl MiRASıN ENKAzıNDAN 
SANAl MiRASıN SONSUzlUĞUNA

Son bir milyon yıl boyunca dünyanın dört bir yanındaki denizler 
ve okyanuslar, çok sayıda arkeolojik alan ve eserin korunmasını 
sağlayacak büyük çevresel ve teknolojik değişimlere maruz kaldı. 
Bu batıklar ile alakalı çalışmalar yeni değil ancak bu zorlu ortamlar; 
sualtı arkeolojisindeki en son teknolojik ilerlemeleri ve gelişmeleri 
kullanarak, bu birikintilerinin korunmasında ve incelenmesinde en 
iyi nasıl ilerleneceği konusunda uzmanların ve bilim dünyasının 
sürekli olarak kendine yeni sorular sormasını ve tartışma ortamları 
yaratmasını sağladı. 

Son birkaç 10 yılda teknolojinin emsalsiz ilerleme hızı, diğer 
pek çok alanda olduğu gibi denizcilik arkeolojisi alanlarının 
yorumlanması için de çok kritik gelişmelerin oluşmasını sağladı. 
Deniz arkeolojisinde teknik anlamdaki en değerli gelişmelerden 
biri otonom sualtı araçlarının (AUV) devreye girmesi olmuştu. 
Dijital sualtı görüntüleme aparatları ile donatılmış bu robotlar, 
bir insan operatör tarafından kontrol edilmesine gerek kalmadan, 
deniz tabanını bağımsız olarak inceleyebiliyor. Dalgıçlardan daha 
derine inip suda daha uzun süre kalabiliyor. Bu da bize deniz 

SON 10 YıLDA SUALTı ARKEOLOGLARıNıN ALET ÇANTALARıNıN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN 
BİRİNE DÖNÜŞEN 3D MODELLEME TEKNOLOJİSİ VE BERABERİNDE GETİRDİĞİ YENİ TEKNİKLER, 

ASıRLıK ENKAZLARı YENİDEN OLUŞTURARAK, KÜLTÜREL MİRASıN DİJİTALİZE 
BİR ŞEKİLDE SONSUZA KADAR YAŞAMASıNA OLANAK TANıYOR.
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etmek için büyük öngörü sağlıyor. Deniz arkeolojisinde bir çalışma 
aracı olarak sonar, lazer, optik ve diğer sensör tabanlı teknolojilerde 
hızla gelişen 3D teknolojisi, bugün başka sektörlerde olduğu gibi 
sualtı arkeolojisinde de kritik önem taşıyor. Bilgisayar modelleme, 
simülasyon ve sanal gerçeklik görselleştirmeleri, denizcilik 
arkeologlarının yorumlama becerisinin önemli bir parçası haline 
geldi. Denizcilik arkeolojisi bilgilerinin incelenmesi, öğretilmesi ve 
yayılması için etkileşimli 3D bilgisayar grafik teknolojilerinin artan 
kullanımı, kültürel mirasın sanal olarak saklanmasını ve sonsuza 
kadar korunmasını pratikleştiriyor.
Son yıllarda denizcilik arkeolojisi metodolojilerinde devam eden 
hızlı değişim; 3D ile dijital yaklaşımlardaki belirgin artış ve sualtı 
fotoğrafçılığı, fotogrametri, 3D sonar, 3D sanal gerçeklik ve 3D 
baskı gibi dijital teknolojilerin gittikçe birbirini daha da kapsaması, 
bir yandan arkeologların elini güçlendirirken diğer yandan yeni 
metodolojilerin ortaya çıkışını kolaylaştırıyor.

3D baskı ile artık gemi modelleri, ölçeklendirilmiş 
kereste ve diğer eserler oluşturulabiliyor. Ayrıca 
bilgisayar yazılımı kullanarak, gemileri ve içeriklerini 
görsel olarak yeniden inşa etmek mümkün. 

tabanının hâlâ büyük ölçüde belgelenmemiş olan devasa parçalarını 
haritalandırmak için bir araç sağlıyor. Bugün bu teknoloji, Girit’te 
3 bin yıldan uzun bir süre önce Ege Denizi’ni yöneten esrarengiz 
topluluk Minosların gemi enkazlarını araştırmak için kullanılıyor 
ve şimdiye dek imkansız olarak görülen bu durumu olabilir kılıyor.
Ancak bu son derece faydalı robotların deniz altındaki keşiflere 
katılımı son 15-20 yıldır aktif bir hâl almış durumda. Genellikle 
yeni teknolojilerin geliştirilmesi ile potansiyellerinden tam olarak 
yararlanmak arasında bir zaman oluşur. Bunlardan yetkin şekilde 
faydalanmak için olgunlaşmalarını beklemek gerekir. Bunun en 
güzel örneklerinden biri de 3D baskı teknolojisi. Sualtı sitelerinin 
ve eserlerinin 3D modellemesi ve temsili, son yıllarda hızla 
geliştirilmekte olan yeni bir tür dokümantasyon. 
3D baskı ile artık gemi modelleri, ölçeklendirilmiş kereste ve 
diğer eserler oluşturabiliyor. Ayrıca bilgisayar yazılımı kullanarak, 
gemileri ve içeriklerini görsel olarak yeniden inşa etmek mümkün. 
Tarihi ve kalıntılarını etkileşimli olarak ve üç boyutta anlamanın 
avantajları, yalnızca yeni araştırma araçları sağlamakla kalmayıp, 
aynı zamanda yeni tür sorular sorma yeteneği de sağlıyor. Bunlar, 
kaçınılmaz olarak geçmişin gerçekte nasıl gerçekleştiğine dair yeni 
bir kavrayışa yol açıyor. Bu araçlar, sahaların hem yakın zamanda 
hem de geçmişte nasıl değiştiğini (örneğin, deniz seviyelerinin 
yükselmesi ve düşmesi, dalgalar ve rüzgarlar gibi geçmiş çevresel 
koşulların tahminleri) ve gelecekte nasıl değişebileceklerini tahmin 



3D KULLANIMI SoN 10 yILDA %65’E ÇIKTI
Deniz arkeolojisinde 2D’den 3D’ye geçiş, son 10 yılda büyük bir 
belirginlik kazandı. Bu durum, sonar, lazer, optik ve diğer sensör 
tabanlı teknoloji paketinin yaşadığı gelişmelere paralel olarak 
ilerledi. Mevcut bilgi işlem gücündeki genel artış ve coğrafi bilgi 
sistemleri ile 3D modelleme yazılımı gibi teknolojiler arasındaki 
yakınsama ise bu süreci daha da hızlandırdı. Tüm bunlar bir 
yandan yeni analitik yaklaşımların doğmasına neden olurken diğer 
yandan daha fazla insanın bu alana yönelmesini sağladı.
Sualtı arkeologlarının alet çantalarının önemli bir parçası haline 
gelen 3 boyut teknolojisi, aslında yapılan çalışmalar dikkate 
alındığında, kullanım oranı itibarıyla emekleme aşamasını yeni 
tamamlıyor/tamamladı.

1972 yılında kurulan Uluslararası Deniz Arkeolojisi Dergisi 
(International Journal of Nautical Archaeology-IJNA), yayın 
hayatına başladığı günden 2019 yılına kadar olan dönemde 
yayınladığı makaleler içinde 3D modelleme teknolojisi ve 
varyantlarına atıfta bulunanları araştırdı. Yaklaşık 50 yıllık bir 
süreç kapsamında 3 bin 400 makaleden sadece 466 tanesi 3D ve 
varyantlarını kullanmış. Ortalama yüzde 6’lık oran ile başlayan 
bu atıflar, 2009’a kadar yüzde 20’lere çıkarken, bu tarihten sonra 
ortalama yüzde 65’lik bir oran yakalıyor. Son 10 yıllık süreçte 
en fazla 3D kullanımının yapıldığı yıl ise 2013. Genel olarak 
makalelerin sayısı 3 boyutlu uygulamaları değerlendirme oranının 
düşük olduğunu gösterse de son yıllardaki olumlu değişim, 
önümüzdeki süreçte daha da yoğun kullanılacağının göstergesi 
olarak kabul ediliyor.

GüNEş KRALI’NIN GEMİSİ 
3D İLE KEşFEDİLDİ
Sualtı arkeolojisi, 2013 yılında 3D experience teknolojisini 
kullanarak, 1664 yılında batan efsanevi gemi La 
Lune’nun (Ay) izini sürmeye başladı. Güneş Kralı 
XIV. Louis’e ait olan gemi hem battığı dönemin politik 
koşulların yoğunluğu hem de içinde barındırdığı 60 bin 
objelik hazine ile uzun yıllardır arkeologların merakını 
cezbediyordu.
Fransa’nın Toulon açıklarında, denizin 300 fit altındaki bu 
enkazı keşfetmek, kaydetmek ve kurtarmak için yenilikçi 
3D experience ve başka yeni teknolojileri kullanan bilim 
dünyası, bu teknolojilerle sadece geçmişi irdelemekle 
kalmadı, gezegenin geleceğine dair de çıkarımlarda 
bulundu. Deniz tabanını ve hazinelerini sanal gerçekliğin 
ve 3D’nin gücünü kullanarak keşfetmek, insanların 
dünyanın son sınırıyla etkileşime girmesine izin verdi.
Enkazdaki bazı kalıntılar, hiçbir dalgıcın girmesine 
olanak vermeyecek derinlikte, bir milden daha derinde 
bulunuyor. Diğer yandan bu derinde çalışmak en başarılı 
arkeologların bile sahaya kolayca zarar vermesine ve 
yüzyıllardır iyi muhafaza edilmiş ancak hassaslaşmış 
eserlerin zedelenmesine neden olabiliyor. Tarihte ilk kez 
yüzlerce fit aşağıda kullanılan 3D experience teknolojisi 
ise tahribat oluşumuna sebebiyet vermeden kalıntıların 
keşfedilmesini ve kayıt altına alınmasını sağladı. 
3D teknoloji, ürün ve objelerin modellerini yerinde 
oluşturarak, bunların gerçekçi bir şekilde oluşmasına 
imkan sunuyor; 
yüzeye getirildikleri 
zaman kurtarılmaları 
ve muhafaza 
edilmeleri için koruma 
uzmanlarına daha iyi 
anlama ve planlama 
olanağı veriyor.

3D teknolojilere ve varyantlarına, akademik 
makalelerde 2009 yılından bu yana yüksek oranda 
atıfta bulunuluyor. Bu son 10 yıllık süreçte en fazla 
atfın yapıldığı yıl ise 2013.
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neticelenen “Mars Projesi”. Bu projede, batmadan önce (1564) 
dünyanın en büyük gemilerinden biri olarak kabul edilen İsveç 
savaş gemisi Mars’ın enkazı, 2011-2015 yılları arasında Tova 
Erikson ile Rönnby Vasteras tarafından 3D ve dijital teknolojilerle 
incelendi. Hem geminin boyutlarının tespit edildiği hem 
de çizimlerinin yapıldığı geminin görüntüleri en net şekilde 
elde edilerek paylaşıldı. Fotogrametrinin gücünü ve başarısını 
kanıtladığı bir diğer proje ise Rodrigo Pacheco-Ruiz, Jonathan 
Adams, Felix Pedrotti ve Michael James Grant’ın katkısı ile ortaya 
çıkan “Karadeniz Projesi”. 2015-2017 yılları arasında Bulgaristan’ın 
Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde, MÖ 4. yüzyıldan 19. yüzyıla 
uzanan 65 gemi enkazı keşfedildi. Deniz tabanını incelemek için 
son teknoloji ürünü uzaktan kumandalı araçlar kullanan ekip, 
250 binden fazla yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekti. Akustik, 
batimetrik, lazer, yandan taramalı sonar ve sismik verilerle birlikte 
yüzlerce saatlik yüksek kalite video görüntüsü aldı.
Son 10 yılda buna benzer örneklerin sayısı hızla arttı. 2009 
yılından beri bu teknolojinin kullanımındaki artışın temel dayanağı 
ise 3D ile ortaya konan çalışmaların güvenilirliği ve başarısı oldu. 
3 boyutlu modelleme teknolojileri analitik yapısını geliştirdikçe 
kullanım oranını artıracak gibi duruyor. Uzmanlar, 3D’nin gelecek 
yıllarda değişim geçirmeye devam edeceğini ve tarihin daha iyi 
hissedilebileceğini söylüyor. Uzman ve araştırmacılar, ilerlemenin 
hızlanması için uygulayıcıların, bu disiplinin bilimsel statüsünü 
savunmalarının her zamankinden daha önemli olduğunu da 
belirtiyor.

3D vE vR KüLTüREL MİRASI DAhA GENİş KİTLELERE TAşIyoR
Dünya üzerindeki teknolojiler, mimari ve arkeoloji dünyası için geliştirilmiyor olsa da zamanla buraya da entegre edilebiliyor ve 
her yeni çıkan yıkıcı teknolojinin birbiri ile uyumu, sistem ve süreçlerin daha başarılı şekilde yürütülmesine katkı sunuyor. 3D ile 
sanal gerçekliğin (VR) uyumu gibi. 3D modelleme teknolojileri kullanan artan miktarda kaliteli saha çalışması dokümantasyonu 
ile birleştiğinde, kültürel miras için sanal gerçeklik uygulamalarının tasarımı, -giderek artan sayıda- geçmiş ve mevcut arkeolojik 
ortama, etkileşimli bir deneyim ile ulaşılmasını sağlıyor. Bugüne dek göremediğimiz kalıntıları izlememize izin veriyor. Bu iki 
teknolojinin birlikteliği sayesinde, orijinal ihtişamlarına göre yeniden inşa edilen ünlü gemi enkazlarını halihazırda gezebilir 
veya arzu edersek saatlerce denizin derinliklerinde yatan gemilere dalabiliriz. Bu sayede sualtı mirası alanları, giderek daha fazla 
insan ve benzer şekilde profesyoneller için kullanılabilir hale geliyor. Ayrıca kullanıma alınan sanal gerçeklik öğretim sistemleri 
sayesinde, arkeolojik bilgi ve arkeolojik kazı uygulaması, zaman ve mekânla sınırlandırılmadan açıklanabiliyor. Uzmanlar, bu 
durumun yakında özellikle sualtı çalışmaları ile ilgili öğretim yöntemlerini kökten değiştireceğini ve zenginleştireceğini söylüyor.

Karadeniz Projesi’nde deniz tabanını incelemek 
için son teknoloji ürünü uzaktan kumandalı araçlar 
kullanan ekip, 250 binden fazla yüksek çözünürlüklü 
fotoğraf çekti. 

Genel anlamda denizcilik arkeolojisi, insanlar ile su kütleleri 
arasındaki etkileşimi ilişkilendiren maddi kültür ve fiziksel 
kalıntılar aracılığı ile insan geçmişinin incelenmesini tanımlıyor. Bu 
bağlamda 3 boyutlu veri yakalama ve analizi, deniz arkeologları içn 
önemini her geçen gün artırıyor.
Arkeologlar, sualtı arkeolojisinde verileri hızlı bir şekilde 
yakalayan kayıt tekniklerine daha fazla güven duyuyor, özellikle 
saha çalışmaları ortamında. Bunun başlıca nedeni, teknelerin ve 
ekipmanın maliyetinin yanı sıra dalgıçların sualtında yalnızca 
kısa süreler geçirebilmesi. Yakın zamana kadar, karmaşık sualtı 
araştırmaları veya kazılarında çalışan arkeologlar, neredeyse 
tamamen zor ve zaman alıcı manuel tekniklere güvenmek 
zorundaydı. Tek bir ölçüm, tek bir konum elde etmek için bir 
dalgıcın, sahanın etrafında yüzmesi ve verilerden birkaç bant ölçüm 
alması gerekirdi. Bu manuel yaklaşımın disiplinde hâlâ bir yeri 
var ancak 2006’dan beri, yüksek çözünürlüklü 3D yakalama (hem 
sonar hem de fotogrametrik teknikler kullanılarak), sualtındaki 
enkazlar için araştırma yönteminin ilk tercihi haline geldi.
3D kayıtta bir başka kademeyi temsil eden sualtı fotogrametrisi 
ise deniz tabanı üzerindeki enkazı son derece ayrıntılı inceleyip 
aktarabilmesinden dolayı, 3D teknoloji içindeki payını giderek 
artırıyor. Bu teknolojiye en iyi örneklerden biri, 2017 yılında 



SUALTI 
HEYELANLARI
KıYı KENTLERİ, AÇıK DENİZ PLATFORMLARı, İNSAN, DOĞA VE DENİZ EKOSİSTEMLERİ İÇİN 
YıKıCı ETKİLERE SAHİP OLAN SUALTı HEYELANLARıNıN ORTAYA ÇıKARDıĞı EN BÜYÜK DOĞAL 
FELAKET TSUNAMİ. SUALTı HEYELANıNı TETİKLEYEN EN BÜYÜK DOĞAL AFET İSE DEPREM. 

tsunami riskini artırıYor
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DDeniz tabanındaki büyük tortu kütlelerinin genellikle 
depremlerce tetiklenmesi sonucu dik yamaçlardan 
aşağı kaymasına sualtı heyelanları deniyor. Heyelanlar 
sonucunda deniz tabanı şekil değiştirdiğinden su kütlesi, 
yeni şekle uyum sağlarken yüzeyinde dalgalar oluşturuyor. 
Eğim, tortunun yoğunluğu, yapışkanlığı, etraftaki faylar 
ve gözenek basıncı gibi faktörler, heyelanın oluşumunda 
rol oynuyor. Binlerce kilometre boyunca ilerleyebilen 
sualtı heyelanları, volkanik ada yamaçlarından denizaltı 
deltalarının en yumuşak çamurlu yamaçlarına kadar suyun 
altındaki birçok alanda bulunabiliyor. Beraberinde büyük 
tehlikeleri getiren sualtı heyelanlarının başlıca tehditleri 
arasında ise deniz tabanı altyapısının tahrip edilmesi, 
kıyı bölgelerinin denize çökmesi ve heyelan kaynaklı 
tsunamiler yer alıyor. 
Yüksek gözenek basınçları (kaymaya karşı azalmış 
sürtünme direncine yol açar) ve tabakalı dizilerdeki 
spesifik zayıf katmanlar, heyelan oluşumunu etkileyen 
anahtar faktörler olarak öne çıkıyor. Yüksek boşluk 
basınçları, normal çökelme süreçlerinden veya deprem 
gibi geçici süreçlerden kaynaklanabiliyor. Tarihsel kanıtlar, 
büyük denizaltı heyelanlarının büyük çoğunluğunun 
depremlerle tetiklendiğini gösteriyor. Tsunami 
potansiyelleri nedeniyle, okyanus-ada kanadı çökmeleri 
ve fiyortlardaki kaya kaymaları, heyelanla ilgili tüm 
tehditlerin en tehlikelisi olarak tanımlanıyor. Suyun 
altında oluşan toprak kaymaları, deniz tabanındaki boru 
hatları, kablolar, petrol ve gaz arama ekipmanları gibi 
deniz içinde veya kenarında kurulu insan yapımı pek çok 
yapı için de tehlike arz ediyor.

DEpREM SUALTI hEyELANININ 
EN öNEMLİ TETİKLEyİCİSİ
İnsan hataları, Exxon Valdez ve Deepwater Horizon 
gibi dünya tarihindeki en kötü petrol sızıntılarına sebep 
oldu ancak doğal etkenler de benzeri epik felaketleri 
tetikleyebiliyor. Louisiana kıyılarındaki bir petrol üretim 
tesisinin bir sualtı heyelanı ile yıkılıp 16 yıldır petrol 
sızıntısına neden olması gibi.
Sismik verilerden elde edilen bilgiler, Marmara Denizi 
de dahil olmak üzere dünyanın pek çok yerinde benzeri 
senaryoların yaşanabileceğini gösteriyor. Elde edilen 
kanıtlar, en büyük çanın Meksika Körfezi için çaldığını 
gösteriyor. Veriler, Körfez’de daha önce bilinenden 
daha yoğun sualtı heyelanı olduğunu ortaya koyuyor. 
Bu da bölgedeki yaklaşık 2 bin metrelik açık deniz 
platformlarının yanı sıra fosil yakıtları taşıyan on binlerce 
millik petrol ve gaz boru hatları için de büyük endişeler 
doğuruyor. 

Birçok bilim insanı, yaklaşık 
2 bin 200 kişiyi öldüren ve 

Sissano ile Papua Yeni Gine’nin 
kuzey kıyısındaki yakın köyleri 

yok eden 1998 tsunamisini, 
bir depremin tetiklediği 

büyük bir sualtı çökeltisinin 
oluşturduğuna inanıyor.  
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Olası herhangi bir yıkım, hatların zarar 
görmesi ve ekonomik kayıp oluşmasının 
yanında insan, doğa ve okyanus hayatı 
için de büyük zararlar oluşması anlamına 
geliyor. 2020’nin mayıs ayında Amerikan 
Jeofizik Birliği’nin saygın dergisi Jeofizik 
Araştırma Mektupları’nda yayınlanan 
bir analiz, 2008 ile 2015 yılları arasında 
Meksika Körfezi’nde bilinmeyen 85 
denizaltı heyelanının meydana geldiğini 
gösteriyor. Çalışma, bunlardan 10 
tanesinin saptanabilir herhangi bir 
tetikleyici olmadan gerçekleştiğini buldu. 
Araştırmacıları şaşırtan ise, diğer 75 
heyelanın uzaktaki depremler tarafından 
başlatılmasıydı. Bunlar, çoğunlukla Kuzey 
Amerika’nın batı kıyısı boyunca yüzlerce 
mil ötede meydana gelen küçük ve orta 
büyüklükteki sarsıntılardı.
Araştırmacıların bu arazinin çökmeye 
neden bu kadar meyilli olduğuna yönelik 
elinde tuttuğu en iyi fikir ise, nehirlerin 
her yıl körfeze büyük miktarlarda tortu 
bırakarak, bu gevşek malzemenin deniz 
tabanında hızla birikmesi ve dik, dengesiz 
bir topografya oluşturması.
Diğer yandan, Florida Eyalet 
Üniversitesi’nde sismolog olan baş yazar 
Wenyuan Fan, -her ne kadar en büyük 
tetikleyicinin depremler olduğu bilinse 
de- sadece Meksika’da değil, denizler 
genelinde toprak kaymalarına neden 
olabilecek tüm fiziksel mekanizmaları 
ortaya çıkarmak için birçok deniz deneyi 
yapılması gerektiğini söylüyor. 
Pek çok jeolog, denizaltı heyelanlarından 
gelen tortu birikintilerini depremlerin 
kanıtı olarak kullanıyor. Ancak bunları 
yorumlamanın tüm dayanağı, depremin 
yakınlarda meydana gelmiş olması. Fan’ın 
yaptığı çalışmalar ise, çok uzakta olan bir 
depremin de harekete geçirici olabileceğini 
belirtiyor. Bu da kayıtların nasıl okunması 
gerektiği konusunda karışıklık yaratıyor.
Tüm belirsizliklere rağmen eldeki bulgular, 
Meksika Körfezi boyunca serpiştirilmiş 
olan petrol ve gaz platformlarının ve boru 
hatlarının üstesinden gelemeyecekleri 
bir jeolojik tehditle karşı karşıya 

kalacağını gösteriyor. Florida Eyalet 
Üniversitesi'nde oşinografi profesörü Ian 
MacDonald, sıradan bir çamur kaymasıyla 
bir platformun yok olmasının mümkün 
olduğunu söylüyor. Profesörün buradaki 
referansı ise Louisiana’da, Taylor Enerji’nin 
yaşadığı petrol sızıntısı. 2004’ten beri her 
gün yaklaşık 100 varil ham petrol okyanusa 
fışkırıyor. İyi bilinmese de bu sızıntı, ABD 
tarihindeki en kötü petrol kazalarından biri 
olarak kabul ediliyor. 
BP’nin Deepwater Horizon petrol 
sızıntısı olayında insan hatası sebebiyle bir 
kuyuda arıza oluştu. Bugün hâlâ etkileri 
ile uğraşılsa da telafi edilmeye çalışılıyor; 
Taylor Enerji olayında ise çamur sebebiyle 
tüm platform yıkıldı ve kalın bir tortu 
tabakasının altına gömülü bir enkaz bıraktı 
ve sızıntılara erişip tıkamak neredeyse 
imkansız. Bilim dünyasının yapmış olduğu 
sismik araştırmaların en değerli kısmı ise 
-henüz heyelanlara dair birçok bilinmezlik 
olmasına rağmen- bir uyarı mekanizması 
oluşturması.

SUALTI hEyELANLARININ 
EN yIKICI “DoğAL” 
TARAFI TSUNAMİ
Denizaltı heyelanlarının ortaya çıkardığı 
en yıkıcı doğa olayı ise tsunami. Bu 
yıkıcı dalgalar, hızla hareket eden bir 
heyelan kütlesi suya girdiğinde veya su, 
hızla hareket eden bir sualtı heyelanının 
arkasında ve önünde yer değiştirdiğinde 

2020’nin mayıs ayında Amerikan 
Jeofizik Birliği’nin saygın dergisi 
Jeofizik Araştırma Mektupları’nda 
yayınlanan bir analiz, 2008 ile 
2015 yılları arasında Körfez’de 
bilinmeyen 85 denizaltı heyelanının 
meydana geldiğini gösteriyor. 
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yakıntehdit

Meksika Körfezi, yaklaşık 2 bin metrelik açık deniz platformlarının yanı sıra 
fosil yakıtları taşıyan on binlerce millik petrol ve gaz boru hatlarına sahip. 

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'ndeki 
bilim adamları tarafından yapılan bir 
tsunami oluşum modellemesi



meydana geliyor. Kaya ve buz kütlelerinin 
düşmesinden kaynaklanan suyun yer 
değiştirmesi de tsunamiyi tetikleyebiliyor. 
Bu tür olaylar, bazen kuvvetli bir depremin 
yer hareketleri tarafından tetiklenen 
denizaltı yamaçlarının dengesizliği ve ani 
çöküşünden de kaynaklanabiliyor. Örneğin 
1980’lerde, Güney Fransa kıyılarındaki 
bir havaalanı pistinin hafriyat ve inşaat 
çalışmaları, Thebes Limanı’nda yıkıcı 
tsunami dalgaları oluşturan bir sualtı 
heyelanını tetikledi. 
Büyük depremlerin, tsunami oluşumuna 
önemli ölçüde katkıda bulunabilecek birçok 
sualtı toprak kaymasına neden olduğu, 
bilim dünyasının bu konudaki temel 
gündemini oluşturuyor. Birçok bilim insanı, 
yaklaşık 2 bin 200 kişiyi öldüren ve Sissano 
ile Papua Yeni Gine’nin kuzey kıyısındaki 
yakın köyleri yok eden 1998 tsunamisini, 
bir depremin tetiklediği büyük bir sualtı 
çökeltisinin oluşturduğuna inanıyor.  
Afrika’nın kuzeybatısındaki Kanarya 
Adaları’nda yapılan araştırmalar, geçmişte 
meydana gelen en az beş büyük volkan 
heyelanı olduğunu ve gelecekte benzer 
büyük olayların meydana gelebileceği 
sonucuna varıyor. Adalardaki dev toprak 
kaymaları hem yakın hem de çok uzak 
mesafelerde potansiyel olarak büyük 
tsunami dalgaları oluşturabilir ve Kuzey 
Amerika’nın doğu kıyısı kadar uzaktaki 
geniş kıyı alanlarını tahrip edebilir.
Geçmişte, Alaska’nın Glacier Körfezi 
Ulusal Parkı’ndaki Tidal girişinde 
meydana gelenler gibi kıyı koylarındaki 
kaya düşmeleri/ kaya çığları da kıyı 
ekosistemleri ve insan yerleşimleri için 
tehlike oluşturan bölgesel tsunamilere 
neden olma potansiyeline sahip. Dünyanın 
herhangi bir yerinde gözlemlenen en büyük 
tsunami dalgası, 10 Temmuz 1958’de 
Alaska’daki Lituya Körfezi’ndeki bir kaya 
düşmesinden kaynaklandı. Fairweather 
Fayı’ndaki 7.9 büyüklüğündeki deprem, 
Lituva Körfezi’nin başında bir kaya çığına 
sebep oldu. Heyelan karşı kıyıda 524 
metrelik bir dalga ve Körfez boyunca 30 
metre yüksekliğinde bir dalga yarattı.

Louisiana’daki sualtı heyelanı 
kaynaklı Taylor Enerji petrol kazası 
sebebiyle, 2004’ten beri her gün 
yaklaşık 100 varil ham petrol 
okyanusa fışkırıyor. 

MARMARA’DA SUALTI 
hEyELANI RİSKİ vAR
Marmara Denizi’nin göl olduğu 
ve buzul çağının yaşandığı bundan 
17 bin yıl öncesinde, tarihin 
bilinen en büyük sualtı heyelanının 
Tuzla'da yaşandığı düşünülüyor. 
Ayrıca tarihsel süreçte 1509 yılında 
yaşanan depremin 7.4 büyüklüğünde 
olduğu ve bu depremde oluşan 
tsunaminin İstanbul kıyı bandında 
büyük yıkımlar oluşturduğu yapılan 
araştırmalar içindeki yerini alıyor. 
Yine 1766 yılında tsunami dalgalarını 
beraberinde getiren depremin de 
Sarayburnu ve Karaköy kıyılarını 
tahrip ettiği kayıtlar arasında. Bu 
olaylar çok geride kalmış olmasına 
rağmen, tekrar yaşanması olasılıklar 
dahilinde ve bilim insanları olası 
büyük Marmara Depremi senaryoları 
içinde bu heyelan ve beraberindeki 
tsunamileri de değerlendiriyor.
Marmara’daki Orta Marmara, 
Çınarcık ve Tekirdağ havzalarında 
kuzey kenarların dik ve fayın 
kuzeye daha yakın olması sebebiyle 
heyelanların oluşturabileceği tsunami 
riski yüksek görülüyor. Diğer 
yandan İzmit Körfezi’nin girişinde 
çok fazla dik olmayan ama daha 
önce bir parça kaydığı bilinen bir 
kütle de söz konusu. Bu kaymanın 
yol açabileceği tsunamilerin 
büyüklüğü Pasifik Okyanusu’ndaki 
mega tsunamiler kadar olmasa da 
enerjileri ile yaratacakları hasar ve 
can kaybı, küçümsenmeyecek oranda 
olacak. Marmara Bölgesi’nde Tuzla 
açıklarında bir sualtı heyelanının 
olduğu biliniyor. Marmara’daki 
fay hattının doğu-batı yönündeki 
istikameti İzmit Körfezi, Tuzla 
ve Adalar bölgesine doğru devam 
ediyor. Bu da bir deprem esnasında 
oluşabilecek olumsuzluklara dikkat 
çekiyor.
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TTURMEPA’nın diğer gönüllü elçiliklerinden farklı olarak direkt 
Gönüllü Bölümü'ne bağlı olarak çalışan Mavi Deniz Elçileri 
Topluluğu, dört kişilik küçücük bir ekip olmasına rağmen, çok 
fazla sorumluluk alıyor, sorun çözüyor. Hatta birimden bağımsız 
olarak eyleme geçip “daha fazla farkındalık” diye bağırdıkları 
da oluyor. Herhangi bir şirket ya da okul çatısı altında bir 
araya gelmeyen elçiliğin bireyleri, birlikte olma sebeplerini 
“Farklı çevre, okul ve ilgi alanlarına sahibiz. Ortak paydamız ise 
TURMEPA” şeklinde açıklıyorlar. 

ESRA KUBAT
“GEL, SEN DE GöNüLLü oL
DENİZLERİMİZİ BİRLİKTE yAşATALIM”

TURMEPA ile Akbank Şehrin İyi Hali projesi vesilesiyle 
tanışan Esra Kubat, TURMEPA Gönüllü Bölümü’nün, 
hayatının dönüm noktalarından biri olduğunu ifade ediyor. 
“Gönüllü olarak etkinliklere katılıp işleyişi, ofis gönüllüsü olarak 
organizasyon planlamasını, topluluk gönüllüsü olarak yönetimi 
öğrendim” diyen Kubat, hâlâ öğrenecek çok fazla şeyi olmakla 

beraber, bir gönüllülük işini baştan sona yönetebilecek yetkinliğe 
ulaştığını ve bunu TURMEPA’ya borçlu olduğunu söylüyor.
TURMEPA’nın en büyük öğretisinin ve kazandırdığı yetkinliğin 
ise farkındalık olduğunu vurgulayan Kubat şöyle devam 
ediyor: “Yaşadığımız evreni korumak için yapacak çok şeyimiz 
ve bu noktada sana ihtiyacımız var. Gel, sen de gönüllü ol; 
denizlerimizi birlikte yaşatalım.”

“BİZİ BİRLEşTİREN TEMEL UNSUR 
TURMEpA’NIN vARLIğI”
“Tüm TURMEPA deniz elçileri toplulukları benzer hedeflere 
sahip olsa da kuruluş tarzımız, bizi diğer topluluklardan farklı 
kılıyor” diyen Esra Kubat, farklı çevrelerden, okullardan ve 
farklı ilgi alanlarına sahip dört kişilik minik bir ekip olduklarını 
belirtiyor ve ekliyor: “Bir okul ya da şirket topluluğu değiliz; bizi 
birleştiren temel unsur TURMEPA’nın varlığı oldu.”
Yaptıkları aktiviteleri “Sürdürülebilir bir dünya için sorunların 
çözümünde yer almak” şeklinde tanımlayan Kubat, sözlerini 
şöyle sürdürüyor: “Tek başıma mücadele etmem hiçbir şeyi 
değiştirmez, diye düşünmemeli insan. Yazın çalıştığım kafede 

röportaj. Peri Erbul

Farklı mahallelerDen çıkıp 
turmepa’nın BirleştiriciliğinDe Bir araYa GelDiler

mavi DeniZ elÇileri TOPlUlUĞU
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cam şişeleri çöpe atmayarak yarattığım değişimi kısaca 
paylaşmak istiyorum. Gerek iş arkadaşlarımı bu duruma 
alıştırmak gerek içi cam şişe dolu büyük bir kasayı metrelerce 
taşıp, atık cam şişe kumbarasına atmak başlarda zordu. Zaman 
geçtikten sonra kafemizin önüne bir kumbara yerleştirdiler. Bu 
durum beni ve camı çöp değil, atık olarak görmeye başlayan 
arkadaşlarımı çok sevindirdi. Ardından bizi gören yan kafe ve 
onun yanındaki, cam şişelerini buraya atmaya başladı. Derken 
atık cam şişe toplama hareketi başlatmış olduk. Küçük de olsa bu 
çabam, fark yaratmama yetti.”
Pandeminin plan ve çalışmalarında değişikliklere neden 
olduğunu ifade eden Kubat, sözlerini şöyle tamamlıyor: 
"Dijitalleşmenin getirilerini kullanıp rotamızı kıyılardan sosyal 
medya platformlarına taşıyarak, pandeminin mesafelerini ortadan 
kaldırmayı amaçlıyoruz. Gönüllü Evimizde yaptığımız atölyeler 
serisini dijital ortamlarda yapacağız. Dönemin şokunu atlatıp, 
düzenine alışmaya çalışırken 2020 yılı bizim için zorlu geçti 
ancak 2021 yılının bize güzellikler getireceğini düşünüyorum.” 

İREM AyTEKİN
“BİR Kİşİ BİLE ÇoK şEyİ DEğİşTİREBİLİR”

Üniversiteye başladığında uzun zamandır yapmak istediği 
gönüllü olma hayalini gerçekleştirmeye karar veren İrem Aytekin, 
“Araştırmalarım beni TURMEPA ile tanıştırdı. TURMEPA 

ile ilk karşılaşma dönemimde çok bilgili veya duyarlı bir birey 
olduğumu söyleyemem. Benim için büyük değişikliği başlatan 
diğer gönüllüler ve TURMEPA ailesi oldu. Diğer gönüllüler 
ile birlikte hayatımda ufak gibi gözüken büyük değişiklikler 
yapmaya ve bilinç kazanmaya başladım. TURMEPA ile 
tanışmamdan birkaç ay sonra pandemi dönemine girmiş olsak 
da birden fazla kıyı temizliği ve atölyeye katılarak, TURMEPA 
gönüllüsü nedir, kimdiri öğrendim. Bu süreçte TURMEPA bana 
bir şeye inanmayı ve inandığınız amaç uğruna birlik olmayı ve 
emek harcamayı öğretti. Gönüllülük, kullandığım şişeden hayata 
bakış açıma kadar her şeyi değiştirdi. Bunu herkesin yaşaması 
gerektiğine inanıyorum. Yaşadığımız bu dünyada tüketirken 
sebep olduğumuz şeylerin farkında olmalıyız” diyor ve bir kişinin 
bile çok fazla şeyi değiştirebileceğini vurgulayarak gönüllülüğü 
deneyimlemeye davet ediyor.
TURMEPA gönüllüsü olduğundan bu yana üniversitesinde 
çevre ve atık temalı projeler yapma gayretinde olduğunu ifade 
eden Aytekin, henüz başarı yakalayamamış olmanın verdiği 
burukluğu, “Ne yazık ki, insanları paradansa çevreyi düşünmeye 
ikna etmek, tahmin ettiğimden de zor oldu” diye açıklıyor. 
Yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen pes etmediğini vurgulayan 
Aytekin, atıkları azaltmak için çalışmaya, dahası bu atığı üreten 
insanlara önce atığın ne olduğunu ardından neden daha az atık 
üretilmesi gerektiğini anlatmaya devam edeceğinin altını çiziyor.

“FARKINDALIK İÇİN ELİNİZDE 
Çöp poşEDİ TUTMAK şART DEğİL”
Pandemi ile beraber hayatımıza online gönüllülük kavramının 
girdiğini hatırlatan Aytekin, şöyle devam ediyor: “Dijital 
gönüllülük ile birlikte kıyılarda topladığımız çöpler gibi elimizde 
somut bir şeyler görememek ve yeterince fayda sağlayamadığımız 
düşüncesi sebebiyle bir burukluk vardı içimde. Gönüllülük, 
sadece çevreye veya diğer insanlara değil, kişiye de iyi gelen 
bir faaliyet ve bu online süreçte hayatımızın yoğunluğundan 
sıyrılıp, ‘Ben denizler için iyi bir şey yaptım bugün’ diyememek, 
bir eksiklikti benim için. Ancak şimdi anlıyorum ki, farkındalık 
için elimizde çöp poşeti tutmamız şart değil. İnsanlara sesimizi 
duyurmak için dijital gönüllülük de yeterli olabilir, hangi 
platformda olduğu fark etmeksizin, bağırırsak birileri mutlaka 
sesimizi duyacaktır.”

Esra Kubat: “Biz, diğer elçilikler gibi bir okul ya da 
şirket topluluğu değiliz; bizi birleştiren temel unsur 
TURMEPA’nın varlığı oldu.”

İrem Aytekin: “İnsanlara sesimizi duyurmak 
için dijital gönüllülük de yeterli olabilir, 
platformu fark etmeksizin, bağırırsak birileri 
mutlaka sesimizi duyacaktır.”
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KoRKUT FURKAN şAhİN
“GöNüLLüLüğü EN yüKSEK İNSANİ 
FAALİyET oLARAK TANIMLIyoRUM” 

TURMEPA ile tanışıklığının çok eskilere dayandığını, 
gönüllülük kavramıyla ise geç tanıştığını dile getiren Korkut 
Furkan Şahin, “Çocuğumdan beri deniz kültürüne yakın biri 
olduğum için TURMEPA’yı uzun bir zamandır biliyordum. 
Ancak gönüllülüğüm bundan iki sene önce Akbank Şehrin 
İyi Hali projesine başvurup, yoğun talep sebebiyle dahil 
olamamamla başladı. Ardından TURMEPA’nın internet sitesi 
üzerinden tekrar başvuru sağlayıp kasım 2018’de oryantasyona 
katıldım. Böylece TURMEPA’lı günlerim de başlamış oldu ve 
bu tanışıklığın her bir anı için minnettarım. İki yıllık gönüllülük 
deneyimimde neredeyse hiçbir etkinliği kaçırmadım. Bu süreçte 
aktiviteler, kıyı temizlikleri, eğitimler düzenledik. Gönüllü 
birimin destekleriyle ‘mikroplastikler’ konusunda bir atölye 
gerçekleştirdim. Benim için unutulmaz bir anıdır. 
Ben, gönüllülüğü en yüksek insani faaliyet olarak tanımlıyorum. 
Her birimiz farklı hayatlar yaşıyoruz. Günlük bahaneler bizleri 
böylesi tatmin edici, mutluluk verici işlerden alıkoymamalı” diyor 
ve herkesi mümkün olabilecekleri kadar gönüllü olmaya, fark 
etmeye ve fark yaratmaya davet ediyor.
Ekip olarak TURMEPA’nın kurumsal yapısının bir parçası 
olduklarını da kaydeden Şahin, yine de her şeyden önce gönüllü 
olduklarını söylüyor. Geri bildirimlerle kendilerini her geçen 
gün geliştirmeye ve elde ettikleri birikim ve kazanımı önce 
içselleştirmeye sonra da aktarmaya gayret ettiklerini belirtiyor. 

TURMEPA’nın dev bir aile olduğunu ve içinde pek çok 
farklılığı barındırdığını ifade eden Şahin, TURMEPA’nın, tüm 
farklılıklara rağmen kişileri ortak bir paydada buluşturabildiğini 
söylüyor ve devam ediyor: “Bu çok seslilik, renklilik kişiye iş 
birliği, iletişim ve paylaşmayı öğretiyor. Bir aile gibi öğreniyor, 
öğretiyor ve gelişiyoruz. Ben, bu mozaik yapıyı çok seviyorum. 
Herkes kendi kültüründen, eğitiminden bir şeyler katıyor.”

MüCAhİT yALÇIN
“DİğER üLKE MEpA’LARI İLE 
İş BİRLİğİ yApMAK İSTİyoRUZ”

TURMEPA ile 2018 yılında bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığını 
belirten Mücahit Yalçın, tanışıklıktan sonra derneğin 
oryantasyonuna katılmış. Çok samimi ve içten insanlarla 
tanışması sonrası devam etmesi gerektiğine inanmış ve bu 
inançla beraber iki yıldır bu ailenin bir parçası.
Geçen bu süre zarfında kıyı temizliğinden 23 Nisan 
etkinliklerine, ofis gönüllülüğünden atölye çalışmalarına kadar 
pek çok etkinliğin içinde yer alan Yalçın, tüm bunların önce 
kendisini eğittiğini, ardından bu kazanımları başkalarıyla 
paylaştığını söylüyor.
Henüz bir yol kat edememiş olmalarına rağmen, hayata 
geçirmek istedikleri bir diğer projenin ise küresel iş birlikleri 
geliştirmek olduğunun altını çizen Yalçın, “Diğer ülkelerde 
bulunan MEPA’lar ile temas kurup birlikte neler yapabileceğimiz 
hakkında konuşup ortak projeler yapmak istiyoruz. Bu konuda, 
aramıza yeni katılacak arkadaşlarla daha hızlı yol alacağımızı 
düşünüyorum.”

“GENÇLER yETİşKİNLERE öRNEK oLMALI!”
“Bazı yetişkinler sosyal sorumluluk ve çevre bilinci hakkında 
hassas ancak yeterli sayıda değiller. Çünkü yeteri sayıda 
olsalardı, sahillerimizden sigara izmariti yerine deniz kabuğu 
topluyor olurduk” diyen Yalçın, gelinen noktada gençlerin 
yetişkinlere rol model olduğunu ve bunun hem gurur hem de 
ümit verici olduğunu söylüyor. Genç hareketin henüz istenilen 
seviyede olmadığına dikkat çeken Yalçın, “Bu sayıyı artırmayı 
gaye edinmek ve doğanın güzelliklerini kullanırken ona zarar 
vermeyen sürdürülebilir bir gelecek hayali, motivasyonumuzun 
temel kaynağı. Bu sebeple de başaracağız” diyor.

Korkut Furkan Şahin: “TURMEPA, dev bir aile. 
Bu ailedeki çok seslilik, renklilik kişiye iş birliği, 
iletişim ve paylaşmayı öğretiyor.”

Mücahit Yalçın: “Çevreye duyarlı yetişkinlerin sayısı 
yeterli olsaydı, sahillerimizden sigara izmariti yerine 
deniz kabuğu topluyor olurduk.”
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şahika erCÜmen ile nıkOlaJ COsTer-WalDaU’Dan 
DÜnYa liDerlerine DOĞaYı kOrUma ÇaĞrısı!
Dünya dalış rekortmeni ve UNDP Türkiye Sudaki Yaşam Savunucusu Şahika Ercümen, 
“Game of Thrones” dizisinin yıldızı Nikolaj Coster-Waldau ile birlikte iklim eylemi konusunda dünya 
liderlerine çağrıda bulundu. Ercümen ve Coster-Waldau’nun da aralarında bulunduğu farklı ülkelerden 
beş UNDP İyi Niyet Elçisi’nin birlikte yer aldığı video mesaj, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın 
(UNDP) İnsani Gelişme Raporu 2020 küresel lansmanında yayınlandı.

Dünya dalış rekortmeni ve UNDP Türkiye Sudaki Yaşam 
Savunucusu Şahika Ercümen ve Nikolaj Coster-Waldau’nun 
da aralarında bulunduğu, farklı ülkelerden beş UNDP İyi 
Niyet Elçisi, iklim eylemi konusunda dünya liderlerine çağrıda 
bulundu. Bir video mesaj şeklinde 15 Aralık’ta yayınlanan 
çağrıya, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) 
İnsani Gelişme Raporu 2020 küresel lansmanında yer verildi. 
Raporun küresel lansmanında UNDP İyi Niyet Elçileri video 
mesajda, iklim eylemi konusunda dünya liderlerine cesur adımlar 
atmaları çağrısında bulundu. Videoda, Şahika Ercümen ile 
“Game of Thrones” dizisindeki Jamie Lannaster karakteriyle 
akıllara kazınan UNDP İyi Niyet Elçisi Nikolaj Coster-
Waldau’nun yanı sıra UNDP İyi Niyet Elçisi Nijeryalı şarkıcı 
Yemi Alade, UNDP Arap Ülkeleri Bölgesel İyi Niyet Elçisi 
Lübnanlı dayanıklılık atleti Michael Haddad ve UNDP Pakistan 
İyi Niyet Elçisi dağcı Samina Baig da yer aldı. 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) 
“Önümüzdeki Sınır: İnsani Gelişme ve Antroposen (İnsan 
Çağı)” başlıklı 2020 İnsani Gelişme Raporu (İGR), küresel bir 
lansmanla açıklandı. Türkiye, 189 ülke ve bölge arasında beş sıra 
yükselerek 54. sıraya yerleşti ve İnsani Gelişme Endeksi’nde 
ikinci kere “çok yüksek insani gelişme” kategorisine girdi.
 
“EKoSİSTEMİ ESKİ hALİNE GETİRMEK İÇİN 
hAREKETE GEÇMELİyİZ”
İklim eylemine karşı yayınlanan videoda yer almaktan gurur 
duyduğunu belirten Şahika Ercümen, yaptığı açıklamada 
“Gezegenimizin harikalarını ve güzelliklerini korurken, doğanın 
gücünden yararlanmayı öğrenmeliyiz. Ekosistemleri refahı 
artıracak şekilde korumalı, sürdürülebilir bir şekilde yönetmeli 
ve eski haline getirmek için harekete geçmeliyiz” ifadelerini 
kullandı. Başarılı aktör Nikolaj Coster-Waldau ise, birçok 
ülkenin hâlâ fosil yakıt kullandığına dikkat çekerek, doğal 
kaynaklara yönelmek ve alternatifleri artırmak gerektiğini söyledi 
ve “Alternatiflerin erişilebilir hale getirilmesi gerekiyor” dedi.

Türkiye, 2020 İnsani Gelişme Endeksi’nde, 189 
ülke ve bölge arasında beş basamak yükselerek 54. 
sıraya yerleşti ve İnsani Gelişme Endeksi’nde ikinci 
kere “çok yüksek insani gelişme” kategorisine girdi.
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TeknelerimiZ 
Yeni seZOna haZırlanıYOr

Dilara kOÇak ile TUrmePa’nın 
sÜrDÜrÜleBilir Yaşam GÜnlÜĞÜ BeĞeni TOPlaDı

TUrmePa DÜkkan DeniZ severlerDen YOĞUn ilGi GÖrDÜ

TURMEPA atık toplama tekneleri oldukça yoğun geçen bir 
sezonu geride bıraktı ve yeni sezona hazırlık için karaya çekildi. 
2020 yılında, COVID-19 salgını nedeniyle tekne tatiline artan 
talep, TURMEPA teknelerine olan ihtiyacı da artırdı. Talebi 
sorunsuz şekilde karşılayan TURMEPA atık alım tekneleri, 
sezon boyunca 4 bin 715 tekneden 2 milyon 527 bin 830 litre 
atık su topladı. Bu sayede 20 milyon litre deniz suyunun temiz 
kalması sağlandı. 2021 yılında da Ege koyları TURMEPA 
teknelerine emanet.

Beslenme Uzmanı Dilara Koçak’ın geleneksel hale gelen 
ajandası, Sürdürülebilir Yaşam Günlüğü’ne dönüştü. Geçtiğimiz 
yıl olduğu gibi bu yıl da DenizTemiz Derneği/ TURMEPA 
iş birliğiyle hazırlanan günlük hem kendi sağlığımıza hem de 
gezegenimize iyi bakmamız için birbirinden önemli bilgiler 

içeriyor. Gıdaya saygı, denizlerin ve 
suyun önemi ve sıfır atık konularında 

farkındalığın artırılmasını hedefleyen 
Sürdürülebilir Yaşam Günlüğü’nün 

satışından elde edilen gelir ise 
TURMEPA’nın deniz koruma 
projelerine destek oluyor.

TURMEPA Dükkan, ülkemizde artan çevre bilinci ve uzaktan 
alışverişe kayan tüketici tercihlerinin de etkisiyle, geçtiğimiz 
yıl deniz ve doğa severlerden büyük ilgi gördü. Sıfır Atık Mavi 
seferberliğinin başlamasıyla kamuoyunda büyük ses getiren atıksız 
yaşam hareketine ilk adımı atmak isteyenlerin tercihi TURMEPA 
Dükkan oldu. Özellikle dönüşümlü malzemeden üretilmiş defter, 
tek kullanımlık plastiğe alternatif deniz temalı termos, kupa, 
fincan ve bez çantalar yoğun talep gördü. 
Özel gün sertifikalarıyla sevdiklerine en anlamlı hediyeleri 
göndermek isteyenler ise TURMEPA Dükkan’ın rengarenk deniz 
temalı sertifikalarından tercih ederek denizlerimize nefes oldu.
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Persil ile TeşekkÜr BUlUşması

sıFır aTık mavi eĞiTimleri 
TÜrkiYe’nin DÖrT Bir YanınDa

DÜnYa DeniZCiliĞinin GÜnDemi 
Onlıne PlaTFOrmlarDa GÖrÜşÜlDÜ

TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, 
Hisaörönü Körfezi’nde hizmet veren DenizTemiz 4 atık alım 
teknesi ve İstanbul Boğazı’nda çalışan deniz süpürgesine 
verdikleri sponsorluk desteği için teşekkür etmek amacıyla Türk 
Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Genel Müdürü Güray Yıldız ile 
bir araya geldi. Online gerçekleşen toplantı öncesinde Henkel’e 
bir teşekkür plaketi takdim edildi. Yapılan görüşmede iki yıldır 
devam eden TURMEPA 
Henkel iş birliğinin 
geliştirilerek sürdürülmesi 
yönünde temenniler 
paylaşıldı.
Persil sponsorluğunda 
çalışan DenizTemiz 
4 teknesi iki yılda 
645 tekneden 264 bin 
69 litre atık su alımı 
gerçekleştirdi. Bu sayede 
yaklaşık 2,1 milyon litre 
deniz suyunun temiz 
kalması sağlandı.

TURMEPA Antalya, Fethiye, İzmir ve Samsun şube 
eğitmenlerinin desteğiyle ekim ayından itibaren Antalya, 
Balıkesir, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Muğla ile Zonguldak 
il ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlükleri ile iş birliği yapılarak 
yüzlerce öğrenci, öğretmen ve idarecilerle bir araya gelindi. Ekim 
ayından itibaren 8 il, 29 ilçede eğitim ve online içeriklerle 204 
bin 265 kişiye ulaşıldı.

Uluslararası Bunker Endüstrisi Birliği’nin (IBIA) 2020 Yıllık 
Toplantısı, 10-13 Kasım tarihleri arasında online olarak 
gerçekleştirildi. COVID-19’un getirdiği aksaklıkların denizcilik 
sektörüne etkilerini tartışmak ve bu kritik dönemde gündeme gelen 
sorunlara yanıt bulmak amacıyla düzenlenen toplantıda, sanal bir 
sergi salonu, kapsamlı ve isteğe bağlı içeriğe erişimin yanı sıra bölgesel 
ve küresel çapta panel tartışmaları yer aldı. BIMCO Başkanı da olan 
TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, küresel 
paneller dizisinin açılış konuşmasını yaptı. Diğer açılış konuşmacıları 
ise Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri 
Kitack Lim ile IBIA Yönetim Kurulu Başkanı Henrik Zederkof 
ve IBIA Direktörü Unni Einemo oldu. Denizcilik sektörü için 
önemli platformlardan biri olan Seatrade Maritime’ın düzenlediği 
Orta Doğu 2020 Forumu’nun açılışı ise 14 Aralık’ta çevrimiçi 
olarak gerçekleştirildi. Forumun ana fikrini denizcilik sektörünün 
dijitalleşmesi ve koronavirüs salgınında küresel mücadelenin önemi 
oluşturdu. Foruma katılan Şadan Kaptanoğlu, “Tüm dünya zorlu bir 
sınav veriyor. Böylesi bir ortamda endüstrinin gizli kahramanı olarak 
denizcileri görüyorum. Pandemi sırasında sistemin aksamaması için 
tüm denizciler müthiş bir sorumluluk üstlendiler. Deniz taşımacılığı 
önemini bir kez daha göstermiş oldu” dedi.
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TUrmePa eĞiTimlerle 

200 Bini aşkın 
ÖĞrenCi ve ÖĞreTmene UlaşTı

TURMEPA eğitimleri, kasım-aralık aylarında 6 il, 25 ilçede 18 
webinar ile hayat buldu. Yaklaşık 4 bin öğrenciye bu webinarlar 
aracılığıyla eğitim verilirken, Milli Eğitim Bakanlığı dijital 
eğitim platformu EBA’da yer alan 13 farklı eğitim videosu ile 
birlikte toplam 203 bin 998 kişiye ulaşıldı.

ÇOCUklar sUYU kODlUYOr. 
h2OkUllU OlDU! 
PrOJe kiTaBı YaYınlanDı 

sivil DÜşÜn hiBesiYle 
haZırlaDıĞımıZ FarkınDalık 
FilmlerimiZ YaYınDa!

TURMEPA’nın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın, 
Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında 
aldığı hibe ve Clariant Türkiye’nin sponsorluk desteğiyle 
hayata geçirdiği “Çocuklar Suyu 
Kodluyor. H2Okullu Oldu!” 
projesinin kapanışı, 9 Kasım’da 
online olarak gerçekleştirildi. 
Özgünlük, bilimsellik, 
uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik 
kategorilerinde ödüller kazanan 
öğrencilerin projelerini içeren 
kitabın basımı da kasım ayında 
tamamlandı. Projenin ilk 
gününden son anına kadar tüm 
detayların yer aldığı kitap, proje 
destekçi ve paydaşlarına ulaştırıldı.

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nın salgın koşullarında 
çalışırken sivil toplumun ortaya çıkan ihtiyaçlarına cevap 
verebilmek adına hazırladığı “Bizi Bağlayan Şeyler Özel 
Desteği”ne başvuran TURMEPA, Mavi Düşün projesiyle hibe 
almaya hak kazandı. Programdan alınan destekle denizlerimiz 
ve Sıfır Atık Mavi konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı 
ve dezavantajlı bölgelere ulaşmayı hedefleyen farkındalık filmleri 
yayınlandı. Derneğin sosyal medya hesapları ve YouTube 
kanalından filmleri takip edebilirsiniz.
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hP TÜrkiYe 
DesTek FOnUnU kaZanDık!

D-marin iş BirliĞimiZin 
alTınCı YılınDa sTeam ile 
DeniZleri kOrUYOrUZTURMEPA, denizlerimizi korumak ve çevre farkındalığını 

artırmak adına HP Türkiye ile bir dizi iş birliği gerçekleştirerek 
firmanın destek fonunu ikinci kez almaya hak kazandı. Ortak 
çalışmayla hazırlanan eğitim filmleri, çalışan eğitimleri ve 
Uluslararası Kıyı Temizleme (ICC) etkinliği ile başlatılan iş 
birliği, ikinci yılında daha da pekiştirilerek devam edecek.

TURMEPA ile D-Marin, altı yıldır sürdürülen iş birliği 
kapsamında bir kez daha STEAM ile denizleri birleştirmeyi 
hedefledi. Muğla’nın 13 ilçesinden 14 öğretmene verilen 
STEAM eğitimleri ile çocukların denizlerdeki sorunlara 
yenilikçi bilim prensiplerini kullanarak çözüm üretmeleri 
amaçlanıyor. Bu doğrultuda öğrencilerin geliştirdikleri projelerin 
ilerleyişini sağlamak ve süreci takip etmek amacıyla proje 
öğretmenleriyle her ay düzenli görüşmeler yapılmaya devam 
ediyor.

DanOne Çalışanlarına 
sıFır aTık mavi eĞiTimi
Danone ile gerçekleştirilen 
iş birliği kapsamında marka 
çalışanlarına Sıfır Atık Mavi 
eğitimi verildi. Kısa sürede 
270 kişiye ulaşan eğitimler 
büyük ilgi gördü. Danone’ye, 
sürdürülebilir bir çevre ve 
yaşadığımız gezegendeki 
bireysel sorumluluklarımızı 
fark etmek konusunda yaptığı 
iş birliği için teşekkür ederiz.

anTalYa maYa OkUlları’nDa “mavi DeDekTiFler”
Hayata geçtiği 2019 yılından bu yana Mavi Dedektif Projesi’ne 
olan ilgi artarak devam etti. 2020 yılının ikinci yarısından 
itibaren Mavi Dedektif olmak isteyen miniklerin sayısı günden 
güne çoğalırken Sıfır Atık Mavi farkındalığı da çocuklar 
arasında aynı oranda yayıldı. İçinde bulunduğumuz eğitim 

ve öğretim döneminde Antalya Maya Okulları’ndan gelen 
talep doğrultusunda Mavi Dedektif grubumuzun sayısı 5’e 
yükseldi. Dedektiflerimiz aldıkları eğitimlerle projeler üretirken, 
öğrencilerin akran eğitimi vererek sunum becerilerini ve proje 
geliştirme yetilerini geliştirmesi hedefleniyor.
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ÜÇ Farklı ilin ÖĞrenCileri 
aYnı eĞiTimDe BUlUşTU

ınsTaGram Canlı YaYın 
sOhBeTlerinDe DeniZ 
severlerle Bir araYa GelDik

“Cıvıl sOCıeTY 
TeChnOlOGY ChallenGe”Da 
ilk aşama GeÇilDi

TURMEPA 12 Aralık’ta gerçekleştirdiği eğitimde üç farklı 
il ve beş ayrı okuldan 73 öğrenciyi buluşturdu. Eskişehir 
Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi ev sahipliğinde 
gerçekleşen eğitime, SEV Muzaffer Demir Anadolu Lisesi, 
Tepebaşı Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, Balıkesir Gazi Osman Paşa Anadolu 
Lisesi, Balıkesir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğrencileri katıldı.

TURMEPA’nın mart ayında başlattığı #DenizEveSığar 
canlı yayın serisi kaldığı yerden devam ediyor. Kasım 
ayında dünyanın en önemli çevre sorunu olan küresel 
iklim değişikliği konusunda Prof. Dr. Levent Kurnaz, 
Instagram canlı yayınımıza konuk oldu. Ayrıca “Avrupa 
Birliği Sivil Düşün Programı ve Destekleri” başlıklı 
yayında AB Sivil Düşün Program Destek Uzmanı Tuna 
Semir Akpınar ve “Toplumsal ve Çevresel Farkındalık 
için Girişimcilik” başlıklı yayında genç girişimci Fahir 
Aruoba ile bir araya gelindi.

UNDP ve Koç Holding’in ev sahipliği yaptığı Civil Society 
Technology Challenge’da Türkiye ve Avrupa’nın çeşitli 
ülkelerinden başvuran 60 organizasyon arasından ilk 20’ye giren 
TURMEPA, yerini güçlendirdi. Yoğun bir öğretim ağıyla eş 
zamanlı gerçekleştirilen dijital dönüşüm projesi ile TURMEPA 
eğitimleri yenilikçi ve inovatif bir bakış açısıyla günden güne 
geliştiriliyor.
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BeşikTaş ilÇe milli eĞiTim 
mÜDÜrlÜĞÜ ile eĞiTim 
seminerleri verDik

TUrmePa ailesinin 
GÖnÜllÜlÜk aĞı BÜYÜYOr 

ÖĞrenCilerDen 
YaraTıCı Fikirler

Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü “Öğretmeni ile 
Güçlü Okul” programı kapsamında kasım ayında 
gerçekleşen ara tatilde, üç gün süren mesleki eğitim 
çalışmalarında TURMEPA Sıfır Atık Mavi eğitimleri ile 
188 öğretmene ulaşıldı.

Gönüllülerimizin heyecanı ve istekleri gücümüze güç 
katıyor. TURMEPA 23. ve 24. Çevrimiçi Gönüllü 
Oryantasyonu 124 yeni gönüllü adayının katılımıyla 
tamamlandı. Oryantasyona İstanbul, Adana, Ankara, 
Antalya, Denizli, Eskişehir, Balıkesir, Tekirdağ ve İzmir’den 
gönüllüler katıldı. TURMEPA gönüllü programı ile deniz 
ve kıyı ekosisteminin konuşulduğu oryantasyonda yeni 
gönüllüler ile birlikte sosyal medya aktivitelerine ağırlık 
verme kararı alındı.

Eğitim alan ilkokul 
öğrencilerinden afiş tasarımı
Sıfır Atık Mavi eğitimi alan 
Altınoluk Zahit Eroğlu 
İlkokulu öğrencileri, eğitim 
sonrasında farkındalığı 
artırmak amacıyla “Sıfırdan 
Başlıyoruz!” posterini tasarladı.

Pinhas Ortaokulu 
öğrencisinden 
TURMEPA sunumu
Tekirdağ Pinhas Ortaokulu 
5. sınıf öğrenicisi Kaan 
turan, “Doğa ve Evren” 
temasıyla yapacağı sunumda 
TURMEPA’yı anlatmayı 
seçti. Derneğin bugüne 
kadarki faaliyetlerini güzel ve 
heyecanlı bir dille anlattı.

İleri dönüşüm fikirleri 
gelmeye devam ediyor! 
TURMEPA eğitimlerine 
katılan bir öğrencinin 
dondurma çubuklarını atmak 
yerine, parçaları bir araya 
getirerek tasarladığı kalemlik.
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DeniZ elÇileri TOPlUlUklarımıZ GenişliYOr 

DÜnYa BalıkÇılık GÜnÜ’nDe sOsYal meDYaDa FarkınDalık YaraTTık 

TURMEPA gönüllüleri salgın döneminde sahalarda 
aktif bir şekilde rol alamasa da "Çevrimiçi Gönüllülük" 
hareketiyle farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Deniz Elçileri Topluluğu ile çevrimiçi 
gerçekleştirilen toplantıda etkinlik ve çalışmalarda fark yaratacak 
planlar ortaya kondu. 
Ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku 
Komisyonu öğrencileri ile Deniz Elçileri Topluluğu kurulumu 
için ilk adım atıldı. Oryantasyon toplantısında topluluk 
gönüllüleri ile bir araya gelinerek çevrimiçi gönüllülük üzerine 
farkındalık oluşturacak çalışmalar ve hedefler belirlendi.       

TURMEPA Gönüllüleri Dünya Balıkçılık Günü’nde sosyal 
medya hesapları üzerinden herkesi deniz canlılarını korumaya 
ve farkındalık oluşturacak mesajlar vermeye davet etti. Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan 14. Madde 
Sudaki Yaşam’ın savunuculuğunu yapan gönüllüler, denizlerimiz 
ve iç sularımızdaki balık popülasyonunun tehdit altında 
olduğuna dikkat çekti. Nesli azalan türler hakkında çarpıcı 
verileri paylaşarak kirliliğe karşı önlem alma çağrısında bulundu.  

AXA DENİZ ELÇİLERİ 
TOPLULUĞU DA 
AKTİF ROL ALDI
AXA Deniz Elçileri Topluluğu ile Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Deniz Elçileri Toplulukları da Dünya Balıkçılık 
Günü’ne özel hazırladıkları savunuculuk mesajları ile sosyal 
medyada yoğun ilgi gördü.
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BirlikTe YaPaBiliriZ! 

savaş karakaş ile sUalTının 
BÜYÜlÜ DÜnYasına YOlCUlUk eTTik 

UlUsal GÖnÜllÜlÜk kOmiTesi 
Paneline kaTılDık 

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nün bu yılki teması 
“Gönüllülük Yoluyla Birlikte Yapabiliriz (Together We Can 
Through Volunteering)” oldu. TURMEPA da bu özel günde 9 
bini aşkın gönüllüsüyle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan 
14. Madde Sudaki Yaşam için denizlerin ve su kaynaklarının 
korunmasına dikkat çekti. Gün boyunca birlikte olmanın önemi 
vurgulanarak, “Denizler Yaşasın Diye! Su Kaynaklarımızı Birlikte 
Koruyabiliriz!” sloganı ile mesajlar verildi. Bu yıl çevrimiçi 
olarak düzenlenen etkinlikte TURMEPA gönüllüleri, yaratıcı 
videolarıyla mesafeleri kaldırdı. 5 Aralık’ta yoğunlukla iş insanları, 
Deniz Elçileri Toplulukları, eğitimci ve dalgıçlardan oluşan 
TURMEPA gönüllülerinin Türkçe, İngilizce ve işaret diliyle 
kamuoyuna verdiği mesajlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

TURMEPA’nın, deneyimli dalgıç ve 
sunucu Savaş Karakaş ile birlikte 6 Aralık’ta 
gerçekleştirdiği etkinliğe katılan TURMEPA 
gönüllüleri, Karakaş’ın yönettiği “Sudaki 
İzler” belgeseli ile Kızıldeniz ve Maldivler’de 
yaşayan yunusların, mantaların ve köpek 
balıklarının büyülü yaşamlarına konuk olarak 
sualtı dünyasında keyifli bir yolculuğa çıktılar. 
Belgeselin ardından gerçekleştirilen soru-cevap etkinliğinde ise 
Savaş Karakaş, TURMEPA gönüllülerinin sualtı yaşamıyla ilgi 
merak ettiği soruları yanıtladı. Etkinliğe 55 gönüllü katıldı.

Ulusal Gönüllülük Komitesi'nin 5 Aralık Dünya Gönüllüler 
Günü kapsamında düzenlediği “Gönüllülük Konusunda Kamu 
ve STK İşbirliği” panelinin moderatörlüğünü TURMEPA 
üstlendi. AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama 
Genel Müdürü Bülent Özcan ile Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı 
Genel Sekreteri Rana Kotan’ın konuşmacı olarak katıldığı 
panelde, gönüllülükle ilgili kamu-STK iş birliği örnekleri, iş 
birliği geliştirme seçenekleri, Türkiye’de gönüllülük ve AB mali 
yardımları konuşuldu.

GÖnÜllÜlerimiZe 
sOnsUZ 
TeşekkÜrler 
Salgın döneminde çevrimiçi 
çalışmalarıyla denizlerin ve su 
kaynaklarımızın önemine dikkat 
çekmek ve farkındalığı artırmak 
için gösterdikleri çabalardan ötürü 
tüm gönüllülerimize teşekkür 
ederiz. İyi ki varsınız!

Denizler 
yaşasın 
diye 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sevgili Deniz Dostumuz, 
 

Denizlerimizin ve kıyılarımızın korunması konusunda göstermiş 
olduğunuz duyarlılık, verdiğiniz destek ve çabalarınız için 
şükranlarımızı sunarız. 

 
 
 
 
 
 
 

Gönüllü ve Gönüllü Projeleri Bölümü 
DenizTemiz Derneği/ TURMEPA 
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Çevre denizlerimizde yaşanan siyasi, ekonomik ve askeri krizleri çok 
yakından takip ederken, bazen dünyanın diğer denizlerinde yaşanan ve 
bizi dolaylı da olsa etkileyebilecek hadiseleri gözden kaçırabiliyoruz. Ali 
Kırıkkanat’ın denizi, denizciliğimizi ve denizlerde geçen mücadeleyi 
farklı bir üslupta ve yaşanmışlıkların tecrübesi altında sunduğu Aklım 
Fikrim Deniz’de, uzak denizlerde vuku bulan konulara değiniliyor. 
Denizi, deniz güvenliğini ve savunma konularını anlatan makalelerden 
oluşan kitap, Astana Yayınları etiketiyle sunuluyor. 

Bambaşka bir tutkudur deniz. Aşktır, heyecandır, korkudur. 
Bilinmeyene yolculuktur... Her yolculuk ayrı bir serüven, her serüven 
ayrı bir öyküdür deniz tutkunları için. Deniz üzerine yazılan her 
hikaye, bambaşka dünyalara götürmüştür deniz sevdalılarını. Pekcan 
Türkeş, Anemon Yayınevi etiketli kitabı Deniz Hikayeleri’nde; Victor 
Hugo, Jack London, David W. Bone, Edgar Allen Poe gibi dünya 
edebiyatının ünlü isimlerinin yaşamışlıklarından deniz hikayeleri 
toplamış. Deniz Hikayeleri’ni okurken, uçsuz bucaksız gizemli sularda 
yelken açtığınızı hissedeceksiniz. 

Türk Edebiyatı’nın sevilen öykücülerinden Cemil Kavukçu’nun 
değişik zamanlarda yazdığı deniz öykülerini bir arada topladığı kitabı 
Maviye Boyanmış Sular, Can Yayınları etiketiyle okurlarla buluştu. 15 
yılın ürünü olan Maviye Bulanmış Sular, denize adanmış hayatlardan 
yola çıkılarak yazılmış 13 öyküden oluşuyor. Küçük bir kıvılcımdan 
büyük öyküler çıkarabilen Cemil Kavukçu’nun deniz öyküleri ile okur, 
bilinmezlerle dolu denizin derinliklerine sürüklenecek. Hiç bilmeyenler 
ise denizi, denizin farklı yönlerini keşfedecek. 

MAVİYE 
BOYANMıŞ 
SULAR

AKLıM 
FİKRİM DENİZ

Hayallerin gerçek olduğu, kuşaklar arası bir sevgi öyküsünün 
anlatıldığı Bir Damla Deniz’de hayatı boyunca denizi hiç görmemiş 
büyük büyükannesinin yarım kalmış hayalini gerçekleştirmek için 
yollara düşen küçük Ali’nin umut, fedakarlık ve azim dolu hikayesi 
anlatılıyor. Şiirsel metni ve oryantal motiflerden beslenen yalın 
çizimleriyle her yaştan kitapseverin içini ısıtan Bir Damla Deniz 
ile Fransız yazar Ingrid Chabbert, hayatta ne olursa olsun, hayalleri 
gerçekleştirmek için hiçbir zaman geç kalınmayacağını hatırlatıyor. 
Kitap, Uçanbalık Yayıncılık etiketiyle raflarda. 

BİR DAMLA 
DENİZ 

DENİZ 
HİKAYELERİ

DENİZDEN SAYFALARA TAŞANLAR...
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KKuzeybatı Pasifik’te bir zeitgeist’ten (zamanın ruhu ve düşüncesi) 
bahsedeceksek, bu kesinlikle yemek. Saplantılı bir şekilde yemek 
daha doğrusu “yerel yemek” yapmakla ilgilenen bölgenin bu 
takıntısının temelinde bir klişenin yattığı söyleniyor: Bölgenin geniş 
tarım arazileri, vahşi doğal alanları, istikrarlı iklimi ve sonsuz mavisi, 
onu tamamıyla erişilebilen ve sınırsız gibi gösteren gastronomi 
içerikli bir tema parkı haline getiriyor. 
Patatesler Idaho’dan şok edici bir hızla çıkıyor, somon okyanustan 
çıkıp Washington burgerlerine, sashimi’ye dönüşüyor ve Oregon 
meyvelerine mevsiminde sunulduklarında “hayır” demek neredeyse 
imkansız. Buradaki insanlar, güneş yemiş mantarlar ve kuzugöbeği 
bulmak için çamurlu ormanlarda yürümekten çekinmiyorlar ve 
Washingtonlular kendi elmalarını veya armutlarını toplamak için 
uzun mesafeler kat etmeyi göze alıyorlar. 
Kuzeybatı Pasifik, ülkenin diğer bölgelerine göre daha geç iskan 
edildiğinden etnik ve kültürel yemekler daha az etkiye maruz kalmış. 
Reçeteler, ilk günkü saflığında olmasa da orijinaline uygun ve yakın. 
Ancak İskandinav ve Gal mutfağından tanıdık tatlar da rafların 
arasında yerini alıyor. Taze ve mevsimlik ürünlerin kullanıldığı 
mutfak, basit bir hazırlık gerektiriyor ve temel baharatlar veya bir iki 
bileşenle oluşturuluyor. 

DENiz ilE DOĞANıN iŞ BiRliĞi

KUZEYBATı 
PASiFiK 
LEZZETLERi

DOĞUDA OLAĞANÜSTÜ 
VERİMLİ VADİLER VE BATıDA 

ZENGİN DENİZ MAHSULLERİYLE 
DOLU OKYANUSLARLA ÇEVRİLİ OLAN 

KUZEYBATı PASİFİK, GASTRONOMİ 
MERAKLıLARıNıN VE YEMEK 

SEVERLERİN ON YıLLARDıR AKıN ETTİĞİ 
BİR YER. YEMEĞE BİR RUH KATMıŞ 

OLAN BU COĞRAFYADA HER ŞEY HEM 
ÇOK BENZERSİZ HEM DE ÇOK TANıDıK.
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Kuzeybatı Pasifik’in mutfağı aynı anda hem benzersiz hem de 
tanıdık. Temel malzemelerle basit ve sade olarak şekillenen mutfak, 
coğrafyanın sunduklarını, bölgeye gelen her türlü yolcuyu rahatlatacak 
ve tatmin edecek bir lezzete dönüştürüyor. Ve mutfağın aktörleri ile 
pişiricileri, bu coğrafyanın sunduklarını “Kuzeybatı Pasifik yemekleri, 
Kuzeybatı Pasifik demektir” şeklinde açıklayarak, yerel yemeğin bu 
coğrafya ile ne kadar özdeş olduğunu hatırlatıyor. 
Kuzeybatı’nın yemeklerinin basit reçetelerle hazırlanıyor olması 
sıradan bir lezzetin sunulduğu anlamını taşımıyor. Ürünlerin 
yeterince taze olması ve vadinin sonsuz verimliliği, şeflere sadece 
bu lezzeti şekillendirmeleri kadar zahmet veriyor. Doğuda 
olağanüstü verimli vadiler ve batıda zengin deniz mahsulleriyle 
dolu okyanuslarla çevrili olan bölge, ürünlerin bolluğu sebebiyle 
benzersiz tatlar oluşturuyor ve bu olanaklar mutfağın, menüsünü 
sınırsız kılabilmesine olanak tanıyor. Bu bölgenin gıda ideolojisi 
sürdürülebilir ve organik olarak yönetilebilen yerel malzemeler 
temelli oluştuğundan asırlardır bozulmayan bir gastronomiye sahip. 
Bu da onu lezzet avcıları, yemek ve farklı tat meraklıları arasında 
popüler kılıyor.  

Kuzeybatı Pasifik’in mutfağı 
aynı anda hem benzersiz hem 

de tanıdık. Temel malzemelerle 
basit ve sade olarak şekillenen 

mutfak, coğrafyanın sunduklarını, 
bölgeye gelen her türlü yolcuyu 

rahatlatacak ve tatmin edecek bir 
lezzete dönüştürüyor.

BU FESTİvALDE yEDİKLERİNİZ 
AÇLIKLA MüCADELEyE KATKI SUNUyoR 
Her yıl haziran ayında gerçekleşen Feast Portland, Kuzeybatı 
Pasifik’in en büyük yiyecek ve içecek etkinliği. Oregon ve 
civar ülkeler dışında dünyadan da pek çok ziyaretçisi bulunan 
festivalin en son 2019 yılında sekizincisi düzenlendi. Göz 
kamaştıran yemek stantları ve eğlenceli etkinliklerle dolu 
festivalde, Kuzeybatı Pasifik mutfağının gelenekselleşmiş 
lezzetlerini tatmanın yanı sıra dünyanın en ünlü aşçılarından 
workshop alma imkanı da bulunuyor. Uzun tezgahlar üzerine 
kurulmuş midye ve istiridye masaları, ramen partileri, suşi 
barları ile bu festivalde aç kalmak olanaksız. Feast Portland 
bir festival olmanın ötesinde çok önemli bir görevi de misyon 
ediniyor. Bu eğlenceli organizasyon sonunda toplanan 
gelir, Oregon genelindeki açlığı sona erdirmek için çalışan 
STK’lara bağışlanıyor.
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“SoL SAhİL EN İyİ SAhİL”
Olağanüstü doğasının getirisi olarak bölgede yetişen sebze ve 
meyvelerin yemeklerde geniş yer tuttuğu Kuzeybatı Pasifik mutfağı, 
çok farklı lezzetler barındırıyor. Kuzeyde Alaska’daki Yakutat 
Körfezi’nden başlayarak, Oregon sınırına kadar uzanan bölge; 
Oregon, Washington, Alaska eyaletleri, İngiliz Kolumbiyası ve kıyı 
şeridinde sıralanmış adaları içine alıyor. Bölgenin birçok kültürden 
beslenen sentez yapısının en çok mutfak kültürüne yansıdığı 
görülüyor. Ağırlıklı olarak Asya esintileri taşıyan Kuzeybatı 
Pasifik mutfağında Kızılderili tekniklerine çok sık rastlanılıyor. 
Özellikle de kuzeybatı sahillerinin yerel halkı Tlingitlerin mutfak 
gelenekleriyle karşılaşmak mümkün. Yerlilerle yemek yemek de 
öyle. Kendinizi burada yerliler arasında yemek yerken bulursanız, 
sohbet, yiyeceklerin yetiştirilmesi, toplanması ve hazırlanmasına 
dönecektir. 
Kuzeybatı Pasifik’in en iyilerini belirmek çok zor ama insanları bu 
noktada birleştiren bazı mutfak deneyimleri var. Okyanus suları 
bunlardan bir tanesi. Batı kıyılarında yaşayan insanlar, bu birleştirici 
unsuru kendi aralarında, “Left coast best coast” (Sol sahil, en iyi 
sahil) olarak tanımlıyor.
Dünyadaki balık ve deniz ürünleri stokunun büyük bir bölümünü 
karşılayan Kuzeybatı Pasifik’in mutfak kültürünü de büyük oranda 
deniz ürünleri şekillendiriyor. Denizden çıkan hemen her şey, bu 
mutfağın ve yemek deneyiminin bir parçası. 

SEATTLE’DA SUşİyE FARKLI BİR yoRUM
Japonya’dan dünyaya yayılan suşi, Kuzeybatı Pasifik’in 
ünlü şefleri ile adından söz ettiren şehri Seattle’da farklı 
yorumlarla sunuluyor. Amerikan kültürüne Seattle ile giriş 
yapan suşinin burada akım olacak derecede yayılmasını 
sağlayan ise Japon Şef Shiro Kashiba. Nam-ı diğer “suşi 
kralı”. Ödüllü suşi şefi Kashiba, 1960’larda geldiği Seattle’da 
önce insanları çiğ balık yemeye alıştırıyor sonrasında da 
ilk suşi barını açarak Seattle’ı bu küresel tat ile tanıştırıyor. 
İlk barın ardından birkaç restoran daha açan Şef Kashiba, 
bölgenin en ünlü ve en sevilen şeflerinden biri. Hâlâ 
restoranının suşi barına geçtiği belli günlerde Şefi Kashiba’yı 
izlemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturuyor.
Seattle suşisi; boyut, stil ve içeriğiyle diğerlerinden ayrılıyor. 
Japonya suşisi tek lokma mantığı ile minimal bir boya 
sahipken, Seattle suşisi; peynir, avokado, acı biber sosu ve 
tempura gibi geniş malzeme fazlalığından dolayı normalden 
daha büyük sarılıyor. Sarma şekli de normalden farklı olarak 
içten dışa doğru ilerliyor. Seattle’a özgü bir suşi de ‘suşi 
burrito’dur. İlk bakışta büyük bir suşi sandviçini andıran suşi 
burrito, Seattle’ın en yaygın tatlarından. 
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Kendine has deniz ve karasal ekosistemiyle tür çeşitliliğini 
destekleyen bu coğrafya, deniz ürünleri açısından muazzam bir 
zenginlik sunuyor. Bu zenginliğe, Japonya’nın kuzeydoğusundan 
gelen sıcak su akıntısının da (kuroshio) olumlu bir etken olduğunu 
söylemek gerek. Bölge, Pasifik somonu, Pasifik morinası, Alaska 
mezgiti, pisi balığının yanında meşhur kabuklulardan dunguness 
yengeç ve geoducks gibi ticari ve kültürel açıdan önemli deniz 
ürünlerine ev sahipliği yapıyor. Deniz mahsulleri tüketiminin oldukça 
fazla olduğu Kuzeybatı Pasifik’te balıkçılık da önemli iş kollarından 
biri. Balık çiftlikleri ve istiridye yetiştiriciliği ise oldukça yaygın.

hER hALİ DEğERLİ: SoMoN
Etleri çok sevildiği ve havyarı sosyete delikatesi sayıldığından yüksek 
ticari değeri bulunan somon balığı, Kuzeybatı Pasifik mutfağının 
vazgeçilmezi. Ticari olarak hasat edilen ve dünyanın her yerinde 
yenen yabani somon balığının birincil kaynağını sağlayan Kuzey 
Pasifik sularında; chinook (kral), koho, pembe sockeye ve chum 
olmak üzere beş tür somon yetişiyor.
Kuzeybatı Pasifik mutfağında, somon balığı öylesine seviliyor ki, 
burada somon yemek için bir sebebe ihtiyaç yok. Öyle ki somonun, 
hamburger, taco, cips ya da krem peynirli sandviç gibi bin bir 
çeşitte yendiğini görmek mümkün. Somon filetoları ise en iddialı 
oldukları konu. Buradaki filetolardan daha iyisinin dünyanın başka 
bir yerinde bulunmadığını söylüyorlar. Yaygın tekniklerden biri 
Kızılderili usulü kızarmış somon. Tütsülenmiş somonun, sedir veya 
kızılağaçtan oluşan bir tahta üzerinde pişirilmesiyle ortaya çıkan bu 
geleneksel yemeğin seveni oldukça fazla. Asya teknikleriyle pişirilmiş 
somonlara da çok rastlanıyor. Özellikle Koreli aşçıların teriyaki sos ile 
harmanlayarak sunduğu somon, Washington’un klasikleri arasında. 

KABUKLU DENİZ üRüNLERİNİN EN İyİSİ
Kuzeybatı Pasifik, kabuklu deniz ürünleri almak isteyenler için en 
iyi seçenek. Bölge, kabuklu deniz ürünlerinin hem çeşitlilik hem 
de yoğunluk açısından en fazla bulunduğu yer olması bakımından 
dünyada da oldukça popüler. Buradaki kabuklular okyanusun en 
derin, en besleyici noktalarında yetiştiğinden dünyanın herhangi 
bir bölgesinde yetişen kabuklularla karşılaştırılamayacak derecede 
lezzetliler. Kuzeybatı Pasifik’te; dungeness yengeci, Alaska kral 
yengeci, jilet istiridye ve geoduck gibi sadece bölgeye özgü 
lezzetler dışında istiridyenin her türüne rastlanıyor. Kabuklu 
deniz mahsullerinde yaşanan bu bolluk sebebiyle bölgede büyük 
bir istiridye yetiştirme endüstrisi bulunuyor. Kuzeybatı Pasifik, 
mutfağında istiridyeler, mangalda pişirilmiş ya da kızartılmış 
olarak tüketilebiliyor. Fakat işin en kolay ve lezzetli yolu kısa bir 
sahil yürüyüşü esnasında çiğ olarak yenilenler. Bir de Britanya 
Kolumbiyası, Oregon ve Washington kıyılarındaki soğuk su 
diplerinde yetişen ve dünyadaki en lezzetli yengeç olarak kabul 
gören dungeness yengeci var. Kuzeybatı Pasifik mutfağının en özel 
lezzetlerinden olan bu yengeci yemenin -yengeç keki, buharda 
haşlama, ızgara, yahni- pek çok yolu bulunuyor.  

Kuzeybatı Pasifik mutfağında, somon 
balığına karşı büyük bir sevgi var. Öyle 

ki somonun, hamburger, taco, cips ya da 
krem peynirli sandviç gibi bin bir çeşitte 

yendiğini görmek mümkün.



Çevre Dostu TURMEPA Temizlik Ürünleri

Temizliğin Bedeli
Çevreyi Kirletmek Olmasın!

Geri dönüşümlü ambalajlarıyla fosfat, formaldehit, 
klor ve paraben içermeyen, doğada çözünebilen, 
Vegan sertifikalı TURMEPA çevre dostu 
temizlik ürünleri yaşanabilir bir çevre için doğayı 
kirletmeden temizlik imkanı sunuyor. Üstelik 
TURMEPA bulaşık deterjanı ve sıvı sabun artık 
Ecolabel sertifikalı!

TURMEPA Ürünleri
• Ahşap, Parke ve Laminat Yüzey Temizleyici 
• Bulaşık Deterjanı • Bulaşık Makinesi Jel Deterjanı 
• Cam Temizleyici • Genel Yüzey Temizleyici 
• Sıvı Çamaşır Deterjanı • Sıvı El Sabunu
• Süper Yağ Çözücü

TURMEPA Ürünleri Satış Noktaları
• Eastmarine: www.eastmarine.com.tr/turmepa
• Diğer marina marketler
• Migros (2M –3M –5M): www.migros.com.tr
• Macro Center
• CarrefourSA: www.carrefoursa.com/tr/
• Metro Market
• hepsiburada.com

Özel ambalajlarıyla
1 lt ve 5 lt’lik ürünlerimiz
hepsiburada.com’da
yer almaktadır.

/deniztemizturmepa /deniztemizdernegi www.turmepa.org.tr0 (216) 310 93 01

 * Bu ürünleri satın alarak TURMEPA’nın denizleri korumak için yürüttüğü projelere destek olabilirsiniz.
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