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2007 yılının Temmuz ayında Kaliforniya sahillerindeki Bodega Bay limanından başlayan Kas Gücüyle
Devrialem yolculuğu1 Madagaskar’ın doğusunda yarı yolu geçip Atlas Okyanusu’nun güney kıyılarına
vardı. Prensip olarak batıya doğru sürecek olan bu devrialem, tekrar Bodega Bay’e dönüldüğünde
tamamlanmış olacak. Bu yolculukta hem öğrencileri eğitmek ve onları hayallerini gerçekleştirmeye teşvik
etmek, hem de yolculuğun tanıtım gücünü eğitime yönelik hayır amaçlı projelerde kullanmak
hedefleniyor.
Uygulayıcı kuruluş olan Around-n-Over vakfı, Erden Eruç2 tarafından kurulmuş, Seattle merkezli, kâr
amacı gütmeyen bir kurumdur. Bu kurum, kas gücüyle gerçekleştirilecek yolculuklar sırasında edinilen
tecrübelerin bilhassa ilk ve ortaokul öğrencileriyle paylaşılmasını amaçlamakta, Türkiye’de İlköğretim
Okullarına Yardım Vakfını desteklemektedir. Around-n-Over, ABD vergi kanunlarına göre 501(c)(3)
nonprofit organization diye tasnif edilmiş olup düzenli olarak denetime tabidir.3
Bugüne kadar Around-n-Over, 91.000 USD civarında nakdin hayır amaçlı projelere uygulanmasını
sağlamıştır. Dünyanın uzak yörelerinden ve okyanuslardan uydu telefonu kullanarak Türkiye’nin kırsal
bölgelerindeki yatılı ilköğretim bölge okullarındaki öğrencilere hitap eden Erden, geçtiği ülkelerdeki
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öğrencilerle de okullarda bizzat buluşmakta, onlara hayaller, müspet düşünce, hedefler, niyet, cüret,
cesaret, inat, özgüven, sebat, özveri, sonuç, paylaşım, kıvanç, tevazu, erdem gibi değerlerden ve
yolboyunca edinilen derslerden bahsetmektedir.4
Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden Master derecesi aldıktan sonra 1986’da ABD’ye
giden Erden, Ohio State Üniversitesinde Engineering Mechanics üzerine bir Master daha aldıktan sonra
Venezuela’ya kadar uzanan teknik danışmanlık hizmetleri vermiştir. George Mason Üniversitesinden
İşletme Master (MBA) derecesi de edinmiş, 2003 yılından bu yana ise Around-n-Over kurumunun
başkanlığını üstlenmiştir.
Erden Eruç, 1961'de Lefkoşe’de dünyaya gelmiştir. 11 yaşında Erciyes dağına babasıyla beraber
tırmanarak dağcılıkla tanışan Erden, 1989 ve 1991 yıllarında ABD’deki Yosemite Vadisi'nde Half Dome
ve El Capitan büyük duvarlarına tırmanan ilk Türk olmuş, 2006 baharında Atlas Okyanusu’nda Kanarya
adalarıyla Guadeloupe arasında kürekle okyanus geçen ilk Türk ünvanını kazanmıştır. Daha sonra
devrialem projesi sırasında 2008 Mayısına kadar 312 gün Pasifik okyanusunda kürek çeken Erden,
Kaliforniya’dan Papua Yeni Gine sularına ulaşarak en uzun süre denizde kalan yalnız kürekçiye dair
Guinness Dünya Rekoru’nu devralmıştır. 5 26 Kasım 2010 günü Madagaskar’da karaya ulaştırdığı 137
günlük Hint Okyanusu geçişi ile birlikte Londra merkezli Okyanus Kürekçileri Derneği tarafından üç ayrı
okyanusu küreklemiş ilk kişi ilan edilmiştir.6 Akabinde 26 gün daha batıya kürek çekip 20 Nisan 2011
günü Mozambik’teki Angoche liman kasabasında karaya çıkan Erden, tarihte Hint Okyanusu’nun
tamamını iki anakıta arasında kürekle geçen ilk kişi olmuştur. Şimdiye kadar hayatının 655 gününü kürek
başında okyanuslarda geçirmiş olan Erden, dünyanın hayatta olan en tecrübeli okyanus kürekçisidir.7
Everest’e tırmanmış dağcı sayısı 5.000 kişiyi aşmışken, dünyada kürekle okyanus geçmiş kişi sayısı hala
500 civarındadır. Bu kürekçilerin büyük çoğunluğu, Atlas Okyanusu’nda yatlar eşliğinde düzenlenen
yarışlarda hayatlarının en büyük macerasını bir defaya mahsus tadabilmişlerdir. Erden’in kürekle okyanus
geçişleri ise kas gücüyle devrialem yolculuğunda kullandığı bir yöntemdir, zira okyanuslar yolunun
üzerinde aşılması gereken engellerden sadece birkaçını teşkil etmektedir.
Devrialem yolculuğunda bugüne kadar katedilen rota Google Earth üzerinde kırmızı ile görülebilir:
http://www.KaslaGit.com/rota.kmz
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Devrialemde tamamlanan safhalar

Devrialemde ilk olarak Pasifik okyanusunun karadan karaya geçişinin gerçekleştirilmesi gerekiyordu
(şekilde siyah çizgiyle gösteriliyor). Bu büyük geçiş, önce Kaliforniya sahillerinden Papua Yeni Gine
sularına kadar 312 gün süren bir çaba, ardından Papua Yeni Gine’nin kuzey sahillerinde karaya çıkışla
sonuçlanan Bismarck Denizi’ndeki mücadele olmak üzere iki aşamada gerçekleşti.
Erden denize açıldıktan sonra 2007-2008 kış aylarında Pasifik’te oluşan La Niña iklim şartları olumsuz
rüzgarlar estirmiş, planladığı gibi ekvatorun güneyine inip Avustralya’ya varması mümkün olmamıştı. Bu
nedenle rotası batıya kayan Erden, Pasifik geçişine 312nci gün olan 17 Mayıs 2008 tarihinde ara verdi.
Kasırga mevsimi başlamıştı ve uzak mesafelerden ötürü denizde ikmal gerçekleşemeyecekti. Papua Yeni
Gine açıklarında Filipinli balıkçıların yardımıyla tekne sudan kaldırıldı.
Aynı balıkçı şirketi, 2009 Ocak ayında kürekçimizi kaldığı yerden devam etsin diye tekrar aynı noktaya
bıraktı. Bismarck Denizi’ni geçerek Finsch Harbor koyunda bir iskeleye yanaşmayı başaran Erden, 2009
Eylül ayından itibaren aynı iskeleden başlayarak önce yayan, sonra kanoyla Solomon Denizi kıyıları
boyunca güneydoğudaki Oro Bay kasabasına doğru ilerledi. Oradan zorlu Kokoda patikası üzerinden
ülkeyi kuzeyden güneye, tropik bir ortamda dağlar arasından yürüyerek aşıp Mercan Denizi kıyısındaki
Port Moresby’e ulaştı.
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Aynı tekne 33 günde Mercan Denizi üzerinden Avustralya’nın Cape York yarımadasına kürekle geçişte
kullanıldı. Yağmurlu mevsimde karadan ilerlemek mümkün olmayacağından, Olga Tropik Kasırgası ve
timsahların arasından kanoyla sıyrılıp daha güneyde asfalt yolların başladığı Cooktown’a gidildi ve orada
treylerle birlikte bisiklet faslı başladı. Avustralya’nın en yüksek noktası olan Kosciuszko zirvesi
tırmanıldıktan sonra, kıraç Nullarbor bozkırı bisikletle aşılıp ülkenin güneybatısındaki Perth’e
ulaşıldığında 7.800 km pedal basılmıştı.
Erden, Perth’te teknesini Hint okyanusu geçişine hazırladı, ardından oranın kuzeyindeki Carnarvon’a
doğru tekrar pedal bastı. 13 Temmuz 2010 günü Carnarvon’dan denize açıldıktan sonraki 137 günde
5.086 denizmili (9.421 km) mesafe katedip Madagaskar’ın Mahajanga (Majunga) limanında karaya çıktı.
Türk Deniz Kuvvetleri ile düzenli haberleşme içinde olan Erden, korsan faaliyetleri ve alınan emniyet
tedbirleri konusunda kendisine sağlanan bilgilerin ışığında asıl hedefi olan Kenya sahillerine gitmeme
yönünde karar alıp Mozambik sahillerine doğru yönelmiş, ancak güçlü akıntılar onun Afrika anakıtasına
ulaşmasına engel olmuştu.
Madagaskar’ın doğusunda Mascarene Basin üzerindeyken Bodega Bay’deki başlangıç noktasının
meridyenini aşan Erden, devrialem yolculuğunda sembolik bir yarıyol noktasını geride bırakmış oldu.
Erden’den önce Hint Okyanusu’nun tamamını hiçbir kürekçi geçememişti. 1971 yılında Avustralya’dan
denize açılıp teknesini Madagaskar’ın kuzeyindeki Diego Suarez limanı yakınlarında bir sahile ulaştıran
İsveçli Anders Svedlund, şimdiye kadar bu sonuca en çok yaklaşan kürekçi idi. O zamandan beridir aynı
geçişi deneyenler ya Seyşel adalarına, ya da Mauritius’a yönelmiş, bu okyanusun geçişini bitirmemişlerdi.8 Erden, kas gücüyle devrialem rotasının kesintisiz tamamlanabilmesi için zaten Afrika anakıtasına
ulaşmak zorundaydı.
Erden’in Mozambik sahilllerine ulaşması tarihi bir olay oldu, zira Afrika anakıtasında karaya ayak
bastığında, iki safhada da olsa Hint Okyanusu’nun tamamını iki anakıta arasında geçmiş ilk kürekçi ilan
edildi. Daha önce Madagaskar’da karaya çıkmasıyla birlikte, Erden’in daha önceki Atlantik ve
Pasifik’teki çabalarını da göz önüne alan Londra merkezli Okyanus Kürekçileri Derneği, Erden’i üç ayrı
okyanusu küreklemiş ilk kürekçi9 olarak kabul etmişti.

20 Nisan 2011 itibariyle şimdiye kadarki

kürekçilik kariyerinde denizde geçirdiği toplam 655 günlük süre ile Erden, dünyada hayatta olan en
tecrübeli okyanus kürekçisi konumunu korumaktadır. Teknesinde anısına logosunu gururla taşıdığı Peter
Bird10 1996 yılında kariyerinin 937nci gününde denizde kaybolmuştu.11
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Mozambik’te teknesini bir konteyner içinde emniyete alıp Namibya’ya yollanması için gereken lojistik
düzeni aldıktan sonra, Erden oradan bisikletle kuzeye yöneldi.

Kumlu yollarda ve sıcakta büyük

mücadele vererek Tanzanya’ya geçti ve Kilimanjaro zirvesinin eteklerindeki Arusha kasabasında ekip
arkadaşlarıyla buluştu. 14 Haziran 2011 tarihinde Kilimanjaro çıkışı tamamlandı. Ardından bisikletle
Tanzanya’dan Zambiya üzerinden Namibya’ya giden Erden, 21 Ağustos tarihinde Atlas Okyanusu’na
açılacağı nokta olan Lüderitz limanına vardı.

Devrialemde Lüderitz’e kadar katedilen mesafeler
Bodega Bay -- Papua Yeni Gine suları: kürekle 312 gün
(10 Temmuz 2007 - 17 Mayıs 2008)
Bismarck Denizi -- Papua Yeni Gine'deki Finsch Harbor'a kürekle
(15 Ocak - 4 Şubat 2009)
Finsch Harbor -- Port Moresby’e
(22 Eylül – 26 Kasım 2009)
Port Moresby -- Avustralya'da Cape York kürekle 33 gün
(8 Aralık 2009 - 10 Ocak 2010)
Sharp Burnu'ndan Cooktown'a kanoyla
(28 Ocak 2010 - 15 Şubat 2010)
Cooktown -- Thredbo'ya bisikletle
(18 Şubat 2010 - 9 Nisan 2010)
Kosciuszko zirve çıkışı
(10 Nisan 2010)
Thredbo -- Carnarvon’a bisikletle
(12 Nisan 2010 – 7 Temmuz 2010)
Carnarvon, Avustralya – Majunga, Madagaskar: kürekle 137 gün
(13 Temmuz 2010 – 26 Kasım 2010)
Majunga, Madagaskar – Angoche, Mozambik: kürekle 26 gün
(26 Mart 2011 – 20 Nisan 2011)
Angoche, Mozambik – Arusha, Tanzanya
(2 Mayıs 2011 – 5 Haziran 2011)
Kilimanjaro zirve çıkışı
(8 Haziran 2011 – 15 Haziran 2011)
Arusha, Tanzanya – Lüderitz, Namibya
(21 Haziran 2011 – 21 Ağustos 2011)
Şimdilik devrialemde kas gücüyle katedilen toplam mesafe:
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Altı Zirve Projesi’nde tamamlanan safhalar
1997’den beridir kas gücüyle dünyanın etrafını dolanma hayalini kuran Erden, bu hayalini daha sonra
İsveçli ünlü dağcı Göran Kropp ile paylaşmıştı. Kropp, 1996 yılında bütün dağcılık malzemesini
bisikletinin arkasında bir treylerle çekerek, İsveç’ten Nepal’e kadar pedal çevirip, ardından Everest’e tek
başına tırmanmasıyla bilinirdi. Erden’i yolculuğuna başlaması için teşvik eden Kropp, 2002 Eylül ayında
Erden ile beraber kaya tırmanırken başlarına gelen bir kaza sonucu düşerek hayatını kaybetti. Bunun
üzerine hayatın kısa olduğuna karar veren Erden, uzun süredir demlenen devrialem planlarına, Kropp’un
anısına zirveleri de eklemeye karar verdi.
Altı Zirve Projesi12 adı, Erden Eruç tarafından hayata geçirilmesi umulan hayali tarif eder. Proje sırasında
kas gücüyle bir devrialem gerçekleşecek, okyanuslar kürekle aşılacak, kıtalar genellikle bisikletle
geçilecek ve yol üzerindeki kıtaların en yüksek noktalarına tırmanılacaktır. Proje sonunda altı ayrı kıtanın
en yüksek noktalarına kas gücüyle ulaşılmış olacaktır.
Bu uzun soluklu projenin ilk zirvesi, Kuzey Amerika’nın en yüksek noktası olan Alaska’daki McKinley13
dağı idi. Erden devrialeme başlamadan önce 2003 yılında, Göran usulü dağcılık malzemesini bisikletinin
arkasında treylerde çekerek bu zirveye gidip tamamen kas gücüyle çıktı. Avustralya’daki Kosciuszko,
Altı Zirve Projesi dahilinde, ulaşmayı hedeflediği ikinci14 zirveydi. Projenin üçüncü zirvesi, Afrika’nın
en yüksek noktası olan Kilimanjaro oldu.15

Bundan sonra planlanan evreler
Erden’in devrialem projesinin olmazsa olmaz en önemli şartlarından biri, rotası üzerinde en az bir çift
antipot noktadan geçmek zorunda olması idi. Bu şart, denizdeyken Madagaskar’ın Cap St Andre adlı
burnuna yakın bir noktada gerçekleşti. Mozambik’in kuzeyinde ve Zambiya sınırları içinde pedal
basarken iki çift antipot noktadan daha geçen Erden’in antipot çizgisini kendi rotasıyla kesebileceği ek
fırsatlar, Atlas Okyanusu üzerinde ve Karayip Denizi’nde ya da Meksika’da oluşacaktır.
Antipotlar yerküre üzerinde kuzey kutbu ve güney kutbu gibi birbirine zıt konuşlanmış noktalardır. Her
noktanın dünyanın öbür tarafında tek bir antipodu vardır. Erden’in (siyah ile gösterilen) devrialem rotası,
dünyanın öbür tarafında (kırmızı ile gösterilen) bir antipot rota olarak yansımaktadır. Bu iki rotanın
birbirini kestiği yerde o antipot şartı yerine gelmiş olmaktadır. Ancak bu şekilde devrialem rotası ufkun
12
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ötesinde dünyanın en uzak bir köşesine ulaşıp geri dönmüş, bu şartın doğal bir sonucu olarak da, rota
tamamlandığında ekvator en az iki kere kesilmiş ve en az ekvatorun uzunluğu kadar bir mesafe kat
edilmiş olacaktır.
Erden Eruç’un geçtiği antipotlar:
1nci çift
2nci çift
3ncü çift
4ncü çift
Başka?

(16.10176S,044.40579E) civarında
Madagaskar kıyısında
(12.37600S,040.14403E) civarında
kuzey Mozambik'te
(11.14864S,031.87672E) civarında
kuzeydoğu Zambiya'da
Karayip Denizi'nde ya da Orta
Amerika'da
Rotaya bağlı olarak Atlas Okyanusu
üzerinde

ve
ve
ve

(16.10176N,135.59421W) civarında
Hawaii'nin doğugüneydoğu tarafında
(12.37600N,139.85597W) civarında
Hawaii'nin güneydoğu tarafında
(11.14864N,148.12328W) civarında
Hawaii'nin güneygüneydoğu tarafında

ve

Hint Okyanusu'nda

ve

Pasifik Okyanusu’nda

Şimdiye kadar mevcut sponsorlarının desteğiyle Lüderitz’e kadar giden Erden, kas gücüyle devrialem ve
Altı Zirve projelerinde oluşan bütçe açığını kendi kaynaklarından karşılamaktaydı. 2011 Ağustos ayı
itibariyle had safhaya ulaşan bu bütçe açığı nedeniyle, masrafları en aza indirmek için Erden, devrialemi
bir an evvel tamamlama kararını aldı. Altı Zirve Projesi’nde geriye kalan Aconcagua, Elbrus ve Everest
zirveleri ek nakit sponsorluklar bulunduktan sonra tamamlanacak.
Namibya’daki Lüderitz limanından Atlas Okyanusuna açılacak olan kürekçimizin hedefi Karayip
Denizi’ne girip Kostarika’ya ulaşmaktır. Eğer ekvatorun kuzeyinde kışın esen kuzeydoğu rüzgarları
Erden’i Güney Amerika kıtasında karaya çıkmaya zorlarsa, Altı Zirve Projesi kuralları dahilinde oradaki
en yüksek zirve olan Aconcagua tırmanılacaktır. Her iki durumda devrialem yolculuğunu noktalamak
üzere başlangıç noktası olan Kaliforniya’daki Bodega Bay limanına geri dönülecektir.
Avrupa’daki Elbrus ve Asya’daki Everest zirveleri devrialemin akabinde ayrı bir proje olarak
gerçekleştirilecektir. KaslaGit internet sitesinde uzun süredir belirtildiği üzere ilk planlarda bu zirveleri
de devrialem sırasında tamamlamak vardı. Fakat yapılan ek araştırmalar sonucunda Erden, Hint
Okyanusu’ndaki fırtına riski nedeniyle Hindistan civarındaki sularda kürek çekmemeye karar verdi.
Başlangıçta kasırgalardan sakınılabilmesi için Avustralya’dan çıkışın güney yarıkürenin kış aylarında
yapılmak zorunda olması, akabinde Hindistan kıyılarına varışın oraların kasırgalara maruz kaldığı
sonbahar aylarına denk gelmesi demek olacaktı. Dolayısıyla Erden’in doğrudan Afrika anakıtasına
yönelen devrialem yolculuğu, bir “büyük daire” rotasına daha sadık kaldı.
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Tarihte kas gücüyle devriâlemi başaran sadece bir kişi vardır. 1994 yılında İngiltere’den yola çıkan Jason
Lewis16 2007 sonbaharında başladığı nokta olan Greenwich’e dönerek yolculuğunu tamamlamıştır. Ekip
arkadaşlarıyla beraber Atlas, Pasifik ve Hint okyanusu geçişlerini tamamlayan Lewis, karada kendi
bisikletini kullanmıştır. Erden okyanus geçişlerinde yalnız olduğundan, kendi gücüyle devrialemi başaran
ilk kişi olacaktır. Buna ek olarak Erden’in devrialem yolculuğu 2012 bahar aylarında tamamlanacağından,
bu başarısının Guinness Dünya Rekorları tarafından “kas gücüyle en hızlı devrialem” olarak tescil
edilmesi beklenmektedir.

Devrialem rotasının antipotlar çizgisi (Temmuz 2007 – Ağustos 2011)

16

http://www.expedition360.com

Sayfa 9

http://www.KaslaGit.com

Örnek işbirliği alanları
İletişim
Devrialem yolculuğu sürdüğü müddetçe Erden, bu yolculuğunu toplum için değer yaratmak üzere eğitim
ve hayır amaçlarına yönelik kullanmakta kararlıdır.
Uzun vadede projenin amacı, bu yolculuğun eğitim amacıyla değerlendirilmesini sağlamaktır.

Proje

sırasındaki izlenimler, teknolojinin verdiği imkanları kullanarak internet aracılığı ile İngilizce ve Türkçe
olarak tüm dünyayla paylaşılmaktadır.

Uydu telefonu aracılığıyla bu paylaşımın denizlerden ya da

dünyanın ücra köşelerinden daha kapsamlı gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu sayede bir Türk tarafından
gerçekleştirilecek olan bu proje, tüm dünyada izlenebilecektir.
Bir Worldwide Communication Sponsor tarafından gereken bütçe oluşturulduğunda şimdiye kadar
kullanılan uydu telefonu yerine bir broadband uydu modemi edinilecek, bu sayede okullarla yapılan
telekonferansların yerini videokonferanslar alacaktır. Arada bir ancak radyo programlarında yer alan canlı
yolculuk haberleri, görüntü aktarılabileceği için webcam ve Skype gibi teknolojilerle televizyon
haberlerine naklen girebilecektir. Bunun yapılabilmesi için uygun teknoloji mevcuttur, gerekli teknik
çalışmaların ardından bu sistem hem okyanus geçişlerinde kullanılan teknede, hem de yollarda kullanılan
treylerli bisiklette taşınabilir.
Türkiye’mizin her yerinde broadband internet bağlantısı yoktur. Around-n-Over olarak desteklediğimiz
İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı gönüllülerinin kırsal alandaki Yatılı İl Bölge Okulu ziyaretleri
sırasında aracı oldukları telekonferanslarımızı birer videokonferansa dönüştürebilmek için, benzer bir
uydu modemi sisteminin o tarafta da kurulması ve seyyar bir düzen olarak bir okuldan diğerine
taşınılabilir olması gerekmektedir. Bu broadband sistemlerin kullanılabilmesi için, bir bölümü aylık
abonelik gerektiren “airtime” veya “kontur” satın alınması, bu harcama kaleminin proje süresince bütçede
kalıcı olarak yer alması gerekecektir.
Böyle bir çalışma sponsorumuzla birlikte değerlendirilip gerekli teknoloji ve sistem derlenebilir.
Hayır amaçlı çalışmalar
Around-n-Over Yönetim Kurulu, Türklerden gelen bağışların Türkiye’de değerlendirilmesi için prensip
kararı almıştı ve bu 2011 Ağustos ayına kadar devam etti.

Bu sayede Türkiye’de desteklediğimiz

İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı için şimdiye kadar 76.000 dolar üzerinde nakit desteğin
sağlanmasına vesile olundu.

Türkiye’den ana sponsorumuz Aktaş Group, Erden’in 2007 yazında

başlayan Pasifik geçişiyle birlikte onun devrialem yolculuğunun masraflarını üstlendiğinden, o tarihten
2011 Ağustos ayına kadar Around-n-Over, Türklerden gelen bağışların tamamını iLKYAR’a aktardı.
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2007’den daha önce kayda geçmiş ve Türklerden gelip projelerimizde çekirdek katkı olarak kullanılmış
bütün bağışlar 15 Nisan 2011 itibariyle serbest bırakıldı ve yine Türkiye’de hayır amaçlı olarak
degerlendirildi.17 Hayır amaçlı projelerimize odaklı özel sponsorluklar da bilhassa düşünülebilir.
Tekne Sponsoru olacak bir kuruma Erden’in okyanuslarda kullandığı teknenin adını verme hakkı
sunulacaktır. Bu tekne adı basın bildirilerinde duyulacak, teknenin burnunda okunur şekilde görsel ve
görüntülerde belirecek, resmi yazışmalarda ve tarihe geçecek başarılarda ismen hatırlanacaktır.
Zirve Sponsoru düzeyinde projeye katılacak altı ayrı sponsorumuzun bütçeye yapacakları katkılar,
projenin başlangıç evrelerinde Around-n-Over tarafından üstlenilen tekne masrafları dahil yüklü külfetin
azaltılması ve bu kurumun eğitim ve hayır amaçlı yeni projeleri üretebilecek kapasitesinin oluşturulması
için elzemdir. Bu sponsorlarımız için internet sitelerimizde, kullanılan giysilerde dolayısıyla medyada
görünme fırsatlarını kollayacağız.
Pala Sponsoru olacak bir kurumun, Erden’in teknesinde kullandığı küreklerin palalarında kendi logolarını
kullanma hakkı verilecektir.
Eğitimde işbirliği
Projedeki asıl amaç, bu kaydadeğer çaba sırasında başkalarının da ilgisini cezbetmek, bilhassa çocuklara
hedefleri olmasını, hayallerini unutmamalarını, kolay yılmamalarını, mücadeleyi bırakmamalarını,
arkadaşlarını iyi seçmelerini, ekip oluşturmalarını, bahane değil çözüm üretmelerini, bilenlere
danışmalarını, sigara gibi alışkanlıklar yerine yaşam boyu spora yönelmelerini telkin etmektir. Çocuklara
yeni ufuklar açmak, onlara yaptıkları her işte topluma bir fayda kazandırabileceklerini göstermek, onların
dikkati projeye odaklanmışken, onlara hayat dersleri vermek hedeflenmektedir.
Türk çocuklarının hep yabancılardan gördükleri bu tür mücadelenin alasını bir Türkün de başarabileceği
onlara gösterilmekte, böylece onların cesaret ve özgüvenleri artırılmaktadır.

Şimdiye kadar hep

yabancıların gerçekleştirdiği bu gibi yolculukların, bir Türk tarafından gerçekleştiriliyor olması,
bu yolculuğu izleyen Türk öğrencilere kendi hayallerini gerçekleştirmeleri ve hedefleri olması
yönünde özgüven kazandıracaktır. Yabancıların gözünde ise alışılmış Türk ezberini bozacak olan
bu projedeki başarı, hepimize gurur kaynağı olacaktır.
Çocuklara yapılan her sunum, onlar dikkatle yapılanların öyküsünü dinlerken onlara bu evrensel
mesajların verilmesi için bir fırsattır. Bu sorumluluğun idrakinde olan Erden, Amerika’da, Kanada’da,
Portekiz’de, Filipinler’de, Papua Yeni Gine’de ve Avustralya’da binlerce genç dimağa verdiği bu

17

http://www.kaslagit.com/kurum/20110415_TR_bagislar.pdf
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mesajları gelecekte rotasının üzerindeki diğer ülkelerde de verecek, geleceğin yöneticileri olan oradaki
çocuklara Kıbrıs’ta doğmuş bir Türk’ün yaptıklarını tanıtacaktır.
Bir diğer amaç ise sporun getirdiği evrensel cazibeyi, bu projenin geçtiği ülkelerdeki kültürleri paylaşmak
ve bir gezginin gözünden dünyayı tanıtmak üzere kullanmaktır. Kas gücüyle yapılan bu yolculuğun ne
kadar zor olduğunu, tartışmasız her ülkeden her gelir seviyesindeki kişi anlamakta, bu da gezginin bir
barış elçisi görevini sürdürmesini mümkün kılmaktadır. Dünya çocuklarının izleyebileceği, UNESCO ve
UNICEF gibi kuruluşların destekleyebileceği böylesi evrensel bir projeyi sürdürmek ve bu projeyi bütün
Türkiye’nin sahiplenmesini sağlamak amacımızdır.
Eğitim Sponsoru olarak projemize katılacak bir kurum, bize teknolojinin gereklerini kullanma fırsatını
yaratacak kaynakları sağlayabilir. Hem Türkçe hem de İngilizce olarak sunulan internet sitelerimizin
elden geçirilmesi, görsel malzemenin daha zengince sunulabileceği, ders planları ya da ansiklopedik
bilginin uzmanlarca hazırlanıp paylaşılabilecegi ve izleyicilerin katılımının sağlanabileceği sanal
ortamların yaratılması böylece mümkün olabilir.
Belgesel
Bu projenin bir belgeselinin hazırlanması uzun vadedeki amaçlarımız arasındadır. İlgilenen bir sponsor
bulunursa Türkiye’deki belgesel üstadlarımız, bu yapımı projelendirmek üzere hazırdır. Türkiye’deki
televizyon kanallarının bu tür bir girişimi destekleyeceği ümit edilmektedir. İngilizce bir belgesel
çalışması Discovery gibi kanallarda boy gösterebilir.
Başarı kaydettikçe artık bütün dünyanın izlemekte olacağı bu proje, sonunda Türkiye’ye karayolundan
bisikletle varacak ve Türkiye’nin tanıtımı için değerlendirilebilecektir. O safha, Türkiye’deki tur bisikleti
potansiyelinin dünyaya anlatılması için bir fırsattır. Otellere ucuz fiyatla kapanan ve otelde tam pansiyon
vakit geçiren diğer turistlere nazaran, tur bisikleti ile dolaşan yerli ya da yabancı turistler her zaman tercih
edilmelidir. Bu bisiklet turu yolculuklarında, geçilen her kasaba ve köyde para bırakılır, turizm geliri
daha adilce dağıtılır ve bu yerlerin misafirperverliği tüm dünyaya anlatılır. Önemli Türk şirketlerinin
yanında Turizm ve Tanıtma Bakanlığımızın da bu safhaya ilgi göstereceğini düşünüyoruz.
Bir belgesel çalışmasının faydası kalıcı olacak, birlikte adı geçen bir Belgesel Sponsoru için uzun vadede
tanıtım değeri sürecektir. Projenin öyküsünün kitap ve belgesel olarak derlenmesi, bunların hem İngilizce
hem de Türkçe olarak sunulması uzun vadede planlanmaktadır. Bir belgesel sponsoru projeye yeni bir
boyut kazandıracak, diğer bütün sponsorlar için projenin görünürlüğünü artırabilecek önemli bir katkı
sağlayacaktır.
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Projenin gerekçesi
Bugüne kadarki çabaları nedeniyle Türkiye’deki gazete, dergi, televizyon ve radyolarda sık sık yer alan
Erden, şimdiye kadar başardıklarının devrialem yolculuğu için sadece bir başlangıç olduğunun
idrakindedir ve projenin ilerleyen safhalarında dünyadaki ilginin giderek artacağı aşikardır.
Erden’in projelerinin Türkiye’deki tanıtımını üstlenen sponsorumuz Marjinal Reklam ve Tanıtım
tarafından hazırlanan bir PR değerlendirme raporuna göre, Mayıs 2005 ve Aralık 2006 tarihleri arasında,
kendisi hakkında sadece Türk medyasında çıkan haberlerin değeri 1.2 milyon dolar, ulaşılan tiraj ise 18
milyon civarındadır.
Sponsor olarak Erden’e verilecek destek, medyanın yakın ilgisiyle katlanarak katılımcılara geri
dönecektir. Bu yolculuk Türkiye’de 7’den 70’e yakın ilgiyle izlenecek, başarılarımız sponsorlarımızla
özdeşleşecektir. Dünyada bir ilk teşkil edecek bu çabalara ortak olan sponsorlar, kendi markalarını
reklamlardan daha etkili bir yöntemle dünyaya ve Türk toplumuna tanıtabileceklerdir. Bu projenin
değişik boyutlar kazanabilmesi için önemli ek sponsorluklar, projenin tanıtım gücüne dair diğer sponsor
adaylarındaki güveni artıracaktır. Arzulanan, Türk firmalarının bu projeye katılımı ve kendilerini birer
dünya markası olarak dünya kamuoyuna göstermeleridir.
(a) Hedeflenen kitleler: Projede hedef kitle dünya çocuklarıdır. Ancak, büyüklerin de bu projeyi medya
aracılığıyla izlemeleri kaçınılmazdır.

Türkiye’de mümkün olduğunca çok öğrenciye ulaşmak

amacıyla sponsorlarımızla birlikte çalışmaya hazırız. Yine Türkiye’de bu projenin profesyonelce
tanıtılması çabasını Marjinal Reklam ve Tanıtım üstlenmiştir.

Bahsedilen PR değerlendirme

raporunun işaret ettiği 18 milyon tiraj, basılan yayınların birden fazla kişi tarafından okunduğu
farzedilirse ulaşılan kitlenin güvenilir bir ölçüsüdür. Bu rakama televizyon izleyici sayısı dahil
değildir.
Projenin yurtdışında profesyonelce tanıtımı henüz mümkün olmamıştır.

Projenin geçeceği

ülkelerdeki büyükelçilerimizin bu projeyi bir tanıtım fırsatı olarak değerlendirecekleri ümit
edilmektedir.

Örneğin Erden, Lizbon’dan Atlas okyanusunu geçmek üzere 2005 Kasım ayında

kürekle açıldığında, o zamanki Lizbon büyükelçimiz sayın Zergün Korutürk, projenin Portekiz
medyasında görünmesini sağlamış, bu vesileyle bir Türkle ilgili aynı haberler Portekizce konuşulan
Brezilya’ya kadar ulaşmıştır. Aynı şekilde diğer ülkelerdeki temsilciliklerimizin devreye girmeleri,
bir Türk olarak başarılanın daha görünür olmasını sağlayacaktır.
Dişişleri Bakanlığımız tarafından bu projenin dünya çocuklarının eğitimi amacıyla UNESCO’ya
sunulması, çocukların ufuklarını açmak ve “cihanda sulh” mesajını bir toplumdan diğerine,
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okyanusların bir yakasından ötekine taşımak amacıyla oraya önerilmesi mümkündür. Bu da ulaşılan
hedef kitlenin daha da büyümesine vesile olacaktır.
(b) Bu kitlelere ulaşma olasılığı: Erden yolculuğu sırasında takdir edilmekte, ondan bizzat okul
ziyaretlerinde bulunması istenmektedir.

Yapılanın zorluğunun her tip insan tarafından takdir

edilmesi, dünyada ilklere imza atılması ve medyanın güçlü olduğu doğa sporlarına düşkün gelişmiş
ülkelerde bu yolculuğun giderek artan bir iştahla işlenecek olması, zaman içinde ulaşılacak kitlelerin
hacmini artıracaktır.

Bunun ötesinde dışişleri görevlilerimizin ve yurtdışı temsilciliklerimizin

profesyonelce katkıları sağlanırsa, yolculuğun öyküsü UNESCO’dan New York sokaklarına,
Katmandu’dan Paris’e kadar yankılanacaktır. Sponsorlarımızın kendi pazarlama ekiplerinin projeye
katılımı sağlanır ve bu tanıtıma yönelik özel birer tanıtım bütçesi tahsis edilir ise, bu kitlelere ulaşma
olasılığının daha da artacağına kaniyiz.

Hedeflenen sonuçlar
Paylaşım amacıyla yapılacak olan kas gücüyle devrialem ve Altı Zirve Projesi sırasında, sıra dışı bir
yolculuk gerçekleştirilecek, dünyada ilklere imza atılacak, geçilen yerlerdeki medya cezbedilecek, kurum
ve okullarda sunumlar yapılacak, büyük bir tanıtım değeri üretilecektir. Bu sayede:
(a) Dünya çocuklarının eğitimine katkıda bulunulacaktır.
(b) Türk çocuklarına değişik bir örnek sunulacaktır.
(c) Dünyada ilklere imza atılacaktır.
(d) Türkiye’nin ve Türklerin tanıtımı yapılacak, dışardaki Türk ezberi bozulacaktır.
(e) UNESCO’ya kadar uzanabilecek uzun soluklu, geniş kapsamlı bir çabaya lokomotif olunacaktır.
(f) Üretilen tanıtım değeri, sponsor firmalara bir katılım fırsatı oluşturacaktır.
(g) Üniversitelerle beraber çalışma fırsatları kollanacak, eğitim, psikoloji, fizyoloji, coğrafya gibi
alanlarda kurumsal ortak çabalara zemin hazırlanacak, araştırma konusu oluşturulacaktır.
(h) Türk deniz kültürüne katkıda bulunulacak, dünya deniz tarihine yeni sayfalar yazılacaktır.
(i) Haber, belgesel ve kitap tarzında yeni değerler üretilecektir.

Projenin sorumluları
Hayatının bu evresini tamamen bu projenin gerçekleşmesine adamış olan Erden Eruç, mücadelede
öncülük edecektir. Erden bu projeden bir maaş ya da gelir beklentisi içinde değildir. Önceleri bir hayal
olarak başlayıp, daha sonra bir hedef haline gelen devrialem planlarını gerçekleştirmek, Erden için en
büyük şahsi ödül olacaktır.
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Hayatının her evresinde, yaptıklarında toplum için bir fayda aramış olan Erden, kendisi gibi düşünen ve
projesine omuz vermek isteyenlerin buluşabileceği Around-n-Over adında kar amacı gütmeyen bir
kuruma başkanlık etmektedir.

Bu kurumsallaşma sayesinde, yine bir maaş beklentisi olmayan

gönüllülerden oluşan bir yönetim kurulu18 derlenmiş, onların da katkısıyla proje bu noktaya gelebilmiştir.
Türkiye’de yaptıklarına bir sosyal sorumluluk projesi olarak profesyonelce destek veren Marjinal Reklam
ve Tanıtım19, kendisine inanan Murat Kaan Güneri20 ve Pınar Yavuz gibi ekip arkadaşları, Erden’e
gelecekte de tanıtım ve sponsorluk arayışı konularında karşılık beklemeden destek vereceklerdir.
Gelen sponsorluklar projeleri geliştirmek için gereken masraflarda kullanılacak ve bağışların tümü ise
eğitim ve hayır amaçlı değerlendirilecektir.

İzleme ve değerlendirme
Around-n-Over, ABD Vergi Kanunlarına göre vergiden muaf, 501(c)(3) diye tasnif edilmiş bir kuruluştur.
Bu kanuna göre denetlenen ve kar amacı gütmediği teyit edilmiş olan kurumumuzu destekleyip, maddi
katkıda bulunanlar arasında Amerika’da vergi ödeyenler, bize yaptıkları bağış ve katkılarını vergiden
düşebilirler.

Kanunen kayıtlı ve denetlemeye tabi bir kurum olmanın getirdiği disiplinle vakıf

çabalarımıza yön vermekte, destekleyenlerin sağladığı kaynakları ihtimamla ve sorumluluk altında
değerlendirmekteyiz. Türkiye’de ise Erden’in serbest lisanslı sporcu olmasından faydalanarak Sponsorluk
Yasası çerçevesinde hazırlanmış bir sponsorluk sözleşmesinin GSGM onayından geçmesinin akabinde
sponsorlarımız katkılarını masraflaştırabilmektedirler.
Proje sırasında yapılan harcamalar QuickBooks muhasebe sistemi kullanılarak takip edilmekte, mümkün
olduğunca her harcamanın faturası saklanmaktadır. Böylece düzenli olarak yıl sonu harcama raporları
çıkarılabilir, projedeki ilerleme ile kıyaslanabilir.

18

http://www.KaslaGit.com/ekip.htm
http://www/marjinal.com.tr
20
http://www.mkg-partners.com
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