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Başkandan
Fuat VAR

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 üyemize teşekkürlerimi 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 olan 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 olan, 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. Bu dernekte
geçirdigim 4 sene içinde hiçbir keşkem ve pişmanlığım olmadı . Sektörün bilgisinin yanında ikinci
bir aile kazanmanın vermiş olduğu bu mutluluk paha biçilemez bir duygu. Unutmayın; dünyayı
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”

Editörlerden
Ali Fatih YAZAR

Piri Reis Üniversitesi

Mehmet TATLI

İstanbul Üniversitesi
Denize gönül vermişlere ‘DENİZDEN’ kocaman merhabalar. Denizci Öğrenciler Derneğinin 20.
Yılında yeni tasarımımız ve yepyeni içerikler ile dergimizin 5.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 omuz omuza
olacağız. Gelecek hepimizin onu hep birlikte inşa edeceğiz. Denizciliği birlikte yukarılara
taşıyacağız.
Denizci Öğrenciler Derneği olarak kendimize görev olarak üstlendiğimiz denizciliğin geliştirilmesi
ve bu konuda bilincin artırılması hususunda önce severek sonra gerçekleri görerek başlamamız
gerektiğinin farkındayız. Ayrıca bu sorumluluğu yerine getirirken gereken ciddiyeti ve hassasiyeti
göstermek; çalışmalarımızı titizlikle yürütmek durumundayız. Bu gereklilik doğrultusunda denizi
sevdirmek ve herkesin gerçekleri görmesini sağlamak en büyük vazifemizdir.
Deniz nasıl uçsuz bucaksız ise denizden gelen dergimizin de öyle olmasını istedik. 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 açılarını dergimize yansıtmaya çaba gösterdik. Denizin ulaşamayacağı yer
olmamalı düşüncesiyle denize en uzak noktalara bile dokunmaya gayret ettik.
Vefa demişken 20 yıllık süreçte Denizci Öğrenciler Derneğinin kurulmasından bugüne kadar
gelmesinde emeği olan ve bugün bu çalışmaları yapabilmemizde öncü olan değerli büyüklerimize
saygılarımızı iletiyoruz.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…

Gündem
Prof. Dr. Soner ESMER
DEÜ Denizcilik Fakültesi
Öğretim Üyesi

DENİZCİLİKTE GELECEK BEKLENTİLERİ
Yeni küreselleşme modelinde küresel ekonominin çok daha fazla kırılgan olduğunu görüyoruz.
Özellikle 2009 yılında yaşanan son küresel ekonomik krizden bu yana dünya ekonomisi yavaşladı.
Taşımacılık sektörünün ekonomik gelişmelerden doğrudan etkilendiği dikkate alınırsa, bu
ekonomik durgunluk döneminden olumsuz etkilendiği kolayca anlaşılır. Dünyanın önde gelen
ekonomi ve finans kurumlarının yakın dönemli öngörülerine bakıldığında bizi zor bir yılın beklediği
anlaşılıyor. Bu noktada ülkemizdeki deniz taşıma miktarlarının ve dolayısıyla liman elleçlemelerinin
2019 yılında gerilemesi ya da çok düşük oranlarda gelişmesi beklenebilir.
Dünya denizcilik sektörü değerlendirildiğinde de sektöre ilişkin beklentilerin yüksek olmadığı
görülebilir. İçinde yaşadığımız bu kritik dönemde sektörün geleceğinin tahmin edilmesi ihtiyacı,
birçok kurum tarafından hissedilmiş ve denizcilik sektörünün geleceğine ilişkin birçok talep tahmini
çalışması denizcilik sektörünün saygın kurumları tarafından gerçekleştirilmiştir. Örnek olarak
Lloyd’s List deniz taşımacılığının 2026 yılına kadar her yıl ortalama %3.1 oranında artacağını
öngörmüştür. Aynı kurum yük bazında konteynerin yine 2026 yılına kadar ortalama %4.6, kuru
dökme yüklerin %3.6 ve sıvı dökme yüklerin %2.5 oranında artacağını öngörmüştür. Görüldüğü gibi
Lloyd’s List sıvı yüklerdeki artışın diğer yüklere göre düşük olacağını tahmin etmektedir.

Diğer yandan UNCTAD 2022 yılına kadar konteyner taşımacılığı öngörüsünü %5, ham petrol
taşımacılığı öngörüsünü % 1.2 ile oldukça düşük tutmuştur.
Denizcilik sektörüne ilişkin daha uzun dönemlere yönelik tahmin çalışmaları da yapılmaktadır.
Örneğin DNV-GL’nin yaptığı tahmin 2050 yılına kadar uzanmaktadır.

Gündem

DNV-GL’nin tahminine göre 2030, 2040 ve 2050’li yıllarda toplam deniz taşımacılığı sırasıyla 14.6,
15.6 ve 16.3 milyar tona ulaşacaktır. Kuru dökme yükler 2050 yılında yine en fazla elleçlenen yük
grubu olarak tahmin edilmekte ve onu bu kez 4 milyar ton ile (sıvı yükler değil) konteyner
izlemektedir. Konteyner taşımacılığındaki bu önemli artış beklentisi aslında gelecekte deniz
taşımacılığının seyri hakkında da önemli ipuçları vermektedir.
Yine DNV-GL’nin tahmininde 2017 yılında 3 milyar ton olan toplam ham petrol ve petrol ürünleri
taşımacılığının, 2030’lu yıllarda 3,7 milyar ton pik noktasına ulaştıktan sonra gerilemeye
başlayacağı ve 2050’li yıllarda 2,6 milyar tona gerileceği öngörülmektedir. Bunun temel nedeni
dünyada fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması beklentisidir.
Petrol gibi kömür taşımacılığındaki azalma beklentisine vurgu yapmak için kuru dökme yükler
“kömür” ve “diğer dökme yükler” olarak ikiye ayrıldığında 2030 yılına kadar kömür dışı kuru
dökme yüklerin (tahıl, demir cevheri, minör dökmeler gibi) %2,4 oranında artışını sürdüreceği
fakat sonrasında artışın yavaşlayacağı tahmin edilmektedir.
Aşağıdaki şekilde yük tahminleri ışığında yük gruplarındaki artışın grafiği görülebilir, bu sayede
yük gruplarındaki düşüşler ve azalmalar kolayca takip edilebilir.

Umarım kısa dönemde Türk denizciliği beklenen olumsuz ekonomik koşullardan en düşük
zararlarla çıkar ve daha da önemlisi hasarlar kalıcı olmaz.

Denizcilik Kültürü

Erkan GÜNDOĞDU
Piri Reis Üniversitesi

Yasin BÜYÜKAYDIN
Kocaeli Üniversitesi

Bizans’ı Korkutan Türk Denizci : Çaka Bey
"... Dinle beni: Önce inanmak gerek..."
1071 Malazgirt Zaferi’nin ardından Anadolu’da Türkmen beyleri tarafından kurulan beylikler
ortaya çıkmıştı. Türkler, Anadolu’da her kıyı bölgesinde kontrolü ele aldığı sırada Çaka Bey de
gözünü İzmir’e dikmiş, fethini gerçekleştirip İzmir’deki Türk Beyliği’ni kurmuştur. Çaka Bey
tarihte ilk Türk denizcisi olarak Anadolu’da hakimiyet kurmuş ve ilk Türk deniz savaş filosunu
oluşturarak Bizans’ı titretmiştir.
Alparslan’ın Anadolu fethi için görevlendirdiği Çaka Bey, Sultan Turasan’ın kontrolünde
bulunuyordu. Sultan Turasan ile birlikte İstanbul’a yaptıkları seferlerin birinde Bizans’a esir
düşmüş, İmparator Nikephoros Botaneiates’in sarayına gönderilmiştir. Bizans dili ve savaş
taktiklerini öğrenen Çaka Bey, saraydaki esaret günlerinde İstanbul’u fethetmeye yönelik
planlarını ve stratejilerini yapmıştır.
Selçuklu ile aile bağı kurdu
Peçenekler ile iş birliği yapıp İstanbul’u kuşatmayı hedefleyen Çaka Bey,
Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan ile kızını evlendirmiş ve güçlü bir dostluk
bağı kurmuştur. Bunun üzerine Bizans imparatoru donanmasını Çaka
Bey'in üzerine yollamıştır. Türklerin ilk deniz muharebesi olan bu savaşı
Çaka Bey kazanmış, bu olay tarihe ''Koyun Adaları Deniz Savaşı'' olarak
geçmiştir. Büyük bir zafer elde eden Çaka Bey bazı önemli adaları,
İzmir'den Çanakkale'ye kadar olan yerleri ve Bizans'ın Trakya kısmını ele geçirmiştir. Sonrasında
büyük bir donanma kurarak Edremit ve Çanakkale bölgelerini ele geçirmiştir.

Denizcilik Kültürü
Bizans’ın değişmez gerçeği
Çaka Bey, İstanbul'u fethetmeyi planlamıştır. Bunun üzerine Bizans İmparatoru I. Aleksios
Komneos hem Bizans hem de Selçuklular için bir tehlike olduğunu belirttiği Çaka Bey'e karşı l.
Kılıç Arslan ile ittifak kurmuştur.
Abidos kuşatması sırasında Bizans donanması denizden Selçuklu ordusu ise karadan Çaka Bey'e
karşı saldırıya geçmiştir. İki devlet arasındaki ittifaktan haberi olmayan Çaka Bey I. Kılıç Arslan
ile bir görüşme talep etmiş ancak I. Kılıç Arslan, daha önce Çaka Bey'in kız kardeşiyle evlenmiş
olmasına rağmen verilen ziyafet sırasında kılıcını çekerek kendisini öldürmüştür.
Çaka Bey'in ölümünden sonra İmparator Komnenos, I. Kılıç Arslan'ı Nikea'dan (İznik)
çıkarmak ve olası Türk saldırılarını püskürtmek için Avrupa'daki Hristiyan devletleri harekete
geçmiş ve I. Haçlı Seferi'nin başlamasını sağlamıştır.
Hocasının gözünden Çaka Bey
"Çaka Bey!"
"Evet, eski talebeniz. Siz görünce sevinir mi, üzülür mü bilmiyorum."
"Korsan mı olmuş?"
"Öyle derler. Üç yıl içinde muazzam bir donanma kurmayı başarmış, insanın aklı duruyor.
İzmir, Urla Foça elinde. Gittikçe de genişliyor."

Deniz Kazaları

Y.Erdem GÜRSOY
Nişantaşı Üniversitesi

Tarihi Deniz Kazaları - Torrey Canyon
Denizcilik sektörünün gelişimini sağlayan en büyük unsur deniz kazalarıdır. Uygulanması
gereken ve ihmal edilen bilumum davranıştan kaynaklanan kazalar bazı durumlarda
mühendisleri ve avukatları daha çok çalışmaya itiyor. Bu sayıda size Torrey Canyon olayını
anlatacağım.
Torrey Canyon olayı zamanının en büyük petrol tankeri felaketidir. Torrey Canyon 60.000 ton
petrol taşıma kapasitesine sahip inşa edilmiş sonrasında Japonya’da bu kapasite 120.000 ton’a
çıkartılmıştır ve bu sebeple dünyanın en büyük süper tankerlerinden biri haline gelmiştir. 18
Mart 1967’de Kuveyt ham petrolü taşıyan bu gemi İngiltere’de karaya oturmuş ve dünyanın en
büyük çevre felaketlerinden birini yaşatmıştır.

Deniz Kazaları
Karaya oturduğu ilk gün çevreye 30 bin ton ham petrol denize yayılmıştır. Bunun üzerine
kurtarıcı firma geride kalan petrolün denize karışmasını önlemek için tankeri yüzdürerek sahil
kayalıklarından uzaklaştırmaya çalıştı. Fakat bu da başarısız oldu. Gemi üç parçaya bölündü ve
30 bin ton ham petrol daha denize karıştı. Kurtarıcı firma bu işin üstesinden gelemeyeceğini
anladı ve geri çekildi.
Sıra İngiliz hükümetine gelmişti. İngiliz hükümeti ise enkazı yok etme kararı aldı ve Torrey
Canyon gemisi İngiliz ordusu tarafından bombardımana tuttuldu. Bombardıman sebebiyle
gemideki ham petrolün tamamı denize karıştı. Petrolün tamamı denize karışınca İngilitere ve
Fransa sahilleri çok ciddi deniz kirliliğine maruz kaldı. Turistik anlamda büyük zaiyatlar verildi
ve yaklaşık 15.000 deniz kuşu bu çevre felaketinden en çok etkilenen taraf oldu. Günümüzde
halen Torrey Canyon felaketinin izlerine rastlamak mümkün.
Torrey Canyon modern teknolojide bilim insanları ve hukukçular için bir mücadeleyi de
beraberinde getirmiştir. ‘’Denizlerdeki petrol kirliliğini nasıl engelleyeceğiz ve sorunla etkili
olarak nasıl başa çıkacağız?’’ gibi soru işaretleri oluşturmuştur.
Sonuç olarak; Bu kazayı müteakip derhal IMO önderliğinde gerçekleştirilen diplomatik
konferanslar sonucunda petrol yüklü tankerlerin sebep olduğu deniz kirliliğinin yol açtığı
zararlar dolayısıyla hukuki sorumluluk ve tazmin esaslarının benimsendiği 1969 HSS ve bu
sözleşmeyle tam olarak karşılanamayan zararların kurulacak bir uluslararası fon ile tazmin
edilmesine dair 1971 FS’leri kabul edilmiştir. Söz konusu getirilen yasal düzenlemeler ile ilk kez,
gemi sahipleri kanıtlanmış ihmal yoluyla sorumlu olmaları yerine doğrudan sorumlu oldu ve
yeni gemi tasarımları gerektiren çevre koruma yasaları kabul edildi. Gemi tasarımını içeren
girişimler, çift gövde gereksinimleri ve bunun yanı sıra yeni temizlik ve bakım işlemleri ile
sonuçlandı.
Deniz kazaları belki de kaçınılmaz. Fakat alınan önlemler kaçınılmazdan en ufak zararla
kurtulmamızı sağlayacak. Gelecek sayıda Exxon Valdez kazasıyla görüşmek üzere.
Y. Erdem Gürsoy

Öğrenciden

Malik CİVAN

Piri Reis Üniversitesi

KRUVAZİYER TURİZMİ
Kruvaziyer Turizminin Kısaca Tarihçesi
Kruvaziyer turizmi ilk kez 1831 yılında İtalya’dan başlayıp İzmir’i de kapsayan bir Akdeniz
turuyla başlamıştır. Kruvaziyer Turizmi 1930’lardan itibaren Alman Devletinin Kruvaziyer
gemi seferlerine destek sağlaması sayesinde sektör önemli ölçüde gelişmiştir.
2.Dünya savaşının başlamasıyla Kuruvaziyer Turizmi sekteye uğramıştır.2.Dünya Savaşının
bitmesinin ardından Yunanlı armatörler, Yunan adalarına Kruvaziyer gemi seferlerini
başlatmışlardır. Sektör kaldığı yerden gelişmeye devam etmiştir. Özellikle Amerikan
vatandaşlarında olan gezme,görme ,dinlenme isteği ve insanların bu doğrultuda Kruvaziyer
Turizmine yönelmeleri sektörün gelişimini olumlu etkilemiştir.1950’lerden sonra yolcu
gemilerinin popülaritesi artmıştır. Lakin 1960larda kıtalar arası havayollarının gelişmesiyle
yolcu gemilerine olan rağbet azalmıştır. Çünkü Amerika ve Avrupa arasındaki transatlantik
hattının gidiş veya dönüş gemi ile 6-7 gün uçakla ise 6-7 saat olmasının önemli etkisi olmuştur.
Aslında 1960’larda Kruvaziyer Turizmi dediğimiz etkinlik başlamıştır ve popülaritesi artmıştır.
1990’lı yıllarda da sektör büyümüş ve gemiler yüzen dev eğlence merkezlerine dönüşmülerdir.
Bunun sonucunda Kruvaziyer turları doğmuş ve gelişmiştir.
Türkiye’de Kruvaziyer Turizmi
Türkiye, Kruvaziyer Turizmi bakımından yüksek bir
potansiyele sahip, bunun en önemli etkenlerinden bazıları
coğrafi konumu, üç tarafı denizlerle çevrili olması, güzel
limanları ve keşfedilmeyi bekleyen doğal güzelliklerinin
olmasıdır.

Öğrenciden
Kruvaziyer Turizminin ekonomik olarak, ülke ekonomisine önemli katkıları vardır. Örneğin;
yolcu gemisindeki yolcunun karaya indiğinde aldığı hizmetler (turlar, taksi, toplu taşıma…) ve
harcamaları (yemek, müze, hediyelik eşya…) ülke ekonomisine döviz girdisi sağlaması
bakımından önemlidir. Aynı zamanda geminin aldığı hizmetlerin de (liman, kumanya, yakıt…)
ciddi getirisi vardır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Türkiye Turizm Stratejisi’ 2023 Hedefinde de yeni limanlar yer
alıyor. Buna göre;
•
Samandağ Kruvaziyer Limanı,
•
Antalya Kruvaziyer Limanı,
•
Kuşadası Kruvaziyer Limanı,
•
Çeşme Kruvaziyer Limanı,
•
Çanakkale Kruvaziyer Limanı,
•
İstanbul Kruvaziyer Limanı,
•
İstanbul Ataköy Kruvaziyer Limanı,
•
İstanbul Zeytinburnu Kruvaziyer Limanı,
•
Samsun Kruvaziyer Liman,
•
Trabzon Kruvaziyer Limanı,
programa alınmış durumda.
Ümit ediyorum ki, ülkemiz Kruvaziyer Turiziminde hak ettiği yere gelir.

Deniz Ekolojisi

Umut MORGÜL

Eryetiş Reis Denizcilik Meslek Lisesi

Sevgili Denizden Dergisi okurları , bu sayımızda özellikle dikkat çekmek amaçlı Deniz Ekolojisi
bölümü yer alacaktır. Dikkat çekmemizin amacı ; Deniz ekosistemi korumak ve biliçlendirmek.
Çünkü bilinçsiz hareketlerimizin sonucunu eninde sonunda insanoğlu ağır bir bedel ödeyebilir.
Bu makaledeki asıl amaç ; Denizlerin sırf insanoğluna ait olmadığını , tüm canlılar için bir ortak
bir yaşam alanı olduğunu hatırlatmak. Çünkü ; Aşırı avlanma , Gemilerin bırakmış olduğu
balast , safra tank suları , fabrikadan denize dökülen atıklar , boyalar vs... Denizin içeresinde
hem canlıları hem de yaşam alanları için ciddi bir tehdit. Mavilik olmasa , yaşam olmaz çünkü ;
Hem Ticaret (Balık avcılığı , Balık yetiştirciliği vs...) , Hem Besin konusunda Dünya’nın
3/4'üne hakim bir apayrı bir dünyadan bahsediyoruz. Bir söz vardır ; Büyük balık , küçük balığı
yer diye. Buna bir örnek verecek olursak ; Aşırı avlanma sonucu Ekolojiye verilen zarar , Besin
zincirini ciddi bir şekilde etkilemektedir. Örnek verirsek Aslan Balığı her ne kadar normal
boyutlarda bir balık olsa dahi çok güçlü zehiri ve aşırı popülasyonun atması nedeniyle
Okyanuslarda ve Denizlerdeki diğer canlı türlerinin yaşam koşullarını zorlaştırmakta hatta
neslini tüketmektedir.

Aslan Balığı , Pasifik ve Hint okyanusunda
daha çok görülen, Sahil kesiminde 50 metre
derinlikte yaşayan çok zehirli bir balık türü.
Bu ayki sayımızda ilgimi çeken ve elbette
bir çok insanı etkileyen Köpek Balıklarını
mercek altına alacağım.
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Köpek Balıkları
Konuya girmeden önce ufak bir genel kültürle başlayalım. Köpek balığı lafını duyunce elbet
insan ürperebilir. Özellikle Jaws , Meg gibi filmlerin etkisiyle bu endişe daha da artırıyor
(Büyük Beyazlar için) Fakat asla bu böyle değildi (Köpek balıkarının üreme bölgesine
girilmediği sürece kolay kolay saldırmazlar). Aksine köpek balığından daha tehlikeli bir varlık
var oda biz insanoğlu ! Çünkü örnek verirsek ; Asya kıtasında yılda milyonlarca köpek balığı
katletilmektedir , Sırf yüzgeç çorbası için yüzgeçleri kesilip denize bırakılmaktadır tabi yüzgeçi
kesildiğinden dolayı doğal yaşam koşullarını gerçekleştiremediğinden ölmektedirler.
TÜRKİYEDE KÖPEK BALIĞI DA MI VARMIŞ !
Akdeniz başta olmak üzere denizlerimizde 34 köpek balığı türü
yaşıyor. Dünyada saldırgan olduğu bilinen 4 tür köpek balığından
3'ü Türkiye'de varlığını sürdürüyor. 'Jaws' filminde konu edilen
'Büyük Beyaz Köpek balığı' da bu türler arasında. Sularımızdaki
köpek balığı türlerinden çoğu zararsız. Diğer yandan küresel
*Sırf çorba için kesilen bir köpek balığı yüzgeçi.
ısınma ile pek çok yırtıcı tür köpek balığı kuzey enlemlere çıkmaya başladı bile...
Denizlerimizde Camgöz, Pamuk Balığı, Dikburunlu köpek balıkları, Büyük Beyaz, Sapan
balığı, Kedi Balığı, Sivri Camgöz, Çekiç başlı köpek balığı, Domuz balıkları, Katran balıkları,
Köpek Balığı, Kum köpek balıkları, Küt burunlu köpek balığı, Çivili Köpek balığı, Siyah Köpek
balığı, Mahmuzlu Camgöz, Keler..v.s. gibi türler yaşamakta. Ülkemizde 100 yıl içinde kayda
geçen 18 köpek balığı saldırısı var. Bunların bir kaçına beraber göz atalım.
1967 yılında, İstanbul Tuzla'da zıpkınla balık avlayan Dr. Güngör Güven daldığı sırada bölgede
bulunan köpek balıkları tarafından parçalandı. Aralarında Rahmi Koç’un da olduğu bir grup
dalgıç yaptığı aramalarda, Dr. Güven’in yalnızca elini ve parçalanmış dalış malzemelerini
bulabildi.
1970 yılında ise Antalya Konyaaltı Plajı'nda yaşanan olayda Deniz Kuvvetleri'ne ait bir gemiden
denize atlayan bir er saldırıya uğruyor. Deniz kıyısında bulunan şehir mezbahasından gelen
kanın kokusundan dolayı kıyıya yaklaşan köpek balıkları erin çeşitli yerlerinden parçalar
koparıyor.
Bu olayların failinin Jaws filminde yakından tanıdığımız büyük beyaz olduğu düşünülüyor.
1983'te İzmit Dilova'sında zıpkınla avlanan bir avukat "büyük beyaz köpek balığı" tarafından
saldırıya uğradığını beyan etmiştir.

Deniz Ekolojisi
Şu aralar denizlerimizden sadece Akdeniz'de rastlanabilen büyük
beyaz eskiden Marmara Denizi'nde de bolca bulunmaktadır.
Boyu 7 metreye kadar ulaşabilen, 'Harharyas' (Rumcadan geçmiş) diye
anılan büyük beyaz'ı görmek kılıç ve orkinosun azalmaya başladığı 60'lı
yılların sonuna kadar sıradan bir olaydır. Kayıtlara geçen ilk büyük
beyaz saldırısı 1930'larda Küçüksu Kasrı açıklarında gerçekleşir.
İngiliz Başkonsolosluğu mensubu iki kişi küçük sandallarıyla orkinos
avlarken büyük beyaz ortaya çıkar ve sandalı devirir. İki kişiden bir
daha haber alınamaz. Türkiye’nin ilk balık adamlarından olan
Doktor Zareh Magar' da İstanbul'a yaklaşık 25 km mesafede olan
Sivriada'da tüple zıpkın balıkçılığı yaparken bir büyük beyazın
saldırınsa uğramış ve denizin keskin dişlerine yem olmaktan kıl payı
kurtulmuş.
Kaynak: Sadullah Ayaşlı "Boğaziçi Balıkları (1937)

Bazı Köpekbalığı Türlerine Ait Görseller :

Balina Köpek balığı

Büyük Beyaz Köpek Balığı

Cam Göz Köpek balığı

Cam Göz Köpekbalığı
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KöpekBalıkları Hakkında İlginç Bilgiler
1-Köpek balıkları suda aynı uçakların havada hareket ettiği gibi süzülür. Köpek balığının kuyruğu
suyu yüzgeçlerin üzerinden akmaya zorlar ve tıpkı bir pervanenin uçağın kanatlarının üstünde
hava akımı yaratması gibi. Kötü şöhretli sırt yüzgeçleri ise dengeyi sağlar.
2-Köpek balıklarının çoğu türü yüzmeyi bıraktıklarında boğulmaz. Antik köpek balıkları
ağızlarının etrafında bulunan kasları kullanarak yüzgeçlerinin üstüne su pompalayabiliyorlardı,
böylece oksijen alabiliyorlardı. Günümüz köpek balıkları hızlı yüzme hareketleriyle suyu
solungaçların üzerinden geçirmeye zorlamak yerine genellikle daha farklı nefes alma metotları
kullanıyorlar. Dinlenmek için durduklarında, kasa dayalı hareket gerektirmeyen nefes alma
metoduna dönüyorlar. Bazı köpek balığı türlerinin antik nefes alma metoduna dönmek için
yeterince güçlü kasları olmasa da dinlenmek için durdukları bilim insanları tarafından
gözlemlendi, fakat bu oksijen azlığıyla nasıl başa çıktıkları hala bilinmiyor.
3-Köpek balıklarının çürükleri yoktur. Çoğu köpek balığı türünün florür ile kaplanmış dişleri
vardır böylece dişleri inci gibi beyaz, güçlü ve çürüksüz kalabiliyor.
4-Köpek balıkları en büyük balık beyinlerinden birine sahip. Genellikle köpek balıklarını kendi
kendine okyanusta sinsice dolaşan avcılar olarak düşünüyoruz. Fakat çoğu oldukça sosyal canlılar
ve belli bir hiyerarşiyle sürü halinde geziyorlar.
5-Köpek balıkları avlarının kalp atışlarından izlerini sürebilirler. Lorenzini ampulleri denilen
burunlarındaki elektriğe hassas yumrular ile köpek balıkları kalp atışlarından gelen elektriksel
titreşimlerin izini sürebilirler.
6-Aslında köpek balıkları insanların tadını sevmez. Eğer bir köpek balığı tarafından ısırılacak
kadar şanssızsanız köpek balığı sizin bir deniz memelisi olmadığınızı anladığında tekrar sizi
yemek için geri dönmez.
7-Bir insan tarafından ısırılma ihtimaliniz bir köpek balığı tarafından ısırılmaktan çok daha fazla.
Isırıldığınız zaman köpek balığı ısırığı tarafından ölmeniz çok düşük bir ihtimal.Her yıl 30 ile 50
arası köpek balığı saldırısı rapor ediliyor ve bunların 5 ile 10 arası kadarı ölümcül. Yani köpek
balığı tarafından ısırılma oldukça nadir ve bundan ölmek daha da nadir.
8-Goblin köpek balıklarının yuvaları insanlar tarafından keşfedilmek için çok derinlerde.
Pembe uzun burunlu goblin köpek balıkları 100 metreden derin kıta sahanlığı boyunca ve
denizaltı dağları sırasınca yerleri mesken edinirler.
9-Bilinen en büyük balina köpek balığı 8 katlı bir evden daha büyük.Balina köpek balıkları
yaşayan en büyük balık türü. Bilinen en büyük balina köpek balığı 12 metreden uzun ve 21
tondan fazla.
Kaynakça: Köpekbalığı kökeni ve Biyolojik Yapısı – Vikipedi’den faydalanılmıştır.
KöpekBalıkları hakkında İlginç Bilgiler – Ecem Kuşcuoğlu’nun Yazısı - https://terraekoloji.org
Türkiyede KöpekBalıkları – Onedio sitesinden faydalandım.

Sizden Gelenler

Ne okumalı ? Ne izlemeli ?

Yönetmen: Peter Weir
Oyuncular: Russell Crowe, Paul
Bettany, Billy Boyd
IMDb: 7.4
Tür: Aksiyon, Dram, Macera
Fragman: https://www.youtube.com/
watch?v=6oyQGHHz8U8
Ülke: ABD

Yazar: Kristof Kolomb
Yayınevi: İş Bankası Kültür
Yayınları

Yönetmen: Craig Gillespie
Oyuncular: Chris Pine, Casey Affleck,
Ben Foster
IMDb: 6,8
Tür: Aksiyon, Dram, Tarih
Fragman: https://www.youtube.com/
watch?v=BQmllwTKtqU
Ülke: ABD

Yazar: Cem Gürdeniz
Yayınevi: KIRMIZI KEDİ
YAYINEVİ

Etkinliklerimiz
Denizci Öğrenciler Derneği olarak 20.Dönem’in ikinci delegasyonunu 24 Şubat Pazar
günü yoğun bir katılım ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirdik!

Delegasyonumuzda derneğimizde aktif rol alıp kısa zaman içinde iş hayatına başlayan yeni
mezun arkadaşlarımız bu süreçte kazandıkları tecrübelerini katılımcılara aktardılar.
Katılımcıların sorularına cevap bulduğu ortamda kongre ve diğer dernek çalışmaları
hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ardından yönetim kurulu üyelerimiz komisyon
faaliyetlerimizi katılımcılara iletti. Komisyonlara aktif katılımın önemi vurgulanırken
gelecek planlaması üzerinde duruldu.

Etkinliklerimiz
Denizci Öğrenciler Derneği bahar kahvaltısı Büyükada’da Gerçekleşti

Denizci Öğrenciler Derneği olarak 10 Mart Pazar günü alışılagelmiş kahvaltı etkinliklerimizin
dışına çıkarak Büyükada Lunapark Cafe’de düzenlediğimiz bahar kahvaltımız güzel ada
manzarası eşliğinde ve keyifli sohbet havasında gerçekleşti. Kahvaltı sonrası katılımcılar
adada doğa ve sahil yürüyüşü, bisiklet gezisi yaparak kaynaşma fırsatı buldu.

Etkinliklerimiz
Denizci Öğrenciler Derneği olarak 20. Dönem 3. Delegasyonumuzu 24 Mart Pazar
günü Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleştirdik!

Dönemin son delegasyonunda Galatasaray Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uzakyol Kaptanı
Çağlayan Top öğrenciler ile değerli paylaşımlarda bulundu. Deniz tecrübelerini aktaran
Çağlayan Top staj ve iş seçeneklerini değerlendirme sürecinden bahsetti. Kariyer planlaması
yaparken dikkat edilmesi gereken durumları aktardı.
25-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 20. Ulusal Denizkızı Kongresi planı ve
organizasyonu üzerinde duruldu.

Bulmaca

1Denizcilik sektöründe adından övgüyle bahsettiren, 20 yıldan beri geleceğin
denizcilerini yetiştirip ülkenin geleceğine katkı yapan derneğin isminin kısaltması
2Bir zamanlar Karadeniz’de, Türkiye kıyılarında kullanılan kürekli, yaklaşık 25-30
gros ton kapasiteli deniz yük taşıma aracı
3Fotoğrafta baş taraftan havaya doğru uzanan direk
4Kürekli filikalarda kıçtan başa birinci kürekçi
5Sadece kıç tarafında güverteye sahip olan balıkçı kayığı
6Halatların zarar görmemesi için kanallarını mürnel ya da gırcala doldurup kanal
yürüterek, üzerlerine gırcala sarmak
7Çanakkale’de 18 Mart Deniz Zaferinin kazanılmasında etkin rol oynamış bir gemi
8Dizel makinelerde silindirin soğutma suyunun dolaştığı boşluk
9Çanaklığın geçtiği yer, açıklık, delik
10- Miyar güvertede, üzerinde farklı fenerleri bulunduran direğe verilen ad
11- Palanganın, halatın vira edilen veya tutularak çekilen kısmı
12- Yapay sapmanın kısa yazılışı
13- Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının büyük zaferi
14- Uygun rüzgar
Cevaplar için : info@doder.org.tr
Alperen ŞAŞMAZOĞLU
Piri Reis Üniversitesi

Erkan GÜNDOĞDU
Piri Reis Üniversitesi

DENİZDEN
SAYI : 5
Şikayet, öneri, geri bildirim : info@doder.org.tr

facebook.com/DenizciOgrencilerDernegi

Tüm hakları saklıdır.

instagram.com/denizciogrder

youtube/Denizci Öğrenciler Derneği

twitter.com/denizciogrder

