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Piri Reis Üniversitesi

Merhabalar, Ben Fuat VAR.Piri Reis Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 4. Sınıf
öğrencisiyim. Sevgili Denizci Öğrenciler Derneği ailesi öncelikle bizimle birlikte olup aynı hayalleri
paylaşıp aynı heyecanları duyduğunuz için her bir üyemiz tek tek teşekkürleri borç bilirim.
Türkiye'ye mal olmuş bu büyük ailenin bir parçası olmanın verdiği heyecan beni fazlasıyla motive
etmişti. Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ün de dediği gibi "...Denizcilik sadece ulaştırma işi
değil, iktisadi iş olarak anlaşılacak ve tersaneler, gemiler, limanlar ve iskeleler inşa edilecek, deniz
sporları kulüpleri kurulacak ve korunup geliştirilecektir. Çünkü: Toprakların ucu deniz olan bir
ulusun sınırını, halkının, kudret ve yeteneğinin hududu çizer. En uygun coğrafi konumda ve üç
tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci ulus
yetiştirmek yeteneğindedir. Bu yetenekten yararlanmasını bilmeliyiz. Denizciliği Türk'ün büyük
ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız..."bu bilinç etrafında toplanan
ülkesini seven bu ülkeye inanan, ülke için bir şeyler yapmak isteyen insanların bir çatı altında
toplandığı, projeler yaptığı, eleştirmenin değil geliştirmenin ön planda olduğu, yaratmanın ve
insanlara faydalı olmanın verdiği gurur ve bu gururun getirmiş olduğu mutluluk her şeye bedeldi.
Hayali olanlar insanlarla beraber olmak kişisel gelişimden önce toplumsal gelişimi önemseyen
insanların içinde bulunmak yaptığımız işlerde her zaman bizim için motivasyon kaynağı oldu. Bu
gayeler ve hedefler doğrultusunda 4 sene önce girdiğim bu derneğin şuan 20. Başkanı olarak görev
yapıyorum. Derneğe girdiğim zamandan bu zamana kadar sektörden sayısız insanlarla tanıştım.
Hepsinin vizyonundan misyonundan yararlanmaya kendime yol çizmeye gayret ettim. Daha sonra
bu oluşumun içinde yer almayan yakın çevremde ki arkadaşlarıma da bu güzel ailenin birer ferdi
olması ve aramızda yer alması için sürekli tanıştığım insanların vizyonlarından ve misyonlarından
bahsederek Denizci Öğrenciler Derneği sayesinde bu yönlerini geliştirebileceğini aktardım. Bu
oluşumun içine dahil benimle beraber aynı hayali ve heyecanı paylaşan dostlarımla amacımız içi
dolu söylemler geliştirmek ve bu söylemleri de gücümüzün yettiğince eyleme dönüştürmek oldu.
Bu çerçevede önemli olduğunu düşündüğümüz konularda projeler üretmeye çalıştık çünkü her
zaman aramızdan bir kişi bile çevresinde bulunan bir kişinin hayatına olumlu yönde dokunup onu
yönlendirebildiyse bu doğrultuda amacımıza ulaşmışız demektir. İşte bu dernek bu doğrultuda
benim hayatımın dönüm noktalarından oldu. Dört sene içinde hiçbir pişmanlığım ve keşkelerim
olmadı bu dernekte. Sektörün bilgisinin yanında ikinci bir aile kazanmanın vermiş olduğu bu
mutluluk paha biçilemez bir duygu. Unutmayın Dünya’yı değiştirebilecek güce ve vizyona sahibiz
önemli olan birlik olmak ve üretmektir. Mustafa Kemal ATATÜRK’ün biz gençlere söylemiş
olduğu bu sözü hissederek yaşamanız dileğiyle. “Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir.
Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz”
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Denize gönül vermişlere yeni yılın ilk gününde ‘DENİZDEN’ kocaman merhabalar. Denizci
Öğrenciler Derneğinin 20. Yılında yeni tasarımımız ve yepyeni içerikler ile dergimizin 4.sayısı
huzurlarınızda. Her sayıda daha da iyiye gitmeyi amaç edindiğimiz dergimizde geçmişten gelen
birikimlerin üzerine koyarak devam ediyoruz.
Denizci Öğrenciler Derneğinin başarılarla dolu 19 yılı bitmişken şöyle geçmişe dönüp
baktığımızda vefayı unutmadan, emeği yok saymadan geçmişe sahip çıkmak; yaptıklarımız ve
başardıklarımızın verdiği motivasyonla geleceğe emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Bu yolda
yürürken bütün olacağız. Gelecek hepimizin onu hep birlikte inşa inşa edeceğiz. Denizciliği birlikte
yukarılara taşıyacağız. Bunu yaparken topyekün çalışacağız.
Denizci Öğrencileri derneği olarak kendimize görev olarak üstlendiğimiz denizciliğin geliştirilmesi
ve bu konuda bilincin artırılması için önce sevmek sonra gerçekleri görebilmek gerektiğinin
farkındayız. Bu gereklilik doğrultusunda denizi sevdirmek ve gerçekleri gösterebilmek en büyük
vazifemizdir.
Deniz nasıl uçsuz bucaksız ise sektörde aynı şekilde. Denizcilik sektörünün birçok kola ayrıldığını
biliyoruz ve bunun gereği olarak biz de dergimizi hazırlarken çok farklı alanlara ulaşmaya çalıştık.
Gemi inşadan lojistiğe deniz teknolojilerinden denizcilik tarihi ve kültürüne dair içerikler
oluşturduk. Denizciler olarak güncel gelişmeleri yakından takip etmemiz adına gündemdeki çok
önemli başlıklara değindik. Ayrıca hem öğrencinin hem sektörün profesyonellerinin bakış
açılarının yansımalarını dergimizde görebilirsiniz. Hatta bununla kalmadık bir yükün bakış açısını
da ele aldık. Denizin ulaşamayacağı yer olmamalı düşüncesiyle denize en uzak noktalara bile
dokunmaya çalıştık.
Vefa demişken 20 yıllık süreçte Denizci Öğrenciler Derneğinin kurulmasından bugüne kadar
gelmesinde emeği olan ve bugün bu çalışmaları yapabilmemizde öncü olan değerli büyüklerime
saygılarımızı sunuyoruz.
E-Dergi komisyonuna verdikleri desteklerden ötürü dernek yönetimine;
Çabalarından dolayı E-dergi ekibine teşekkürlerimizi borç biliriz.
Dergimizin varlığını anlamlı kılan siz değerli okurlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz…
Denizde keşfedilecek daha çok şey var. Biz onları sizlere sunmak için yeniden yelken açıyoruz. Bir
sonraki ‘DENİZDEN’ gelişimizde sizlerin huzurlarınızda olana dek denizle kalın…
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Denizcilik fakültelerinde öğrenim gören birçok öğrencinin merak ettiği en temel konulardan
bir tanesi olan denizden karaya geçiş durumundan bahsedelim. Tecrübeli bir kaptan olarak
aktif deniz hayatınızı noktaladıktan sonra ki karaya geçiş sürecinizi anlatabilir misiniz?
Denize tutkulu ve mesleğine gerçekten sevdalı bir denizciyim ancak aile düzeni kurma ve müteakip
kariyerini şekillendirme gerekliliği insanı bir karar verme sürecine itiyor. Bende aile yaşantısı ağır
bastı ve sektörün içinde olmak kaydıyla daha verimli ve daha faydalı olabileceğimi, kendimi daha
iyi geliştirebileceğimi düşündüm. Hedefim uluslararası bir firmada kariyerime devam etmekti ve
bunu da başardım. Günümüzde karada iş imkânları geçmişle kıyaslanmayacak düzeyde çok daha
fazla ancak benim şuan öğrenci olan kardeşlerime tavsiyem mutlak suretle Kaptanlık ya da Baş
Mühendisliğini almadan karaya geçmemeleri, okudukları her bir yıl için en az iki yıl denizde görev
yapmaları, tecrübelerini, bilgi birikimlerini artırmalarını ve ehliyetlerini yükseltmelerini öneririm.
Özellikler Kaptanlık veya Baş Mühendisliğini aldıktan sonra bir süre daha denizde çalışmaları ve
mesleki tecrübelerini arttırmaları ilerde hangi işi yaparlarsa yapsınlar karadaki kariyerlerine çok
büyük katkısı olacaktır. Ben 7 yıl denizde aktif görev yaptım, Uz. Yol Kaptanlığımı aldıktan sonra
kısa bir süre çalışıp karadaki kariyerime Uluslararası bir Boya Firmasında Teknik Servis Temsilcisi
olarak başladım. Uzun yıllar denizde çalıştıktan sonra karadaki yaşantımın ilk döneminde uyum
sağlamanın kolay olmadığını söyleyebilirim. Gemi yaşantısını, kendine has düzen ve hiyerarşisini,
bazen özgürlüğünü bazen dinginliğini aradığım anlar çok oldu. Zamanla yaşantımda denge
sağlandı ama deniz sevdası ve özlemi hiç bitmedi.
Gemi yan sanayi ve gemi boya sanayisinde kariyer olanaklarını ve bu sektörün geleceğini
değerlendirebilir misiniz? Bu alanda çalışmak isteyen denizci öğrencilerin kendilerini nasıl
hazırlaması gerekmektedir?
Öncelikle okudukları bölüm/branş ile alakalı kendilerini çok iyi geliştirmeleri gerekmektedir. Gerek
denizde gerekse karada çalışacak olsunlar mutlak suretle mesleki farkındalık ve bilgi birikimlerini
arttırmaları, denizcilik mesleğinin ana dili olan İngilizceyi iyi bilmeleri, çok iyi konuşmaları ve
mutlaka yanına ilgi duydukları başka ikinci bir yabancı dili koymaları kariyerlerinde
yükselmelerine büyük katkı sağlayacaktır. Gemi yan sanayi dendiğinde aklımıza öncelikle gemilerin
ihtiyaç duyduğu temel ekipman ve malzemelerin imalat, tamir, servis ve temin edilmesi geliyor.

Sektörden
Boya da tabii ki bunlar içinde çok önemli bir yere sahip olan, yeni inşadan planlı bakım-tutuma
kadar gemi var oldukça sürekli ihtiyaç duyulan önemli bir malzeme. Uluslararası birçok boya
firması Türkiye’de aktif olarak faaliyet gösteriyorlar. Yani burada satış, teknik servis, muhasebe,
lojistik, imalat derken tüm organları ile var olan organizasyonlara sahipler. Dolayısı ile boya
sektöründe çalışmaya ilgi duyan öğrenci kardeşlerimiz için mezuniyet sonrası mesleğe
başladıklarında mutlaka kariyer imkânı olacaktır. Özellikle böyle bir yol tercih ettikleri takdirde
onlara işin tekniğini öğrenmeyle başlamalarını tavsiye ederim. Teknik Servis Departmanlarında;
boyanın muhteviyatından çeşitlerine, yüzey hazırlığı tekniklerinden boya uygulamasına, yeni
inşadan geminin havuzlanmasına derken bir çok detayı görme, işi öğrenme ve mesleğe hakim olma
olanağı yakalayabilirler ve sonrasında kariyerlerine satış-pazarlama ile devam edebilirler.

Nippon Paint olarak çevreci ve biyosit (zehir) içermeyen boya teknolojisine verdiğiniz destekler
ile bu kapsamda yaptığınız çalışmalar sonucunda ürettiğiniz dünyanın ilk biyosit (zehir)
içermeyen SPC anti-fouling boyası AquaTerras’tan kısaca bahseder misiniz?
Nippon Paint daima teknoloji üretmeye odaklanmıştır, özellikle antifouling teknolojisinde dünya
lideridir ve hep ilklere imza atmıştır; 1911 yılında ilk antifouling boyayı Nippon üretmiştir. 1990
yılında dünyanın ilk TBT-Free SPC Antifouling boyasını bulmuştur. 2008 yılında Yakıt Tasarrufu
sağlayan Low Friction (LF SEA) Teknolojisini gemilerin kullanımına sunmuştur ve 2013 yılında bu
ürünü geliştirerek %10’un üzerinde yakıt tasarrufu sağlayan Ultra Low Friction SPC Antifouling (ALF-SEA) ile farklılığını bir kez daha göstermiştir.Ancak Nippon’un 2017 yılında lansmanını yaptığı,
teknolojisi eşsiz ve sadece Nippon’a ait olan Dünyanın ilk biyosit içermeyen, çevre dostu SPC
Antifouling Boyası AQUATERRAS; mevcut SPC (self polishing co-polymer) boyalara nazaran çok
daha yüksek performansa sahiptir. AQUATERRAS ile ilk odaklandığımız öncelikli pazar Cruise
(Turistik Yolcu Gemileri) ve Liner (Konteyner, Ro-Ro gibi düzenli hat işletmeciliği) sektörü olup
yakın bir zamanda Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) biyositin antifouling boyalarda etkin
madde olarak kullanımını yasaklaması ile diğer tüm ticari gemilerde de yaygın olarak
kullanılacağını öngörmekteyiz. IMO’nun Deniz ve Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) denizlerin
ve çevresinin gemilerden kaynaklı kirliliği azaltmaya dönük çalışmaları kapsamında 2003 yılında
ağır bir metal ama çok etkili bir biyosit olan kalayın yasaklanması ile boya firmaları bakır, çinko ve
silil gibi diğer biositleri etkin madde olarak antifouling boyalarda kullanmaya başladılar. Bu
uygulama ile denizlerimiz bir nebze korunmuş olsa da denize biyosit salımı tam olarak kesilmediği
için tehdit hafiflese de devam etmiştir. Kesin çözüm ne olursa olsun deniz canlılarına zarar veren
tüm biyositlerin tamamen yasaklanmasıdır. Denizlerimizin ve çevresinin korunmasına büyük önem
veren Nippon Paint bu bağlamda yıllardır sürdürdüğü yoğun çalışmaları 2017’de neticelendirmiş ve
mevcut SPC antifouling boyalardan çok daha yüksek performansa sahip dünyanın ilk ve tek biyosit
içermeyen SPC Antifouling Boyası AquaTerras’ı Dünya Denizcilik Endüstrisinin kullanımına
sunmuştur.

Sektörden
Son olarak STK’larda aktif bir iş adamı olarak denizci öğrenci arkadaşlarımıza üniversite
yaşamının yanı sıra ne gibi faaliyetlerde bulunmalarını öneriyorsunuz?
Günümüzde teknolojinin sunduğu olanaklar gençlerimizi yüz yüze iletişimden her geçen gün
biraz daha uzaklaştırıyor ve sanal ortamlarda iletişim kurmayı tercih eder hale getiriyor. Ve
bunun doğal sonucu olarak yüz yüze iletişim becerilerinden yoksun, konuşurken karşısındakinin
gözlerinin içine bakamayan, kendini ifade etmekte zorlanan bireyler haline geliyor bu
çocuklarımız & gençlerimiz. Ben yarın mesleğe atılacak olan öğrenci kardeşlerime mesleki veya
meslek dışı ayırt etmeksizin mutlaka sivil toplum örgütlerinde aktif görev almalarını öneriyorum.
Öğrenci kardeşlerimiz kariyer günlerine mutlak suretle ilgi göstermeli, okullarını ziyarete gelmiş
olan denizcilik firmalarının temsilcileri ile daima yakın iletişim ve işbirliği içinde olmalıdır. Nasıl
olsa staj vakti geldiğinde gidecek bir gemi bulurum rahatlığıyla değil de çok daha öncesinden iyi
ilişkiler kurup, seçilme-değerlendirilme programlarına dâhil olmaları kendi menfaatlerinedir.
Biz, Türkiye Denizcilik Federasyonu olarak ülkemizdeki Denizcilik Eğitiminin en önemli
sorunlarının başında gelen uygulamalı eğitim ve gemi stajı sorunlarının ve çözüm önerilerinin
tartışıldığı önemli bir çalıştay gerçekleştirdik ve sorunların yapısal çözümüne dönük görüş ve
tavsiyelerimizi ilgili muhataplar ile paylaştık. Staj konusu umarım en kısa zamanda denizcilik
eğitimi alan tüm gençlerimizin kâbusu olmaktan çıkar.
Ulu Önderimizin söylediği gibi “sağlam kafa sağlam vücutta bulunur”, bir denizcinin zihinsel
olduğu kadar mutlaka fiziksel olarak da çok güçlü ve çevik olması gereklidir. Sporu yaşamlarının
ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası haline getirmeleri, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan da
koruyacak ve mesleklerini başarı ile icra ederken zorlanmadan keyif alarak yapmalarına imkân
sağlayacaktır.
Mesleki olduğu kadar kültürel olarak da kendilerini yetiştirmeleri için gençlerimizin bol bol kitap
okuyup, sinema, tiyatro, konser ve gezi gibi grup ile birlikte yapabilecekleri faaliyetlerde
bulunmaları arkadaşları ile dostluklarının pekişmesine ve takım ruhunun gelişmesine de büyük
katkı sağlayacaktır.
Çok kutsal ve seçkin bir mesleğin öğrencileri olarak gençlerimize mesleklerinin kıymetini
bilmelerini ve bu düstur ile hareket etmelerini tavsiye eder, öğrenim hayatlarında başarılar
dilerim.
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Blockchainden bahsedebilir misiniz ?
Blockchain aslında tamamen pazarlama taktiği olarak isim verilmiş ve global olarak dünyada
piyasaya sürülmüş bir veri depolama kaynağıdır. Blockchainin geçmişine bakarsak e-imzaya
dayanır. E-imza 2000li yılların başında Faruk Eczacıbaşı tarafından ilk kez ortaya atılmış belli bir
süre sonra devletin de desteğini alarak devreye girmiş, hükümet tarafından da kullanılan bir
sistemdir. Blockchain, e-imza sisteminin gelişmiş halidir. Blockchain aslında bitcoin dediğimiz sanal
paranın güvence altına alınması, korunabilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Çünkü bitcoinin
kaynağının neresi olduğu bilinmiyor, aslında ortada bir para da yok. Bitcoin ilk piyasa çıktığında
0.17-0.20 Cent değerlerinden günümüzde 20.000 dolarlara çıkmış bir sanal para hikayesidir. Şu an
bu parayı sadece tekil şahıslar para kazanmak amacıyla borsa gibi kullanıyor. Geçmişte bir çok insan
bu yolla büyük paralar kazandı. Ancak şuan güven vermiyor. Güven vermemesinin sebebi paranın
sanal para olmasıdır. Ama bir ülke bu parayı koruma altına alır kullanmaya başlarsa ve diğer
ülkelerce tanınırsa bu paranın geleceğinden bahsedebilriz. Bu konuda Güney Kore 2 farklı
bakanlığınca bitcoini kullanmak istiyor. Ancak şuanda deneme sürecinde eğer başarılı olursa Güney
Kore bitcoini resmi olarak kullanmaya başlayacak. Güney Kore yada herhangi bir ülke bitcoini resmi
olarak kullanmaya başlarsa diğer ülkelerle ithalat ya da ihracat konularında bitcoin ile ödeme
yapılacak. Nakit yerine sanal para kullanımı ortaya çıkmış olacak. Ama şuanda bitcoinin arkasında
bir hükümet olmadığı için bir güvenilirlik sağlamıyor. Bu da blockchoinin çıkış noktası oluyor.
Blockchain verilerin yüklenebildiği ancak geriye dönük verilerin silinemediği bir sistemdir. Bu da
geriye dönük işlemlerin takibi açısından güzel bir avantaj sağlıyor. Bir avantajı da bir çok kaynak
tarafından kontrol edilebiliyor olmasıdır. Bu anlamda blockchain, verilerinizi koruma altına almış
oluyor. Dezavantajı olarak, şuanda resmi olarak tanınırlığı olmadığı için herhangi bir
güvenirliliğinin olmamasını söyleyebiliriz. Yani blockchain sistemini kontrol eden yapı, isterse bir
anda yok edebilir.

Gündem
Blockchainin sektöre girişinden bahsettik. Peki bu sistemi Maersk, IBM gibi dev firmalar
kullanmaya başladıktan sonra sektörde ne gibi etkiler oldu ?
İlk olarak Maersk ve Fujistsu IBM’le anlaştı. Bu firmalar kendi müşterilerinin verilerini IBM’in
desteği ile Blockchain dediğimiz sistemde oluşturarak devam edecek. Aslında bildiğimiz kredi
kartlarının korunması gibi bir güvenlik sistemi. Sorumluluğu bu korumayı sağlayacak firmaya ait .
Hızlı, güvenilirliği kişiye veya firmaya göre göreceli, takibi kolay ve bir çok kaynaktan kontrol
edilebilir bir sistem. Fujitsu, Maersk, SİTCUM gibi firmalar kolaylıkla kendi verilerini kontrol
edebilir. Ama güvenilirliğin sağlanması önemli nokta.
2 seçenek var. Ya kullanımı ciddi bir şekilde artacak ya da batacak. Benim şahsi kanaatim 2019
sonunda çökebilir. 2 sebepten dolayı bu yorumu yapıyorum. Birincisi sadece ülkemizde değil
ekonomik sorun, dünya genelinde küresel sorunlar var. İkincisi bunu kullanan bir hükümet yok.
Bunun öncülüğünü de kim yapar bilmiyorum. Güney Kore denemeler yapıyor lojistikte kullanmak
için. Eğer ki başarılı olursa lojistikte kullanmaya başlayacak. Lojistik alanında bunun
kullanılmasında da başarılı olunursa, hükümet olarak da kullanmaya başlayacak. Devamında ise
blockchainin kullanımı fazlasıyla artar. Bunun sonucunda ülkeler arası veri akışı daha hızlı olur.
Blockchain, sistem üzerinden yalnızca kendi işlemlerinizi rahatlıkla takip edebileceğiniz bir yapıda.
Ama sistemin kurucusu tüm kullanıcı verilerine erişebilecek, tüm işlemleri takip edebilecek. Şuan
için IBM bu konumda diyebiliriz. Bu sebepten veri güvenliği ön plana çıkıyor. Dünya genelinde
siber saldırılar mevcut. IBM bu durumlara karşı da güvenliği sağlamak zorunda. Müşterilerin
güvenliğini sağlarken aynı zamanda dışarıdan gelebilecek müdahalelere karşı kendi sisteminin de
güvenliğini sağlamak zorunda kalacak. Bunun yanı sıra gıda güvenliğine yönelik, tedarik zincirinde
blockchain teknolojisi ile izleme sistemi kurulacak. Walmart ,Unilever, Nestle, Clogger gibi şirketler
de IBM ile anlaştı. Zaten ilk olarak Maersk’ün IBM ile anlaşmasından sonra bir başkası bu hizmeti
vermediği için herkes IBM ile anlaşıyor. Şu anda IBM bunun tabanını oluşturmuş durumda.
Hükümetler ilk olarak Bitcoin’i resmi olarak kullanırsa Blockchain de resmiyete dönüşür. Bitcoin,
sanal para dediğimiz olay eğer ki hükümetler tarafından korunmazsa ömrü çok uzun değil.
Schenker Arkas olarak bu konuya yaklaşımınız nedir ?
Firmalar verilerini birbirleri ile paylaşırlar. Maersk girdiyse MSC de girebilir. Msc girerse Arkas da
sırasıyla Schenker, Lloyd,OOCL de girebilir. Sonuçta birbirleriyle iş yapan firmalar. Karşılık bulmak
önemli. Güney Kore kabul ettiği takdirde Rusya, Çin, Amerika, Türkiye ve Avrupa ülkeleri de kabul
ederse nakit para ile değil bitcoin ile ödemeler yapılır. Sanal para hem pratiklik sağlar hem de
paranın bankalar arasında kayıp olma ihtimalini de ortadan kaldırır.
Arkadaşın iyisini kötüsünü yolculukta tanıyacaksın derler işte bu yola ve yolculuğa kimler çıktı ise
birbirlerini orda tanıyacaklar…

Denizcilik Kültürü

Erkan GÜNDOĞDU
Piri Reis Üniversitesi

KARAYİP KORSANLARI : JACK SPARROW’UN GİZEMİ
Jack Sparrow'a John Ward, nam-ı diğer Yusuf Reis adlı Türk korsanının ilham verdiğini biliyor
muydunuz? Cevabınız 'Hayır'sa acayip bir korsan hikâyesine yelken açmak üzeresiniz, haberiniz
olsun!

JOHN WARD'DAN YUSUF REİS'E
1553 yılında Faversham’da doğdu. Gençliğini balıkçılık yaparak geçiren Ward, 1558’de
İspanyolların İngiltere’yi işgale kalkışması üzerine kraliçenin izniyle korsanlığa başlar. İlginç de
bir lakabı vardır; Kaptan Jack Birdy, yani kuş Jack. Bu isimle yıllarca korsanlık yapar. 1602’de
Katolik rehinelerle dolu Danimarkalı bir gemiyi yağmaladığı için Karayipler' de hapse atılır.
1603’te tahta çıkan I. James İspanya ile barış ilan edince ordudan ayrılan John, adamlarıyla
limandan çaldığı küçük bir gemiyle büyük bir Fransız gemisini ele geçirir. Ona da tıpkı
kendisininki gibi ironik bir isim takamadan duramayacaktır. “Little John” adını koyar gemisine.
Adamları tarafından kaptan seçilen John, baskı altında olduğu memleketini terk ederek, Küçük
John’la Katolik gemilerini yağmalamak üzere Akdeniz’e açılır. Burada Osman Dayı adında,
kendisi gibi aslen İngiliz olan başka bir korsanla tanışır. Bir süre sonra da mürettebatıyla beraber
Müslüman olur. Yusuf adını alan John, başındaki şapkayı çıkarır ve yerine filmdeki gibi olmasa da
Müslüman alameti olan sarık sarar.
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SPARROW'UN BAŞLIĞINDAN SARKAN AY YILDIZ
Jack Sparrow'un başlığından sarkan ay-yıldız işlemeli aksesuarın yapımcılar tarafından kaptanın
Osmanlı vatandaşı bir Türk ve Müslüman oluşuna atfen kullanıldığı tahmin ediliyor.

70 YAŞINDA VEBADAN ÖLDÜ
Yusuf Reis 1622 yılında Tunus’ta vebadan öldü. 70 yaşındaydı. Günümüzde memleketi
İngiltere’de kimileri onu hain bir korsan olarak görürken, özellikle Müslüman İngilizler ‘in
gözünde Türker’e korsanlığı öğreten, alçakgönüllü, korkusuz ve büyük İngiliz denizcidir Yusuf
Reis..

Deniz Teknolojileri

Y.Erdem GÜRSOY
Nişantaşı Üniversitesi

DENİZALTI İLETİŞİM SİSTEMLERİ
Daha önce denizaltılar yer yüzüyle nasıl iletişim kuruyor merak ettiniz mi? Etmemiş olsanız bile
bu konunun ilginizi çekeceğinden eminim.
Denizaltılar tahmin edileceği gibi yüzeye yükselip deniz seviyesinin üstüne anten uzatarak VHF
(Very High Frequency) radyo transmisyonu kullanırdı. Fakat bir denizaltının en savunmasız
olduğu konum su yüzeydir. Bu yüzden Amerikan ordusu başta olmak üzere bu duruma bir
çözüm bulmak için yola çıktı.
Soğuk savaş döneminde aylar boyunca su altında kalabilecek denizaltılar geliştirildi ve bu
denizaltılarla iletişim kurulması gerekiyordu. Ardından ordu tarafından yapılan araştırmalar
sonucunda VLF (Very Low Frequency) radyo transmisyon teknolojisi bulundu. VLF dalgaları
zeminden ve alçak iyonosferden yansıyarak, atmosferde zig zag şeklinde ilerliyordu. Bu yüzden
radyo sinyalleri engellere takılmadan çok uzak mesafelere ve deniz seviyesinin 20 metre altına
kadar iletilebiliyordu. Bu radyo sinyallerini almak isteyen denizaltılar yüzeye yaklaşıyor veya daha
derin bir seviyeden uzattıkları harici şamandıra anteni ile tespit edilme riskini azaltıyorlardı.
Bunun yanı sıra VLF yayın bölgeleri birkaç kilometre kare büyüklükte oldukları ve denizaltılara
onlarca metre uzunluğunda antenlerin takılması mümkün olmadığından VLF yayınları dakikada
450 kelime halinde istasyon-denizaltı yönünde tek taraflı yapılır.
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Son yıllarda yine ordu tarafından ELF (Extremely Low Frequency) radyo transmisyon teknolojisi
kullanılmaya başlandı. ELF transmisyonundaki dalgalar deniz suyunu yüzlerce metre
delebiliyordu buda denizaltılar için güvenli derinliklerde sinyal almaları anlamına geliyordu.
Fakat burada da bir sorun ortaya çıktı. Bir frekansın iletilme mesafesi, anten uzunluğu ve çıkış
gücüyle orantılıdır.

Deniz suyunu yüzlerce metre delebilecek bir transmisyon teknolojisinin ne kadar güçle çalıştığını
ve bu radyo istasyonlarının çevresine yayacağı enerjiyi ve bu enerjinin insan sağlığı üzerindeki
etkilerini tahmin etmek oldukça zor. Bu yüzden ELF istasyonları, istasyonlara fazla yakınlaşma
durumunda, uçak düşmesi, kalıcı hücre hasarı ve kafatası içinde ses yankılanması gibi sebeplere
yol açtığı düşünülerek tepki gördü. Tüm bu iddialara rağmen günümüzde hala kullanılmaktadır.
Tüm bu teknolojilere ek olarak Submarine Satellite Information Exchange Subsystem (SSIXS) ve
deniz yatağı istasyonlarıyla tek taraflı olmak üzere denizaltılar ile temas kurulmaktadır.
Günümüzde yukarıda bahsedilen iletişim sistemlerinin tümü aktif olarak kullanılmaktadır.
Gelecekte karşımıza daha farklı iletişim sistemleri çıkacak mı? Hep beraber göreceğiz.

Etkinliklerimiz
Denizci Öğrenciler Derneği 20.dönemin ilk delegasyonunu Piri Reis Üniversitesi’nde 355
kişinin katılımı ile gerçekleştirdi !

Komisyon tanıtımlarının yapıldığı ve 20. Dönem projelerinden bahsedilen delegasyona Piri Reis
Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,İstanbul Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Yıldız
Teknik Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ,
Nişantaşı Üniversitesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğrencileri katılım gösterdi.

Etkinliklerimiz
Denizci Öğrenciler Derneği Marport Limancılık Eğitimini tamamladı !

Marport çalışanları tarafından liman bünyesinde çalışanlara verilen Marport Limancılık
Eğitimi, Denizci Öğrenciler Derneği ve Marport iş birliği ile sektöre daha donanımlı bir
şekilde hazır olmak adına ilk kez öğrencilere verildi. İki etaptan oluşan eğitimin ilk etabı 7
Aralık Cuma günü Denizcilik Federasyonu’nda gerçekleşti. 1.oturumda Tolga ÖZBEY (İş
Geliştirme ve Operasyonel Eğitimler Yöneticisi) limancılık ile ilgili temel bilgiler verirken,
2.oturumda Can ÜNAL (Gemi Planlama Şefi) gemi operasyonları hakkında paylaşımlarda
bulundu. İlk etabın son oturumunda Bahadır ÖZAKBULUT (CFS ve Ambar Yöneticisi) CFS
terimleri, operasyonlarından ve depolama işlemlerinden bahsetti. Eğitime katılan üyeler
oturumlara aktif bir şekilde sorularıyla katılım sağladı. 14 Aralık Cuma günü Gökhan İRİS
(CFS ve Ambar Müdürü) sunumuyla Marport Limancılık Eğitimi’nin 2.etabı başladı.
Gökhan İRİS CFS ve ambar operasyonlarındaki süreçlerden ve kapı operasyonlarından
bahsetti. 2.oturumda İsmail KAYMAKÇIOĞLU (Liman Hizmetleri Faturalama Şefi) limanda
kullanılan ücretlendirmeleri, ticari tarifeleri ve operasyonların finansal boyutlarını
katılımcılara aktardı. Son oturumda Tolga ÖZBEY (İş Geliştirme ve Operasyonel Eğitimler
Yöneticisi) kişisel gelişim ve sektöre daha hazır bulunmak adına tavsiyelerde bulundu. Eğitim
sonunda katılım gösteren üyelere sertifika verildi.

Etkinliklerimiz
Denizci Öğrenciler Derneği geleneksel kahvaltısı Moda Spor Kulübünde gerçekleşti.
Yoğun katılımın olduğu kahvaltı buluşmasında farklı üniversitelerden öğrenciler arasında
samimi ortam oluşturuldu.

Denizci Öğrenciler Derneği Türkiye Turnesi kapsamında gerçekleştirdiğimizin sunumların
ilk durağı Bülent Ecevit Üniversitesi oldu.
Katılımcıların yoğun ilgisi ve beğenisini toplayan sunumun ardından bu seneki komisyonlardan
bahsedildi.

Etkinliklerimiz

AKVARYUMDAKİ MİNİK İNCİLER…
Denizci Öğrenciler Derneği olarak geleneksel hale getirdiğimiz sosyal sorumluluk
projelerine bir yenisini daha ekledik. Bu yılki projemiz Küçükyalı Sevgi Yuvası’ndaki
kardeşlerimize güzel bir yılbaşı hediyesi vermekti. Bu projemizi yapmaktaki amacımız,
manen ve vicdanen bize düşen sorumluluklarımızı yerine getirebilmekti. Sevgiyle büyüyen
çocuklar, yarının başarılı, kendi ayakları üzerinde sağlam duran bireyleri; bu bireylerden
oluşan toplum ise sağlıklı bir toplum demektir. Bu amaçtan yola çıkarak Denizci Öğrenciler
Derneği olarak bizim de üzerimize düşen görevlerin farkındalığıyla 30 Aralık 2018 Pazar
günü Tuzla Marina ViaSea Akvaryum ’da kardeşlerimizle güzel bir gün geçirmek istedik.
Yılın bu son günlerinde elimizden geldiğince onlara sevgimizi aktarmaya, bu soğuk kış
günlerinde onları sevgimizle ısıtmaya çalıştık.
Günümüze sabah saatlerinde yurda gidip kardeşlerimizi yurdun kapısının önünde
karşılayarak başladık. Müdire Hanımın da izniyle öğretmenleri eşliğinde kardeşlerimiz ile
buluştuk. Ardından servisimize binip Tuzla yoluna koyulduk… Çok geçmeden akvaryuma
vardık. Giriş biletlerimizi aldıktan sonra yavaş yavaş içeriye girmeye başladık.
Kardeşlerimizle beraber deniz canlılarını tanıdık. Daha önce hiç görmedikleri deniz canlıları
ile karşılaştıklarını ifade ettiler. Heyecanları gözlerinden okunuyordu. Hepsi birbirinden
mutluydu. Gezimizin sonuna doğru günü ölümsüzleştirebilmek adına fotoğraflar çekildik.
Akvaryumdan çıktıktan sonra hep beraber yemek yedik. Yemek yerken bol bol sohbet ettik.
Gördüğümüz deniz canlıları hakkında birbirimize yeni bilgiler verdik.Kardeşlerimizin
okuduğumuz bölümler ve derneğimiz hakkındaki sorularını yanıtladık,aralarında ilerde
denizcilik mesleğini seçmeyi isteyenlerin de olması bizleri çok mutlu etti. Yemeğimiz
bittikten sonra tekrar servisimize binip yuvamızın yolunu tuttuk. Yuvamıza geldiğimizde her
bir kardeşimiz ile tek tek vedalaştık. Onları tekrar buluşacağımıza dair anlaştık.
Unutamayacağımız çok güzel ve anlamlı bir gün geçirmiş olduk.

Bu etkinliğimizi düzenlerken bizden yardımlarını esirgemeyen başta Küçükyalı Sevgi Yuvası
Müdiresi Sevnur YİĞİTLER’E, bize kapılarını sonuna kadar açan ViaSea Akvaryum’a ve bu
etkinliğimizi gerçekleştirirken yanımızda olan tüm arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz

Komisyonlarımız

Muhammed DİNÇDOĞAN
Piri Reis Üniversitesi

Su Sporları Komisyonu
Su Sporları Komisyonu'nu denizciliğin meslekten öte bir yaşam tarzı olması gerektiğine
inanarak 20. yönetim dönemimizde açmış bulunmaktayız.Dalgıçlık ve Yelken eğitimi ile denizin
tüm güzelliklerini keşfedeceğiz.Devamlılık ve pratiğin esas olduğu bu branşları hava şartları
dolayısıyla 2. Eğitim dönemine ertelemek durumunda kaldık.Bunu avantaja çevirerek yaz
mevsiminde birçok üyemiz branşlarına ara vermeden devam edebilecek.
Dalgıçlık
Sualtı güzellikleri ile disiplinin kombine edildiği eşsiz bir spor dalı.Delegasyonda konuşulduğu
üzere dalış eğitimi Taner Güzeller tarafından Tuzlada verilecek. 2 saat teorik 14 saat pratik
havuz eğitimi olarak toplamda 16 saat.Eğitimin daha verimli olması açısından birkaç
üniversitenin eğitim havuzları için görüşmelerimiz devam etmekte.Eğitim sonunda su altı
yeteneklerinin tamamı kazandırılacak ve 1 Yıldız SSI sertifikası almaya hak kazanılacaktır.SSI
dünya çapında bir kuruluş olup dalış kariyerinize farklı ülkelerde devam etmenizi
sağlayacak.Ayrıca mesleki anlamda sanayi dalgıçlığı için bir temel atmanızı sağlayacak.
Yelken Branşı
Kalamış marinada Fenerbahçe Spor Kulübü ile anlaştık.2 saat teorik eğitim 13 saat pratik eğitim
olmak üzere toplam 15 saat eğitim verilecektir. Kurs haftasonu olacak ve kurs süresi yaklaşık 7
hafta olması planlanmakta,hava şartlarına bağlı olarak süresi uzayabilir. Eğitim sonunda temel
denizcilik bilgileri,bir yelkenliyi tek başına kullanabilme yeteneği kazandırılacaktır. Eğitimi
tamamlayan üyelerimize DÖDER ve Fenerbahçe SK imzalı katılım belgesi verilecektir.

Komisyonlarımız

Onur YILDIZ
Piri Reis Üniversitesi

Mentörklük Komisyonu
Mentörlük komisyonu dernekteki yeni üyelerimize okul ve okuldan sonraki çalışma hayatlarında
önemli noktalara değinerek onların daha başarılı olmalarını sağlamak amacıyla derneğimizin 20.
senesinde kurulmuştur. Dernekteki bütün üyelerin faydanabileceği bu komisyonumuz yeni bir
komisyon olmasına rağmen yoğun ilgi görmüştür. Çeşitli üniversiteden belirlenen 8 mentör ile
başladığımız bu komisyon 30 kasımdan itibaren faaliyet göstermeye başlamıştır. Komisyonda
mentilerini atadığımız mentörler 3 ana başlık altında mentilerine bilgi, birikim ve tecrübeleri
aktaracaktır. Bu 3 aylık periyodtan sonra ise uzman bir bilir kişi tarafından bu 3 ana başlığı ele alan
bir seminer düzenlenecektir. Geleceğine daha iyi şekil vermeyi isteyen tüm üyerimizin bu
komisyonda yer almaları gerektiğini hatırlatır başarılı bir gelecek dilerim…

Komisyonlarımız
Kübra AYDIN

Piri Reis Üniversitesi

Yağmur DEMİR

İstanbul Üniversitesi
Denizci Öğrenciler Derneği’nin en yeni ve kapsamlı komisyonu
“Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya”!
Halka İlişkiker ve Sosyal Medya komisyonu derneğin sosyal medya hesaplarının yönetimi,
YouTube kanalının aktif olarak kullanılması, YouTube için çekim ve içerik üretilmesi, sosyal ve
mesleki etkinliklerin düzenlenmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi alanlarında
hizmet veriyor.
“HiSocial” ismi altında komisyon için hizmet veren 82 katılımcılı bir ekibe sahip komisyon yaratıcı
fikirleriyle fark yaratarak başarılı etkinliklerin altına imza atmaya şimdiden tüm hızıyla başladı.
Öncelikli faaliyeti tercih dönemi kararsızlıklarını bir nebze olsun ortadan kaldırmaya yönelik olan
“Tercih Gemisi” video seriysiydi. Serinin çekimleri Temmuz ayı tercih döneminde henüz yeni
kurulmuş olan “DÖDERMedya” ekibi tarafından yapıldı. Çıkan videoların başarısı ve aldığı olumlu
geri dönüşler, ekibin çalışmalarını sürdürürken ortaya çıkan inanılmaz enerji aslında komisyonun
geleceği hakkında mükemmel bir ön görü oldu.
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HiSocial ekibi çalışırken temel hedef olarak öncelikle eğlenmeyi ele aldı çünkü yaparken
eğlendiğimiz ve mutlu olduğumuz bir işin sağladığı verimi hiçbir çalışma biçimi sağlayamaz. Bu
yüzden ekibin çalışırken mutlu olması, hevesli olması büyük bir gereklilik. Komisyonumuz için bu
yapıya sahip olması da değerli bir şans öğesi, bir diğer şans öğesi ise komisyon üyelerinin
duyarlılığı. Bu duyarlılığı ise ilk sosyal sorumluluk projemizde geleceğimizin hazinesi çocuklarımızı
denizlerin hazineleriyle tanıştırdığımız akvaryum gezisi etkinliğinde vurgulamış olduk. Ekibin
projeyi hayal ederken, planlarken, hayata geçirirken gösterdiği özverili, düşünceli tavır hepimizin
ön plana çıkarmamız gereken yönümüz olan duyarlılığı bize hatırlattı.
Hisocial ekibinden ve çalışmalarından bu denli bahsederken sadece bu anlattığımız etkinlikler
komisyon verimliliğini anlatmak için yetersiz ve haksız olur. Çünkü DÖDERMedya sadace bir
video serisiyle sınırlı kalmadı içerik üretmeye, çekimlere ve yayınlamaya sürekli olarak devam etti
ve bu sürekliliği yeni çalışmalarıyla sürdürmekte. Tüm bunlarla birlikte HiSocial gelecek dönemin
tüm plan taslaklarını hazırladı ve üzerinde çalışmayı yüksek performansla sürdürüyor. Sizlerinde
bu projelerimizi merakla beklemenizi umuyoruz ve ayata geçirdiğimiz planlarımızın tüm
aşamalarından haberdar olun istiyoruz.
Bu yüzden bizi takipte kalın; kanalımıza abone olup videoların beğen butonuna tıklamayı
unutmayın ;)
Sevgilerle HiSocial.

Ne okumalı ? Ne izlemeli ?

Yönetmen: Paul Greengrass
Oyuncular: Tom Hanks, Catherine
Keener, Barkhad Abdi...
Tür: Dram, Gerilim
Ülke: ABD

Yazar: John Monaghan
Yayınevi : Yeditepe Yayınevi

Yönetmen: Ron Howard
Oyuncular: Chris Hemsworth, Benjamin
Walker...
Tür: Macera, Fantastik, Dram, Epik
Ülke: ABD

Yazar: Tayfun Timoçin
Yayınevi : Yazarın Kendi Yayını

Ödüllü Bulmaca
Hadi bul hediyeyi kap !

BÜYÜK ÖDÜL

1 ÖĞRENCİYE
20. ULUSAL DENİZKIZI
KONGRESİ ÜCRETİNDE
%50 İNDİRİM HAKKI

1Fotoğraftaki teknenin türü
2Denizcileri cezalandırmak amacıyla yapılan örme halat
3Trinket ve mayıstıra yelkenlerinin altabaşo yakalarını, baş taraftan serenin üzerine
kaldırmakta kullanılan selviçeler
4Zincirin, gemideki (zincirlikte ya da volta edildiği yerdeki) ucu
5İstanbul Boğazı’nda oluşan ters akıntı
6Kapalı, sakin sularda kullanılabilen küçük tekne
7Akdeniz’de, kıble keşişleme arası esen kuru, sıcak, tozlu rüzgar
8Geminin yüklemeye hazır olması gereken son tarih
9Verimlilik
10- Yanmış kömürden arta kalan cüruf
Ödül için cevaplarınızı : alifatihyazar@doder.org.tr
*Anahtar kelime ile birlikte bulmacanın tamamı çözülmüş halde
göndermeniz gerekmektedir. Kazanan kişi gelen cevapların arasından
çekiliş ile belirlenecektir.

Alperen ŞAŞMAZOĞLU
Piri Reis Üniversitesi
Malik CİVAN
Piri Reis Üniversitesi

Erkan GÜNDOĞDU
Piri Reis Üniversitesi

Salih TULGAR
Piri Reis Üniversitesi

DENİZDEN
SAYI : 4
Şikayet, öneri, geri bildirim : info@doder.org.tr

facebook.com/DenizciOgrencilerDernegi

Tüm hakları saklıdır.

instagram.com/denizciogrder

youtube/Denizci Öğrenciler Derneği

twitter.com/denizciogrder

