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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 !
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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...

Berk Karadoğan
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1.Gün

Denizci Öğrenciler Derneği olarak her yıl bir yenisini düzenlediğimiz Denizkızı Kongresi’nin bu sene
19.sunu gerçekleştirdik. Berk Karadoğan 19. Ulusal Denizkızı Kongresi adı ile 26.04.2018 tarihinde
Jadore Deluxe & Spa Hotel’de gerçekleştirilen kongre 4 gün sürdü.
Bu yıl aramızdan kaybettiğimiz arkadaşımız, Yönetim Kurulu Üyesi Berk KARADOĞAN’ın adını
verdiğimiz kongremize ilk gün Türkiye Cumhuriyeti 22. Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Piri Reis
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Emekli Oramiral Metin ATAÇ, Emekli Koramiral Işık BİREN, Deniz Ve
İçsular Düzenleme Eğitim Ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Cem ERDEM, Antalya Deniz Ticaret Odası
Başkanı Hasan ÇETİN, Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Hüseyin
YILMAZ, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Ve Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Ahmet ERGİN,
İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Oğuz Salim SÖĞÜT, Türkiye Denizcilik
Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erkan DERELİ, Müze Komutanı Kurmay Kıdemli Albay, Küratör,
Deniz Tarihçisi Ali Rıza İŞİPEK katılım gösterdi.
Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri AKA katılım gösteremediği için
üzüldüğünü belirterek ‘Nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Önceden planlanmış bir programım
sebebiyle katılamadığım 19. Ulusal Denizkızı Kongresi’nin başarılı bir şekilde geçmesini diliyor ve tüm
katılımcılara en içten selamlarımı sunuyorum.’ mesajını iletti.
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Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak ELİTAŞ’ın dokunaklı konuşması ile açılan kongre akabinde
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat VAR’ın konuşması ile devam etti. Yönetim Kurulu Başkanı Fuat; derneğin
sektöre ışık tuttuğunu ve bu ışığın daha da aydınlanacağına, büyüyeceğine inandığını belirterek
gerçekleştirilecek olan kongrenin Türk denizciliğine hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek konuşmasını
noktaladı.
Kongrenin akıllarda bıraktığı verimlilik, gereklilik ve başarılı algısını konuşmacıların şu sözleriyle
gerçekliğe ulaştırdığını göstermiş oldu;
Türkiye Denizcilik Federasyon’u Başkanı Erkan DERELİ konuşmasında ; sivil toplum kuruluşlarını
ülkenin vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi. Denizkızı kongresinin bir başarı öyküsü olduğundan
bahsetti.
Gemi Mühendisleri Odası başkanı Bülent ALNIAÇIK; bu kongrenin denizcilik eğitimine ve sektörüne
büyük faydalar sağladığını belirtti. Katılımlarının sürekli olacağına dair odaları adına söz verdi.
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz AŞKIN; Dikkat
edilmesi gerekenin geçen sene konuşulan sorunların bu sene çözülüp çözülmediği. Dünyada römorkör
piyasasında ilkleri de gerçekleştirebiliyoruz evet denizcilik olması gereken seviyede değil ama bunlar
umudun hala var olduğunu gösteriyor. Bu yüzden bu kongrelerde sorunların açık açık konuşulması ve
çözümlerinin bulunması gerektiğini dile getirdi.
İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya şubesinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan ÇETİN;
konuşmasında böyle bir derneğin var olması adına onur duyduğunu söyledi.
Deniz Ve İçsular Düzenleme Eğitim Ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Cem ERDEM ; büyük bir
samimiyetle bu kongre için teşekkür ettiğini dile getirdi. Tavsiye olarak da yapıcı eleştirilerde
bulunulması gerektiğini söyledi.
Bir öğrenci derneği olarak gerçekleştirilmiş olan Berk Karadoğan 19. Ulusal Denizkızı Kongresi
organizasyonu büyük övgü ve beğeni aldı.
Kongrenin birinci günü düzenlenilen açılış töreni ardından Ozan ULAŞ’ın şu anı yaşamak ve yaşatmak
isimli oturumu ve Türkiye Cumhuriyeti 22. Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Piri Reis Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Üyesi Emekli Oramiral Metin ATAÇ ve Müze Komutanı Kurmay Kıdemli Albay, Küratör, Deniz
Tarihçisi Ali Rıza İŞİPEK’in Deniz Kültürü Ve Tarihi adlı paneli Emekli Koramiral Işık BİREN
moderatörlüğünde gerçekleşti. Denizcilik tarihinin ve Piri Reis’in denizcilikteki öneminin öneminin
vurgulandığı bu panelde denizciliğin gelişimindeki en önemli faktörün küçük yaşta deniz sevgisinin
aşılanması gerekliliği konusuna da değinildi. Katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören panel interaktif bir
şekilde tamamlandı.
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27 Nisan Cuma günü, Kongrenin 2. Gününe, Omni Sigorta Ve Reasürans Brokerlik Hizmetleri A.Ş
Broker Pelin ÖKSÜZ ve Stemar Denizcilik Ve Gemi Kiralama Kurucu Ortağı Broker Tülin ŞENDUR’un
konuşma yaptığı Sigorta-Broker adlı panel ile başlandı. Brokerliğin rollerinden, iyi bir brokerin şirket ve
sektöre katkılarından, kriz öncesi ve sonrası dönemler gibi konulardan bahsedilen panelde broker
olarak karşılaşılan sorunlara da değinildi.
Genç denizcilere, yıllarca denizin tuzunu tatmış Kaptan Ali ORDUKAYA ve Başmühendis Armağan
İNANOĞLU’nun tecrübelerini aktardıkları panelde zabit ve mühendis adaylarına çalışma hayatlarını
planlamaları, prensipli ve sıkı çalışmaları gerektiğini dile getirdiler.
2. gün tüm hızıyla devam ederken ‘Askeri Gemi-Enerji Gemileri’ adlı 3. Oturumda Sedef Gemi İnşa
Savunma Sanayileri Projeleri Müdürü Selim BUĞDANOĞLU, Seft Gemi İnşa Ticari Gemiler Proje
Yöneticisi Serkan ÖZDEN ve Savunma Sanayii Proje Yöneticisi Cenker ÇOBAN konuşmacı olarak
bulundu. Öğrencilerin dikkatini cezbeden panelin içeriği, askeri gemi dizaynları, savunma projeleri,
enerji gemileri, eğitim ve çalışma hayatı ve gemi inşa sanayisinin ülke ekonomisine katkıları oldu.

Berk Karadoğan
19.Ulusal Denizkızı
Kongresi

2.Gün

Kişisel Gelişime de yer ayrılan kongrede konuşmacı olarak Seslendirmen, Motivasyon Konuşmacısı
Arkın ÇELİK katılım gösterdi. ‘Ego-Kimlik-Kişilik’ adlı panelde, anlatımındaki betimlemeleri,
benzetmeleri ve ego, kimlik, kişilik kavramlarını denizcilik ile bağdaştırmasıyla dikkatleri üzerine çekip
etkileyici bir konuşmaya imza attı.
Günün son oturumu, Harun ŞİŞMANYAZICI ve Sami DOĞRU’ nun katılımıyla ‘Deniz Hukuku-Denizcilik
Finansmanı’ oldu. İçsular, Kıtasahanlığı, Açık denizler ile ilgi bazı hukuki durumlardan, armatörlerin
finansman yönetiminden bahsedilen panelde; ülkemizin deniz ülkesi olduğu ve buna göre hak ettiği
değeri vermemiz gerektiği, tarihi referanslar ile deniz hukukunun ortaya çıkışı ve gelişimi, deniz hukuku
konferanslarında Türkiye’nin duruşu, ülkemiz kaynaklarına sahip çıkmamız gerektiği, armatörlük
kavramının ortaya çıkışı ve değişimi, deniz taşımacılığı yönetim şekilleri, varlık yönetimi, yatırım ve
sermaye ihtiyacı, parçalı armatörlük kavramı ve günümüzde armatörlük gibi konular ele alındı. Her iki
konuşmacı da geleceğin denizcilerine gelişmeleri iyi takip etmelerini, yalnızca Türkiye değil Dünya
ekonomisini takip etmeleri gerektiğini söylerken mavi vatana sahip çıkmaları gerektiğinin altını çizdiler.
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28 Nisan Cumartesi kongrenin 3. Günü, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Salih
BOSTANCI’nın konuşması ile başladı. Sayın Bostancı her yıl üzerine katarak düzenlediğimiz Denizkızı
kongrelerine övgülerini ileterek artan kalite ve katılımın gurur verici olduğunu söyledi. Akabinde Arpaş
Ambarlı Römorkaj Pilotaj Tic. A.Ş Genel Müdür Yardımcısı A.Gökhan ESİN’in sunumu ile devam etti.
Limanların tarihçesine değinen Gökhan Esin limanların temel amacının, deniz ürünlerinin kara ürünlerine
dönüştürülmesi olduğunu belirtti. Birinci ikinci ve üçüncü jenerasyon limanlardan bahseden Sayın Esin:
‘Gemiler büyüdükçe taşıyıcılar da büyüdü. Bu yüzden büyük limanlara olan ihtiyaç da arttı ve limanlarda
birleşmeler yaşandı.’ dedi. ‘Bir Yükün Öyküsü’ isimli panel ise 3. Günün ilk paneli olarak Globelink
Unimar Lojistik A.Ş Deniz Taşımacılığı Operasyon Müdürü Turgut ARSLAN’ın katılımı ile gerçekleşti.
Paneldeki konuşmalarına ‘yük nedir?’ sorusuyla başlayan Turgut Arslan bir yükün serüvenini başından
sonuna kadar olan sürecini ve yükün taşınması sırasında karşılaşılan durumları sunumları eşliğinde
anlattı.
‘Yat İnşaa Ve İşletme Sektörü’ isimli ikinci panele Taka Yat LTD Sahibi Tanju KALAYCIOĞLU ve Bayrak
Devleti Surveyi Türkiye Temsilcisi Kaptan Levent BAKTIR katılım gösterdi. Oturuma Levent Bakır kariyeri
hakkında bilgi vererek başladı. ‘’Süper Yat’’ terimine ve bu sektördeki kariyer olanaklarına değinerek
ülkelere göre tekne bağlama ve satın alma kapasitelerine, Türkiye süper yat endüstrisinde yaptıkları
işlerle ülkemizi dünya üçüncülüğüne taşıyan firmalara ve sektörün geleceğine değindi. Oturumun
devamında Tanju Kalaycıoğlu denizciliğin önemine değinerek şunları söyledi:’’ Denizin ve denizciliğin
içine girilmeli’’. Kendi yat tasarım serüvenini anlatan Kalaycıoğlu, mega yatların tarihçesini anlatarak
kendi proje ve çizimlerini denizci öğrencilerle paylaştı.
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Devamında ‘Kaptan-Çarkçı’ paneli gerçekleştirildi, bu sefer kadın denizciler panelimizde yer aldı.
Genç kadın denizciler olarak nasıl süreçlerden geçtiklerini, yaşadıkları zorlukları, yeni olan tecrübelerini
paylaşan Arkas Denizcilik Uzakyol Vardiya Mühendisi Büşra SEKİ ve Beşiktaş Denizcilik Uzakyol
Vardiya Zabiti Nergiz DAŞLIÇAY samimiyetleri ile gençler tarafından ilgi gördü. Diğer bir panel olan
‘Yeni Nesil Marinacılık’a VIA Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun BAYRAKTAR katılım gösterdi.
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat VAR’ın moderatörlüğünde ilerleyen panelde samimi sorular ve cevaplar
ile öğrencilerin keyif aldığı dikkatleri çekti. Günün son paneli olan ‘Nereden geldiler,nasıl yaptılar’ isimli
panel CMA CGM Lojistik Genel Müdürü aynı zamanda TUDÖP Kurucu Başkanı Hakan Karaca ‘nın
moderatörlüğünde, Marshall Lojistik Genel Müdürü Erman ÖZCAN ve HM Proje Genel Müdürü Hürol
ASLAN katılımı ile gerçekleşti. Sohbet havasında geçen panelde kendi hayatlarını, kariyerlerini ve
başarı basamaklarını nasıl çıktıklarını anlatarak başlayan konuşmacılar denizci öğrencilere tecrübe ve
birikimlerini aktardılar. Konuşmalarında DÖDER’ den ve kongrelerden övgüyle bahseden Karaca şunları
da ekledi; ‘Türkiye Ulusal Denizci Öğrenciler Birliği’ni(TUDÖB) 1999’ da kurduğumuz o zamanlardan bu
zamanlara çok yol kat edilmiş durumda. Ayrıca tedarik zincirinin bir bütün olduğunu ve bu kapsamda
lojistikçiler gibi diğer taşıma yollarının da bu konseptin içinde yer edinmesi gerektiğini ve konseptin
denizcilikle sınırlandırılmaması gerektiğini düşünüyorum.’
Oturumların bitiminin ardından öğrenciler Arkın Çelik’le birlikte ‘’Sorular ve Yanıtlar’’ bölümünde keyifli
dakikalar yaşadı. Denizci öğrenciler Arkın Çelik’le birlikte zihinlerine keyifli ve öğretici yolculuklar
yaparak günün yorgunluğunu üzerlerinden attılar.
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29 Nisan Pazar günü kongrenin 4. ve son günü,katılım gösteren okullar adına temsilcilerine,bu yıl
uzun bir aradan sonra çıkan ‘Denizden’ dergisini ilk olarak e-dergi şeklinde çıkaran ekibe ve
2017-2018 dönemi yönetim-denetleme kurulu üyelerine plaket takdimi yapıldı. Yönetim ve Denetleme
Kurulu başkan ve üyelerinin konuşmalarıyla son bulan kongrenin vatana ve denizcilik sektörüne
faydalı olmuş olacağını temenni ediyoruz.
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“27 Nisan 2018 tarihinde DÖDER Berk Erdoğan 19.Ulusal Denizkızı Kongresi’nde Savunma Sanayi ve Askeri Gemiler
konusunda konuşmacı olarak yer aldım. Organizasyona katılım ve destek olma kararımı müteakip, DÖDER yönetiminde yer alan
çok değerli öğrenci arkadaşlarımın yakın ilgisini her konuda mükemmel olarak tanımlıyorum. Antalya Havaalanı’ n dan kongrenin
yapıldığı Jadore Deluxe&Spa Hotel’e kadar olan transfer, tarafıma özel olarak tahsis edilmiş mihmandar öğrenci arkadaşımın
yakın ilgisi, karşılama komitesinin saygı ve sıcaklığı, kongre süresince oluşturulan mükemmel işbirliği ve koordinasyonda yer alan
pırıl pırıl gençlerle birlikte olmak, onlara geleceğe dair bir ışık gösterebilmek, genç arkadaşlarımızın konuyla ilgili yakın ilgi ve
meraklı sorularını görebilmek gerçekten takdire şayandı. Bu yapıda yer alan tüm öğrenci arkadaşlarımızın bugün ve gelecekte
çok daha büyük başarılara imza atacağına, sektörle ilgili konularda bu duyarlılıklarının devamı olarak çok önemli mevkilere
geleceklerine inanarak, bu organizasyonu düzenleyen, katılım sağlayan tüm genç arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum”
M. Selim Buğdanoğlu
Sedef Gemi İnşaatı A.Ş.
Savunma Projeleri Müdürü

"Öğrenci iken katıldığım bu güzel organizasyonda bu sene anlatan tarafta yer alarak öğrenci kardeşlerim ile buluşmak, severek
icra ettiğim mesleğim hakkında sohbet etmek benim için son derece keyifli bir deneyimdi. Denizci Öğrenciler Derneği ile her yıl
daha verimli gerçekleşen bu organizasyonun gerçekleşmesinde yer alan tüm ekibe başarılar diliyor, denizcilik mesleğinin layıkı
ile icra edildiği nice güzel günlerde tekrar buluşmayı diliyorum"
Nergiz Daşlıçay
Uzakyol Vardiya Zabiti
"20 yıllık geçmişi olan Denizkızı kongreleri serisinin sonuncusuna geçtiğimiz yıl katılma ve “PiriReisin hayatı ve eserleri “
konusunda bir bildiri sunma şansını elde ettim. Piri Reis Üniversitesinden değerli öğrencim Fuat’ın dernek Başkanlığını yaptığı
Denizkızı kongresi, gerek katılımcılar’ın kalitesi ve gerekse konuların zenginliği ve en önemlisi dernek üyesi gençlerin son derece
disiplinli ve ciddi davranışları beni derinden ziyadesiyle etkilemiştir. PiriReis Üniversitesinde son yedi yıl içinde beşinci kongreyi
icra etmiş birisi olarak şunu açıklıkla ifade edebilirimki icra edilen kongrenin gerek akademik ve gerekse idari yönden ulaştığı
seviye her türlü takdirlerin üzerindedir.
Bu kongrenin yapılmasında emeği geçen başta sevgili öğrencim Başkan Fuat olmak üzere tüm katılımcıları canı gönülden
kutluyorum.Türk denizciliğine büyük katkılar sağladılar, gençlerin amatör ruhla kendilerini konuya vakfettikleri takdirde neler
başarabileceklerini gösterdiler, hepsini kutluyor ve alınlarından öpüyorum.
Deniz Kızlarına AFERİN !"

Metin Ataç, Emekli Oramiral
Türkiye Cumhuriyeti’nin 22nci Deniz Kuvvetleri Komutanı.
PiriReis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi.
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"Üniversite eğitimim boyunce fırsat bulup organizasyonlarina katilamadigim ve içinde yer alamadigim Ulusal Deniz Kızı
Kongresinin 19. Seferinde bu kez konuşmacı olarak katilma firsatım oldu.Beni davet eden dernek başkanı Fuat Bey e ve bu
organizasyonda emeği geçen tüm öğrenci arkadaslarima tesekkuru borç bilirim.Dernek çalışmaları ve bilgilendirmesi için
ziyaretimize geldiklerinde Berk arkadasimiz ile de tanişma firsatim olmuştu. Kendisi aramizda olmasa da arkadaşlarinin güzel bir
jest ile Kongre ye onun adini vermeleri hoş oldu.Gerek katılımcılar, gerekse organizasyonun detayları çok iyi düşünülmüş.Yapılan
tüm söyleşiler ve sunumlarin tüm öğrenci arkadaşlar için faydali olduğunu düşünüyorum.Gelecek yıllarda yapılacak olan
organizasyonlarda bir önceki senenin de üstüne koyarak daha da güzel işler cikarilacaginden eminim.
Sevgi & Saygiyla"
Turgut Aslan
"Çok iyi düzenlenmiş Berk Karadoğan 19. Ulusal Denizkızı Kongreniz çok başarılıydı. Öğrencilerimizin ilgisi ve duyarlılığı
ülkemizde denizciliğin sevilen ve heves edilen bir meslek olmaya başladığının göstergesidir. Bu tür faaliyetler sayesinde
mesleğimiz daha iyi tanıtılacak ve deniz taşımacılığının önemi daha fazla öne çıkacağını umuyorum. Denizci Öğrenciler Derneği
olarak sizleri kutluyor başarılarınızın devamını diliyorum."
Uzakyol Baş Mühendisi Armağan İnanoğlu
"DöDER Kongresi’nde yaptığım iki konuşmada da bir şeyi net olarak yeniden görme fırsatım oldu. Gençler söz konusu olduğunda
hep gelecek için konuşulur ancak bugünün gençleri bilinçli ve sorumluluk sahibi yaklaşımları ile uzun zaman sonra değil birkaç yıl
içinde ülkemizde ve dünyada etkilerini fazlasıyla hissettirebileceklerini gösteriyor. Denizci öğrenciler, yaptıkları işlerin öncesi ve
ötesinde ortaya koydukları kişilikleri ile fark yaratıyor. "
Arkın Çelik
"Denizcilik egitimi alan ogrencileri biraraya getiren cok onemli bir organizasyon. Hem sosyal hemde orgutluluk acısından 19 yıldır
suregelen ve devam etmesi gereken bu organizsayon devam etmesi gereklidir.İcerginin daha geliştirilmesi ve katılımın arttırılması
sonuc bildirilerinin de takıp edilmesi basarilı olması acısından önemlidir "
Feramuz Aşkın
"Geçtiğimiz yıl davetleri üzerine katılmış olduğum 18. Ulusal Denizkızı Kongresi sayesinde kendileriyle tanışma fırsatı yakaladığım
ve öğrencilik dönemimde içerisinde bulunamayıp bir katkım olamaması sebebiyle pişmanlık duyduğum “Denizci Öğrenciler
Derneği”.Hazırlık sürecinde büyük emekler harcayarak ve bu süreçte yaşanan üzücü olay sonucu çok büyük bir vefa örneği ile
arkadaşlarının adını yaşatarak düzenledikleri “Berk Karadoğan 19. Ulusal Denizkızı Kongresi”nde bu yıl yine beraberdik. İlerleyen
senelerde denizciliğin çeşitli alanlarına yön verecek öğrenci arkadaşları, farklı sektör temsilcileri ile bir araya getirerek tüm
denizcilik camiasının tek çatı altında toplanmasına vesile oldunuz. Her katılımcı öğrenci ve sektör temsilcisini memnun etme
çabası, üzerinde çok iyi çalışılmış bir program ve her bir öğrencinin gelecek hayallerine yön verebilmesinde etkin rol oynayacak
konu seçimleri ile kusursuz bir organizasyona daha imza attınız. Ülkemiz denizcilik sektörü temsilci ve öğrencilerinin her yıl katılım
alışkanlığı edindiği bu kaliteli ve sonuç odaklı organizasyondan dolayı teşekkür eder, ilerleyen dönemlerde de bir arada olmak
dileğiyle başarılarınızın devamını dilerim."
Cenker Çoban
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"Yirmi yıl önce, TÜDÖP Türkiye Denizci Öğrenciler Platformu ismiyle yola çıkan, 2007 tarihinde DÖDER Denizci Ögrenciler
Derneği adıyla STK olarak kurumsallaşmıştır.Ülkemizin denizcilik eğitimi veren tüm meslek liseleri, meslek yüksek okulları ,
yüksek okulları ve fakültelerinin öğrencilerini bir araya getirerek, beşeri ve mesleki ilişkiler kurulmasını ve daha öğrencilik
sıralarında iken özgüven, paylaşım ve dayanışma birlikteliğini kazanmalarını sağlayan DÖDER, demokrasimizin vazgeçilmez
unsurları olan STK ların;ülkemize, deniz endüstrisine, denizcilik mesleğimize ve milletimizin geleceğine daha üretken, verimli ve
katma değeri çok yüksek çalışmalar yapmaları için de , öğrencilerimizin bu uğurda yetişmelerine ve genç yaslarda bilgi, birikim
ve deneyim sahibi olmalarına da katkı da bulunmaktadır.
DÖDER' in , yirmi yıldan günümüze devam ettirdiği ve tüm STK lara örnek teşkil eden , " GELENEKSEL DENİZ KIZI KONGRESİ"
nin 19.usunu gerçekleştirmek , sadece denizci öğrencilerimizi değil, bu denizcilik mesleğine emek ve gönül vermiş tüm
meslektaşlarımızı heyecanlandırmış, motive etmiştir .TÜRDEF Türkiye Denizcilik Federasyonu çatısı altında , DÖDER in
bulunması , bizler için hem gurur kaynağı ve hem de geleceğimiz için umut duymamızı sağlamıştır.
Kuruluşundan günümüze kadar, gerek yönetim kurullarında görev yapan ve gerekse her kademede emek ve katkı veren tüm
genç meslektaşlarıma teşekkür eder, başarılarının artarak devamını diler, gönül dolusu sevgilerimi sunarım.
Saygılarımla"
Erkan Dereli
TÜRDEF
Türkiye Denizcilik Federasyonu Başkanı

"Kongrenin İstanbul gibi bir metropolde gerçekleştirilmesinin daha da fazla katılım olanağı sağlayacağını düşünmekteyim. Devlet
ve kamu kuruluşlarının katılımlarını artırarak kongreyi desteklemesinden yanayım. Bu çapta bir etkinliğe ulusal basında daha fazla
yer verilmeli. Öğrenciler için katılımcılarla konuşma, tanışma ortamının oluşması çok güzel bu imkan çok iyi değerlendirilmeli.
Lojistik sektörü katılımcılarına da kongrede yer verilmeli. İlgili ve bilinçli bir yönetim tarafından iyi bir hizmet ve iletişimle
gerçekleştirilmiş bir kongreydi."

Erman Özcan
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Güzel Anlar

Gündem
Hatice Nur Organ

Lojistik
Sektöründe Akıllı
Dönüşüm

İstanbul Üniversitesi

Dördüncü sanayi devrimi kavram olarak çıktığı ilk zamandan beri
oldukça üzerinde durulan bir konu olmuştur zira üretimi derinden
etkileyecek olan bu endüstriyel dönüşüm hemen hemen her sektörü
etkiyecek konuma sahiptir. Endüstri 4.0 kavramı içerisinde ileri
teknolojileri, siber-fiziksel sistemleri barındırmaktadır. Bu kavramın
temel bileşenleri büyük veri analizi, akıllı robotlar, dikey yatay
sistem organizasyonu, nesnelerin interneti, siber güvenlik, bulut
teknolojisi, eklemeli üretim, zenginleştirilmiş gerçeklik olarak
sayılmaktadır.
Endüstriyel devrimler ile lojistiğin gelişimi her daim paralel olmuştur. Öyle ki ilk endüstriyel devrim su ve
buhar gücünün kullanılması ile gerçekleşirken ulaşım sistemlerinde de buhar gücü kullanılmaya
başlanmıştır ve diğer endüstri devrimleri de aynı oranda ulaşımı ve dolayısıyla lojistiği etkilemiştir.
Günümüzde gerçekleşen bu dördüncü sanayi devrimi de Lojistik 4.0 kavramını doğurmuştur. Lojistik 4.0
en temel ifadesi ile ‘Akıllı Lojistik’tir. Yani akıllı ulaşım, akıllı depolama, akıllı üretim, akıllı paketleme,
akıllı gümrüklemedir. Birbirleri ile ve internet bağlantılı sistemler, insansız çalışma sahaları, robotların
iletişimi, anında ulaşılabilirlik, izlenilebilirlik ve yakından takiptir. Gerçekleşen akıllı dönüşüm büyük bir
rekabet unsurudur. Bu dönüşüm ile hız artacak, kayıplar azalacak, çevreye verilen zarar azalacak,
sürdürülebilirlik artacak ve dolayısı ile verim artacaktır aynı zamanda insan gücü azalacak istihdam
azalacak veya yön değiştirecektir. Bu teknolojiler ile lojistik sektörünü bekleyen gelişmelerin ve
yeniliklerin gerçekleşmesi kısa bir zaman içerisinde olacaktır. Hatta yavaş yavaş uygulamalar
başlanmış ve yürütülmekte olan projeler de söz konusudur. ‘Liman Tek Pencere Sistemi’, ‘Uzaktan
Konteyner Yönetimi’, ilk elektrikli otonom geminin inşa edilmesi, demiryolu ulaşımında ERTMS
standardının getirilmesi ve ‘Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’ uygulamaların başladığına örnek olarak
gösterilebilmektedir. Ulaşım sistemlerinin nesnelerin interneti ile birbirleri ile kesintisiz iletişimde olması
ve uzaktan takibin artması, gemi kira sözleşmeleri ve deniz hukukunda gerçekleşecek olan değişiklikler,
insansız ve karanlık fabrikalar, giyilebilir teknolojiler ile performans ölçümü, sensörler ile enerji ve gider
tasarrufu, dronlar ile taşımacılık ise yakın zamanda beklenen durumlar arasında yer almaktadır.
Anlaşılacağı üzere üretim ve lojistik sektörü başta olmak üzere tüm sektörlere etki edecek olan bu
dönüşüme ayak uydurmak şart olup bu doğrultuda çalışmaların yapılması ve yetişen nesillerin
bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Sektörden
LİMAŞ

Röportaj

Limanlarda çevre kirliliği ve güvenlik" konulu röportajımız için LİMAŞ Konteyner Terminal Müdürü Sayın Uğur Kılıç ile
beraberdik.
-Limanınızda hangi tür yükler elleçlenmektedir?
-Genel anlamda 3 tip yük elleçliyoruz. Konteyner, kuru yük ve sıvı yük. Kuru yük içerisinde Genel ve Dökme yükler, sıvı yükler
içerisinde kimyasallar örneğin Metanol, Akrilatlar, Kostik Soda, Sülfürik Asit vs
-Gemilere akaryakıt ikmali sırasında alınan önlemler nelerdir?
-Öncelikle akaryakıt ikmali yapılacak gemi veya acentesi, tesiste ikmal yapacağını “İkmal Bildirim Formu” ile deklere eder. Gemi
trafiği ve hava şartlarını da dikkate alarak herhangi bir sorun yok ise Bildirim Formunu onaylarız. Onaylı form ile Liman
Başkanlığı’ndan izin alınır. Gerekli çevre ve iş güvenliği tedbirleri tam olarak "yakıt alan" ve "yakıt veren" tarafından karşılanmak
üzere taahhüt verilerek barge gemiye sevk edilir. Bargeın gemiye aborda olması sonrası liman işletme sorumlusu tarafından
barge, gemi ve sahil arasında “Gemiden Gemiye Yakıt Transferi Kontrol Listesi” maddelerine göre gerekli kontroller yapılır,
tedbirler aldırılır.Liman işletmesi kendi sınırları içerisinde oluşan her türlü kirliliği bertaraf edecek kabiliyette ve yeterlilikte
olmalıdır. Bu sorumluluk ile her liman işletmesinin deniz kirliliğine yeterince müdahale edebilecek ekipmanları ve eğitimli
personelleri mevcut olmalıdır. Tesisimizde aynı zamanda sıvı yük gemilerinin de elleçleniyor olması bu konuda son derece
yüksek standartlarda mühadale ekip ve ekipmanlarına sahip olmamızı da beraberinde getiriyor (Yeterli uzunlukta şişme ve çit
bariyer, sorbent yastık, bilge boom, sorbent pad, sorbent rulo ve socks vs)
Düzenli eğitimlerle de müdahale pratiğimiz sürekli geliştirilmekte olup şirket politikamızın ana unsurlarından olan çevre bilinci
daima ön plandadır.
-IMO'nun MARPOL vb. standartları gereği IMDG koda sahip yüklerin elleçlenme süreci nasıl işlemekte?
-Limanımızda IMDG Code türevde ürünler de elleçlenmektedir. IMO 1-7 elleçlenmesi yapılmamaktadır. IMO -1 patlayıcı
maddelerdir. Örneğin barut, mühimmat ve askeri malzemelerdir. IMO-7 de radyoaktif maddelerdir. Diğer türevler ilgili yüke özel
MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) formları tarafımızca incelenerek gerekli standartlar sağlanmışsa elleçlenebilmektedir.
Uygulama şöyle; örneğin içerisinde IMDG koda sahip yük bulunan bir konteyner limana gelmeden önce acentesi tarafından Kapı
Giriş Talep Formu ve MSDS formu limana gönderilir. Gerekli kontroller sağlandıktan sonra konteynere giriş onayı
verilir.Interchange noktası olduğu için kontrolünü yapmak zorundayız. Delik olabilir akıntı olabilir veya farklı bir hasar olabilir ve
üzerindeki IMO etiketinin MSDS’e ve bildirime göre uygun olduğunu görmemiz gerek. Standart ölçülerde ve konteynerin dört
tarafında olmak zorunda. Eğer uygun şekilde etiketlenmişse ve de hasarsız ise konteyneri terminal sahasında alıyoruz. Eğer
uygun şekilde etiketlenmemişse göndericiye veya acenteye bilgi verip ilgili etiketlerin temin edilmesi gerektiğini bildiriyoruz.
Normal şartlar altında konteynerin fabrikadan çıkmadan önce satandartları karşılar şekilde etiketlenmesi ADR (Tehlikeli Malların
Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) yönetmeliği gereği zorunludur. Yükleyici, taşıyıcı, liman, gemi,
armatör vs tüm tarafların sorumlulukları da belirlenmiştir.Terminal sahasında IMO istifi/sahası olarak adlandırılan ayrı bir yere
alınan IMDG konteynerleri yükleme planına göre gemide istenen slota yüklenir. Bu slota ilişkin detaylar ve zorunluluklar ilgili
kodda yer almaktadır.Ayrıca limanımızda IMDG yük bulunan konteynerlerde meydana gelebilecek herhangi bir sızıntıya karşı
Sızıntı Tavası ve Sızıntılı Konteyner Dorsesi de bulunmaktadır.
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-Konteynır içinde sıvı yüklerin taşınması nasıl gerçekleşiyor?
-Standart dry konteynırların içerisinde de sıvı yükler taşınabiliyor. Flexitank denen bir nevi büyükçe bir balon konteyner içerisinde
sıvı yükle doldurularak taşıma yapılıyor. Bir önceki cevapta da bahsettiğimiz gibi IMDG Code standartlarında etiketlenip sevki
sağlanmaktadır.
-Türkiye’de veya dünyada herhangi bir limanda yaşanan kazalar sonucunda getirilen yeni kurallar oldu mu??
-Bunların hepsi aslında talihsiz tecrübeler ile elde ediliyor tıpkı havacılıkta olduğu gibi, yaşanılarak. Geçen sene İzmit Körfezinde
ciddi bir kirlilik olmuştu ama o yeni bir regülasyon getirmedi. Bildiğimiz kadarıyla bir tesisten denize fuel oil kaçağı meydana gelmiş.
Bu sızıntı körfezdeki gemi trafiğinin saatlerce durdurulmasına, fuel oil bulaşan gemi karinalarında günlerce süren temizlik işlerinin
yapılmasına, bazı canlı türlerinin olumsuz şekilde etkilenmesine sebep olmuştu. Düşünün kalın bir fuel oil tabakası suyun üzerinde
parça parça geziyor ve nereye gittiği belli değil. Gemiler seyir için limandan kalktıklarında bordasına yapışabiliyor. Örneğin geminin
seferi yurt dışına ise oradaki limana yanaştığında karinasında kalıntı tespit edilebilir. Bu ciddi bir risk gemi kaptanı ve armatörü için.
Dolayısı ile gemiler karinaları temizlenmeden ve denizin fuel oilden arındırıldığından emin olmadan kalkış yapmak istemediler. Son
derece başarılı ve çok yoğun bir çaba ile gerek gemiler gerekse de deniz temizlenerek kriz zor da olsa atlatılabildi.
Elbette bazı tedbirler uygulanıyor, kanunlar da yürürlükte ancak geneli tespite yönelik yani olay gerçekleştikten sonra ne yapılacağı
ile ilgili. Aslolan ise risk meydana gelmeden yani önleyici tedbirleri alabilmektir. Fabrikalar, sanayi kuruluşları, üretim atölyeleri ve
benzeri şirketlerin, teknolojik imkanlardan sadece kar maksimizasyonu için değil olumsuz çevresel etkilerin de en aza indirilmesi için
faydalanması, çevreye yatırımın asla ve asla çöp bir yatırım olmadığı anlayışı ile faaliyet göstermeleri esastır.
Bireysel olarakta pek tabi bazı görev ve sorumluluklarımız da mevcut. Çevre bilinci ve kültürünün yediden yetmişe tüm bireylerin
ortak paydası ve öneli olması sağlanmalıdır. Bu bilinçle hayatın her anında işte, evde, sokakta her yerde yaşamalı, geleceğimiz olan
çocuklarımıza örnek davranışlar sergilemeliyiz.
-Limanınızın bulunduğu bölgede hiç sintine basma vakası yaşandı mı??
-Denize sintine veya atık bırakılmasının tespiti durumunda derhal Liman Başkanlığı ve Çevre İl Müdürlüğü ihbar hattına bilgi
veriyoruz. Çevre İl Müdürlüğünden bir ekip görevlendirilip numuneler alınarak kirlilik kaynağının tespiti yapılıyor gerekli cezai
işlemler ve tedbirler uygulanıyor.
Örneğin gemide balast alımı esnasında hava firarlarından taşan su güverteye dökülerek burada yağ, pas karışımı bir tabakayı de
alıp denize taşıyabilir. Bunlarla ilgili kontrollerimizi yapıyoruz. Gerek kamera ile gerekse de kontrollerde fiilen tespit ettiğimiz anda
işlemin derhal durdurulması için gemiye, eğer bir kirlilik meydana gelmiş ise doğrudan görüntüler ile ilgili kurumlara ihbarda
bulunuyoruz. Burada da oldu, ihbarımız sonucu çok kısa sürede ilgili ekipler gelerek işlem başlattı. Gemi kaptanı kirliliğin
gemisinden kaynaklanmadığını iddia etmişti. Denizden ve gemiden numuneler alınmış laboratuvarda analiz edilerek
karşılaştırılmıştı. Birbiri ile uyumlu olduğu tespit edilince cezai işlem yapılmıştı.
Başımızdan geçen bir başka olayda ise durum biraz farklıydı. Körfezde iki – üç sene önce ilk defa karşılaştığımız kızıl renkli
partiküller halinde, yer yer yoğun bir tabaka oluşmuştu. Kalın paslı görünümlü bir tabakaydı. Tabi gerekli yerlere ihbarlarımızı yaptık
ve yapılan inceleme sonrası neredeyse tüm körfezi kaplayan bu maddenin aslında “Alg patlaması” diye tabir edilen biyolojik bir olay
olduğu anlaşılmıştı. “Alg patlaması” olayının ilk yaşandığı sıralarda herkes ihbarlarda bulunuyordu Çevre İl Müdürlüğü ve ilgili resmi
kuruluşlara. Bu son derece memnuniyet verici. Nihayetinde bu kurumlar da bunalmış olacaklar ki bir basın açıklaması ile konuya
açıklık getirmişlerdi.
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-Türkiye’de veya dünyada belirli yükleri taşıyan gemilerin giremeyeceği bölgeler var mı??
-Genel anlamda tehlikeli yükler için söz konusudur diyebiliriz. İç sulardaki seyir güzergâhları, demirleme bölgeleri bellidir ve
bunların dışına acil bir durum olmadıkça çıkışları kesinlikle yasaktır. Bu tip yük taşıyan gemiler ayrıca ilgili otoritelerce
getirilebilecek bazı kısıtlamalara da tabidirler. Gündüz yanaşma/kalkma zorunluluğu, yanaşık halde iken ek bazı tedbirler, zorunlu
haller dışında, örneğin 200 metre ve üzerinde tehlikeli yük taşıyan gemilerin geçişleri (İstanbul Boğazı için 200, Çanakkale Boğazı
için 250 metre) gündüz periyodunda planlanması gibi.Ayrıca bölgede canlı popülasyonuna zarar verebilecek nitelikte gemi trafiği
varsa yasaklama ya da kısıtlama da getirilebilir. Bizde de bu bilinç yeni yeni oluşuyor, bu da memnuniyet verici. Önceden gözle
görülebilen etkiler ana konu iken artık bitkilerin ve canlıların ne gibi yapay dış etkenlerden orta ve uzun vadede zarar gördükleri çok
daha dikkat edilen bir konu haline geldi. Hatırlarsanız hızlı tren projesi kuşların göç yoluna denk gelmişti. Hatta birçok kuş trene
çarpıp maalesef ölmüştü. Bu konu hakkında bazı itirazlar gelmişti. Artık daha bilinçli bir şekilde ilerleniyor. Türkiye’de su altı
popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde deniz ticareti zaten söz konusu değil. Geçiş güzergahları rotalar bellidir. Kaldı ki orada
cereyan eden deniz turizmi de belli kısıtlamalara ve kanunlara tabiidir. Ülkemizde şu anda çok yaygın olmasa da dünya çapında
uygulanıyor
-Geçmiş yıllarda Türkiye ‘’Siyah Grup’’ ülkesiymiş artık ‘’Beyaz Grup’’ ülkesiyiz. Bu konu hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz??
-Dünya deniz ticaret filosunda kayıtlı tüm gemilerin tip, yaş, büyüklük ve benzeri özelliklerine göre sahip olması gereken asgari
gereklilikler bellidir. Bu gereklilikler taraf liman devletleri tarafından (PSC-Port State Control) denetlenebilmektedir. Fakat bazı gemi
işletmecileri bu gereklilikleri maddi ve zaman yönünden kayıp olarak değerlendirmekte ve maalesef gereğini yapmamaktadırlar.
İdarenin zorlamasına ihtiyaç oldu. Konuyla ilgili Sayın Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde ciddi bir çalışma
başlatmıştı. Gemi Sörvey Kurulu Uzmanlarınca önceki yıllarda bu kontrolleri şimdiki kadar ciddi ve bilinçli yapılmıyordu. Elbette
kadro sayısının yetersiz olması da buna en büyük etkendi. Şu an öyle değil, artık bu iş oldukça sıkı yürütülüyor. Bir örnek; Körfezde
500 gemide GSK uzmanlarınca kontroller yapıldı, eksikliklerin giderilmesi sağlandı. Bunlardan sadece bir tanesi yurt dışında PSC
denetimini geçemedi ve Türk limanlarında yapılan kontrolü geçen diğer gemiler yurtdışındaki liman devleti kontrollerinden de
sorunsuz geçti. Önceden bir Türk gemisi Avrupa ya da ABD limanına geldiğinde PSC muhakkak yapılırdı, çünkü siyah listedesiniz.
O algı yıkıldı, artık her gemimize çıkılmıyor çünkü Türkiye 2008 yılından beri Paris MoU Beyaz Listede yer almakta. Elbette bu
kontroller salt olarak liste atlama çabasıyla yapılmıyor, yapılmamalı da zaten. Asıl amaç temelde can ve mal güvenliği ile çevresel
tedbirlerin arttırılması, çalışanların hak ve hukukunu koruma, uygun koşullarda çalışma ortamının sağlandığının kontrolü ve benzer
hususlarda optimum standartların sağlanması ve korunması ilkesidir.
-Bir liman ilk kurulduğu zaman veya işletilirken uluslararası kuruluşlar tarafından denetleniyor mu??
-Bu ticari bazı gerekliliklerle olasıdır. Örneğin bir müşteri sizin uluslararası tarafsız bir kuruluşça denetlenerek, bu denetimden de
başarı ile geçmeniz sonrası birlikte çalışabileceği şartı getirebilir. Bu özellikle sıvı yük terminallerinde sıkça karşılaştığımız bir
durum. Bazı büyük çaplı uluslararası müşteriler kendi denetim standartlarını da belirlemiş olabiliyor ve bu şartları sizden
sağlamanızı bekleyebiliyorlar. Bu şekilde bazı denetimler söz konusu ve yaptırımları büyük çoğunlukla ticari bir sonuç doğurur.
Diğer yandan bir anlaşmanın tarafı olarak Türkiye’de bulunan uluslararası limanlar, anlaşma çerçevesinde diğer taraf ülke yetkili
makamlarınca (bu karşılıklı) ve kuruluşlarınca da denetlenebilir. Ayrıca bazı kalite belgelerine de yine uluslararası kabul görmüş ve
geçerliliği bulunan kurumlarca denetim geçirerek sahip olabiliyorsunuz. Limaş A.Ş. olarak; ISO 9001:2015, ISO 10002:2014, ISO
14001:2015, OHSAS 18001:2007, CDI-T belgelerine sahibiz.
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-Limanlara kesilen cezaların caydırıcı olduğunu düşünüyor musunuz??
-Kesinlikle caydırıcı. Ancak ceza kesme aşamasına gelmeden bir denetim ve caydırıcılık mekanizması kurmalıyız. Cezayla tehdit edip
korkutmaktansa; ceza kesmeyi gerektiren potansiyel bir eksikliğin, hatalı bir uygulamanın olup olmadığını tespit edip gidermek çok
daha kolay ve elbette ekonomiktir. Düzenli iç ve dış kontrollerle limanlar bunu sağlama çabasındalar ancak ne kadar objektif ve
ihtiyaca cevap verebilen yeterlilikte tartışılır. Limanların sorumluluğu da kaçınılmazdır. Örneğin tesiste bir gemide çevre kirliliği
meydana gelmişse ve zamanında yeterli müdahale yapılmamışsa, limanın da aynı derecede ağır bir ihmali var demektir. Müsteşarlık
ve Liman Başkanlığı'nın ayrıca Çevre Bakanlığının doğrudan yüksek meblağlarda ceza kesme yetkisi var. Bu kapsamda çevre
cezaları çok ağır olabiliyor, yani caydırıcı. Ancak altını çiziyorum amaç kesinlikle ceza kesmek olmamalı, ceza kesmeye neden olacak
etmeni ortadan kaldırmak olmalı. Yani sorun kaynağında çözülmeli.
-Size göre, sizin gördüğünüz gözlemlediğiniz kadarıyla alınması gereken fazladan önlem var mı??
-Elbette var. Öncelikle olaya sadece deniz kirliliği olarak bakmamak lazım. Tabi ki deniz kirliliği de konunun çok önemli bir kısmı.
Ancak hava kirliliği de var. Limanlara yanaşan gemilerin veya demirde bulunan gemilerden salınan baca gazlarının IMO emisyon
standartlarında olup olmadıkları çok önemli. Konuyla ilgili olarak zannediyorum İTÜ’de bir laboratuvar kuruldu. Proje kapsamında
gemilerin baca gaz emisyon değerleri Uluslararası Denizcilik Örgütü yani IMO 'nun belirlediği standartlarda ölçülebilecek. Gemilerden
kaynaklı hava kirliliğinin boyutunu kestirebilmeniz açısında bir örnek; Dünyadaki en büyük 15 konteyner gemisinin yaydığı yıllık
emisyon değeri, dünya üzerindeki tüm otomobillerden yani 760 milyon otomobilden yayılan emisyon değerine eşit. Bu korkunç bir
rakam denetimi son derece önemli.Körfeze gelen gemi trafiği oldukça yoğun ve bölgedeki hava kirliğinin en önemli nedenlerinden bir
tanesi de gemilerden salınan baca gazlarıdır. Limaş olarak olarak aldığımız tedbirler; periyodik olarak akredite bir kuruma bütün iş
makinelerimizin egzoz emisyon ölçümlerini yaptırıyoruz. Standartlara uygun mu değil mi kontrol ettiriyoruz. Uygun olmayan iş
makinelerimizin uygun hale getirilmesi için gerekli bakım ve onarımını gerçekleştiriyoruz ve bu belgeleri de saklıyoruz. Böyle bir
zorunluluğumuz olmamasına rağmen aldığımız belge standardı ISO-14001 bize bunu söylüyor. Mesela vinçlerimizde artık fosil yakıt
kullanmıyoruz. Ağır olmasına rağmen çevre bilinci ile gerekli altyapı yatırımlarını tamamlayarak vinçlerimizin elektrik dönüşümlerini
gerçekleştirdik. Çok ciddi anlamda bir çevresel katkıdır. Ciddi de bir ekonomik yatırımdır. Temelde bir limanda maliyetleri düşürmek
için bu yapılır çünkü elektrik fosil yakıta göre çok daha ekonomiktir ancak işin çevre boyutunu asla yadırgamamak lazım. Çevresel
anlamda da çok ciddi bir katkı sağlamaktadır. Bir başka örnek halojen aydınlatmadan vazgeçtik. Led sistem aydınlatma ile donattık
limanımızı. Teknolojik gelişmeleri çok yakından takip etmekteyiz, yatırımlarımız da sürecek.Bizim dışımızda 34 tane daha tesis var
Kocaeli'nde İzmit Körfezi'nde. Kuru yük ve konteyner işi yapanlardan 4-5 tanesi elektrik dönüşümünü gerçekleştirmiş. Geri kalan
birçoğu halen fosil yakıt ve eski sistem devam etmekte. Yatırım maliyeti gerçekten yüksek ve bazı şirketler bunu finanse edemeyecek
durumda. Bu tesislere teşvikler sunulabilir. Limanlarda solar enerji kullanımı mesela. Çünkü limanların yüzölçümleri oldukça büyük.
Mümkün mertebe bazı enerji ihtiyaçlar güneş enerjisi ile karşılanabilir. Bunların teşvik edilmesi gerek, ciddi yatırımlar bunlar. Bunu
dışında uydu kanalı ile denetim ve izlemeler yapılabilir. Yıllar öncesinden beri bazı ülkeler bunu yapıyor. Türkiye de bunu pek tabi
yapabilir. Yani benim az önce bahsettiğim deniz kirliliği için devriye gezen uçak gündüz iş görebiliyor, ancak olumsuz havalarda ya da
gece? Bu kayıp zamanları da kontrol altına almak lazım. Örneğin Körfez yarı kapalı bir deniz ve şöyle bir sistemden bahsedilmişti.
Körfezde bir su altı radar sistemi (ismini doğru kullanmıyor olabilirim) kurulacak en ufak bir akıntı veya aykırı bir sızıntı tespiti ile nerde
olduğu anında belirlenecek. Bu şekilde bir çalışma yapıldığını biliyorum. Bu bir örnektir mesela kontroller sıklaştırılmalı ve
çeşitlendirilmeli. Bilimsel yaklaşım çok önemli, bu konuda üniversitelere ve sivil toplum kuruluşlarına çok önemli işler düşüyor. İş
Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları konusunda da ciddi mesafeler kat edildi, ancak yeterli değil. Bu konuda da yeterli ve etkin eğitimler
verilmeli, uygun standartlarda çalışma ortamları sağlanmalıdır. Bunu bir kültür olarak bireylerin, çalışanların ve her vatandaşın
hayatına sokabilmeliyiz. Çalışan bir personel emniyetsiz bir durumla karşılaştığı takdirde tereddütsüz nasıl davranması gerektiğini ne
yapması gerektiğini bilmeli. Maalesef insanımızın risk algısı oldukça yüksek ve “bir şey olmaz” yaklaşımı son derece yerleşik ve
yaygın. Bu anlayışı ortadan kaldırmak ve bilinci yerleştirmek için herkes üzerine düşen sorumluluğu önce bireysel olarak eksiksiz
yerine getirmelidir. İç ve dış denetimler ile alınan tedbirler yasal zorunluluktan ziyade bu kültürel anlayış ile ele alınmalıdır. Yoksa salt
kanuni bazı düzenlemelerle bu işin üstesinden gelmek pekte olası değil.
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-Teşekkür ediyoruz Uğur Bey. Umarız insanlar daha da bilinçlenir. Sorularımız bu kadardı. Bizi çok güzel bir şekilde ağırladınız bu
yüzden size ve LİMAŞ'a tekrar teşekkür ediyoruz.

-Siz öğrencileri burada görmek bizleri çok mutlu etti. Hayatınızda başarılar dilerim.

Sosyal Sorumluluk

GELEĞİMİZE
AÇILAN
YELKEN...

Denizci Öğrenciler Derneği olarak her sene yaptığımız gibi bu sene de
23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklar
için bir etkinlik düzenledik.Ülkemizin geleceği olan arkadaşlarımızla
güzel anlar paylaştık.İlk olarak Küçükyalı Sevgi Yuvasına küçük bir
ziyaret gerçekleştirdik.Orada çocuklar ile tanıştık,oyunlar oynadık.23
Nisan sabahı çocuklarımızı almak için Müdüre Hanım’dan izin aldık.
Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı sabahı
çocuklarımızı ve onların öğretmenleri ile birlikte Fenerbahçe Kalamış
Limanına gitmek için yola çıktık.Orada anlaşmış olduğumuz yat firması
olan Kechi Sailing aracılığıyla “Geleceğimize Yelken Açalım” projemizi
başlatmış olduk.Fenerbahçe-Kalamış ‘da çok güzel bir tur
gerçekleştirdik.Çocuklarla beraber çok güzel vakit geçirdik. Bütün
çocuklarımızın heyecanları ve mutlulukları gözlerinden okunuyordu.Hep
beraber fotoğraflar çekildik.Ardından evlerimizde hazırladığımız
sandiviçlerimizi yerken, onların denizlerle,gemilerle ve derneğimizle ile
ilgili olan sorularını cevapladık.Gezimizin ardından çocuklarımızı
yuvalarına tekrar götürdük.Denizci Öğrenciler Derneği olarak
“Geleceğe Yelken Açıyoruz”projesini her sene daha iyi yerlere getirmek
için elimizden geleni yapacağız.

Denizci Öğrenciler Derneği olarak “Geleceğe Yelken Açıyoruz”projesini her sene daha iyi yerlere getirmek için
elimizden geleni yapacağız.Düzenlediğimiz organizasyonda emeği geçen Kechi Sailing’e , Küçükyalı Sevgi
Yuvası çalışanlarına ve çocuklarımıza bir teşekkürü borç biliriz.

1 Temmuz
Denizcilik ve
Kabotaj Bayramı

Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı
Lozan Barış Antlaşması'yla 1923 yılında kaldırıldı. Türkiye’de Kabotaj Kanunu 20 Nisan 1926 tarihinde
de kabul edildi ve 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdi.
Bu yasaya göre; akarsularda, göllerde, Marmara denizi ile boğazlarda, bütün kara sularında ve bunlar
içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları
bulundurma, bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi. Ayrıca; dalgıçlık, kılavuzluk,
kaptanlık, makinistlik, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk yurttaşlarınca yerine getirilebileceği belirtildi.
Yabancı gemilerin yalnız Türk limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük
taşıyabileceği kabul edildi.
1935 yılında bu kanunun getirdiği özgürlüğün anlaşılması amacıyla Kabotaj Bayramı ilan edildi. 2007
yılında ise Denizcilik Müsteşarlığı vasıtasıyla bu bayramın adı Denizcilik ve Kabotaj bayramı olarak
güncellenmiştir.
Türk denizciliğinin gelişmesi, denizci toplum ve denizci millet için.
Denizcilik ve Kabotaj Bayramınız Kutlu Olsun!
“Arkadaşlar! En güzel coğrafi vaziyette ve üç tarafı denizle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve
sporu ile en ileri denizci millet yetiştirmek kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifadeyi bilmeliyiz;
denizciliği, Türkün büyük ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız.”
Mustafa Kemal Atatürk

2017-2018
E-Dergi
Komisyonu
Bu yıl Denizci Öğrenciler Derneği E-Dergi Komisyonu olarak “Denizden” dergimizi internet
platformunda E-Dergi şeklinde yayınlayarak bir ilki gerçekleştirdik. Uzun bir aradan sonra “Denizden”
dergisini interaktif ortamda ulaşılabilir kıldık. Bu sayımız ile 3.sünü çıkarmış olduğumuz dergimizde en
başından beri ve dönem içerisinde emeği geçen,desteğini esirgemeyen herkese teşekkürlerimizi
sunarız. Kimi zaman eğlenceli kimi zaman stresli geçen, yıl boyunca sıklıkla gerçekleştirilen e-dergi
toplantılarına katılım daimi kılındığı için komisyonumuza ayrıca teşekkür ederiz
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