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Berk Karadoğan
Anısına..
Berk Karadoğan... Sevgili kardeşimizin sevenleri yalnızca ailesi ve arkadaşları değildi.
Sektörden büyükleri ve saygıdeğer hocaları da Berk’in sevenlerindendi. Öyle ki, tanıyan
kime sorsanız Berk hakkında olumlu yorumlar alırsınız. Sektörden büyükleri onu
“centilmen” “sorumluluk sahibi”, hocaları ise “güleryüzlü” “terbiyeli” ve “çalışkan” olarak
tanımladılar. Bizim için ise Berk “kardeşimiz” idi. “Kardeş” kelimesi her insan için farklı bir
anlam ifade edebilir ancak DÖDER gerçek bir ailedir ve Berk kardeşini asla unutmayacaktır.
Berk, birçokları için imkansız sayılabilecek hayallerinin peşinden gidecek cesareti olan, hayat dolu,
sorumluluk sahibi ve yardımsever bir öğrenci, genç bir kardeşimdi. Enerjisi, sempatisi ve güler
yüzü ile yakın çevresinde de rahatlıkla fark edilebilen Berk, maalesef genç yaşında aramızdan
ayrılarak hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Benim için de son derece üzücü olan bu zamansız
veda sonrası tek tesellim, dostlarının ve öğrenci arkadaşlarının onun ismini ölümsüzleştirmek
adına giriştikleri anlamlı ve değerli işler olacaktır. İnanıyorum ki arkadaşları, tüm bu önemli işlerin
üstesinden de en iyi şekilde gelerek benzer organizasyonların hep bir numaralı aktörlerinden olan
sevgili Berk’in adını gelecekte de var etmeyi sürdüreceklerdir. “Mekanı cennet, umutları
arkasından gelenlere ışık olsun” dileklerimle.
LİMAŞ Konteyner Terminal Müdürü Uğur Kılıç
Aslında Berk ile ilgili söyleyecek çok şeyim var ama ilk aklıma gelen odamın önünden geçerken
kapıyı vurup, içeri girip yarım gülümsemesiyle “Hocam müsait misiniz?” demesi. Genelde çok
konuşkan değildi, daha çok beni konuşturur kendisi dinlerdi. Saygılı, insanlara karşı sevgi dolu
olması ve aile terbiyesi beni her zaman en çok etkileyen öğrencilerden biri oldu. Sadece sınıf
dışında değil sınıfta da aynı şekilde terbiyeli, delikanlı bir çocuktu. Bendeki yeri belli. Hatta bazen
Fuat’a takılıyorum “Siz hep beraberdiniz, eküri olarak geziyordunuz. Buraya gelirken sanki
arkanda hep Berk varmış gibi hissediyorum”. Yeri zor doldurulacak bir öğrencim, bir arkadaşım.
Allah ailesine sabır versin.
Piri Reis Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Aykut Arslan

Berk Karadoğan
Anısına...
Kısa zamanda bir araya gelmemize rağmen çok hızlı uyum sağladık. Berk kardeşim çok centilmen,
saygılı, dürüst ve aynı zamanda bir o kadar agresifti. Sevdiği için hiçbir şeyden kaçmayan, plan yapan,
geleceğe dair umutlu bakan ve gününü de hiçbir şey kaybetmeden yaşayan nadide insanlardan biriydi.
Kaybı bizi çok üzdü.
Schenker Arkas Lojistik Merkez Müdürü Gürkan Kavrazlı
Berk hem sağlam kişiliği olan hem de insan olarak yetkin, neşeli bir çocuktu. Üç özelliği vardı. Birincisi,
dik duruyordu. Eğilip bükülen bir çocuk değildi. İkincisi, çalışkan bir çocuktu. Çalıştığını pek belli
etmiyordu ama öyleydi. Üçüncüsü ise arkadaşlarına yardım eden, yardımsever, her yere el uzatan
biriydi. Bunları topladığımız zaman diyebileceğimiz tek şey çok büyük bir kaybımız var. Keşke
yaşasaydı burdan kendisine bir diploma verseydik. Bizi de büyütürdü kendisini de. Mekanı cennet
olsun.
Piri Reis Üniversitesi Prof. Dr. Taner Berksoy
Berk’i enerjisiyle, hayata dair pozitif bakışıyla tanıdım. Sıkıcı sayılabilecek derslerimde dahi saygı
kuralları içinde, arkadaşlarını hareketlendirecek ve onları kısa süreliğine de olsa ortamdan
uzaklaştıracak küçük takılmalar ile kaçış noktaları yaratmasını bilirdi. İdealleri için çıkmış olduğu bu
yolculuğunda hepimizi beklenmedik bir şekilde üzüntüye itmiş oldu. Öncelikle kederli ailesine olmak
üzere hepimizin başı sağ olsun.
Öğr. Gör. Kenan Tata
Her zaman öğrencilerimi çok sevmişimdir. Öğrencilerle aram çok iyidir, onlara kendi kızlarım kendi
oğullarım gözüyle bakarım. Fakat, Berk’in de ayrı bir yeri vardı. O afacan bakışları asla gözümün
önünden gitmiyor. Çok sempatik bir çocuktu, çok cana yakındı. Genç yaşta aramızdan ayrılması beni
gerçekten çok üzdü. DÖDER Başkanı Fuat Var’ın isteği üzerine fakülte kurulu toplantımızda hem Berk
için hem de genç yaşta aramızdan ayrılan arkadaşlarımızın anısını yaşatmak için okulumuza ağaç
dikme kararı aldık. Çok zor bir durum. Gözlerimin yaşarmasını zor tutuyorum. Allah annesine babasına
sabırlar versin. Çok üzücü.
Piri Reis Üniversitesi Prof. Dr. Nazım Engin
Berk Karadoğan, benim öğrencimdi, denizcilik ekonomisi dersini benden alıyordu. Çok nazik,
güleryüzlü ve kibar bir öğrenciydi. Aniden gelen yokluğu hepimizi derinden çok üzdü. Ölümlerin hepsi
çok üzücüdür ama genç insanların ölümünü kabul etmek çok zor. Allah rahmet eylesin. Allah, ailesine
sabır versin.
Piri Reis Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Tansel Erkmen
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Merhabalar, Ben Fuat VAR.Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi 3. Sýnýf
öðrencisiyim. Sevgili Denizci Öðrenciler Derneði ailesi öncelikle bizimle burada ayný hayali
paylaþan bizlerle ayný heyecaný yaþayan bu deðerli ailenin her bir ferdine teþekkürlerimi borç
bilirim. Denizci Öðrenciler Derneði ile ilgili serüvenim(bunu bir serüven olarak nitelendiriyorum)
üç yýl önce baþladý. Bir futbol maçý dönüþü metrobüste öðrenmiþ olduðum bu derneðin aslýnda
tam aradýðým bir organizasyon olduðuna kanaat getirdim. Çünkü çocukluðumdan beri sürekli
sosyal faaliyetlerin içinde yer almýþ bir insan olarak Türkiye'ye mal olmuþ bu büyük ailenin bir
parçasý olmanýn verdiði heyecan beni fazlasýyla motive etmiþti. Ulu önder Mustafa Kemal
ATATÜRK'ün de dediði gibi "...Denizcilik sadece ulaþtýrma iþi deðil, iktisadi iþ olarak anlaþýlacak
ve tersaneler, gemiler, limanlar ve iskeleler inþa edilecek, deniz sporlarý kulüpleri kurulacak ve
korunup geliþtirilecektir. Çünkü: Topraklarýn ucu deniz olan bir ulusun sýnýrýný, halkýnýn kudret ve
yeteneðinin hududu çizer. En uygun coðrafi konumda ve üç tarafý denizlerle çevrili olan Türkiye
endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci ulus yetiþtirmek yeteneðindedir. Bu yetenekten
yararlanmasýný bilmeliyiz. Denizciliði Türk'ün büyük ulusal ülküsü olarak düþünmeli ve onu az
zamanda baþarmalýyýz..."bu bilinç etrafýnda toplanan ülkesini seven bu ülkeye inanan, ülke için
bir þeyler yapmak isteyen insanlarýn bir çatý altýnda toplandýðý, projeler yaptýðý, eleþtirmenin deðil
geliþtirmenin ön planda olduðu, yaratmanýn ve insanlara faydalý olmanýn verdiði gurur ve bu
gururun getirmiþ olduðu mutluluk her þeye bedeldi. Hayali olanlar insanlarla beraber olmak
kiþisel geliþimden önce toplumsal geliþimi önemseyen insanlarýn içinde bulunmak yaptýðýmý
iþlerde her zaman bizim için motivasyon kaynaðý oldu. Bu gayeler ve hedefler doðrultusunda üç
sene önce girdiðim bu derneðin þuan 19. Baþkaný olarak görev yapýyorum. Derneðe girdiðim
zamandan bu zamana kadar sektörden sayýsýz insanlarla tanýþtým. Hepsinin vizyonundan
misyonundan yararlanmaya kendime yol çizmeye gayret ettim. Daha sonra bu oluþumun içinde
yer almayan yakýn çevremde ki arkadaþlarýma da bu güzel ailenin birer ferdi olmasý ve aramýzda
yer almasý için sürekli tanýþtýðým insanlarýn vizyonlarýndan ve misyonlarýndan bahsederek
Denizci Öðrenciler Derneði sayesinde bu yönlerini geliþtirebileceðini aktardým.Bu oluþumun içine
dahil benimle beraber ayný hayali ve heyecaný paylaþan dostlarýmla amacýmýz içi dolu söylemler
geliþtirmek ve bu söylemleri de gücümüzün yettiðince eyleme dönüþtürmek. Bu çerçevede
önemli olduðunu düþündüðümüz konularda projeler üretmeye çalýþtýk çünkü her zaman
aramýzdan bir kiþi bile çevresinde bulunan bir kiþinin hayatýna olumlu yönde dokunup onu
yönlendirebildiyse bu doðrultuda amacýmýza ulaþmýþýz demektir. Ýþte bu dernek bu doðrultuda
benim hayatýmýn dönüm noktalarýndan oldu. Üç sene içinde hiçbir piþmanlýðým ve keþkelerim
olmadý bu dernekte. Sektörün bilgisinin yanýnda ikinci bir aile kazanmanýn vermiþ olduðu bu
mutluluk paha biçilemez bir duygu.
Birlikte ve Birlikle büyüyen ailede DÖDER !

Editörlerden
Dilara Aksu

H.Nur Organ

Ýstanbul Üniversitesi

Ýstanbul Üniversitesi

Öncesinde baský olarak hazýrladýðýmýz Denizden dergimizi,Denizci Öðrenciler
Derneði'nin 19 yýllýk geçmiþinin verdiði güven,birikim ve yenilikçi düþünce
yapýsýyla E-dergi olarak huzurlarýnýzdayýz. Bizler daima sektör ve öðrenci
arasýnda köprü olma bilincini taþýmakta ve bu uðurda çalýþmalar yapmaktayýz.
Dergimizin amacý da denizci öðrencilerle sektör arasýndaki baðlarý güçlendirmek,karþýlýklý bilgi alýþveriþini sürekli kýlmaktýr. Derneðimiz, nasýl bir
denizcinin olmazsa olmazý pusulasý niteliðinde ise dergimiz de bu niteliði
taþýmakta ve doðru kullanýldýðý taktirde varmak istediðimiz limana gitmekte
yol göstericidir. Denizcileþme denizi gerçekten sevmekle ve bu amaçla
çalýþmakla baþlar. Bizler denizi,denizciliði,denizcileri,denize yakýn olmayý
kýcasý denize dair her þeyi seviyor ve sizlerin huzuruna 'Denizden' geliyoruz.
Belli havuz baþlýklar altýnda oluþturduðumuz dergimizde,sektörün de
öðrencinin de kendilerine dair bulabilecekleri konulara deðinerek
'Denizcilik Kültürdür” düþüncesiyle yola çýktýk. Çeþitli yazý ve röportajlarýn yer
aldýðý dergimizde denizcilik kültüründen eðitime,sektörden öðrenciye kýsacasý
denizci bir ülkenin gerçekten "deniz ülkesi" olabilmesi için gereken bütün
etkenlere deðinmeye çalýþtýk. Denizin topluma kazandýrýlmasýnýn denizle
büyüyen bir nesilden geçiceðini düþünüp "deniz izciliði" ne deðindik.
Denizde uluslararasý seviyede daha da ilerleyebilmenin eðitimden geçeceðini
düþünüp "erasmus"a yer verdik. Sektörden büyüklerimizin tecrübesi ve bizlere
yol göstericiliði sayesinde engel olarak gördüðümüz pek çok þeyi biz gençler
olarak baþarabileceðimizi sizlere göstermeye çalýþtýk. Son olarak bunu
yaparken en büyük yol göstericimiz MustafaKemal ATATÜRK'ün biz denizci
gençlere ýþýk tutan sözlerine deðinmek istiyoruz"En güzel coðrafî vaziyette ve
üç tarafý denizlerle çevrili olan Türkiye ; endüstrisi, ticareti ve sporu ile, en
ileri denizci millet yetiþtirmek kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifadeyi
bilmeliyiz ; denizciliði, Türkün büyük millî ülküsü olarak düþünmeli ve onu az
zamanda baþarmalýyýz." Bu yolda emeði geçen ve bizlerden desteðini
esirgemeyen herkese teþekkür eder,saygýlarýmýzý sunarýz. Ayrýca derneðimizin
Baþkan Yardýmcýsý olan e-derginin
fikir babasý, tasarým ve geliþim sürecinde
,
yanýmýzda olan Burak ELÝTAÞ a teþekkürü borç biliriz. Denizci Öðrenciler
Derneði ve Denizden dergisi'nin hikayesini yaþamanýz dileðiyle...

Gündem

ECDIS

Y. Erdem Gürsoy
Niþantaþý Üniversitesi

Açıkçası bu konu hakkında yazı yazacağımı tahmin edemezdim.
Çünkü sektördeki çalışanların ve eğitim sürecindeki öğrencilerin ECDIS
hakkındaki bilgisizliğinden veya maruz kaldıkları bilgi kirliliğinden
haberdar değildim

ECDIS, yani Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi. Kısaca kağıt haritalara
alternatif olarak kullanılabilecek bilgisayar bazlı bir navigasyon sistemidir.
Çalışmalarını 1980’li yıllarda IHO (International Hydrographic Organization) ve IMO
(International Maritime Organization) başlatmıştır. Yapılan çalışmaların hedefi,
denizcilerin kâğıt harita ortamda alışık olduğu standart, kalite ve güvenilirlikten
vazgeçilmeksizin, seyir emniyetini arttırmaktır. Günümüzde ECDIS’ e DGPS, Radar,
İskandil (Echo Sounder), AIS, Cayro Pusula (Gyro Compass), Parakete (Dopler
Speed Log), Navtex cihazları bağlanabilmektedir. Bu özellikler ile ECDIS köprü üstü
seyir zabitine ve özellikle kaptanlara seyir güvenliği açısından kolaylık sağlamaktadır.
Ek olarak bu yıl itibariyle tüm tankerler, tüm yolcu gemileri ve 3.000 grostondan
büyük tüm kargo gemileri ECDIS bulundurmak zorundadır.
Bu kadar komplike gözüken bir aygıtı kullanmaktan gözü korkan denizcilerimizin
olması normal. Peki bu korkuyu yenmek için ne yapmalı?
Tabii ki de ECDIS kurslarına gitmeli.

Gündem
Y. Erdem Gürsoy

ECDIS

Niþantaþý Üniversitesi

Uluslararası kurallara göre bu sistemi kullanacak tüm kaptan ve
zabitler yeterli eğitimi alıp ‘’IMO Model Course (1,27)’’ sertifikasına
sahip olmalı ve buna ek olarak, kaptan ve zabitlerin bulunduğu
gemilerde hangi ECDIS markası var ise o cihazla ilgili ‘’Type Specific’’
eğitimi almaları da zorunludur.

UluslararaType Specific eğitimi en az IMO Mode Course (1,27) eğitimi
kadar önem arz etmektedir çünkü gemiye yeni gelen zabit veya
kaptanın farklı modelde bir ECDIS cihazıyla karşılaşması kuvvetle
muhtemeldir.
Bu konu hakkında beni bilgilendiren Uzakyol Kaptanı, Çağlayan T.’ ye
teşekkür ediyorum.
Y. Erdem Gürsoy

Kişisel Gelişim
Derya ASLAN

Röportaj

1)Öncelikle bize kendinizden biraz bahseder misiniz?
-Citi PR marka ve iletişim danışmanlığı şirketinin hem kurucusu hem de yöneticisiyim.Altı yıldır kendi
organizasyonlarımızı kurduk ve markalara ürün ve hizmetleri konusunda tanınırlıklarını,bilinirliklerini ve
doğru anlaşılmalarını sağlamak üzere algı yaratma süreçlerine yardım ediyoruz.Kolejden mezun
olduktan sonra çalışma hayatına atıldım.ilk iş yerim İstanbul FM’di.Buranın halkla ilişkilerinde çalışmaya
başladım.Bazı ajanslarda farklı organizasyonlarda deneyimlerim oldu.Daha sonra siyaset bilimini
kazandım.Bu bölümü okurken de çalıştığım radyo ve televizyonlardan dolayı bana televizyonlardan
teklifler gelmeye başladı.Öğrenciyken CİNE5 te “Cinecinema”yı sundum.Reklam filminde oynadım.Yurt
dışında ülkemizi temsilen Dış İşleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığının çalışmasıyla yurt dışında
sunuculuklar yaptım.Kanalturkte “Ekonomi Dünyası” diye bir programım vardı.Bunlar gerçekleşirken
üniversite hayatım devam ediyor tabii.Bazı özel şirketlerin full time pazarlama bölümlerinde
çalıştım.Kurumsal iletişim departmanlarında çalıştım.Siyaset bilimi eğitimimden sonra Boğaziçi
Üniversitesinde satış pazarlama eğitimi aldım ardından Bilgi Üniversitesinde işletme yüksek lisansı
yaptım.Bunlar devam ederkende hep kişisel gelişimimi sağlayacak birçok eğitime gittim ve hala da
giderim.Bu benim hobim gibidir.En son çalıştığım şirketten ayrıldıktan sonra da kendi şirketimi kurmaya
karar verdim.
2)Peki bu karar süreciniz nasıldı?Hep aklınızda mıydı yoksa sonradan mı oluştu?
-Devamlı çalıştığım için birbirine yakın değişik sektörlerde kendi performansımı keşfetme olanağım
oldu.Üniversitede de iletişim gibi farklı konularda da ders alabildim ve bu konularda da kendimi
geliştirdim ve keşfettim.Bir insanın ne istediğini bilmesi için birçok şeyi tatması gerektiğine
inanırım.Kendinizi keşfetmeniz için de bazı deneyimler yaşamanız ve bunu kendinize yaşatmanız
gerekiyor.Ben bu deneyimleri yaşatmıştım kendime.Nerede olmak istediğime karar vermiştim.Aslında
kendi boyumun ölçüsünü de görmek istedim bir bakıma.Bunu deneyimlemem gerektiğine
inandım.Startup olarak kurduğum şirketimde bugün hizmet verdiğimiz 60-65 marka olmuştur.Bunlardan
12-13 tanesi sürekli hizmet verdiğimiz markalar.
3)Baktığımızda Bilgi üniversitesi siyasal bilgiler mezunusunuz. Bugün ise reklamcılık, iletişim
danışmanlığı gibi meslekler yapmaktasınız. Farklı bir sektörde yer almanızın ve sektörünüzde bu
kadar başarılı olmanızın sırrı nedir?
-Size verilen görevi azımsamayın.Beğenmediğiniz bir görev size teklif edilirse o görevi direk kabul
edin.En çok deneyimi oradan alabilirsiniz.İstanbul FM’ e ben cv doldurmuştum.Bana yalnızca santralde
boş yerleri olduklarını söylemişlerdi.Tabi ben “yani şimdi telefona mı bakacağım” düşüncesiyle teklifi
geri çevirmek istemiştim.O an yanımda rahmetli dayım vardı.Kabul etmem ve deneyimlemem gerektiğini
söyledİ ve ben işi kabul ettim.İnanır mısın santralde iki ya da üç gün durdum.Beni hemen üç farklı
departmandan istediler ve halkla ilişkileri seçtim.İstanbul Fm o dönemin en büyüklerindendi bir Power
FM bir de Mega FM vardı.Ben bunu kabul etmeseydim mesela o dönemin müthiş organizasyonlarına
katılma fırsatım olmayacaktı.

Kşisel Gelişim
Derya ASLAN

Röportaj

4)Harvard Üniversitesindeki bir araştırmaya göre tanıştığımız insanın bizim hakkımızdaki fikrinin
oluşması için 30 saniye yeterliymiş. Bu 30 saniyede ne yapılmalı?
-İlk 30 saniye de aslında olmadığınız biri gibi görünemezsiniz.Yani 30 saniyeliğine kimseyi
kandıramazsınız.Zaten karşınızdaki kişiler profesyoneller ve işe alım süreçlerinde birçok test yapılıyor.
Bence burada ilk adım kendinizi tanımak olmalı.Şu an birini tanımak,bilgiye ulaşmak çok kolay.Kişinin
sayfasına girince “nasıl biri?,psikolojik sorunları var mı?,mutlu biri mi?,hobileri neler?,bağımlılığı var
mı?”gibi birçok bilgiye saniyeler içerisinde ulaşıyorsunuz.Mesela sayfasında sürekli kendini koymuş birini
işe alırken iki kere düşünürsün.İnsan hiç mi çiçek böcek koymaz!(gülüyor.)Genel olarak toparlarsam ışıl
ışıl parlayan gözler,temiz özenli kılık kıyafet.Beni etkileyen şahsi şeylerden biri de şudur.Cv
gönderiyorsunuz mesela sizin gibi birçok insan da gönderdiği için cv ler karışabiliyor.İş görüşmesine
gelirken o cv yi çıkarıp bana uzatırsa karışıklığı önlemiş oluyor ve bu da önemli bir şey tabii.Beden
dili,göz teması,kendinizden emin bir şekilde el sıkmak gibi şeyler 30 saniyede sizin hakkınızda çok şey
verebilir.
5)Günümüz iş dünyasının bireyleri gerçekten ne istediğini biliyor mu?
-Yani yine aynı noktaya dönüyoruz.Kendinizi öğrenciyken deneyimleyip keşfetmek işin özü.Günümüzde
mezun olduğu işi yapmayan çok insan var.Mesela avukatsınız ama işiniz sadece insanları savunmak
değil gerçekten iyi bir dinleyici olmanız gerekiyor.İnsanları anlayıp olayları ona göre düzenlemeniz
gerekiyor.Her meslekte bu şekilde ilerliyor.Akademik bilgiler başlangıcı sağlarken temel aslında
deneyimde yatıyor.Benim kendime sorduğum soru her zaman “Ben hangi işi yaparken zamanın nasıl
geçtiğini anlamayacağım?”dı.Çünkü hayattaki en büyük işkence sevmediğiniz işi yapmaktır.Şu an ben
çalışırken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum.Gerçekten sevdiğiniz işi yapmak dünyada cenneti
yaşamak.(gülüyor.)
6)Endüstri 4.0 ile beraber gelen iş dünyasındaki makineleşme sizce insan ve iletişim faktörünü
geride bırakır mı?
-Ben iletişimin bitmeyeceğine aksine az ulaşılabilir ve pahalı olacağına inanıyorum.İletişim bitmez
sonuçta insanoğlunun duyguları var.Yapay zeka aslında kaygı duyularak yapılması düşünülen bir
konu.Aynı zamanda tehlikeleri de var.Bir insana laf anlatabilirsiniz ve söz geçirebilirsiniz fakat bu yapay
zekada geçerli olamaz diye düşünüyorum.
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7)İnternet tabanlı iletişim mecraları sizce sağlıklı bir iletişim aracı mıdır?
-Doğru kullanılır ve iyi bir amaca hizmet ederse gerçekten sağlıklı bir iletişim aracıdır.Düşünce
özgürlüğümüzü gerçekleştirirken diğerinin hayatına saygı duyarsak o zaman sosyal mecralar amacına
hizmet eden sağlıklı iletişim araçları olur.Bu açıdan ben denetlenmesi gerektiğine inanıyorum.
8)Günümüz iş dünyasında nasıl yer edinebiliriz?
-Bazı kurumlarımızın yöneticileri “Üniversite kaynaklı bir çalışma yaşamak istediklerini söylüyorlar.Yeni
mezunlara çok ihtiyaç var.Tecrübelenmeye hazır,meraklı,dil bilen ve kendini ifade edebilen örnek
insanlara ihtiyaç var.Herkesin hangi bölümden mezun olursa olsun eğitim hayatını devam ettirmesi
gerektiğini düşünüyorum.Çünkü sürekli bir yenilenme var.İletişim konusunda herkesin eğitim almasını
düşünüyorum.Ben bir iletişimci olarak öğrenci ve yeni mezun arkadaşlarıma en büyük tavsiyem iletişim
konusunda kendilerini geliştirmeleri ve aynı zamanda çalıştıkları şirketleri buna teşvik etmeleridir.Her
şirketin iletişim danışmanlığı hizmeti alması ve ekibini de yetiştirmeleri gerektiğini düşünüyorum.Denizcilik
sektöründe henüz müşterimiz yok.Biz denizci öğrencileri sizin sayenizde ve piri reis üniversitesinde bir
konferansta tanıdık.Okulu ve sizin derneğinizi gerçekten çok beğendik.Aslında dernek,vakıf ve tüm
şirketlerin hem güneşli güzel günler hem de kriz oluşabilcek fırtınalı günler için iletişim danışmanlığı
hizmeti almaları gerekir.Hangi meslek olursa olsun iletişimi kurallarına göre uygulayan, ayakları yere
basan, çağdaş,Atatürkçü birer Türk genci gibi ilişkilerinizi kendinizin dizayn ettiği şekilde yönetebilmeli
ve bu şansı kendinize tanımalısınız.Bizim kapımız siz gençlere her zaman açık.
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Doğduğu günden itibaren denizin içinde büyümüş,Türkiye’de Amatör Denizcilik adına öncülük yapmış Süleyman Dirvana’nın oğlu;
Edhem DİRVANA, deniz tutkunu,hızlı ve başarılı milli yelkencimizdir. Kendileriyle gerçekleştirdiğimiz keyifli röportajı sizlerin huzuruna
sunuyoruz.
1)Türkiye’nin ilk amatör denizcilerinde olan babanız Dr.Süleyman Dirvana hakkında bilgi verebilir misiniz?
- Amatör denizciliği Türkiye’de ilerleten öncülük yapmış biriydi. Aynı zamanda önemli bir bilim adamıydı. Doktorluğu ve
eksperimental cerrahisi’nde geliştirdiği metotlar uluslararası düzeyde etki sağlamıştı. Entelektüel birikimi olan bir adamdı,okumayı çok
severdi,Fransızca ve Almanca’sı mükkemmeldi.
2)Babanızın koy koy gezdiği Seddülbahir teknesinden,o zamanlardan bahsedebilir misiniz?
- Adının Seddülbahir olmasının sebebinden başlayayım öyleyse babam askerliğini 1940’da Çanakkale’de Seddülbahir’de yapıyor.
Orası sürgün yeri diye geçiyor o dönemde.Babam İstanbul’dan fıtayla kürek ve yelkenle çıkıyor ufak da yelkeni var.Ben orda yelken de
yaparım diye yatağını da koyuyor.Akşam olunca da kıyıya sahile bir yere çekiyor ters kapak yapıyor yatağını koyuyor altına
uyuyor.Öyle tam 1 haftada gidiyor. Ondan sonra orada 3 sene askerlik yapıyor ve tabi aşık oluyor oraya .Bütün o
abidelerin ,şehitliklerin olduğu yer.Doktor olarak orada subaylık yapıyor.Ve sürekli boş vakitlerinde fıtasıyla Bozcaada ve Gökçeada’ya
gidiyor,geziniyor. Oranın tarihini yaşıyor bizim şehitlerimizi, Çanakkale Zaferini hatırlıyor tüm bunların üstüne orayı gerçekten sevdiği
ve hatırlamak istediği için teknenin adını Seddülbahir koyuyor.
3)Denizciliğe babanız sayesinde mi yöneldiniz?
- Tabi ki bu vizyonu babam kattı bana extereme yelkene de onun sayesinde cesaret ettim vasiyet olarak hep Türkiye’ye en hızlı
yelkenleri getirmemi isterdi, başkalarına kalsa çok zordu,yapamazsın bile dediklerini hatırlıyorum ancak babamın vizyonunu devam
ettirdim şansımız yaver gitti. Normalde denizcilik üzerine okumadım denizin içinde büyüdüm ama o şekilde bir yönelimim olmadı
gençken Uluslararası İlişkiler okudum sonra babamın da vasiyeti üzerine denizcilik adına bir şeyler yapmalıyım dedim.
4)Bozburun Yat Kulübü’nün nasıl doğduğundan bahsedebilir misiniz?
-Aslında hazin bir hikayeden doğdu, 2008 Ekim ayında korkunç bir kazada, o sırada hem patronum, hem aynı evi paylaştığım
ağabeyim Esat Edin ve onun çocukları Cem, Serra ve Aliye’yi Kaz Dağları’ndaki sel felaketinde kaybettim. Hayatın pamuk ipliğine
bağlı olduğunu ve sevdiklerimle geçireceğim iyi vakitten daha kıymetli bir şey olmadığını anlayıp Bozburun’a taşındım. Üç ay gibi kısa
bir zamanda dostlarımın yardımı ve annemin büyük çabalarıyla evimizi Bozburun Yat Kulübü adıyla işletmeye başladım. Elimizdeki
teknelerle yelken aktiviteleri falan yapıyorduk, babamın vefatından önce de, sözü sonrasında bir tane katamaran aldım.
5)Extreme Yelkene nasıl karar verdiniz?
- Aldığım katamaran şansa çok iyi bir tekneydi. Böyle yarış Katamaran’ı. Birileri almış kullanamamışlar ondan sonra şansa
Türkiye’ye getirmişler. Formula20 tipi böyle tatik koyundaki, kentlerdekinden değil yani.Ben katamarana binidiğimde ‘Allahım bu ne!’
dedim. Dünyam değişti. Bir de zaten ben ortaokuldan itibaren ileri düzeyde windsurf yaptım. Hatta yelken bana artık biraz sıkıcı
gelmeye başlamıştı.Ama bir yandan da yat ve uzun mesafe gitmeyi de seviyordum beraber oldu.Hem teknede tek başınasın
sıkılıyorsun, katamaranda 3 kişi bin git zevki beraber yaşıyorsun. Sonra, ben yapacağım şeyi buldum dedim .Daha sonra da harika
Freezone’u öğrendim. Bir filmde kullanılmış olan çok hızlı tekne Türkiye’ye getirildiğini öğrendiğimde onu almalıyım dedim. Ondan
sonra adamla pazarlık falan ettik neyse çok uygun bir fiyata da aldık.
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Babamın ölümünün birinci yıl dönümünde mezarının önünden, mezarı da Seddülbahir’dedir bu arada, bu tekne ile Bozburun’a
gidiyorduk, ölüm yıl dönümüne denk gelmesiyle babamı selamlayarak geçtik. Yani o an Türkiye’nin en hızlı teknesini almış Bozburun’a
götürüyorduk. Babamın söylediğini yapmış olduk. Hatta o an bizim farkında olmadığımız bir şekilde hayatımız bambaşka bir yöne
dönmüştü, bunu itiraf ediyorum kayıtlara geçebilir, ben tekneyi alırken extreme giricez bunu kullanarak takım yaparız ondan sonra
bilmem ne yaparız diye düşünmemiştim.
6) Yaşadığınız tehlikeli bir an oldu mu sonuçta extreme bir spor yapıyorsunuz?
- Sürekli her an tehlikeli zaten. Extreme sporda her an yaşam tehlikesinde gidiyorsun. Bu tekneyi aldıktan sonra iyice fark ettim. Çok
defa düşmüşlüğüm var. Ama bir kere çocuklarla çıkmıştık birden tekne devrildi hepimiz denize düştük o an başımdan aşağıya kaynar
sular döküldü çünkü kendinden başka birilerinin de sorumluluğu üzerinde onlara bir şey olsa ne yaparım bir, iki saniye onları suyun
üstünde göremeyince epey panik yaptım ama çok şükür ki kimseye hiçbir şey olmadı.
7) 40 Dünya Yarışından bahsedebilir misiniz?
- Extreme 40 Dünya serisi. Biz ona bir kere İstanbul’a geldiği zaman katıldık. Zaten İstanbul’a geliyordu, biz ona ev sahibi ülke
kontenjanından katılıyorduk. Çünkü normalde o seri 8 ülkeye gidiyor ve o bir sezonda hepsine gidiyorsun. Kim para verirse ona
gidiyorlar. Çünkü bu aynı zamanda ülke tanıtımı, Eurosport yayınlıyor. Takım kurdum sponsorunu buldum ve girdik. Biz orda o kadar
güzel reklam yaptık, ses getirdik ki, organizasyonda ertesi sene, takımlardan birkaçı eksilmişti. Biz, totalde 8 takımdan 6. bitirdik yarışı.
Yani bütçesiz olarak, bütçeli olan 2 takımı geçtik, onları geride bıraktık. 6. olarak bitirdik, bu gerçekten başarıydı.
8)Arkas ile de bir iş birliğiniz olmuş bildiğimiz kadarıyla doğru mu?
- Evet evet. Onlarla bir ilk dönem bir iş birliğimiz oldu. Ama onlar sonradan daha böyle bir yatçılık üzerine bir şeyi oldu. Ve yollarımız
ayrıldı. Ama şimdi tekrar birleşiyoruz. Çünkü zaten çok sevdiğim dostlarım.
9) Katıldığınız yarışlardan eğlenceli bir anınızı anlatabilir misiniz?
- Birçok anı var tabi ve zaten birçoğu eğlenceli çünkü bu işi keyif alarak yapıyoruz. Bir yarış Singapur’daydı. O sırada da Çin yeni yıl
dönemiydi. Ben Çince yeni yıl bereketli ve güzel diye pankart yaptırdım. Onu yarış aralarında seyircinin önünden geçerken açıyorduk,
izleyiciler de coşuyordu. Bizim yaptığımız yarış, extreme seri, zaten özünde bir arena sporu. Yani olimpik yelkencilikle karıştırmamak
lazım. Çok üst düzey bir şey ama bir yandan da bir marketing projesi ve ona da ek olarak bir ‘’entertainment’’ bir eğlence projesi.
İnsanlara iyi vakit geçirtmeye çalışıyoruz. Hem kendimizi satıyoruz ama aynı zamanda sporumuzu da denizciliği de sevdiriyoruz.
10) Sizin liderliğinizle kurulan Team Turx takımından bahsedebilir misiniz?
- Ekstrem yelkencilik çalışmalarıyla ilk adımlarını atan takımımız, ARKAS Spor Kulübü ile verimli bir işbirligi gerçekleştirerek belli bir
noktaya geldi. Çok degerli bir antrenör olan Avustralyalı ve 2 defa dünya olimpiyat şampiyonalarında bu alanda 2 altın madalya
kazanmış olan Mitch Booth ile yaptığımız antremanlar ve çalışmalar sonunda idealist sporcularımızın da çabaları bir bir meyvelerini
verdi. EXTREME SAILING RACES 2014 İSTANBUL ayağına katıldık, TEAM TURX EKSTREM 40 DÜNYA Yarışlarına davet edildik,
Extreme Sailing Series 2015’in ilk ayağına katıldık ve daha bir sürü yarışlara katılarak başarılar elde ettik. Bu gerçekten gurur verici.
11) Sizce neden denizcileşmeliyiz ? Türkiye’yi denizcileşme açısından nasıl görüyorsunuz?
-Amiral Cem GÜRDENİZ bunu kitaplarında ve makalelerinde çok güzel ifade ediyor aslında. Bir makalesinde diyor ki; Türkiye bütün
imkanları ile öyle bir coğrafi konumdadır ki burası denizci bir millet ile var olmak ihtiyacındadır. Türkler de ya denizcileşecektir, ya da
atalarının kızgın çöllerine
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geri dönecektir, orada çobanlık edecektir. Denizcileşme birçok yönden Türkiye’nin gerçeği coğrafi olarak sunulmuş bir nimet,biz bunun
zenginiyiz. Bizim denizlerimizden elde edeceğimiz o kadar büyük bir katma değer var ki ve bu topluma müthiş bir sonsuz ekonomik
kaynak sağlayacak birşey olduğuna inanıyorum ve bunu benim söylememden ziyade bir hakikat yani. Burada donanmaya da çok iş
düşüyor. Donanmaya şu açıdan iş düşüyor. Hem kendi içindeki denizcilik kültürünü yaymak adına bu sivil organizasyonlarla daha iç
içe daha omuz omuza olması lazım ama hem de devletin içinden gelen bir yapı olarak, devletin içindeki yapıları yani denizciliğin
geneline hitap eden yapıların gelişmesine baskı kurması lazım. Çünkü denizcilik ne kadar gelişirse hepimiz o kadar ihya olacağız. Son
olarak şunu da eklemek istiyorum İngiliz Büyükelçisi kanuni döneminde hatırasında yazıyor; Türkler denizcilikte ki başarısızlığını
üzerlerinden atabilmek için Tanrının denizleri Hristiyanlara kadınları Müslümanlara verdiğini inanırlar. Ondan sonra ekliyor
Hristiyanların bu ortak çıkarları için umarız Müslümanlar bu uykudan hiçbir zaman uyanmazlar.
12)Son olarak biz denizci öğrenciler hakkında ne düşünüyorsunuz?
- Tam belki de denizcileşme tarihi gidişatını kıracağımız dönemde bir işin içerisindeler.Türkiye denizcileşmek zorunda ve Türkiye az
önce de dediğim gibi komutanımın da söylediği gibi sivilliğiyle donanmasıyla her şeyiyle birlikte denizcileşmek zorunda. Sizin
jenerasyonda şöyle bir sıkıntı var biraz tembellik söz konusu. O zaten benim hakkım düşüncesi,egosu var. Hiçbir şeye zorlanmadan
ona sahip olma alışkanlığı var maalesef. Açıp okuyun arkadaşlar, izleyin artık her şey çok ulaşılabilir çok banel olacak ama bizim
zamanımızda hele babamın zamanında bu kadar imkan yokken güzel işler başardılar, başardık. Bu yüzden bir sürü kitap okuyun
denizciliği araştırın ve her şeyden önce denizi sevin. Ben her şeye rağmen elimizde çok büyük fırsatlar olduğuna inanıyorum. Evet çok
büyük oyunlar da var ama çok büyük fırsatlar da var. Şu anda bir değişim sürecindeyiz donanmamız yine kuvvetleniyor ne kadar
kıymetli insanlarımız var yeni çok kıymetli insanlar yetişiyor. Bakın şu anda bizim bir araya gelmiş olmamız burada bunu konuşuyor
olmamız bile bir şey, derneğiniz de öyle sizin de böyle bir yapılanma içerisinde olmanız da bir şey. O yüzden ben inanıyorum siz
denizci öğrencilerin de inanıp harekete geçmesini temenni ediyorum.
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İTÜ bünyesinde bulunan Kutup Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy’un liderliğinde gerçekleştirilen başarılı çalışmalar
ile Antarktika’da bulunan uluslararası konsorsiyuma katılım ve kıtada bir Türk bilim üssü kurulmasına yönelik faaliyetler tüm hızıyla
devam ediyor. 7 Mart tarihinde II. Ulusal Antarktik Bilim Seferi başladı ve Nisan ayına kadar bilim insanlarımız Antarktika’da araştırma
ve incelemelerde bulunacaklar. Hedef belli: Bilim bayrağımızı 14 milyon kilometre karelik bu beyaz kıtada dalgalandırmak. Pekala,
son yılarda güney kutbuyla yakından ilgilenen Türkiye için kuzey kutbuyla da ilgilenmenin zamanı gelmedi mi? Kuzey kutup bölgesi de
en az güney kutbu kadar önemli.
Kuzey kutbundaki gelişmeler bizleri yakından ilgilendiriyor. Her gün karşılaştığımız hava durumu, yiyeceklerimiz, sık sık yaşanan su
baskınları hep bu bölgenin geleceğine bağlı. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, yaşamın devamını sağlayan ekosistem
kanalı ile kuzey kutbuna bağlısınız. Bitkiler ve hayvanlar sınır gözetmez. Kuzey kutbu değiştikçe insanlığın bağlı olduğu günümüzde
mevcut bulunan birçok kaynak da değişecek. Buzulların erimesi okyanusların dengesini bozarak küresel ısınmanın daha da
artmasına yol açabilecek önemde bir gelişmedir. Kısacası kuzey kutbunda olup bitenler sadece orada kalmıyor, yaşanan değişiklikler
tüm dünyamızı ve gelecek nesilleri etkiliyor.
1994 yılından bu yana yapılan araştırmalar sonucunda burada bulunan buzul alanlarının her yıl yaklaşık 40.000 kilometrekarelik
kısmının erimekte olduğu ve ortalama kalınlığının % 40 oranında azalmış olduğu ortaya çıkmış durumda. Bu sürecin devam etmesi
halinde önümüzdeki yıllarda karşımıza yepyeni bir jeopolitik ve ekonomik manzaranın çıkmasına kesin gözle bakılmakta. Bölgede
ortaya çıkacak yeni manzarada dikkat çekici ve önemli olarak görülen hususlar şu şekilde özetlenebilir:
• Birçok araştırma merkezi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yeryüzündeki hidrokarbon rezervlerinin dörtte birinin
kuzey kutup bölgesinde bulunduğu tahmin edilmektedir. Bilim adamları, kuzey kutbunda 90-130 milyar varil petrol olabileceği
tahmininde bulunmaktadır. Bu miktar, dünyanın yaklaşık 3 yıllık petrol talebini karşılayabilecek miktar anlamına gelmektedir.
• Deniz ticareti açısından bakıldığında; hâlihazırda Japonya’nın Yokohama limanından Hollanda’nın Rotterdam limanına güneyden
Hint Okyanusu ve Süveyş Kanalı yoluyla yapılan yolculuğun, buzulların erimesiyle açılması beklenen kuzeydoğu geçitleri yoluyla
Rusya’nın kuzeyinden yapılması halinde 11.200 deniz mili yerine 6.500 deniz mili seyir yapılarak 4.700 deniz mili tasarruf
sağlanacaktır.
•Yiyecek stoklarının hızla azaldığı günümüzde bölgedeki zengin deniz ürünleri rezervlerinin yarattığı stratejik önem kutup bölgesi için
dikkat çekici bir diğer husustur.
Kuzey Buz Denizi içinde yer alan Svalbard (Spitsbergen) Adaları jeostratejik konumu, az sayıdaki insan nüfusu, doğası, kutup ayıları,
bilimsel araştırma istasyonları, eski kömür ocakları ve hukuki statüsü ile ilgi çekmekte. Bu ilginç takımadaları biraz tanıyalım.
Svalbard Takımadaları; Kuzey Buz Denizi’nde Kuzey Kutbu ile Norveç ana karası arasında yer almakta ve Adaların kuzey kutbuna
mesafesi 1.000 km’dir. Adalarda birçok farklı ülkeden 2000’i Longyearbyen’de olmak üzere yaklaşık 3000 kişi yaşamakta. Norveçli ve
Rus’lar en büyük iki grubu oluşturmakta.% 54’ü buzullarla kaplı takımadaların en büyük adası Spitsbergen, idari merkezi
Longyearbyen’dir. 20 Nisan - 23 Ağustos tarihleri arasında 24 saat güneş hiç batmazken, 11 Kasım - 30 Ocak arasında ise devamlı
karanlık günler yaşanmaktadır. Ortalama sıcaklık Ocak ayında -16˚C, Temmuz ayında ise 6˚C’dir. Adalar, merkezi hükümete bağlı bir
vali tarafından yönetilmektedir. İdari açıdan Vali, Norveç Adalet Bakanlığı’na bağlı görev yapmakta, ancak başta Çevre Bakanlığı
olmak üzere diğer bazı Bakanlıklarla da işbirliği yapılmaktadır.
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İşte bu adaların hukuki statüsünü belirleyen anlaşmanın hangi şartlarda imzalandığına bakacak olursak;
SVALBARD ANLAŞMASI’NIN KISA GEÇMİŞİ:
17’nci yüzyıldan bu yana, farklı ülkelerden insanlar balıkçılık, balina avcılığı, madencilik, araştırma ve turizm maksatlarıyla Svalbard
Adaları ile ilgilenmişler, uzun süre herhangi bir devlete bağlı olmayan bu adalara gidip gelmişlerdir. Svalbard, uluslararası anlamda
herkese serbest, hiçbir kuralı, düzenlemesi ve ihtilafları çözecek mahkemesi bulunmayan bir yerken, XX. yüzyılın başlarında adalarda
kömür maden yataklarının bulunması ve herkese açık olmayan özel alanların ortaya çıkması ile özellikle işçilerle işverenler arasında
meydana gelen anlaşmazlıkların çözülebilmesi maksadıyla kanun yapma ve mahkemelerin kurulması ihtiyacı doğmuştur.
17 Temmuz 1925 tarihli Norveç yasası ile Svalbard’ın Norveç Krallığının bir parçası olduğu iç hukuk açısından da ortaya konmuş,
anlaşma tarafların onaylamalarını müteakip 14 Ağustos 1925 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

ANLAŞMAYA TARAF DEVLETLER:
ABD, Afganistan, Almanya, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Çin, Danimarka, Dominik
Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya,
İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Kuzey Kore, Letonya, Litvanya, Macaristan, Mısır, Monako, Norveç, Polonya,
Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Şili, Venezuela, Yeni Zelanda ve Yunanistan antlaşmaya taraf devletler
arasındadır. Rusya, başta imzalamadığı antlaşmaya 1935 yılında taraf olmuş, bölge ülkelerinden İzlanda 1994 yılında, Çekya 2006’da,
Güney Kore 2012’de, Litvanya 2013’te, Letonya ve Kuzey Kore ise 2016’da antlaşmayı imzalamıştır.
G-20 üyesi devletlerden antlaşmaya Türkiye dışında taraf olmayanlar; Brezilya, Endonezya, Meksika. NATO üyesi devletlerden
antlaşmaya Türkiye dışında taraf olmayanlar; Lüksemburg, Slovakya, Slovenya, Karadağ. AB üyesi devletlerden antlaşmaya taraf
olmayanlar; Lüksemburg, Slovakya, Slovenya, Malta, GKRY. Görüldüğü gibi günümüzde uluslararası alanda birçok konuda söz sahibi
olan hemen hemen tüm devletler Svalbard Antlaşması’na da taraf olmuşlardır.

ANLAŞMANIN İÇERİĞİ:
Norveç’in takımadalar ve karasuları üzerinde tam ve mutlak bir egemenlik hakkı bulunmakla birlikte, antlaşmaya taraf olan devletlerin
vatandaşlarına yine antlaşmada belirtilen alanlarda eşit haklar sağlanmıştır. Bu alanlar;
1. Svalbard takımadalarına, karasularına, fiyordlarına ve limanlarına giriş ve adalarda oturma hakkı,
2. Balıkçılık ve avlanma hakkı,
3. Denizcilik, endüstriyel, madencilik ve ticari alanlarda faaliyetlerde bulunma hakkı,
4. Mal-mülk ve madencilik ile ilgili hakların edinilmesi ve kullanımı hakkıdır.
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Bununla birlikte, diğer alanlarda olduğu gibi yukarıda belirtilen alanlarda da tüm faaliyetleri düzenleme yetkisi Norveç’e verilmiştir.
Örneğin, Norveç faaliyetleri yasaklayabilir veya şartları belirleyebilir, ancak bunları yaparken milliyetleri nedeniyle kimseye farklı
muamelede bulunamaz.
Antlaşmanın 8. maddesi gereğince toplanan tüm vergi ve harçlar sadece Svalbard yararına kullanılabilir. Tüm gelir ve giderler
“Svalbard Bütçesi” olarak adlandırılan ayrı bir bütçe altında muhafaza edilmektedir. Antlaşmanın 9. maddesine göre; Norveç
adalarda hiçbir deniz üssü kuramayacak ve istihkâm yapamayacaktır. Svalbard kesinlikle savaş ile ilgili bir maksatla kullanılamaz.
Svalbard Antlaşması 93 yıldır yürürlükte olan nadir antlaşmalardan biridir. I. Dünya Savaşı’nın ardından büyük güçler arasındaki
denge nedeniyle, daha önce sahibi bulunmayan adalar grubu, bazı özel şartlarla Norveç’e verilmiştir.
Oslo Büyükelçiliğimiz tarafından Norveçli yetkililer nezdinde girişimlerde bulunularak Svalbard Antlaşması’na taraf olmaya karar
verilmesi halinde depozitör devlet olan Fransa’ya başvurarak imzanın atılabileceği ve hiçbir engel olmadığı öğrenilmiştir. Ancak
bugüne kadar maalesef olumlu yönde bir gelişme yaşanmamıştır.
SONUÇ OLARAK;

•Birçok devletin taraf olduğu ve çeşitli haklar elde ettiği Svalbard Antlaşması’na Türkiye’nin de imza atarak taraf olmasının

sağlanmasının,
•Yer bilimi, iklim değişikliği, kuzey ışıkları, derin deniz akıntıları, deniz kirliliği, bitki ve hayvan türleri ve biyolojik çeşitlilik gibi alanlarda
adalarda bilimsel araştırma istasyonu kurulmasının,
•Svalbard Üniversitesi’ne lisans ve lisansüstü eğitim için öğrenci gönderilmesinin Türkiye’nin kuzey kutbuna ilgisinin somutlaştırılması
açısından son derece faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
Yaşar Barbaros BÜYÜKSAĞNAK
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1) Bilmeyenler için ilk sorumuz “Proje Kargo Taşımacılığı Nedir?
- Proje taşımacılığı nedir : “ Eğer bir yükümüz belirlenen standartlar dahilinde taşınamıyorsa, standart bir tır standart bir gemiye
yüklenemeyecek ölçüler mevcutsa biz bunu proje kargo taşımacılığı dahilinde, özel bir proje çizerek özel bir yükleme organizasyonu
yaparak taşıma yapıyoruz.Buna proje taşımacılığı diyoruz.
2) Proje Taşımacılığı yapan firmaların bu taşımacılık için gereken prosedürler nelerdir? Olması, bulunması gereken belgeler
nelerdir?
-Bunların önce kara yolu ve denizyolu olarak ikiye ayırmak lazım. Eğer karayolunda proje taşımacılığı yapıyorsanız, özellikle yükler
için yük özelinde ve geçtiği her ülkenin karayollarına göre özel izinler alıyor. Mesela nedir:”Bizim yükümüzün genişliği eğer 2.45 dir
2.50 genişlik var standart yüklerde. Taşmalı yük taşıyorsan eğer karayollarından özel izin alınıyor. O yüke özel, aracın plakasıyla,
yüklediği noktadan, boşaltacağı noktayı kapsayan özel izin belgesi alırsın.. Deniz yüklemelerinde ise eğer tehlikeli yük taşıyorsan o
da proje yüküne girer. Azot tankları için belirlenmiş IMO kuralları var. Miligramına kadar hesaplanıp izinler alınır. IMO`dan izinlerinin,
alınması gerekiyor.Geminin özellikle proje kargo taşımacılığı için yapılmış olup,ona göre dizayn edilmesi gerekiyor. Ekstra şu şu
belge gerekli diyeceğimiz bir belge yok. Proje taşımacılığını ancak bu belgesi olanlar yapabilir değil de özel taşımaya uygun
ekipmanı olacak, yük özelinde ayriyeten izin alması gerekiyor. Onu da kimler tercih ediyor : “Sık yükleme yapanlar.” Yani her hafta
araç çıkaran, her hafta proje kargo yük taşıyan bu alanda uzmanlaşmış, ekiplerini buna yönlendiren nakliyeciler genelde yıllık izin
alırlar.
3) Bolte olarak Proje Taşımacılığı kapsamında hangi hizmetleri vermektesiniz?
-Biz öncelikle müşterimize önce yükün tüm detaylarını alırız. Tüm detaylarını aldıktan sonra plan, projemizi yapar. Nasıl en uygun
maliyette taşınabileceğine karar verip, rotasını çizer, gemi,karayolu,havayolu hangisiyle en ucuza.. Bir de öncelik önemli husus : “
Transit süre mi önemli? Maliyet mi önemli?” Öncelikle bunu bir kesinleştirmeliyiz. Maliyet değil de süre önemliyse havayolunu tercih
edebiliriz. Veya uygun fiyatta olsunda yetmiş günde gitsin. Öncelikle öncelikleri kararlaştırırız. Onu kararlaştırdıktan sonra biz
fiyatlandırmayı yaparız. Müşterimize sunarız. Eğer onaylanırsa organizasyona başlarız. Ne hizmetler sunuyoruz : Biz break bulk
gemi yüklemeleri yapıyoruz, kapıdan kapıya Door to Door hizmet verebiliyoruz. Onun haricinde, Gümrükleme hizmeti/ Yurtiçi yurt
dışı dünyada her yerde ofisle iletişim halindeyiz. Onun dışında liman hizmetleri, lashing hizmeti yapıyoruz.
4) Peki bu taşımacılık için kullanılan ekipmanlardan biraz bize bahsedebilir misiniz?
-Özel ekipmanlar, öncelikle karayolundan başlayayım :Çekiciler : Üç dört farklı tür var :”Tekdingilli, çiftdingilli …”Ağır yük
taşıdığınız zaman bunların dingil sayıları var. Karayolları kanunlarına göre tonaj başına dingil sayısı var. Mesela 50 tonluk bir yük
taşıyorsan 6 dingilli bir dorseyle taşıman gerekiyor. İşte beş dingilli, altı dingilli yeri geliyor sekiz dingilli. Farklı, dorselerle çalışıyoruz.
Onun haricinde çok fazla yükseklikten bahsediyorsak dört metrenin üzerindeyse yüklerin köprü altlarından veya kapılardan rahat
geçebilmesi için, Dorsenin yerden üç dört santim yukarıda olduğu özel havuzlu dorseler kullanıyoruz. Çok uzun yükler için dorseler
ortadan veya yanlarda, bazen uzayabilen dorseler kullanıyoruz. Yük özelinde, özel ekipmanlar kullanıyor. Onun haricinde deniz
yolunda geminin özellikle, proje yüklerinde uzun boylu yükler taşıdığınız için “Ambar içinde geniş alan sağlayan proje gemileri var. Bir
de RO-RO’lar. Bizim en çok, işimizi gören gemilerden biridir. Denizyolu proje taşımacılığında çok önemli yerleri var doğal olarak.
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5)Peki bu proje de tırın üzerinde mi yüklemiş oluyorsunuz o yüzden mi… ?
-Şöyle mesela iş makineleri, iş makinelerini normal bir gemiye yükleyemezsin,“MAFI” dediğimiz özel ekipman var. Bu cankurtaran
ekipmandır: Genişlikte çok sorun yoksa MAFININ üzerine bu malzeme kullanır yükler devam ederiz. Çok uygun maliyetle çok güzel
bir taşıma yönteminiz. MAFI ile RO-RO gemisine yükleme yapmak. Alan satın alırsınız. Ağırlık RO-RO gemileri için önemli değildir.
Diğer gemiler için önemli bir olgudur. Eğer çok ağır bir yük taşıyorsan ve CBM`i küçükse, RORO gemileri bunun için çok uygun biz iş
makinelerini RO-ROlarla taşırız. Onun haricinde mesela itfaiye araçları, Helikopterler, Büyük vinçler, vinç parçalarını bunların hepsini
genelde biz RO-RO ile taşırız.
6) Bazı durumlarda proje yükü için köprü yıkılması gibi durumlar olabiliyor bu durumun prosedürlerinden bahsedebilir
misiniz?
- Tabi eğer, başka bir yöntem yoksa o yük oraya gitmek zorundaysa bazen yollarda yeni yollar açıldığı bir köprünün yıkılıp
arkasından tekrar yapıldığı bazı yüklemeler var. Bu yüklemeler çok büyük kapsamlı bir yükleme olmuş olması lazım. Her yüke de
sen bir köprüyü yıkayım sonra tekrar yapıyım diye bir şey yapmazsın. By-pass dediğimiz bir olay var. By- Pass da şu; Eğer, araç bir
viyadükten geçecekse veya bir nehir üzerinden geçecekse, bu viyadük önce dayanıklılığı bir kontrol edilir. Eğer üzerinden geçecek
proje yükünün ağırlığına dayanamayacaksa bu tespit edilirse, yan taraftan by-pass denilen bir olay yapılır. Bu yeni bir köprü yapılır
oraya, yeni bir viyadük yapılır. Tabi çok büyük bir viyadükten bahsetmiyorum. Yani, 10/20 ve ya 40 metreden bahsediyorum. Yeni bir
viyadük inşa edilir. Oradan geçildikten sonra, inşa edilen viyadük tekrardan yıkılır.
7)Peki bu yol araştırmalarını devlet mi yapıyor?
- Hayır, tamamen taşıyıcı firma yapar. Taşıyıcı firma yapar, devlete raporu sunar. Eğer, geçilemeyecek bir engel varsa, karayolları
ve devletle ortaklaşa olarak karar verilip, o yer yıkılır. Aslında en az zarar vererek, en az maliyetle, şimdi köprüyü yıkıp tekrar yapmak
az bir maliyet değil az bir zaman değil. En kısa sürede en az maliyetle ne yapabilir bu. Köprüyü yıkmak veya işte by-pass köprüsü
oluşturmak bunlar en son çağreler. Eğer yapamıyorsan köprüyü yıkıyorsun.
8) Gidilecek yolun izni nasıl gerçekleşiyor?
-Yükün öncelikle mahiyetini, tonajını, genişliğini, hepsini elde ettikten sonra, yol izinleri için devlet idarelerine başvurulur. Gerekli
incelemeler yapılır. Yol raporları hazırlanır. Yol raporları hazırlandıktan sonra yol izni o araca ve o yüke özel olarak devlet tarafından
taşıyıcıya verilen izindir. Bu izinle rotanda belirlidir. Hangi rotadan geçeceksin hangi gümrükten geçeceksin. Eğer bir değişiklik olursa
yapılan rotada hemen tekrar devlete bildirilir. Yeniden izin süreci organize ettirilmesi gerekir. Yani nereden alacaksın, nereye
bırakıcaksın hangi rotayı bulacaksın, Bunların hepsinin özelinde yol izni çıkarılır ve bu yol izniyle de araç devam eder.
9)Son olarak, karşılaşılan zorluklardan bahsedebilir misiniz?
-Türkiye`de proje kargo alanında uzman ekip bulmak zor gerçekten zor. İkincisi
limanlar, proje kargo hizmeti veren limanlargerçekten sınırlı. Gelişmiş bir liman
altyapısı veya gelişmiş bir personel altyapısı proje kargo alanında Türkiye`de henüz
daha tam oturmuş bir alan değil. Bu yüzden, bazı zorluklarla karşılaşıyoruz. Onun
haricinde, Türkiye karayolları proje taşımacılığına çokta uygun bir ülke değil aslında.
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1)Hangi alanda yüksek lisans yaptınız ve karşılaştığınız zorluklar nelerdi ?
-Ben yüksek lisansımı geç yaptım. Şu an hala yapıyorum. Ders dönemim bitti ve tez
dönemine girdim. İş sağlığı ve güvenliği alanında yapıyorum. Limanlarla ilgili yapmaya
çalışıyorum. Sebebi de şu; mezun olduktan sonra limancılık üzerine çalıştım. Limanlarda
da iş sağlığı ve güvenliğinin çok önemli olduğunu düşündüğüm için bu alanda yüksek
lisansıma karar kıldım.
Ama belki soracaksın. Genç öğrenci arkadaşlara tavsiyem; mezun olduktan sonra eğer iyi
karar vermemişlerse ve çalışma hayatı konusunda tam bir fikir elde edememişlerse belli
bir müddet çalıştıktan sonra, piyasada yaptıkları işe uygun yani o işte uzmanlaşmak
üzere yüksek lisans yapmalarıdır.
2)Yüksek lisans neden yapılmalıdır ?
-Malum biliyorsunuz. Bölümünüz Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği. Dört tane ana
branşı dört senede aktarmaya çalışan bir branş. Bu tip branşlara interdisipliner veya
multidisipliner diyoruz eğitim öğretim alanında. Bunların hepsi uzmanlığa açık şekilde
ama derinleşmeden dört sene boyunca öğrendiğimiz bilgiler. Ama deniz mi
yapacaksınız...? Bizim mezunlarımızın işte havayolu, karayolu, denizyolu ve bilumum
kiralama gibi acente gibi limancılık gibi çok farklı iş kollarına geçebildiğini düşünürseniz,
yüksek lisans yapılan iş üzerinde uzmanlaşma açısından önem taşır. Bu nedenle
gereklidir. Aldığımız genel perspektif dersleri gibi olan çok uzmanlık içermeyen derslerde
çalışma alanımıza özgü uzmanlıkları yüksek lisansla derinleştirebiliriz. Branşta
uzmanlığımızı bu şekilde alabiliriz.
3)Tezli yüksek lisans ile tezsiz yüksek lisans arasındaki farklar nelerdir ?
-Tezli ve tezsiz yüksek lisans arasında çok büyük farklar yok. Tek farkı akademik kariyer
hedefliyor iseniz akademik kariyerde tezsiz yüksek lisansın doktoraya geçişte bir faydası
yok. Doktora yapabilmek için yüksek lisansınızın tezli olması gerekiyor. Bu nedenle eğer
akademik kariyer hedefi olan arkadaşlar varsa onlara yüksek lisanslarını tezsiz
yapmalarını tavsiye etmem. Muhakkak tezli yapsınlar yüksek lisanlarını.

Eðitim
Levent Bakır

Röportaj

4)Yüksek lisans için hazırlanan özgeçmiş nasıl olmalıdır ?
-Yani yüksek lisans için ayrı bir özgeçmiş hazırlamak gibi bir şey düşünmedim işin
açıkçası. Var olan özgeçmişimi kullandım. Ama tabi eğer şu an senin benimle yaptığın
röportaj gibi bir faaliyetiniz varsa... dergide bir şeyler yazmışsanız. Bunları bu özgeçmişte
akademik kariyer hedefi için kullanabilirsiniz. Böyle bir şey olur. Yani nedir... liman
hizmetinde çalışmak veya acentede çalışmak için gemi kiralamada çalışmak için bu
makalelerin değerlendirmeye alınıp alınmaması konusunda tabi ki insan kaynakları
uzmanlarının görüşleri önemli. Ama yüksek lisans müracaatında bu tip yayınlarınız bu tip
herhangi etkinlikleriniz varsa bunlar önem taşır dikkate alınır. Daha yüksek oranda dikkate
alınacağını düşünüyorum. Faydalı olabilir.
5)Cevap vermiştiniz ama yine de eklemek istedikleriniz varsa yüksek lisans
yapacaklara tavsiye ve önerileriniz varsa ...?
-Daha okurken tek bir hedef belirlememesini isterim arkadaşlarımın. Ve hangi alanda
daha başarılı olacakları konusunda kendilerini tartsınlar. En çok sevdikleriniz yanı sıra en
çok başarılı olduklarınız da önemli. Çok severek yapmıyor olabilirsin ama çok
başarılısındır. Çok severek yapmak için çırpınıyorsundur ama başaramıyorsundur. Eforu o
başaracağınız tarafa doğru kanalize etmeniz lazım. Nedir mesela? Biz okurken yöneylem
dersi vardı endüstri mühendisliğiyle ortaktı. İşte makine bilgisi gibi dersler vardı. Gemi
yardımcı makineleri falan gerçi ben almadım ama bu tip teknik dersler vardı.
Eğer rota planlama güzergah planlama gibi endüstri mühendislerinin işlerine dönük bir
alanda işte forwarder da güzergah planlama kiralamada güzergah planlama rota yapma
gibi bir durum ise burada işte yöneylem araştırma dersi önem kazanır. Bu tip şeylere
kanalize olunmalı.
Eğer satış pazarlama hedefliyorsanız yani bir şeyleri iyi satabileceğinize inanıyorsanız bu
noktada daha çok sosyal derslere insan ilişkileriyle ilgili satış pazarlama derslerine ağırlık
verilmeli. Buna göre hedef gözetilmeli. Hem yüksek lisans için hem çalışma hayatı için.
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Eğer rota planlama güzergah planlama gibi endüstri mühendislerinin işlerine dönük bir
alanda işte forwarder da güzergah planlama kiralamada güzergah planlama rota yapma
gibi bir durum ise burada işte yöneylem araştırma dersi önem kazanır. Bu tip şeylere
kanalize olunmalı.
Eğer satış pazarlama hedefliyorsanız yani bir şeyleri iyi satabileceğinize inanıyorsanız bu
noktada daha çok sosyal derslere insan ilişkileriyle ilgili satış pazarlama derslerine ağırlık
verilmeli. Buna göre hedef gözetilmeli. Hem yüksek lisans için hem çalışma hayatı için.
Eğer titiz ve detaycı biriyseniz operasyonu iyi idare edeceğinizi düşünüyorsanız
operasyona yönelebilirsiniz. O zaman da bütün operasyon amaçlarını süreçlerini. Neyin
niçin ne zaman yapılacağı konusundaki detaylara hakim olup işi iyi takip eden biriyseniz o
zaman operasyonculuğa yönelebilirsiniz. Yalnız şurada önemli bir detay var. Eğer satış
pazarlama yapacaksanız. Özellikle maliyetleri bilmek zorundasınız bu da operasyonu bir
satış pazarlamacının iyi biliyor olmasını gerektirir.
6))İş başvurularında yüksek lisansın etkisi nedir ?
-Başvurduğunuz firmaya göre değişkenlik gösterir bu yani oradaki insan kaynakları
uzmanının nasıl değerlendireceği ayrı bir bilinmez ama dediğim gibi daha okurken
uzmanlık alanı konusunda kafanızda bir şeyler şekillenmişse kendinize uygun bir alana
odaklanarak bilginizi çoğaltmışsanız ve yüksek lisansınızı da o alana yönelik seçip...
okurken çalışmış veya çalışırken o konuda yüksek lisansa yönelmişseniz bu bir sonraki iş
başvurunuzda veya mezuniyetten sonraki iş başvurunuzda yüksek lisansınızın verdiği
uzmanlık branşlaşma detay bilgisi sizi bir adım öne taşır fayda verir ama tabi bu da hani
denir ya karşınızdaki insanın bu konudaki dikkati önemli . Bunun size o şirkete kuruma
fayda
sağlayacağını düşünüyorsa önem taşır. Bu konuda sizin de çaba göstermeniz lazım.
baþlamadan on gün önce gitmiþtim dolayýsýyla adaptasyonum daha hýzlý gerçekleþti.Ardýndan okul baþladý.Erasmuslular için ayrý
Ben
okurken
de bu alana
uygun
yaptım
ekstradan
şunları
okudum.
Şu anlamak
konularda
bir sýnýf
yapýlmýþtý.Dolayýsýyla
sen dersi
Ýngilizceokumalar
görüp Ýngilizce
tartýþýyordun.Evet
ilk bir ay
benim için
çok zordu. Dersi
için
odama
gelip çevirisini
yapýp kendime
anlatýyordum.Böylelikle
farkýnda olmadan
birinci ayýn
benşu
Ýngilizceyi
sular seller gibi
okul
dergisine
şunları
yazdım.
Yüksek lisansımı
bu nedenle
şusonunda
alanda
üniversitede
şu
anlýyor ve konuþuyordum.Çünkü günlük hayatýma tamamen Ýngilizce girmiþti.Bu arada Hollandayý bir diðer seçme nedenim
konuda
uzmanlaşarak yaptım. Bu yüzden bunu seçtim gibi dikkatini çekecek şekilde
flemenkçe çok yaygýn bir dil olmadýðý için sokaktaki insanlarýn Ýngilizce bilip konuþtuðu bir ülke olmasýydý.Bir diðer zorlukta tabi ki
vurgulanması
uygun
olur.
soðuklardý.7 ay kaldým
ve 3 ayý
karlýydý.Ve okula bisikletle gidiyorduk.Orada kar yaðýnca hayat da durmadýðý için baþlarda baya
zorlanmýþtým.

ÖÐRENCÝDEN
Burak ELİTAŞ
İstanbul Üniversitesi

İnsanlar doğar, büyür ve gelişir. Hayat her geçen gün bu gelişimi zorlaştıracak engellerle karşılaşır. Tüm bu
engellere karşı dik duruşu sağlamak için büyüdüğü evrede belirli tecrübeler ve donanımlar kazanır. Bu
donanımlar, onun gelişmesi ve engellere ne kadar sağlam durduğu ile ölçümlenebilir.
Bu anlattıklarım insan anatomisi veya fizyolojisini anlatmakla ilgili değil tabi ki, bu anlattıklarım hayatta büyümekte
olan ben ve benim gibi arkadaşlarımın üniversite hayatları boyunca büyürken ileri ki yaşantılarına etki edecek
gelişimi nasıl göstermeleri gerektiği konusunda…
Üniversite ortalama olarak 5 sene okunan bir öğreti ve vizyon değiştirme dünyasıdır. Bu benim tanımıma göre.
Üniversiteye ilk girdiğim yıllarda hazırlık okumaya başladım. Adana’dan çıkmış bir genç olarak sudan çıkmış balığa
dönüyorsunuz tabiri caizese…
1.yılın nasıl geçtiğini anlamadım. Devamında 1.sınıfa bölüme başlamıştım. Artık bir arayış içindeydim. Denizcilik
okuduğum için bir tanıdık sayesinde acentede işe başladım. Yer süpürdüm, bulaşık yıkadım. Ama işte öğrendim.
Sonrasında buradan ayrıldım ve okulumun denizcilik kulübünde aktif rol almaya başladım. Bu rol bana bir çok
deneyim kazandırdı. Bir arkadaşımın Denizkızı kongresine gidememesinden dolayı onun yerine ben kongreye
gittim. Orada insanları gördüm herkes kendini geliştirmek için bir şeyler yapıyordu. İnsanlarla tanışıyorlardı. Ben
burada olmalıyım dedim ve yoluma devam ettim. Kulüpte ki 2. Yılımda yönetici pozisyonunda görev aldım. Bu
görev bana;
İnsan Yönetimini, Mail atmayı, Üst Düzey Yöneticilerle konuşabilmeyi, İş geliştirme ve Organizasyonel süreçleri
yönetmeyi gösterdi. Aynı sene tekrar tecrübe kazanmak ve iş öğrenmek için forwarder firmasında çalışmaya
başladım. Bir sürü insan tanıdım ve bu insanlar bana inanılmaz şeyler kattılar.
Hiçbiri ile çıkar ilişkisi kurmadım. Onları dinledim. Sevmesem bile takım elbise giyerek işe gittim. Bunları yaparken
bir yandan Amerikan Futbolu oynuyordum. Sonrasında oradan ayrıldıktan sonra kendi işimi yapmaya karar verdim
ve bir tekstil şirketi kurdum. Üniversite kulüplerine ve derneklere çeşitli ürünler yapmaya başladım. Benim
vizyonumu çok büyük etkileyen bir yer olan Girişimcilik Vakfı’na aynı yılın sonu kabul edildim. Hep arayış
içerisinde olmamın sonucunda bir gün internette gezinirken google’a ‘’Girişimcilikle ilgili şeyler’’ yazdım. Sonra
hayatım değişti. Ali Koç, Sina Afra, Hakan Baş, Erol Bilecik gibi isimler ile aynı masalarda yemekler yedim. Hepsi ile
çıkar ilişkisi olmadan samimiyet kurdum. Tabi ki bu süreç içerisinde 2 defa DÖDER yönetiminde yer aldım.
Bazılarınız bunların hepsini yaparken nasıl zaman buluyorsun okula dediğini duyar gibiyim …
Hayatta fırsatlar ve olaylar bazen bir defa gerçekleşir. Zaman asla tutamayacağınız bir olgudur. Enerjiniz gün
geçtikçe bitecektir. Ama siz zamanı istediğiniz kadar arttırabilir ya da azaltabilirsiniz.Çünkü zamanın az olduğunu da
söyleyen sizsiniz çok olduğunu da söyleyen sizsiniz.Asıl mesele zamanı nasıl kullandığınız ile ilgilidir. Öncelikle
kendinizi tanımalısınız. Sonrasında harekete geçmek zorundasınız. Çünkü siz geçmezseniz rakipleriniz sizler yerine
daha fazla harekete geçecektir. Büyürken 5 senenizi kendinizi geliştirmek için harcayarak 50 sene mutlu bir hayat
sürebilirsiniz. Ülkemizin geleceği sizlersiniz. Attığınız adımı bunu düşünerek yaparak hem kendiniz hem de ülkeniz
için faydalı bir birey olabilirsiniz.Siz 1 rakamısınız.. Edindiğiniz her deneyim 1’in yanına 0 olarak ele alırsak;
Hepinizin;10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000…Değerinde olması
dileğiyle…

ÖĞRENCİDEN
Ahmet Anıl AKTAŞ
Yıldız Teknik Üniversitesi

Stajyerin
Anı Defteri

Ben Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
öğrencisi Ahmet Anıl Aktaş. Sizlerle paylaşmak üzere 6 aylık DnvGl Hamburg
ofisindeki staj maceramı özetlemeye çalıştım.
Türkiye`de herhangi bir klas kurulusunda öğrenciyken çalışmak gibi bir imkan olmamasından
dolayı kendi imkanlarımla ayni firmaların yurt dışı ofislerinde staj yapmaya karar verdim.
Birçok şirketin arasından DnvGl Hamburg Ofisine internet üzerinden başvurmam ile yurtdışı
staj maceram başlamış oldu.
Staj yapabilmek için bir takım süreçleri geçmek gerekiyordu. Bunlardan ilki başvuru süreci.
Başvuru esnasından ilk olarak ortalama ve İngilizce / Almanca bilgisine bakılıyor. Bunun
dışında size referans olabilecek kişiler de yarar sağlıyor. 3 aylık bir bekleme sürecinin
ardından sizi bireysel iş görüşmesine çağırıyorlar. Şartlara göre yüz yüze ya da Skype
üzerinden görüşme için tarih ve zaman belirleniyor . Yaklaşık 1.5 ayı bulan bu süreci başarı
ile atlattım. Görüşme günü geldiğinde hayallerimin şirketi ile ilk resmi iş görüşmem için
kendime güveniyordum. Neler sorabileceklerini bilemediğim için önceden hazırlık yapmam
gibi bir imkanım yoktu. Almanya Hamburg Ofisinden grup lideri ve Polonya Şubesi işe alım
- müdürü ile birlikte yaklaşık 20 dakikalık bir Skype görüşmesinden sonra bana sonucu 2 hafta
içerisinde ileteceklerini bildirdiler. İş görüşmesi çok olumlu geçmişti ve kendimden emin
olarak soruları cevaplamıştım. Cevabın olumlu olduğunu öğrendiğimde çok sevinmiş ve
şaşırmıştım çünkü DnvGl Head Office ilk kez Türkiye`den bir öğrenci alıyor ve aynı zamanda
ben de bu kadar genç yaşta çalışma imkanı elde etmiş oluyordum. Güzel yanlarının yanı sıra
yurt dışında staj yaparken zorlandığım konulardan bir tanesi konaklama olma. Almanya`da
yurt imkanı yok denilecek kadar az ve kendi basınıza eve çıkmak isterseniz çok pahalıya mal
olabilir. Bu nedenle konaklama yerinizi önceden ayarlamanızı öneririm. İş yerindeki
adaptasyon sürecimde ise grup lideri benimle özel olarak ilgilenemeyecek kadar meşguldü
ancak, benimle ilgilenmesi için bir mühendisi görevlendirdi. Böylece alışma dönemim olumlu
ve çok hızlı geçti. 15 kişilik mühendislerden oluşan bir bölümdeydim, herkes çok sıcakkanlı
ve mütevaziydi. 6 aylık bir staj döneminde kendime okul hayatımda göremeyeceğim ve
öğrenemeyeceğim deneyimler kattım.
Benimle ayni bölümü okuyan arkadaşlara tavsiyem öğrenciyken kesinlikle Türkiye ile kapalı
kalmayıp yurt dışına açılmaları. Mezun olduktan sonra böyle bir imkanın elde edilmesi çok
zor olabiliyor.

Sosyal Sorumluluk
OTİZMİN FARKINDAYIZ,
ONLARIN YANINDAYIZ !

Otizm, doğuştan gelen ve
genellikle yaşamın ilk üç
yılında fark edilen karmaşık bir
gelişim bozukluğu. Çocuğun
çevresi ile yeterli sosyal ilişkiler
kuramaması, dil-iletişim
alanında belirgin gelişimsel
sorunlar göstermesi ve
kalıplaşmış (takıntılı) davranış
biçimlerine sahip olması ile
betimleniyor.Otizmin görülme
sıklığı çok büyük bir hızla
artıyor. 1985 yılında her 2500
çocuktan birine otizm tanısı
konmuşken; 2001 yılında 250,
2013 yılında 88 çocuktan
birine bu tanı konmuş
bulunuyor. Günümüzde ise
doğan her 68 çocuktan biri
otizmli olarak dünyaya geliyor.
Otizmin erkek çocuklarındaki
yaygınlığı, kızlardan 4 kat
fazla. Dünyada, son yıllarda,
şeker, kanser ve AIDS dahil
olmak üzere birçok hastalıktan
daha fazla sayıda otizm teşhisi
alınıyor. Birleşmiş Milletler
kararı ile Otizm Farkındalık Ayı
ilan edilen Nisan ayında biz de
DÖDER ailesi olarak Otizmli
arkadaşlarımızın yanında
olmak istedik.

OTİZMİ
FARK ET!

Tuzla’da bulunan Aktif Çocuklar
Özel Eğitim Kurumu ile görüştük
ve okula davet edildik. Orada
Otizmli arkadaşlarımızla
tanıştık. Birlikte oyunlar
oynadık, boyama yaptık, sohbet
ettik ve gerçekten harika zaman
geçirdik

Mert, Toprak,Yusuf, Büşra
ve diğer tüm Otizmli
arkadaşlarımız; sizleri çok
seviyoruz ve her zaman
yanınızdayız. Bizlere bu
imkanı veren Aktif Çocuklar
Özel Eğitim Kurumuna ve
bize projemizde yardımcı
olan, en güzel şekilde
bilgilendiren tüm
öğretmenlerimize sonsuz
sevgi saygılarımızı
sunuyoruz.
Ali Fatih YAZAR

ETKİNLİK
Denizci Öğreciler Derneği

III.Delegasyon

Denizci Öğrenciler Derneği 2017 – 2018 faaliyet dönemi üçüncü delegasyon toplantısını 4
Mart Pazar günü Piri Reis Üniversitesi’nde gerçekleştirdi.
DÖDER üçüncü delegasyon toplantısını 4 Mart Pazar günü Yönetim Kurulu Başkanı Fuat VAR
önderliğinde ve yönetim kurulu eşliğinde 153 kişilik yoğun bir katılım ile Piri Reis
Üniversitesi’nde gerçekleştirdi. Dönemin son delegasyonu olan bu delegasyonda 26-29 Nisan
tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Denizkızı Kongresi planı,organizasyonu üzerinde
duruldu. Delegasyonun ilk oturumunda; Denizci Öğrenciler Derneği olarak dönem içinde
gerçekleştirdikleri önemli projelere yer verdiler.‘Bilinçli Gençler Donanımlı Denizciler’ sloganıyla
yola çıkılan liseleri hedef alan bu projede hedefin yalnızca denizcilik liseleri değil ulaşılabilen
diğer liseleri de içinde barındırmakta olduğundan, amacının lisede okuyan öğrencilere üniversite
tercihi yaparken denizcilik konusunda daha bilinçli olmalarını sağlamak olduğundan ve 5 ildeki
temsilciler ile bu projenin başlatılacağından bahsetti. Aynı zamanda mentörlük projesi yöneten
denizci öğrenciler lisedeki öğrencilerin akıl danışabilecekleri abileri ve ablalarının onlara
mentörlük yaptığı bu projenin de başarılı bir şekilde gerçekleştiği ve olumlu geri dönüşler
aldığından bahsettiler. Sene içerisinde birçok proje planlayıp gerçekleştiren denizci öğrenciler
liselere yönelik gerçekleştirelen bu projelerin yanı sıra yine geleceğe yön vermeyi ve denizciliği
sevdirmeyi amaç edinmiş bir diğer proje olan ‘Hayalimdeki Deniz’ projesinden bahsetti. Geçen
sene de daha önce hiç deniz görmemiş çocuklara deniz temalı resim yarışması yapmış
olduğundan ve bu sene de yine deniz görmemiş çocuklara deniz temalı hikaye yarışması
düzenleyeceğinden bahsetti. Delegasyonun ikinci oturumunda Denzikızı Kongresinin
planlamasına yer verirken, oturum soru-cevap,öneri şeklinde ilerledi. Planladıklarını denizci
öğrencilerle paylaşan yönetim kurulu onların da istek ve önerilerini not aldılar. Diğer
kongrelerden daha farklı planları olduğundan,kongre kurallarından bahseden denizci öğrenciler
19.cusu olacak bu kongrenin geçtiğimiz ay kaybettikleri Denetleme Kurulu Üyesi Merhum Berk
Karadoğan anısına olacağından bahsettiler.

ETKİNLİK
Denizci Öğrenciler Derneği

Sektör
Söyleşileri

Denizci Öğrenciler Derneği 2017-2018 faaliyet döneminin ikinci söyleşisini 13 Mart Salı
günü Moda Deniz Kulübü’nde 174 katılımcı ile gerçekleştirdi.
‘Sektör Söyleşisi II’ etkinliğine Limaş Yük Terminal Müdürü Uğur KILIÇ ve Seft Gemi İnşaa Gemi Teorisi Ve AR-GE
Departmanı Koordinatörü Serkan ÖZDEN,Gemi Teorisi Ve AR-GE Uzman Mühendisi Osman ÖZEN katılımda
bulundu. Limancılık ve gemi dizaynı konularının bir arada bulunduğu etkinliğin oldukça verimli geçtiği öğrencilerin
sorduğu sorular ve geri dönüşleri ile kendini gösterdi. Güverteden karaya geçen Uğur KILIÇ öğrencilere nasıl
limana geçtiğinden,güverteden karaya geçişteki zorluk ve süreçlerden bahsederken bu sektörde kadın ve erkek
ayrımcılığının yapılmaması gerektiğini kadınların da kendilerine bu konuda güvenmelerini söyledi.Serkan ÖZDEN
ve Osman ÖZEN Seft Gemi Dizayn’ı tanıtıcı ufak bir sunumun ardına yaptıkları projeleri anlatırlarken aynı
zamanda bazı süreçlerini görseller eşliğinde anlattılar. 2008 krizi sürecinden önce ve sonraki süreçlerde onlar için
nelerin değiştiğine değinirlerken özellikle savunma sanayi üzerine projelerin sıklıkta olduğunu söyledi. İki oturum
olan söyleşi DÖDER’in 2017-2018 Dönemi başkan ve başkan yardımcı moderatörlüğünde soru-cevap şeklinde
ilerledi ve cevaplarını bulan soruların akabinde etkinlik son buldu.

17 Mart Cumartesi günü Beşiktaş’ta 19.
Ulusal Berk Karadoğan Denizkızı
Kongresine sayılı günler kala
gerçekleştirdiğimiz herkesin birbiriyle daha
iyi sohbet etme fırsatı bulduğu kahvaltı
etkiliğimize katılım gösteren herkese
teşekkür ederiz.

Bulmaca

Hadi Bul,
Hediyeyi Kap !

Ali Fatih Yazar
Alperen Þaþmazoðlu
Piri Reis Üniversitesi

Soldan Saða
1) Deniz araçlarının zarar görmemesi için yanaşacakları yer ile
arasına konulan cisim.
2) Yanmış kömürden arta kalan curuf.
3) Radarda yüksek frekans yapan diyot lamba.
4) Gemi sahibi ya da gemi acentesi tarafından, yükün gemiye
alınması için gemiye hitaben verilen göreve atanma yazısı.
5) Akdeniz’de kıble, keşişleme arası esen rüzgar.
6) Geminin yüklemeye hazır olması gereken son tarih.
Yukarýdan Aþaðýya
7) Eskiden denizcilerin daha çok çaba sarf edilmesi için söyledikleri
sözcük.
8) Tıkanık liman.
9) Gemi limanda bir süre iş yapmadan yattığı takdirde gemi sahibine
yapılan prim iadesi.
10) Verimlilik.

Ödül için cevaplarýnýzý : h.nurorgan3@gmail.com

DENÝZDEN
Sayı: 2

Þikayet, Öneri ve Geri Bildirim : info@doder.org.tr

facebook.com/DenizciOgrencilerDernegi

Tüm haklarý saklýdýr.

instagram.com/denizciogrder/

twitter.com/denizciogrder

