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Baþkandan
Fuat Var

Piri Reis Üniversitesi

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

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 güçlendir-
mek,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. 

Denizci Öðrenciler
Derneði ve Denizden dergisi'nin hikayesini yaþamanýz dileðiyle...

Ayrýca derneðimizin
Baþkan Yardýmcýsý olan e-derginin fikir babasý, tasarým ve geliþim sürecinde
yanýmýzda olan Burak ELÝTAÞ a teþekkürü borç biliriz. 

H.Nur Organ
Ýstanbul Üniversitesi

,



Berk Karadoğan 
19.Ulusal Denizkızı

Kongresi
1.Gün

Bu akvaryumlarýn dýþýnda, üniversitelerimize ait altý adet “Su Ürünleri ve Hidrobiyoloji Müzesi” mevcuttur. Biraz da deniz izciliði

okullarýnda kendi deniz izci ünitelerini kurdular. þu anda yaklaþýk kayýtlý 800 deniz izcisi çocuðumuz bulunmaktadýr. Bizim için çok

önemli bir rakam çünkü Türkiye'deki toplam deniz izcisi sayýsýndan daha fazla.  800 deniz izcisi Nisan 2004 ayýnda Güney Deniz Saha

Komutanlýðý'nda  toplu olarak yemin ettiler. Ýzmir'de yapýlan çalýþmanýn bir benzeri ise 2008 yýlýnda Ýstanbul'da gerçekleþtirildi ve 1.200

Deniz izcisi yetiþtirilerek Tuzla Deniz Harp Okulu'nda gerçekleþtirilen toplu bir törenle yemin ettiler.  Ben yetiþen bu yeni nesile inanýyor

ve güveniyorum, yeter ki destek olalým.

Denizcilik

Kültürü

Deniz ve Kültür
Ali Rýza Ýþipek

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.
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 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



Berk Karadoğan 
19.Ulusal Denizkızı

Kongresi
Güzel Anlar

Bu akvaryumlarýn dýþýnda, üniversitelerimize ait altý adet “Su Ürünleri ve Hidrobiyoloji Müzesi” mevcuttur. Biraz da deniz izciliði

okullarýnda kendi deniz izci ünitelerini kurdular. þu anda yaklaþýk kayýtlý 800 deniz izcisi çocuðumuz bulunmaktadýr. Bizim için çok

önemli bir rakam çünkü Türkiye'deki toplam deniz izcisi sayýsýndan daha fazla.  800 deniz izcisi Nisan 2004 ayýnda Güney Deniz Saha

Komutanlýðý'nda  toplu olarak yemin ettiler. Ýzmir'de yapýlan çalýþmanýn bir benzeri ise 2008 yýlýnda Ýstanbul'da gerçekleþtirildi ve 1.200

Deniz izcisi yetiþtirilerek Tuzla Deniz Harp Okulu'nda gerçekleþtirilen toplu bir törenle yemin ettiler.  Ben yetiþen bu yeni nesile inanýyor

ve güveniyorum, yeter ki destek olalým.

Denizcilik

Kültürü

Deniz ve Kültür
Ali Rýza Ýþipek
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Lojistik 
Sektöründe Akıllı 

Dönüşüm

 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.
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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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LİMAŞ

-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.
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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.
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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
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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



DENÝZDEN
Sayı: 3

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

Tüm haklarý saklýdýr.

instagram.com/denizciogrder/facebook.com/DenizciOgrencilerDernegi twitter.com/denizciogrder
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Baþkandan
Fuat Var


Piri Reis Üniversitesi


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


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 güçlendir-
mek,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. 


Denizci Öðrenciler
Derneði ve Denizden dergisi'nin hikayesini yaþamanýz dileðiyle...


Ayrýca derneðimizin
Baþkan Yardýmcýsý olan e-derginin fikir babasý, tasarým ve geliþim sürecinde
yanýmýzda olan Burak ELÝTAÞ a teþekkürü borç biliriz. 


H.Nur Organ
Ýstanbul Üniversitesi


,
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D-regülasyonu kullanýlmaya zorunlu hale getirilecektir.
D-regülasyonu ise sürekli kullaným gerektirmektedir.


Biz denizciler olarak üstümüze düþeni yapmalý çevremizi temiz tutmalýyýz.
Gelecek nesillerin dünyamýzý korumalý ve onlarýn da en verimli þekilde faydalanmalarýný


saðlamalýyýz.


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.


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.
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ECDIS


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 
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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. 







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.


Deniz ve Kültür
Edhem DİRVANA


Ropörtaj


Bu akvaryumlarýn dýþýnda, üniversitelerimize ait altý adet “Su Ürünleri ve Hidrobiyoloji Müzesi” mevcuttur. Biraz da deniz izciliði


alanýndaki geliþmelerden bahsetmek istiyorum. 2004 yýlýnda Ýzmir'de deniz izciliðimizin geliþtirilmesi için çalýþmalara baþladýðýmýzda


öncelikle Ýzmir'deki deniz izci liderlerini tespit etmek istedik. Çocuk izcilerimizi yetiþtirmek için öncelikle sertifikalý deniz izci liderlerine


ihtiyacýmýz vardý. Ýlgili kurumlarla yaptýðýmýz yazýþmalar sonucu Ýzmir ilindeki deniz izci lideri sayýsýný tespit ettik. Maalesef bir deniz


þehri olan Ýzmir'de  sadece bir deniz izci lideri mevcuttu o da Foça daydý.Bizde öncelikle izci lideri yetiþtirmemiz gerektiðini anladýk ve


Milli Eðitim Bakanlýðý ile koordineli olarak Güney Deniz Saha Komutanlýðý'nda ilk lider kursumuzu açtýk.  10 gün süren bu kursa eðitim


mekaný, eðitici personel ve ulaþým imkaný olarak her türlü desteði verildi ve kurs oldukça yoðun ilgi gördü daha sonra ikinci bir kursuda


açýldý ve toplam 79 deniz izci liderinin Milli Eðitim Bakanlýðýndan sertifika  almaya hak kazanmasý saðlandý.Mezun olan liderlerimiz


okullarýnda kendi deniz izci ünitelerini kurdular. þu anda yaklaþýk kayýtlý 800 deniz izcisi çocuðumuz bulunmaktadýr. Bizim için çok


önemli bir rakam çünkü Türkiye'deki toplam deniz izcisi sayýsýndan daha fazla.  800 deniz izcisi Nisan 2004 ayýnda Güney Deniz Saha


Komutanlýðý'nda  toplu olarak yemin ettiler. Ýzmir'de yapýlan çalýþmanýn bir benzeri ise 2008 yýlýnda Ýstanbul'da gerçekleþtirildi ve 1.200


Deniz izcisi yetiþtirilerek Tuzla Deniz Harp Okulu'nda gerçekleþtirilen toplu bir törenle yemin ettiler.  Ben yetiþen bu yeni nesile inanýyor


ve güveniyorum, yeter ki destek olalým.


Denizcilik


Kültürü
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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 


Ropörtaj
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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.


Sektörden
Asaf Denizcilik


Abdullah Ataþçý


Ropörtaj


3) 


Ýþimizin doðasý gereði zamana karþý yarýþtýðýmýzdan genç ve dinamik bir kadroya sahip olmak tabi ki de çok büyük bir avantaj.


Ama bizim Asaf Denizcilik olarak bir büyük avantajýmýz da personelimizin genç yaþta olmasýna raðmen çekirdekten yetiþmiþ alaylý


ve yine bu iþin akademik olarak eðitimini almýþ Denizcilik Okullarý mezunlarýndan oluþmasýdýr. Yani elinizde sadece genç ve dinamik


bir kadronun olmasý yeterli deðildir. Bizim personelimiz genç yaþta edindikleri tecrübelere istinaden konusunun uzmaný olmuþ,


yeterlilikleri üst seviyede kiþilerden seçilmektedir. Personelimiz zamana karþý sahada yarýþýrken, ofis ekibimiz de onlarýn yükünü


hafifleterek sahada ki personelimize destek vermektedir. Genç personel ile çalýþmanýn en büyük dezavantajý sirkülasyonun çok


olmasýdýr. Yani çok fazla personel deðiþimi yaþanmaktadýr. Hayatýný yeni düzenlemeye baþlayan genç personel bir anda karar verip


iþten ayrýlabilmektedir. Biz bu dezvanatajý da avantaja çevirmeyi baþardýk. Bu sebeple, hem öðrencilere ve yeni mezunlara destek


olabilmek, hem de iþ tecrübesi kazandýrmak için sürekli stajyer iþe alýyoruz. Böylelikle kendi okulumuzda eleman yetiþtirerek mezun


olduklarýnda sahaya hazýr halde personelimiz oluyor. Olasý bir iþten ayrýlma durumunda yedeklediðimiz personelimiz sayesinde


iþlerimiz aksamadan ayný kalitede ve zamanda devam ediyor.


4) 


Kýsa sürede baþarýya ulaþmamýzýn ana nedeni baðlý olduðumuz resmi kurumlara karþý sorumluluklarýmýzdan ödün vermeden


çalýþtýðýmýz armatörlere sunmuþ olduðumuz farklý hizmet stratejilerimizdir. Ayrýca genç ve dinamik kadromuzun operasyonlar


esnasýnda yaþamýþ olduklarý sorunlara getirdikleri çözüm odaklý yaklaþýmlar ve bu yaklaþýmlarýn armatörlerimize saðladýðý faydalar


sebebiyle kýsa sürede firmamýz göze çarpan bir yol katetmiþtir. Emin adýmlarla yürüdüðümüz bu yolda kýsa vadede hedefimiz


kurumsallaþarak tüm Türk limanlarýnda hizmet verebilen bir acente haline gelebilmektedir.


5)


 Zamana karþý yarýþan bir sektörün parçasý olduðumuzdan bizim ve armatörlerimiz için kaybedilen zaman


çok önemlidir. Bu nedenle, gemi gelmeden önce, gemi limandayken ve gemi gittikten sonra yaþanan


süreçlerin minimumda olmasý tercihimizdir. Biz elimizden geldiðince bu zamaný kýsaltmaya


çalýþýyoruz. Ama kullanýlan sistemlerin tamamen online olmasý süreçleri daha da kýsaltacaktýr.


Bu hususta tüm birimlerin çalýþmalarý süratle devam etmekte ve zaman zaman bizlerin de


fikirleri alýnarak iyileþtirmeler yapýlmaktadýr. Sistem tamamen online olduðunda bir çok


sorun direkt olarak ortadan kalkacaktýr. Bir diðer sorun ise çalýþan personelin yabancý


dil yetersizliðidir. Bu sebeple ilgili kurumlar tarafýndan temel ingilizce eðitimi verilmesi


sektörümüz açýsýndan çok olumlu olacaktýr. Bir diðer husus ise çalýþan personelin


izin ve dinlenme sürelerindeki azlýktýr. Biz firma olarak kendi bünyemizde


personelimizi dinlendirebilmek için gemi programý hazýrlamaktayýz. Böylelikle


personelimiz dinlenebilmekte ve önceden izinli olduðu günleri bilmektedir. Sektörde


benzerine az rastlanýr bu sistem ile de sektörde fark yaratmayý ve çalýþanlar


tarafýndan tercih edilen bir firma olmayý hedeflemekteyiz.


) Asaf Denizcilik olarak genç ve dinamik bir kadroya sahipsiniz; bunun sizin için avantajlarýný ve dezavantajlarýný


deðerlendirecek olursanýz sektör içerisindeki yerinizi nasýl deðerlendiriyorsunuz? 


Kýsa bir süre içerisinde sektörde baþarýlý olmanýzýn arkasýndaki etkenleri nasýl deðerlendiriyorsunuz?


Oluþturduðunuz bu yenilikçi yapý ile sektördeki hedefleriniz ve gelecek planlarýnýz nelerdir?


Denizcilik sektörünü acente ayaðý olarak ele aldýðýnýzda mevcut durumda var olan problemler nelerdir?


Asaf Denizcilik olarak sizin çözüm önerileriniz ve geliþtirdiðiniz/geliþtirmeyi planladýðýnýz stratejiler nelerdir?


Sektörden
Asaf Denizcilik


Abdullah Ataþçý


Ropörtaj


6)
 Sektörümüz hizmet sektörü olduðu için en önemli husus müþteri memnuniyetidir. Bunun için armatörlere ve onlarýn temsilcisi olan
limana gelen gemi kaptanlarýna en iyi þekilde hizmet verilmelidir. Zaman tüm sektörlerde olduðu gibi bizim sektörümüzde de önem
arz etmektedir. Bu nedenle gelen mesajlarýn en kýsa sürede cevaplanmasý ve gelen gemilerin en kýsa sürede/hatasýz/eksiksiz olarak
operasyonel iþlemlerinin tamamlanmasý gerekmektedir. Sürekli deðiþen teknolojiye ve yönetmeliklere vakýf olunmasý, personel
eðitimlerinin eksiksiz olarak saðlanmasý gerekmektedir. Biz  Asaf Denizcilik olarak bu konulara gereken önemi hassasiyetle
vermekteyiz. Gerek personelimizin yeterlilikleri, gerekse üst yönetim olarak bizlerin hassasiyetiyle yukarýda bahsetmiþ olduðum
konulara gereken özen gösterilmekte ve yatýrým yapýlmaktadýr. Globalleþen günümüz dünyasýnda multimodal taþýmacýlýðýn sürekli
geliþim ve aþama kaydettiði bir ortamda, biz de bu geliþim ve deðiþimlere ayak uydurabilmek ve ayný oranda uyum saðlayabilmek
adýna var olan gücümüzle çalýþmayý ilke edindik.


7) 
Ülkemiz artýk yurtdýþýndaki benzerleri ile ayný kulvarda koþturmaktadýr. Gerek teknolojik bakýmdan gerekse otomasyon olarak dünya
denizciliðine entegre olmuþ bir yapýmýz var. Bazý yabancý ülkelerde denizcilik sýnýrlý saatler arasýnda yapýlýrken, ülkemizde 7/24
denizcilik kavramý benimsenmiþtir. Böylelikle gelen gemilere, özel durumlar hariç, 7/24 hizmet verilmekte ve zaman kavramý çok
önemli olan gemiler en kýsa sürede yeni seferlerine uðurlanmaktadýr. Yurtdýþýnda kurallar çok katý olarak uygulanýrken ülkemizde iyi
ikili iliþkilere ve olumlu yaklaþýmlara binaen gerek armatör yararýna gerekse de kiracý yararýna olumlu esneklikler tanýnabilmektedir.
Ülkemiz bayraðýný taþýyan birçok gemi, þerefle dalgalandýrdýklarý bayraðýmýzý yurtdýþý limanlarda gururla temsil etmekte ve denizciliðin
güven ve emniyet unsurlarýný her bakýmdan yerine getirerek birçok limandan tutuklanmadan ve sorunsuz bir þekilde ayrýlmaktadýr. En
büyük dezavantajýmýz Türk armatör ve Türk gemilerine olan ön yargýdýr. Fakat bu durum da, günümüzde yerini yavaþ yavaþ güven
unsuruna býrakmaktadýr. Gemi acentelilði olarak inceleyecek olursak, en büyük avantajlarýmýz 3 tarafýmýzýn denizlerle çevrili olmasý,
denizci bir toplum olmamýz ve dünyadaki en önemli geçiþ noktalarýndan Ýstanbul ve Çanakkale boðazlarýna sahip olmamýzdýr. Diðer
bir büyük avantajýmýz ise sektörümüzdeki birçok firmanýn denizciliði butik firma kimliðinden sýyrýlýp, kurumsal boyuta
taþýma çabasý ve daha kaliteli hizmeti daha uygun bir maliyet ile müþterilerine sunmasýdýr. Böylelikle Türk
denizciliði ülkemize gelen gemilerin yabancý armatörlerinin de dikkatini çekmeyi baþarmýþtýr. Bu çözüm odaklý,
düþük maliyetli ve kaliteli yaklaþýmlar sayesinde yabancý armatörlerin Türkiye uðraklarý sorunsuz
karþýlanmaktadýr. 


8) 


Gemi acenteliði dünyada artan deniz ticaretine baktýðýmýzda hiçbir zaman deðerini ve
etkinliðini kaybetmeyecek bir sektör. Ülkemize gelen armatörlerin ve gemi kaptanlarýnýn
ilk temas kurduðu kiþiler acenteler. Bu nedenle, ülkemiz hakkýnda bilgisi olmayan ya
da ön yargýsý olan kiþiler için bizim yaratacaðýmýz intiba çok önem arz etmektedir.
Biz, Asaf Denizcilik olarak bu zamana kadar yaratmýþ olduðumuz hizmet farkýný,
deðerlerimizden ve etik kurallara uyma huyumuzdan vazgeçmeden devam etmeye,
iþimizi en iyi þekilde yapmaya, kurumsallaþarak ve þubeleþerek daha büyümeye
odaklýyýz. Dünya varolduðu sürece yükler ve ürünler bir yerden bir yere taþýnmaya
devam edecektir. Bu sebeple de gemi acenteliði gelecekte de önem arz etmeye
devam edecektir. Hedefimiz sürekliliði olan, etik çalýþma kurallarýný benimsemiþ,
müþterilerine kurumsallýk çatýsý altýnda belirli standartlar ile hizmet veren bir firma
haline gelmektir. Geliþen teknoloji, globalleþen dünya, artan multimodal taþýmacýlýk
hacmi ile birlikte gemilere ve gemilere hizmet veren tüm firmalara ihtiyaç önümüzdeki
dönemlerde de revaçta olacaktýr.  


 Sizce sektörün incelikleri nelerdir? Sektör beklentilerini karþýlama yeterliliði olarak kendinizi nasýl deðerlendiriyorsunuz?


Türkiye'deki yapýyý dünya ile kýyasladýðýnýzda; avantaj ve dezavantajlarý nasýl deðerlendiriyorsunuz? 


 Türkiye'nin denizcilik sektöründeki temel taþlarýndan olan acente hizmetleri açýsýndan
geleceði nasýl görüyorsunuz?
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taþýma çabasý ve daha kaliteli hizmeti daha uygun bir maliyet ile müþterilerine sunmasýdýr. Böylelikle Türk
denizciliði ülkemize gelen gemilerin yabancý armatörlerinin de dikkatini çekmeyi baþarmýþtýr. Bu çözüm odaklý,
düþük maliyetli ve kaliteli yaklaþýmlar sayesinde yabancý armatörlerin Türkiye uðraklarý sorunsuz
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Gemi acenteliði dünyada artan deniz ticaretine baktýðýmýzda hiçbir zaman deðerini ve
etkinliðini kaybetmeyecek bir sektör. Ülkemize gelen armatörlerin ve gemi kaptanlarýnýn
ilk temas kurduðu kiþiler acenteler. Bu nedenle, ülkemiz hakkýnda bilgisi olmayan ya
da ön yargýsý olan kiþiler için bizim yaratacaðýmýz intiba çok önem arz etmektedir.
Biz, Asaf Denizcilik olarak bu zamana kadar yaratmýþ olduðumuz hizmet farkýný,
deðerlerimizden ve etik kurallara uyma huyumuzdan vazgeçmeden devam etmeye,
iþimizi en iyi þekilde yapmaya, kurumsallaþarak ve þubeleþerek daha büyümeye
odaklýyýz. Dünya varolduðu sürece yükler ve ürünler bir yerden bir yere taþýnmaya
devam edecektir. Bu sebeple de gemi acenteliði gelecekte de önem arz etmeye
devam edecektir. Hedefimiz sürekliliði olan, etik çalýþma kurallarýný benimsemiþ,
müþterilerine kurumsallýk çatýsý altýnda belirli standartlar ile hizmet veren bir firma
haline gelmektir. Geliþen teknoloji, globalleþen dünya, artan multimodal taþýmacýlýk
hacmi ile birlikte gemilere ve gemilere hizmet veren tüm firmalara ihtiyaç önümüzdeki
dönemlerde de revaçta olacaktýr.  


 Sizce sektörün incelikleri nelerdir? Sektör beklentilerini karþýlama yeterliliði olarak kendinizi nasýl deðerlendiriyorsunuz?


Türkiye'deki yapýyý dünya ile kýyasladýðýnýzda; avantaj ve dezavantajlarý nasýl deðerlendiriyorsunuz? 


 Türkiye'nin denizcilik sektöründeki temel taþlarýndan olan acente hizmetleri açýsýndan
geleceði nasýl görüyorsunuz?


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 limanlar 
gerçekten 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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*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.
*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.
*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.


Ropörtaj







Eðitim Eðitim
Þükran Ozan Gündoðdu


CMA CGM Log.


 4)Erasmus'ta unutamayacaðým diyabileceðiniz bir anýnýzdan biraz bahseder misiniz?


Çoðu arkadaþým Avrupa ülkelerinden gelmiþti ve onlarýn için christmas dönemi inanýlmaz önemliydi. Christmas döneminde yemekler


verildi  hediyeler verildi orda bir aile ortamý oluþtu.Tabi bu da  bana onlarýn bayramýný yakýndan tanýma þansý verdi.Ýkinci olarak


christmas marketleri ben orda ilk defa görmüþtüm ve çok etkilenmiþtim.Herkes sokaklara dökülüyor ve bir þenlik havasýyla geçiyor


o dönem.Üçüncü olarak ve en önemlisi kraliçelerinin doðum günlerini inanýlmaz bir parti havasýnda kutluyorlar.27 Nisanda bütün ülke


turuncuya bürünüyor ve dünyanýn dört bir yanýndan insan geliyor. Konserler,þenlikler veriliyor.


5) Son olarak Eramus'un size katkýlarý neler oldu? Gidecek öðrencilere tavsiyeleriniz nelerdir?


Öncelikle öðrenci insanýn durumunun harika olmadýðýný hapimiz biliyoruz ama bu serüvenin yaþanmasý gerektiðini düþünüyorum.


Dolayýsýyla ister birikim yaparak ister oraya gidip part-time çalýþarak bu deneyimi öðrencilere kesinlikle tavsiye ediyorum.Ben çok


faydasýný gördüm.Öncelikle yabancý dilime olan katkýsý yadsýnamaz.Mezun olduðum günden beri girdiðim hiçbir mülakatta baþým


önde çýkmadým.Bilindiði üzere artýk bütün çalýþma dili Ýngilizce.Yanýnda ikinci dili biliyorsan artýk bir adým öndesin.Bu arada ben


orada ikinci dil olarak almanca aldým az da olsa altý ay kursa gitmiþim gibi oldum.Hibemden artýrarak orada az da olsa part time


çalýþarak ailemden gelen paradan artýrarak hemen hemen bütün avrupayý gezdim. Sana iþ anlamýnda katacaklarýnýn dýþýnda


inanýlmaz bir hayat tecrübesi de katýyor. Erasmus surecinde hem eðitimini ayný anda devam ettirip hem de yaptýðýn küçük


kaçamaklar sayesinde dünyayý keþfediyorsun.Orda edindiðin arkadaþlarla gerçekten kopmuyorsun.Dünyanýn dört bir yanýndan


arkadaþlarýn oluyor.Yani dünya vatandaþý oluyorsunuz.Dolayýsýyla benim öðrencilere tavsiyem ister öðrencilik hayatýnda ister


yüksek lisans döneminde bir veya iki dönem erasmusun yapýlmasý yönünde.Süreç zor bir süreç deðil evraklarý hazýrlamak,mülakatý


geçmek ve kabul görmek bunlar gerçekten zor deðil.Vaktiniz varken,öðrenciyken bu seçeneðinizi göz ardý etmemenizi öneririm.Bu


arada döndüðümde ders saydýrmada sýkýntý yaþadým diyebilirm. Erasmusun biraz stresli bir yaný varsa bana göre dönüþteki


adaptasyondur.Onu da rahatlýkla halledilebileceðini düþünüyorum yeter ki hocalarýnýz bu yolda size destek olsun.Ýnanýn bana bu


vizyonla baþka bir insan oluyorsunuz.Ýleride mesleðinde atacaðýn adýmlarýn sen orda kararýný alýyorsun.Ben global bir firmada yer


almak istediðime orada karar verdim.Global olun,dünya vatandaþý olun.Þunu da eklemek istiyorum ülkemi çok özlemiþ döndüm.


Mesela orada bir proje içinde yer almýþtým ve sonucunda bir iþ teklifi aldým.Fakat gezdikçe de ülkeme daha da aþýk olduðumu 


gördüm ve kabul etmedim.Benim insaným,Türkiye insaný gibi hiç kimse deðil.Bu yüzden ülkeme de koþarak döndüm diyebilirim.


Erasmus


*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.
*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.


Levet Bakır
Ropörtaj







Eðitim


baþlamadan on gün önce gitmiþtim dolayýsýyla adaptasyonum daha hýzlý gerçekleþti.Ardýndan okul baþladý.Erasmuslular için ayrý


bir sýnýf yapýlmýþtý.Dolayýsýyla sen dersi Ýngilizce görüp Ýngilizce tartýþýyordun.Evet ilk bir ay benim için çok zordu. Dersi anlamak için


odama gelip çevirisini yapýp kendime anlatýyordum.Böylelikle farkýnda olmadan birinci ayýn sonunda ben Ýngilizceyi sular seller gibi


anlýyor ve konuþuyordum.Çünkü günlük hayatýma tamamen Ýngilizce girmiþti.Bu arada Hollandayý bir diðer seçme nedenim


flemenkçe çok yaygýn bir dil  olmadýðý için  sokaktaki insanlarýn  Ýngilizce bilip konuþtuðu bir ülke olmasýydý.Bir diðer zorlukta tabi ki


soðuklardý.7 ay kaldým ve 3 ayý karlýydý.Ve okula bisikletle gidiyorduk.Orada kar yaðýnca hayat da durmadýðý için baþlarda baya


zorlanmýþtým.


Eðitim


 


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. 


*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.
Ben okurken de bu alana uygun okumalar yaptım ekstradan şunları okudum. Şu konularda 
okul dergisine şunları yazdım. Yüksek lisansımı bu nedenle şu alanda şu üniversitede şu 
konuda uzmanlaşarak yaptım. Bu yüzden bunu seçtim gibi dikkatini çekecek şekilde 
vurgulanması uygun olur.


Levet Bakır
Ropörtaj







ÖÐRENCÝDEN
Ahmet Anıl AKTAŞ


Yıldız Teknik Üniversitesi 


Stajyerin Aný


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.







ÖÐRENCÝDEN
Burak ELİTAŞ


İstanbul Üniversitesi


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…


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.







Sosyal Sorumluluk


OTİZMİN FARKINDAYIZ,
 ONLARIN YANINDAYIZ ! 


OTİZMİ 
FARK ET! 


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.


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. 







ETKÝNLÝK
Denizci Öðrenciler Derneði


II.Delegasyon


Denizci Öðrenciler Derneði (DÖDER) 2017– 2018 faaliyet dönemi ikinci delegasyon toplantýsýný


10 Aralýk Pazar günü Yönetim Kurulu Baþkaný Fuat VAR önderliðinde 106 kiþilik yoðun bir katýlým


ile Ýstanbul Geliþim Üniversitesi'nde gerçekleþtirdi. Ýstanbul Üniversitesi, Ýstanbul Teknik Üniversitesi,


Yýldýz Teknik Üniversitesi,Geliþim Üniversitesi,Piri Reis Üniversitesi,Kocaeli Üniversitesi,Bandýrma


Onyedi Eylül Üniversitesi,Ziya Kalkavan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi denizci öðrencileri ikinci


delegasyonda bir araya geldiler. Delegasyon Yönetim Kurulu Baþkaný Fuat VAR' ýn açýlýþ konuþmasý


ile baþlayarak akabinde Geliþim Üniversitesi Öðretim Görevlisi Levent Bakýr; zamanýnda kendisinin de


DÖDER'de aktif bulunduðunu ve þu an Denizci Öðrenciler Derneði'ni aðýrlamaktan onur duyduðu


konuþmasýný yaparak mikrofonu okul temsilcilerine býraktýlar. Okul temsilcileri istek, sorun ve


memnuniyetlerini dile getiren konuþmalarýný gerçekleþtirdiler. Ýstekler doðrultusunda, delegasyon


esnasýnda bazý önemli kararlar alýndý. Konuþulan önemli konulardan birisi ise döneme yoðun


çalýþmalarla baþlayan DÖDER'in 'E-Dergi'si oldu, derginin detaylarýndan, komisyondaki öðrencilerin


istekliliklerinden ve dönem içerisindeki çalýþmalardan bahsedildi. Delegasyon sonlandýrýlmadan önce


Yönetim Kurulu Baþkaný Fuat VAR ve Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Burak ELÝTAÞ öncülüðünde,


katýlýmcýlara ufak bir sürpriz ile onlarla eðlenceli bir “soru-cevap” bölümü gerçekleþtirildi, katýlýmcýlarýn


neþeli tavýrlarý bu bölümden memnun kalmýþ olduklarýnýn bir göstergesi oldu.







ETKÝNLÝK
Denizci Öðrenciler Derneði


Sektör


Söyleþileri


Denizci Öðrenciler Derneði (DÖDER) 2017- 2018 faaliyet döneminde "Sektör Söyleþileri"


etkinliðini 28 Kasým 2017 Salý günü Moda Deniz Kulübü'nde gerçekleþtirdi.


Denizci Öðrenciler Derneði (DÖDER) 2017 2018 faaliyet döneminde "Sektör Söyleþileri" etkinliðini


28 Kasým 2017 Salý günü Moda Deniz Kulübü'nde gerçekleþtirdi. Etkinlik Ýstanbul Teknik Üniversitesi,


Piri Reis Üniversitesi, Yýldýz Teknik Üniversitesi, Ýstanbul Üniversitesi, Niþantaþý Üniversitesi, Geliþim Üniversitesi,


Bandýrma Onyedi Eylül Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Barbaros Hayrettin Paþa MTAL öðrencilerinden


toplam 233 öðrencinin katýlýmý ile gerçekleþti.Denizcilik Ve Giriþimcilik adlý söyleþiye öðrenciler yoðun ilgi gösterdi.


Konuþmacý olarak CMA CGM Lojistik Genel Müdürü ayný zamanda TUDÖB kurucu baþkaný Hakan Karaca katýldý.


Konuþmasýnda, CMA CGM Lojistik þirketiden bahsederken, þirketin giriþimcilik serüvenine örneklerle deðindi.


Network'ün önemini ,yaþam içerisindeki mutluluklarý oluþ sýrasýnda gözden kaçýrýlmamasýný,her ne olursa olsun


kaygýlara yenik düþülmemesi gerektiðini tecrübelerinden örnekler vererek  bahsederken dernekteki en


güzel anlarýný denizci öðrencilere aktardý.Türkiye Giriþimcilik Vakfý adýna ise konuþmacý olarak Vakfýn


Genel müdürü Mehru Aygül katýldý. Mehru Aygül , Türkiye Giriþimcilik vakfýný tanýtan kýsa bir video


izlettikten sonra Vakýf'ýn temel amaçlarýndan ve Vakýf'a seçilmenin 6 aþamasýndan bahsetti.


6 yýldýr bu Vakýf'ta yer alan Aygül, ekip kavramýný, ekip arkadaþýnýn önemini ve ekip arkadaþýnýn


nasýl seçilmesi gerektiðini aktardý. 19. dönem baþkaný Fuat Var'ýn Dernek'in önemini ve her geçen


sene büyüyen bir ailenin içinde yer almaktan onur duyduðunu ifade ettiði konuþmasýnýn ardýndan


Denizci Öðrenciler Derneði, destekleri için Moda Deniz Kulübü'ne teþekkürlerini sundu ve etkinlik


sona erdi.







Bulmaca
Alperen Þaþmazoðlu - Ali Yazar


Piri Reis Üniversitesi


Hadi Bul,


Hediyeyi Kap !


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



mailto:h.nurorgan3@gmail.com
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Þikayet, Öneri ve Geri Bildirim : info@doder.org.tr


Tüm haklarý saklýdýr.


instagram.com/denizciogrder/facebook.com/DenizciOgrencilerDernegi twitter.com/denizciogrder









