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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 20.Ulusal Denizkızı Kongresine dair tüm içerikler ile dergimizin 6.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…

1.Gün
20. ULUSAL DENİZKIZI KONGRESİ 20 YILLIK BİR EMEĞE YAKIŞIR
BİÇİMDE BÜYÜK BİR COŞKU VE YOĞUN KATILIM İLE BAŞLADI!
Denizci Öğrenciler Derneği bir yıllık büyük bir
emeğin ardından heyecanla beklenen ve bu yıl 20.’ si
düzenlenecek olan Ulusal Denizkızı Kongresi’nin
açılışını 20. Yılın önemine ve coşkusuna yakışır bir
biçimde Alanya Alan Xafira Deluxe Resort & Spa’ da
yoğun ve ilgili bir katılım ile 25 Nisan Perşembe günü
gerçekleştirdi. Protokolünü Denizcilik sektörünün
önemli isimlerinin ve akademisyenlerinin
oluşturduğu kongre sektörel anlamda yapılmış
kongreler arasında iddialı bir yer aldı.
Kongre programı Denizci Öğrenciler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat VAR’ ın konuşmasıyla
başlangıç buldu. Fuat VAR konuşmasında 20. Ulusal
Denizkızı Kongresi’nde ilgili katılımla bir arada
olmanın bireylere sağladığı değerlerden bahsederken
sektörün ileri gelenlerini ağırlamaktan onur ve gurur
duyduklarını belirtti.
Program akışı protokol konuşmaları ile
sürerken Türkiye Denizcilik Federasyonu
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Koray
KARAGÖZ, katılım gösteremediği için
Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim
Kurulu Başkanı Erkan DERELİ’ nin
üzüntülerini dile getirirken kongrenin
başarılarının devamlılığını dilediğini dernek
üyelerine iletti ve Denizci Öğrenciler
Derneği’nde birikim kazanan öğrencilerin
yeni fikirler ve çözümler ile geleceğin
denizcileri olan öğrencilerin denizcilik
sektöründe katma değeri yüksek bireyler
olarak rol alacaklarını düşündüğünü ve bu
noktadaki temennilerini aktardı.

1.Gün

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz AŞKIN
konuşmasında denizcilik sektöründe yaşanan
eğitim, staj, Türk armatörlerin yabancı bayrak
tercih etmesi gibi sektörel sorunlardan
bahsederken Türk gençlerinin her işte başarılı
olacağına inandığını ve hep birlikte Türk
denizciliğinin daha iyi yerlere gelmesi için sivil
toplum kuruluşları ile birlikte çözüm odaklı
çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Denizcilik
Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat
ÖZKÖK verimli bir kongre olacağına inandığını
ve bulunduğu ortamdan çok mutlu olduğunu
söyledi.
Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve
Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin
YILMAZ uzun yıllardır devam eden Denizkızı
Kongresi’nin büyük bir başarı olduğunu ve bu
başarının genç arkadaşların çabasına ait
olduğunu dile getirirken kendimizi dünya
denizlerine hazırlamada geleceğin, Denizkızı
Kongresi’ndeki öğrencilerde saklı olduğunu
belirtti.
İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve
Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet
ERGİN Denizci Öğrenciler Derneği’nin Denizden
dergisi ile denizciliğine büyük katkı sağladığını
söylerken Denizden dergisinin sektörün tüm
alanlarının merceğinde olduğunu yansıtmış oldu
ve 20. Ulusal Denizkızı Kongresi sonunda çıkan
tüm raporların öğrencilerin sesi olması ve tüm
denizcilik eğitim mecralarına yayılması
maksadıyla üniversitelere gönderilmesi
tavsiyesinde bulundu.

1.Gün

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Salim
SÖĞÜT denizcilik sorunlarına çözümlerin
olduğunun bunun ancak inançlı emeller ile
sağlanabileceğine ve küresel denizcilik
sektöründe millet olarak yeteri kadar faaliyet
gösteremediğimize dikkat çekerken bu
alanda ilerlemek adına nitelikli denizcilerin
sahip olması gereken özellikler ve denizcilikte
sayısallaşma hakkında aktarımlarda bulundu.

İlk günün ilk oturumu Liderlik
Perspektifinde İletişim Ve Yeni Medya
konusu ile CitiPR Kurucusu-Genel
Koordinatörü Derya ASLAN’ ın katılımı
ile gerçekleşti. Derya ASLAN sunumunda
gelecek planlaması adına ne istediğini tam
olarak anlamak için ilk olarak insanların
kendisini anlamasının önemli olduğunu
vurgulayarak iş hayatında duygulardan
arınıp kontrol sağlayarak mücadele etmek
gerektiğini, liderlik için neler beklendiğini,
etkili bir iletişimin aslında verilmek istenen
mesajın kodlanmasıyla oluştuğunu,
yaratıcılığın ve sorgulamanın ilerlemede ve
kendini geleceğe hazırlamada ne denli
önemli olduğunu vurguladı.

1.Gün

Kongrede ilk günün ikinci oturumunda
‘Savunma Sanayisinde Gemi İnşasına
Yenilikçi Yaklaşımlar / Tecrübe
Paylaşımı ve Geleceğe Yönelik
Tavsiyeler’ konusu ile alanında bir
başarı örneği olan Ares Tersanesi
Yönetim Kurulu Başkanı Kerim
KALAFATOĞLU konuşmasını
gerçekleştirdi. Kerim
KALAFATOĞLU konuşmasında her
zaman ileriye gitmek gerektiğini,
öğrenmenin ve gelişimin devam eden
bir süreç olduğunu ve asla son
bulmadığını, ancak çok çalışarak çaba
göstererek ve inanarak istenilen
başarının elde edilebileceğini,
hayallerin sadece amaca
dönüştüğünde bir anlam kazanacağını
önemle dile getirdi. Gençlerin bir
amaç edinerek bu yolda cesur olması
ve zamanı iyi yöneterek planlamalar
yapmasının önemini anlattı.
Kendisinin, bugün Türkiye gemi inşa
sektöründe böylesine önemli bir
konumda olmasını her zaman ileriye
gitmek ve gelişmek için çabalamaya
borçlu olduğunu belirtti.
Konuşmacıların söylemleri ve
katılımcıların yüksek memnuniyeti, 20. yıl
kongresinin adını gururla taşıyabilecek
kadar nitelikli olduğunun ve bu gururu
hak edecek şekilde 20. Yıl duygusunu ve
özenini her alanda yaşatarak her anlamda
başarılı bir kongre gerçekleştirilmiş
olacağının en büyük kanıtı oldu.

1.Gün Öğrenci Çalıştayı
20. Ulusal Denizkızı Kongresi’nin ilk günü 1.Gün Öğrenci Çalıştay’ı ile devam etti. Staj, Eğitim gibi
masa başlıklarının olduğu çalıştayda, öğrencilerin eğitim hayatında ve yaptığı stajlarda yaşadıkları
sorunlar ve bu sorunların ne gibi çözümleri olabileceği üzerine konuşmalar yapıldı. Masa başkanları
tarafından not alınan sorun ve çözüm önerileri daha sonra rapor haline getirilerek yönetim kuruluna
teslim edildi.

2.Gün
20. ULUSAL DENİZKIZI KONGRESİ’NİN 20. YIL COŞKUSU İKİNCİ
GÜNÜNDE DE DEVAM ETTİ!
Yirmi yıllık bir emeğin yegane eseri olan,
her yıl büyük bir özenle düzenlenerek
tekrarlanan, Denizci Öğrenciler
Derneği'nin her yıl üzerine daha da kalite
katarak büyüttüğü 20. Ulusal Denizkızı
Kongresi 2. Gününde de tüm hızıyla ve
20. Yıl özel oturumlarıyla devam etti.
Titizlikle değiştirilmiş formatıyla
hazırlanan kongre içeriği tüm
katılımcıların yoğun ilgisini her an
üzerinde tutmayı ve konuları
benimseterek öğrencilerle interaktif
oturumlar oluşturmayı başardı.
Kongre ikinci gün programının ilk
bölümü ‘Gemi Yönetimi & Brokerlık’
konulu oturumun birinci kısmı Aqua
Shipping Chartering Agency Şirket
Sahibi Melike Aysu GÜRGAN’ın değerli
katılımı ile başladı. GÜRGAN sektöre
stajyer olarak başladığı ilk günden
itibaren kendi şirketini kuran bir iş
kadını olmaya uzanan yolunu
öğrencilere samimiyet dolu
konuşmasıyla anlattı.
‘Gemi Yönetimi & Brokerlık’ konulu
oturumun ikinci kısmında Uzak Yol
Kaptanı Behzat ESİNDUY meslek
uygulamalarının ince detaylarını özenle
katılımcılara anlattı. Katılımcılar
denizciliğe emek veren bir sektör
üyesinden gemi kiralamanın püf
noktalarını öğrenmeyi güzel bir fırsat
olarak gördüklerini ve bu fırsatı
değerlendirmek için sunumu dikkatle
takip ettiklerini anlattı.

2.Gün
Günün ikinci oturumunda
gerçekleştirilen panelde; Uzak Yol
Başmühendisi Hayzun DUMAN
denizciliğin dinamik bir organ olduğunu
ve sürekli geliştiğini söyledi.
Stajyerlerden beklediklerinin başında
denizde emniyet olduğunu aktardı.
Kaptan İzzet YÜCE ise pratiğin her
zaman teoriyi desteklemesi gerektiğini
belirtti. Staj ve meslek hayatı boyunca
bilgi ve birikimin adım adım
gerçekleşeceği vurgusunu yaptı. Gelişen
teknolojinin denizcilik sektörünü
doğrudan etkilediğini aktararak
gündemde olan insansız gemi
projelerinin tam anlamıyla mümkün
olmadığını deniz ortamının doğal
değişkenlerinde geminin kontrolünün
insanlarda olması gerektiğini belirterek
açıkladı.
Kongre programı Türk Loydu Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı Cem
MELİKOĞLU’nun değerli katılımları
ve konuşmasıyla devam etti. ‘Türk
Loydu & Gemi Bakım Onarım’
oturumunun ilk bölümünde
kuruluşunun kalitesini gösteren en
önemli unsurun sörveyörlerin
performansı olduğunu söyledi. Türk
Loydu olarak amaçlarının uluslararası
arenada Türk denizciliğini ileriye
taşımak ve ülke menfaatlerinin
korunmasını sağlamak olduğunu
belirtti.

2.Gün
‘Türk Loydu & Gemi Bakım Onarım’
oturumunun ikinci bölümünde Beşiktaş
Tersanesi Kalite Kontrol Müdürü Halil
TOPUÇAR tersaneciliğin bir bölümü olan
tamir projelerinde en önemli noktanın çevre,
kalite ve iş güvenliği olduğunu anlattı. Bilgi
birikimi ve tecrübe ile denizcilikteki
sorunların çözüme kavuşabileceğine dikkat
çekti. Katılımcılara kendilerini tam olarak
yetiştirmeden iş hayatına yoğunlaşmamaları
gerektiği tavsiyesinde bulundu. İş hayatında
yeni bilgiler öğrenmenin devamlı bir süreç
olduğuna ve belirli bir konuya
yoğunlaşılarak kişisel gelişimin sağlanması
gerektiğine değindi.
Kongrenin en fazla konuşmacı katılımlı
olan paneli ‘Forwarder & Proje
Taşımacılığı’ oturumunda Origin Lojistics
İstanbul Ofis Müdürü Ağahan ERTÜRK,
HM Global Projects Genel Müdürü Hürol
ASLAN, Origin Lojistics Genel Müdürü
Yüksel KAHRAMAN ve HM Global
Projects Genel Müdür Yardımcısı Atilla
ÇALIŞ konuşmacı olarak yer aldı. Özenli
bir empati gücüyle kendi
moderatörlüğünü gerçekleştiren
panelistler iş hayatında yer almaya
hazırlanan geleceğin denizcilerine iş
hayatına girmenin ve hazır olmanın püf
noktalarını verdi.

2.Gün
‘21. Yüzyıl Yetkinlik ve Becerileri’ konulu
oturumda Es Koçluk ve Danışmanlık
Kurucusu Emine SEVER hayat boyu
insanların karşılaştıkları her zorluktan belli
çıkarımlarda bulunması gerektiğini ve bu
sayede birikim elde edebileceklerini anlattı.
Kişilerin elde ettikleri bilgileri taze tutmak
adına yenilemelerinin önemli olduğunu
söyleyerek liderliğin yöneticilik ile farklı
olduğunu belirtti. Bireylerin güçlü yönlerini
yenilikleri keşfederek, deneyimleyerek ve
öğrenerek vazgeçmeden ilerlemesi ile elde
edebileceklerine vurgu yaptı.
‘Denizcilikte Dijitalleşme ve İnovasyon’
oturumunda Entech & Semar Proje
Yöneticisi ve Novumare Technologies
Co-Founder, Cto Kapt. Ömer Berkay
DAĞLI gelişen teknoloji ile denizciliğin
artık farklılaştığını söyledi. Türkiye’de
denizcilik sektöründe inovasyonun
eksikliklerinin çok fazla olduğunu
aktararak denizcilikte blockchain
kullanımının önemli bir noktaya
geldiğini belirtti. Denizcilik sorunlarının
uyumluluk, beklentiler, altyapı, siber
güvenlik, organizasyon ve işgücü olarak
alt başlıklara ayrılabileceğini aktardı.
Denizcilikte fark yaratmak isteyen
bireylerin blockchain, yapay zeka, eğitim
ve kişisel gelişim gibi konuların üstüne
düşmesi gerektiğini anlattı.

3.Gün
20. ULUSAL DENİZKIZI KONGRESİ ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE HIZ
KESMEDEN SÜRDÜ !
Yoğun ve verimli geçen iki günün ardından aynı
tempoyla süren 20. Ulusal Denizkızı Kongresi’nde
katılımcılar kongrenin sürükleyici oturumlarına hız
kesmeden devam etti.
Günün ilk oturumunda Uzakyol Kaptanı Halime
Tunç EKİNCİ söz aldı. Deniz ve kadın konulu
konuşmasında; bir kadın olarak deniz hayatında
yaşadığı zorluklardan bahsederken bunlara rağmen
yılmadan, hayallerine sahip çıkarak yola devam
ettiğini belirtti. Bu zorlukları aşmada kendisine en
çok güç katan durumun denize olan sevgisi ve
mesleğine olan saygısı olduğuna değindi. Bu yıl
IMO tarafından kadını destekleme yılı olduğunu
aktaran EKİNCİ kadınların denizcilik sektöründe
yer edinmesi açısından kayda değer bir aşama
katedildiğini söyledi. Stajların denizcilik eğitimini
tamamlamada çok önemli rol oynadığını dile
getirirken... Son olarak kariyerine akademisyen
olarak devam etme isteğini gerçekleştirip
tecrübelerini sonraki nesillere aktararak denizcilik
sektörüne katkıda bulunmaya devam edeceğini ilave
etti.
İkinci oturum sıradışı ilgi alanı ‘konşimento
koleksiyonu’ ile katılımcıların ilgisini çekmeyi
başaran Ahmet AYTOĞAN’ın konuşmasıyla
başladı. AYTOĞAN sözlerine konşimentolara karşı
oluşan ilgisinin nasıl ortaya çıktığını anlatarak
başladı. Ardından konşimentonun tarihsel süreci
içerisinde yer almış önemli olaylar ve kritik
gelişmeler üzerinde durdu. Konşimetonun
taşımacılık açısından çok değerli olduğunu dile
getirirken bağlı olduğu kanun ve kuralların ticarete
yön verdiğinden bahsetti. Ayrıca bu kurallara hakim
olmanın ithalat-ihracat başarısına doğudan katkı
sağladığını söyledi. Konşimentoların günümüz
dünyasına ve modern gelişmelere binaen evrildiğini
bu şekilde gelişimini sürdüreceğini belirterek
konuşmasını noktaladı.

3.Gün
Kongre programı ‘Enerji Gemileri’ konulu
günün üçüncü oturumu için sahne alan
Karadeniz Holding Eğitim Koçu Mustafa Nida
BERBEROĞLU’nun sözleriyle devam etti.
Enerji gemilerinin ortaya çıkış süreciyle
konuşmasına başlayan BERBEROĞLU
Karadeniz Holding bu doğrultuda yaptığı
yatırımlar ile sektöre girişini anlattı. Enerji
gemilerin inşa süreçlerine değindi ve
operasyonel olarak verimli çalışması için sahip
olması gereken teknik özellikleri hakkında
bilgi verdi. Enerji gemilerinin ülkelerin ve
hükümetlerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak
için kullanıldığını aktardı. Operasyonel
ülkelerin düşük bütçeli ülkeler olduğunu dile
getirdi. Enerji gemilerinin oluşturduğu yeni
sektörün istihdam alanları hakkında
aktarımlarda bulundu ve konuşmasını sona
erdirdi.
Dördüncü oturumda ‘Kutup Araştırmaları’
hakkında bilgilerini, deneyimlerini ve
gerçekleştirilen çalışmaları aktarmak üzere İTÜ
Kutup Araştırmaları Merkezi Direktörü Doç.
Dr. Burcu ÖZSOY sahne aldı. Konuşmasına
Antartika’nın keşfi ve sonrasında yaşanan
tarihsel sürece değinerek giriş yapan ÖZSOY
kıtanın dünya üzerindeki ülkeler üzerindeki
önemini vurgulayarak devam etti. Bu bağlamda
uluslararası arenada yapılan çalışmalardan söz
etti. 1959 Antartika Anlaşması ile bilim ve
barışa adanmış bir yer olarak nitelendirildiği ve
Türkiye olarak bu anlaşmaya 1996 da taraf
olduğumuzu dile getirdi. Bu gelişmeler ışığında
2015’te İTÜ tarafından kurulan kutup
araştırmaları merkezi ile ülke olarak
çalışmalara devam ettiğimizi aktardı. Yapılan
seferler ve çalışmalar hakkında anılarını
aktaran ÖZSOY ülke olarak üzerine düşmemiz
gereken önemli bir konu olduğunu belirtti.

3.Gün
Kongre akışı Yılport Holding Satış ve Pazarlama
Müdürü Serhan Çilengir’in konuşmasıyla devam etti.
Günün beşinci oturumunda Limancılık Sektörünü
değerlendirmek üzere sahne alan ÇİLENGİR Türkiye
açısından hızla büyüyen bir sektör olduğunu ve
yatırım değerlendirmesinde önemli bir alan teşkil
ettiğini belirtti. Dünya piyasasında Çin’in açık ara
önde olduğuna vurgu yaptı. Limancılığın gelişimi için
eğitim seviyesinin yukarıya çekilmesi gerektiğini ifade
ederken bu konuda yapılması gereken çalışmalarla
ilgili paylaşımlarda bulundu. Kişisel başarı
bakımından sorumluluk alıp disiplinli çalışma ile
yukarılara çıkma şansının artırılabileceğini iletti. Son
olarak limancılıkta insan faktörün her zaman etkili
olacağına dikkat çekti.
Kongrenin ve günün son oturumunda Türk
Sularında Ticari Yatçılığın Geliştirilmesi Önerilerini
anlatmak üzere Xone Süperyat şirket sahibi Levent
BAKTIR söz aldı. Tarihsel süreç içerisinde sürekli
gelişme kateden bu sektörün son yıllarda daha da
ivme kazandığını ve hem üretim hem de kullanım
açısından rakamların yukarılara çıktığını aktardı.
Yatçılık sektörünün dünyadaki ve Türkiye’deki son
durumu ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan
BAKTIR Türkiye’nin bu alanda iyi bir konumda
olduğu vurgusunu yaptı. Bu bağlamda yat inşa, yat
işletmeciliği ve yat kaptanlığı alanlarında istihdam
alanlarının artış göstereceğini işaret etti.

3.Gün Öğrenci Çalıştayı
20. Ulusal Denizkızı Kongresi’nin 3. günü 3.Gün Öğrenci Çalıştay’ı ile devam etti. Öğrencilerin
20. Ulusal Denizkızı hakkındaki olumlu ve olumsuz görüşleri alındı. Kongrenin ileriki yıllarda
daha verimli geçmesi adına öğrencilerin görüş ve önerileri not edildi.

Parti
20. Ulusal Denizkızı Kongresi’nin 3. gününün akşamında düzenlenen partiden kareler...

Kapanış
20. ULUSAL DENİZKIZI KONGRESİ DENİZCİLİK DÜNYASINI BİR ARAYA
GETİRDİ!

Denizci Öğrenciler Derneği 20. yıllık mirası koruyarak bu sene 20.’sini düzenlediği 20. Ulusal
Denizkızı Kongresi yoğun ilgi ve coşkulu bir atmosfer içinde gerçekleşti. 25 – 28 Nisan tarihleri
arasında Alanya Alan Xafira Deluxe Resort & Spa’ da Piri Reis Üniversitesi, İstanbul
Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi,
Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Nişantaşı
Üniversitesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Maltepe
Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Girne Üniversitesi, Ziya Kalkavan Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katılımları ile gerçekleşti. Katılım gösteren tüm öğrenci
arkadaşlarımıza ve değerli protokolümüze sonsuz teşekkürlerimizle...

Aysu GÜRGAN
-20.Ulusal Denizkızı Kongresi hakkında izlenimleriniz
nelerdir? Fikirlerinizi belirtebilir misiniz?
Organizasyonun tamaminin üniversite öğrencileri tarafından
yapildigina inanmakta güçlük çekilecek müthiş profesyonel
bir kongreydi 20. Ulusal Denizkızı Kongresi ve kesinlikle
uluslararası standartlardaydı. Konuşmacıların donanımı,
çesitliliği ve kalitesi o kadar yüksekti ki, konuşmacılardan
biri olma onurunu bana yaşattığınız için sizlere tek tek
teşekkür etmek isterim.
Otele vardığım ilk andan itibaren, DÖDER’in bulaşıcı keyifli ve sıcacık ruh haliyle karşılanarak
başlamak, gençlerle çevrili birkaç gün geçirmek, hepinizin gözlerinde o enerjiyi, mesleğe olan
askı ve meraki görmek bizleri de çok motive ediyor. Öğrencilerin davet ettiği her mecraya
katılmaya gayret ederim ama ilk defa bu kadar okul çeşitliliği olan bir platformda bulundum ve
200 den fazla Üniversite öğrencisinin öncelikle kendilerine, sonra birbirlerine, bizlere ve
organizasyona gösterdikleri saygı ve disiplin karşısında çok etkilendim. Her gün, geç
kalmaksızın tam sayı olarak tüm oturumlarda yer almanız ve bunun samimi bir istek ve merakla
yapılıyor olması, her ince detayın organize edilmiş olması beni sizlere bir kere daha hayran
bıraktı. Pırıl pırıl gençlerle paylaşımda ve etkileşimde buluna fırsati yakaladığım için kendimi
şanslı adlediyorum. Her mecrada belirttiğim gibi, sadece genç denizcilerin bizlere değil, en az
bizim de sizlere o kadar ihtiyacımız var. Yeni nesil gümbür gümbür geliyor,hepinizle gurur
duyuyorum.
-Denizci Öğrenciler Derneği ve yaptığı çalışmalar hakkında neler düşünüyorsunuz?
DÖDER’ e dair o kadar çok söyleyecek güzel sözüm ve gözlemim var ki, sizlerin olmadığı her
mecrada bunları gururla paylaştım. Hala pek çoğunuzla aktif iletişimdeyim. Sizlerden çok şey ve
dünyayı kasıp kavuran ters mentörluk kavramına inanan ve hali hazırda senelerdir uygulayan
bir insan olarak dahasının da mümkün olduğuna inanıyorum. Sizler Denizcilik öğrencilerini bir
araya toplayan çatıyı ayakta tutan temellersiniz artık, DÖDER’de görev almanın bir ayrıcalık
olduğuna ve yaptığınız bu organizasyonların sizlere çok fazla şey kattığına inanıyorum. Bu
sebepledir ki 20. Deniz Kızı Kongresini düzenleyen DÖDER ekibinin başkanı sevgili Fuat Var,
Aqua ailesinin bir ferdi olarak profesyonel meslek hayatına atıldı. Gene sevgili Enes Arıdıcı yaz
stajında bizimleydi ve benim için çok büyük bir mutluluk ve keyif bu. Bundan sonra ailemizi
büyütürken DÖDER tecrübesini de göz önünde bulundurmaya devam edeceğim. Yolunuz açık
olsun, hepiniz harikasınız ve her dönem bir öncekinden daha da yukarı taşıyacak çıtayı buna
yürekten inanıyorum.
-DÖDER ve Denizkızı Kongresi'nden önümüzdeki yıllar için beklentileriniz nelerdir?
Yaptığınızı yapmaya, ve yaptığınız şeyi aşk la yapmaya devam edin . Her dönem bir önceki
dönemden daha başarılı olsun. Hepinizin muazzam işler yapacağına ve girdiğiniz şirketlerde
fark yaratacağına can-ı gönülden inanıyorum.

Serhan ÇİLENGİR
-20.Ulusal Denizkızı Kongresi hakkında
izlenimleriniz nelerdir?Fikirlerinizi belirtebilir
misiniz?
Denizkızı Kongresi’ne hem öğrenci hem de
konuşmacı olarak katıldım ve bundan çok zevk
aldım. Öğrenciyken katıldığım kongreyle bugün ki
kongre arasında çok dağlar kadar fark vardı. Sadece
Denizkızı Kongreleri olarak kıyaslamıyorum,
katıldığım en başarılı kongrelerden biriydi.
Gerek oradaki samimiyetiniz, disiplininiz çok iyi organize olmuş bir ekip vardı. Bence birçok
organizasyon firmasına taş çıkaracak bir iş yaptınız. Diğer konuşmacı arkadaşlar ile
konuştuğumuzda da aynı şeyi söyledik. Bu gençler müthiş bir iş başardı, çok başarılı bir kongre
düzenlediler, dedik. Katılımcıların genel fikri de ilgisi de çok iyiydi. Gelen sorular da çok iyiydi.
Açıkçası kalite git gide düşüyor, kalitenin düştüğü yerde bu kadar kaliteli bir ilgi bu kadar mantıklı
sorular beklemiyordum.
-Denizci Öğrenciler Derneği ve yaptığı çalışmalar hakkında neler düşünüyorsunuz?
DÖDER çok uzun süredir faaliyette olan bir kuruluş, git gide etkinliğini arttırıyor ve siz bunun
faydalarını sektöre girdikten sonra göreceksiniz. Sektöre girdiğinizde yine şuanda olduğu gibi siz
ve ekip arkadaşlarınızla birlikte işler yapacaksınız. Birbirini tanıyan ve güvenen insanlarla işler
yapıyor olacaksınız. Bu tip projeler hem sizin hem de bizim için çok faydalı oluyor. Sizlerden yeni
fikirler ediniyoruz ve gelecek bizimle çalışabilecek kişiler hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Siz de
kendinize potansiyel şirketler bulabiliyorsunuz, aklınızdaki sorulara cevap bulabiliyorsunuz.
Çalışmaların en büyük katkısı ise network ağı ediniyorsunuz. Bu şekilde yeni iş, staj fırsatı ve en
önemlisi aynı sektörü paylaşan arkadaşlıklar ediniyorsunuz.
-DÖDER ve Denizkızı Kongresi'nden önümüzdeki yıllar için beklentileriniz nelerdir?
Davet ettiğiniz konuşmacıları sizin için en faydalı olacakları seçmenizi tavsiye ederim. Soru
sormaktan kaçınmayın mutlaka sorular sorun. Workshoplar gerçekleştirin, bazen konuyu serbest
bırakın, bazen katılımcılara göre konu verin. Öncelikle kalitenizi koruyun, daha büyük kitleye
ulaşmak için kalitenizden taviz vermeyin. Benim derneğinizden beklentim daha fazla faal olun,
bizleri daha fazla ziyaret edin. Bizleri tüm etkinliklerinize davet edin ve sorular sorup, fikirlerimizi
alın. Son olarak sizden beklentim, yabancı dil konusu. Diğer özellikler tarafından kalifiyeli olsanız
da yabancı dil konusu eksik olunca işe alımında problem yaşayabilirsiniz. DÖDER’ in de bu konu
hakkında daha duyarlı olmasını öneririm.

Emine SEVER
-20.Ulusal Denizkızı Kongresi hakkında
izlenimleriniz nelerdir?Fikirlerinizi belirtebilir
misiniz?
Bu kongreye ilk kez katılan ve deneyimlerini paylaşan
bir kişi olarak, oldukça profesyonel bir organizasyon
olduğunu belirtmek istiyorum. Ayrıca, Türkiye’nin
pek çok yerinden gelen öğrencilere, kendi alanında
uzman kişilerle bir arada olma ve onlarla görüş
alışverişinde bulunma imkânları sağlaması açısından
da önemli bir katkı sağladığını düşünüyorum.
Program içeriklerinin sektöre yönelik olması, yeni
teknoloji ve gelişmelerin takibini kolaylaştırmaktadır.
Kongreyi organize eden öğrencilerin profesyonel
yaklaşımları, konuşmacılara sağlanmış olan lojistik
destek ile daha anlamlı hale gelmiştir. Emeği geçen
herkesi gönülden tebrik ediyorum.

-Denizci Öğrenciler Derneği ve yaptığı çalışmalar hakkında neler düşünüyorsunuz?
Dernek faaliyetlerini, sosyal medyadan takip ediyorum. Bu çerçevede, oldukça aktif bir grup
olduğunu söyleyebilirim. Bu etkinlikler sayesinde, dernek üyeleri bir araya gelerek ilişkilerini
geliştirmekte, eğitim faaliyetleri aracılığı ile bireysel ve mesleki gelişimlerini sağlamaktadırlar.
-DÖDER ve Denizkızı Kongresi'nden önümüzdeki yıllar için beklentileriniz nelerdir?
Etkinliğe katılan öğrencilerin, bireysel gelişimlerine katkı sağlayacak daha fazla konu başlığı
belirlenebilir. Bunlardan bazılarını, mentorluk çalışmaları, girişimciliğin desteklenmesi, iş
hayatına geçiş öncesinde güçlü yönlerinin ve gelişim alanlarının belirlenmesi çalışmaları olarak
söyleyebilirim. Ayrıca ana oturumların yanı sıra, katılımcıların ilgi alanlarına göre farklılaşan
paralel oturumlar yapılabilir. Böylece, daha küçük gruplarla daha etkin çalışmalar
gerçekleştirilebilir. Bu vesile ile sizlerin gelişimine katkı sağlayacak her türlü etkinliği
destekleyeceğimi ve yeni projelerinizde bir arada olabilmeyi çok arzuladığımı belirtirim. Kongre
dolayısı ile sizlerle tanıştığım için çok mutluyum. Bana bu imkânı sağladığınız için teşekkür
ediyorum.

Hürol ASLAN
-20.Ulusal Denizkızı Kongresi hakkında izlenimleriniz
nelerdir? Fikirlerinizi belirtebilir misiniz?
Ülkemizde, denizcilik eğitimi veren birçok eğitim
kurumundan öğrencilerin katıldığı Denizkızı Kongresi ,
genç arkadaşlarımızın birbirleriyle kaynaşmaları , farklı
eğitim kurumlarında uygulanan metotların farklı
yönlerini karşılaştırma şansına ulaşmaları sayesinde
birlikte gelişmeleri , sektörün değişik alanlarında
faaliyette bulunan sektör temsilcilerini tanımaları ve
tecrübelerinden yararlanmaları açısından büyük fırsatlar
sunmaktadır. Bu katkılarından dolayı, kongrelerin
kesinlikle öğrenci arkadaşlarımız adına çok faydalı
olduğu kanısındayım.
-Denizci Öğrenciler Derneği ve yaptığı çalışmalar
hakkında neler düşünüyorsunuz?
Bu tür gönüllü organizasyonları kesinlikle destekliyoruz. Dernek bünyesinde görev alan
arkadaşların kişisel gelişimlerini, öğrenci arkadaşlarımızın şartlarının daha iyi durumlara
getirilmesi ve kariyer planlarını doğru yönde planlamaları yönünde birçok öğrenci üyesine yol
gösterici olmasını her daim alkışlıyor ve yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz.
-DÖDER ve Denizkızı Kongresi'nden önümüzdeki yıllar için beklentileriniz nelerdir?
Kongreler dışarıdan gözlemlediğimiz kadarıyla öğrenci arkadaşlarımız için gayet verimli ve yol
gösterici şekilde gelişiyor. Bu yönde, en önemli dileğimiz, Denizkızı Kongrelerinin sürekliliğini ve
kalitesini kaybetmeden uzun yıllar devamının sağlanmasıdır. Tabii ki, öğrenci arkadaşlarımızın
beklentilerine cevap olmak anlamında, sektör katılımcılarından beklentilerin öğrenilmesi de,
katılım sağlayacak arkadaşlarımızın , kongreye katılım öncesinde hangi konularda hazırlanmaları
gerektiği yönünde yol gösterici olacaktır.

Ömer Berkay DAĞLI
-20.Ulusal Denizkızı Kongresi hakkında
izlenimleriniz nelerdir? Fikirlerinizi
belirtebilir misiniz?
20. Ulusal Denizkızı Kongresi benim için birçok
güzelliğin gerçekleştiği bir yerdi diyebilirim.
Öncelikle bu kadar çok sayıda meslektaşımın
önünde bir konuşma yapmak benim için çok
gurur verici bir şeydi. Derin bir umutla parlayan
yüzlerce çift göz, hem ülkemize hem
sektörümüze dair geleceğin ne kadar güzel
olabileceğini hatırlattı bana.
İkinci sırada ise organizasyonun sistemli ve düzenli oluşu takdire şayandı gerçekten. Her adımı
düşünülmüş ve titizlikle ilerleyen, dernek gönüllülerinin bireysel çabalarıyla ortaya konmuş, küçük
kusurlarıyla mükemmelleşen bir etkinlik çıkartılmış bence ortaya, tekrar emeği geçen herkesi tebrik
ediyorum. Son olarak en önemli izlenimim genç arkadaşların sonsuz merakı ve öğrenme isteğiydi
sanırım, bu beni çok mutlu etti. Her boş zamanlarında mümkün olduğunca çok soru sorup
öğrenmeye çalışan bu kadar çok kardeşimiz olması sektör için de ülkemiz için de çok büyük bir
değer bence.
-Denizci Öğrenciler Derneği ve yaptığı çalışmalar hakkında neler düşünüyorsunuz?
Derneğinizin kapsayıcı ve bütünleştirici bir yapı doğrultusunda yönetiliyor olması en önemli
özelliği bence. Yıllarca denizcilik okulları arasında süregelen ayrışmaların aslında sektöre ve
bireylerin gelişimine ciddi zarar verdiği ortada. Derneğiniz faaliyetlerinin bu zararı en aza
indirgeyeceğini umuyorum. Elbette bu kapsam içerisinde yer bulamamış ya da bazı sebeplerden
küskünlüklerin oluştuğu kesimler vardır. Bu kesimlere yönelik özel bir hassasiyet gösterilmesi
gerektiğini, tüm denizcilik eğitim camiasının bir çatı altında toplanarak sesinin daha güçlü
çıkmasının zamanının geldiğini düşünüyorum. Derneğinizle ilgili kendimce önemli gördüğüm
diğer önerim de sektördeki yenilik ve gelişmeleri daha yakından takip etmenizdir. Gerekirse
sektörden ve teknolojiye öncülük yapan büyüklerinizden oluşan bir danışma kurulu oluşturarak,
onların sürekli desteğini bünyenizde barındırabileceğiniz kanısındayım.
-DÖDER ve Denizkızı Kongresi'nden önümüzdeki yıllar için beklentileriniz nelerdir?
DÖDER'den yana beklentimi bir önceki soruda cevapladım sanırım. Kongrenizden beklentim ise
elbette katılımcı çeşitliliği ve sayısının artmasıdır. Bunun yanında kongre bünyesindeki konuşmalar
ve workshop etkinliklerinin daha güncel, yenilikçi ve katılımcıların ufkuna katkı sağlayacak bir
çerçevede yeniden düzenlenmesinin hem ilgiyi hem etkiyi önemli ölçüde arttıracağını
düşünüyorum.

Doç. Dr. Burcu ÖZSOY
-20.Ulusal Denizkızı Kongresi hakkında
izlenimleriniz nelerdir? Fikirlerinizi
belirtebilir misiniz?
Denizkızı Kongresi, Denizci Öğrenciler Derneği
tarafından organize edilen çok başarılı bir
kongre. Özellikle organizasyonun, öğrencileri
sektörler ile sadece Türkiye'yi değil dünyayı
ilgilendiren konularda buluşturuyor olmasını
çok önemsiyorum. İster kamudan olsun, ister
özel sektörden olsun, yetkililerin öğrenciler ile
buluşması, birebir denizciliği yakından
ilgilendiren konular üzerinde istişarede
bulunması, bu platformun yaratılması bence çok
önemli.
-Denizci Öğrenciler Derneği ve yaptığı çalışmalar hakkında neler düşünüyorsunuz?
Derneğin varlığı olmazsa olmaz. Denizcilik mesleğini icra edecek ve/veya denizcilik sektöründe
aktif rol alacak geleceğin yetkin isimlerinin yani denizci öğrencilerin sesi oldukları için,
öğrencilere yapılan çalışmalarla ortak çalışma platform sundukları için dernek oluşumunu çok
başarılı buluyorum.
-DÖDER ve Denizkızı Kongresi'nden önümüzdeki yıllar için beklentileriniz nelerdir?
Derneğin; başarılı kongre çalışmalarını aktif sürdürüyor olmalarını, öğrencilerin ihtiyaç ve
sorunlarını ön planda tutmaya devam etmelerini, denizcilik sektörü ar-ge çalışmalarına
öğrencileri teşvik eden sektörel girişimi arttırmalarını, dünyayı takip etmeye devam edip
Türkiye'ye uygulanabilir her türlü gelişime öğrencileri dahil edicek platfomları oluşturmaları
beklentilerim bulunmaktadır.

Derya ASLAN
-20.Ulusal Denizkızı Kongresi hakkında izlenimleriniz
nelerdir?Fikirlerinizi belirtebilir misiniz?
İki ayrı kongrenizde konuşmacı olarak yer aldım. Denizci
Öğrenciler Derneği’nin gerçekleştirmiş olduğu ve benim de
gözlemleme fırsatını bulduğum her iki kongre de
profesyonel bir organizasyonun nasıl olması gerektiğine
örnek teşkil ediyor. Bu açıdan emeği geçen tüm öğrencilerin
mezun olup hayata atıldıklarında başarılı işlere imza
atacaklarından hiç şüphem yok. Profesyonelliği daha
öğrenciyken deneyimlemek iş hayatında da neleri
başarabileceğini anlatıyor. Bundan dolayı sizleri yakın
zamanda iş hayatında karşılaşacağımız profesyoneller
olarak göreceğimizi biliyorum.
-Denizci Öğrenciler Derneği ve yaptığı çalışmalar
hakkında neler düşünüyorsunuz?
Türkiye’de önemli bir sektörün derneği olarak
çalışmalarınızı beğeniyor ve takdir ediyorum. Biz denizcilik
sektörü dışından bir bakışla, iletişim profesyonelleri olarak
gerçekleşen organizasyona da iletişim perspektifinden
bakıyoruz. Dolayısıyla organizasyonun karşılamasından
sonuna kadar emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bize
kendimizi sektörden hissettirmeyi başarmış bir
derneksiniz. Ben hem ajansım hem de kendi adıma sektörle
yakınlaşmamızı mutlulukla sağladığınızı söyleyebilirim.
-DÖDER ve Denizkızı Kongresi'nden önümüzdeki yıllar
için beklentileriniz nelerdir?
Başarılı organizasyonlarınızın sektör ve kamuoyunda daha
etkin duyurulması uluslararası tanınırlığı açısından
çalışmalar yapılması hem dernek hem de kongreler adına
güçlendirici olacaktır.

Ağahan ERTÜRK
-20.Ulusal Denizkızı Kongresi hakkında izlenimleriniz
nelerdir? Fikirlerinizi belirtebilir misiniz?
Yönetiminden organizasyon ekibine transferinden katılımcısına;
ne istediklerini bilen, ülkesine yararlı olmak isteyen denizci
öğrencilerin ve sektörün buluştuğu çok güzel bir organizasyondu.
Sektörün kıymetli isimlerinin katilim göstermesi ve öğrencilerle
birebir iletişim kurabilme imkani sağlayabilmesi hem sektörun
geleceği açısından hem de öğrenci sıralarında sektör hakkında
bilgi oluşması açısından çok faydalıydi. Bu vizyonla yola çıkarak
çıtayı biraz daha yukarı çıkarmak gerekir. 5 sene içinde
uluslararası katılımcı ve öğrencilerin de katıldığını bir
organizasyon olarak hedeflemek gerekir.
-Denizci Öğrenciler Derneği ve yaptığı çalışmalar hakkında
neler düşünüyorsunuz?
Öğrenci sıralarındayken sektörün geliştirilmesi ve daha iyi bir seviyeye taşınması icin emek veren
arkadaşlarımızın yaptığı organizasyonu gerçekten tebrik ediyorum. Bu kadar bilinçli ve kendinden
emin bir neslin arkadan gelmesi sektörümüzün geleceğine ışık tutacaktır.
-DÖDER ve Denizkızı Kongresi'nden önümüzdeki yıllar için beklentileriniz nelerdir?
20 yıldır araliksiz kongre düzenleyen Denizci Öğrenciler Derneği geçmiş yıllara baktığımızda sadece
bir yıl uluslararası bir kongre düzenleyebilmiş ve maalesef devamı gelmemiştir. İletişim ve bilgiye
ulaşmanın daha kolay olduğu bu yıllarda özellikle her yıl düzenlenebilen uluslararası bir kongre için
ön çalışmalara başlanmalı. Ülkemizin de içinde bulunduğu durum da göz önüne alındığında fuar ve
kongre turizmi için devlet desteğinin ve teşviğinin de yüksek olabileceğini düşünmekteyim.

20. Ulusal Denizkızı Kongresi'nin gerçekleştirilmesinde katkıda bulunan, büyük emekler
harcayan Organizasyon Ekibimize sonsuz teşekkürlerimizle...

20. Ulusal Denizkızı Kongresi'nin gerçekleştirilmesinde katkıda bulunan tüm sponsorlarımıza ve
destekçilerimize sonsuz teşekkürlerimizle...

20. Dönemde komisyonlarımızda yer alan tüm arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizle...

Ne okumalı ? Ne izlemeli ?

Poseidon’dan Kaçış (2006)
Yönetmen: Wolfgang Petersen
Tür: Aksiyon, Macera, Dram
Oyuncular:Richard Dreyfuss, Kurt
Russell, Emmy Rossum
Fragman: https://www.youtube.com/
watch?v=A_ylChcpDKc

UNBROKEN ‘’Boyun Eğmez’’ (2015)
Yönetmen: Angelina Jolie
Tür: Savaş, Biyografik , Dram
Oyuncular: Jack O'Connell, Domhnall
Gleeson, Garrett Hedlund
Fragman: https://www.youtube.com/
watch?v=XrjJbl7kRrI

Yazar: Joseph Conrad
Yayınevi: Can Yayınları

Yazar: Jules Verne
Yayınevi: İthaki Yayınları

DENİZDEN
SAYI : 6
Şikayet, öneri, geri bildirim : info@doder.org.tr

facebook.com/DenizciOgrencilerDernegi

Tüm hakları saklıdır.

instagram.com/denizciogrder

youtube/Denizci Öğrenciler Derneği

twitter.com/denizciogrder

