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Merhaba Denizci Öğrenciler Derneği ailesi. Ben Onur YILDIZ. 
Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühen-

disliği 4.sınıf öğrencisiyim. Öncelikle, Denizci Öğrenciler Derneği 
21. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak, derneğimizin kuru-

luşundan bu zamana kadar değerli vakitlerini bizlere ayıran ve 
ayırmaya devam eden DÖDER ailesinin siz değerli üyelerine, 
temsilcilerine ve yöneticilerine şükranlarımı sunarım.

Denizci Öğrenciler Derneği, ülkemiz denizciliğini geliştirmeyi 
misyon edinmiştir. Bu bağlamda üyeleriyle birlikte birçok proje-

ye imza atmıştır. Delegasyonlar, eğitimler, sosyal sorumluluk 
projeleri, turneler, sosyal aktivitelerin yanında en önemlisi 20 
senedir istikrarlı bir şekilde organize ettiğimiz ve Türkiye’de 
her zaman büyük ses getiren Denizkızı Kongreleri bunlardan 
bazılarıdır. Denizci Öğrenciler Derneği, bir öğrenci için kişisel 
gelişimini artırabileceği ve network kazanabileceği bir merkez 
haline gelmiştir. DÖDER, denizci öğrencilerin kaynaşabildiği bir 
ortam hazırlarken bununla birlikte sektörün önde gelen şirketle-

rini ve sivil toplum kuruluşlarını da bir araya getirmektedir. 

Benim dernek serüvenim, 4 sene önce yakın çevrem sayesinde 
başladı. İçine girdikten sonra kendimi geliştirecek fırsatlar 
olduğunu ve ülkem için yapabileceğim çok şey olduğunu 
görmek beni daha fazla motive etti. Derneğe girdiğim günden 
beri sektörden çok değerli kişiler tanıdım ve her birinden farklı 
birçok şey öğrendim. Bu öğrendiklerimle birlikte kendi vizyonu-

mu belirledim ve bu vizyonda ilerlemeye gayret ediyorum. 
Bu dernekteki kazanımlarım sadece bunlarla sınırlı değil. Ben 
burada gerçekten herkese nasip olmayacak bir aile kazandım. 
Her anımızın birlikte geçtiği dostlar kazandım. Kapısının her 
denizci öğrenciye açık olduğu bu dernekte, o kapıdan giren 
hiçbir öğrenci çıkmadı; çıkmak istemedi. 

Böylesine büyük bir derneğin 21. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’nı yürütmek gerçekten onur verici. Bu birlik ve bera-

berlik olduğu sürece biz denizci öğrencilerin, ülke denizciliğimizi 
hak ettiği yere taşıyacağından şüpheniz olmasın. 

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK'ün de dediği gibi “Ey 
yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; 
onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.”  BİZLERİZ...

Saygılarımla… 

BAŞKANDAN

Onur YILDIZ

Piri Reis Üniversitesi



Değerli ‘DENİZDEN’ okurları, 

2020’nin ilk ayını geride bıraktığımız bugünlerde yeni yılın ve 
gelecek günlerinin; tüm insanlığa barış, başarı, sağlık, mutluluk 
ve huzur gibi tüm iyilikleri getirmesini diliyoruz. Yeni yılda pozitif 
enerjiler ve tüm güzellikler sizinle olsun.

 Denizci Öğrenciler Derneği E-Dergi komisyonunun emekleriyle 
oluşturduğumuz ‘DENİZDEN’ dergimizin 7.Sayısı ile karşınız-

dayız. Bu sayımızda sizlere daha çok kültürel içeriklerle ulaşmak 
istedik. Bunları sektörden değerli isimlerin deneyimlerini ve 
çeşitli konularda bilgilerini aktardıkları içeriklerle birleştirdik.
   

Sektörel tecrübesi ve eğitimci kimliğiyle denizcilik camiasının 
en kıymetli isimlerinden Sayın Harun ŞİŞMANYAZICI, en önemli 
problemlerimizden birisi olan denizcilik eğitimi konusunu ele 
aldığı makalesi ile denizden okurlarına seslendi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Gökhan 
Çakıcı’nın başından geçen kaza ile sonrasındaki mucizevi 
kurtuluş öyküsünü anlattığı ve kendisiyle; eğitim, teknoloji ve 
emniyet kapsamında denizcilik sektörünü değerlendirdiğimiz 
söyleşimiz de bu sayıda sizlerle birlikte.

Ayrıca denizci öğrencilerin hazırladığı farklı konulardaki kültürel 
ve ilgi çekici içeriklerimizi de severek okuyacağınızı umuyoruz.

Denizci Öğrenciler Derneği’nin, 21. Döneminde ciddi bir büyüme 
gerçekleştirmesi vesilesiyle dergimizin daha fazla kişiye ulaşa-

cak olması bizleri fazlasıyla heyecanlandırıyor ve yaptığımız 
çalışmalar esnasında bize ekstra motivasyon sağlıyor. Sektörel 
paylaşımı artırmak, paydaşlar arası ilişkileri güçlendirmek ama-

cıyla ve başarıya ulaşmanın ancak 7’den 70’e herkesin katkı 
sağlamasıyla mümkün olacağı inancıyla yol almaya devam 
ediyoruz. Denizden uzakta kalmamak, denizle bütünleşmeyi 
sağlamak için çaba gösteriyoruz. 

Bir deyiş vardır ya; “İnsan sevdiği denizin fırtınasını da göğüs-
ler.” 

Bizler de gerçek ve mecazi anlamda denizi her şeyden çok 
seviyoruz ve ona tutkuyla bağlıyız. Bu sebepten karşımıza ne 
kadar büyük zorluklar çıkarsa çıksın tüm fırtınaları göğüsleme-

ye devam edeceğiz ve hep birlikte hedeflediğimiz limana sağ 
salim ulaşacağız.
 

DÖDER ailesinin bir ferdi olmanın ayrıcalığını yaşamanız dileği-
yle keyifli okumalar diliyoruz.

EDİTÖRDEN

Mehmet Tatlı
İstanbul Üniversitesi

Erkan Gündoğdu
Piri Reis Üniversitesi



I-GİRİŞ
1970’li yıllarda yaşanan 3. Sanayi Devrimi 
başka bir deyişle dijitalleşme ya da otomas-

yon döneminden sonra dünya, yavaş yavaş 
başka bir noktaya doğru evrilmeye 
başlamıştır. Ancak 1970’li yıllar ile 2000’li 
yılların başı arasındaki değişim, özellikle 
teknoloji ve yenilikçi akım bakımından 
2000-2020 arasındaki kadar hızlı olmamış-

tır. Köklü teknolojik değişim süresi genelde 
ortalama 10 yıl sürmesine karşın 2000’li 
yılların ikinci başlarından itibaren özellikle 
son 10 yıl içinde 1 yıla düşmüş ve her geçen 
gün değişim, yaratım ve farklılaşma hızla 
hayatımızın değişmez bir unsuru olmaya 
başlamıştır. Her şey değişmekte ve farklılaş-

maktadır. Teknolojik değişim, üretim mode-

llerini, kullanılan makine, araç ve gereci, 
ihtiyaç duyulan iş gücünün özelliklerini de 
değiştirmektedir.

Deniz taşımacılığı bir türev piyasa olarak 
küresel ticarete konu olan 12 Milyar ton, 
yaklaşık 13 Trilyon dolar değerindeki malın 
taşınması bakımından bu değişimden ayrı 
kalmamakta ya da kalamamakta ve hızla bu 
değişime ayak uydurmaktadır. Gemi tipleri 
çeşitlenmekte, gemi ebatları büyümekte, 
gemilerdeki otomasyon hızla artmakta, yeni 
regülasyonlara uygun farklı ve yeni ekip-

manlar denizcilerin klasik dönemden farklı 
bir gemi üstü yaşam ve çalışma koşulları ile 
karşılaşılmasına neden olmaktadır. Bunun 
iyi yönleri olmakla beraber hiçbir yenilik 
sadece sağlayacağı fayda ile ortaya çıkma-

makta ve devamında sorunlar da getirmek-

tedir. Teknoloji arttıkça, kazaların oranlarının 
düşmesi ya da gemi personeli üzerindeki iş 
yükünün azalması beklentileri karşılanmak-

ta ancak yeni sorunlar ortaya çıkmaya 
başlamaktadır. Gemilerdeki teknolojik 
değişim ile ona uygun eğitim aynı zamanda 

ve düzeyde verilemediğinden tecrübe 
kazanılan dönem içinde bu yeni gemilerde 
kazalar artmaktadır. Artık güverte ve makine 
sınıfının hatta kara personelinin klasik öğre
tiden farklı olarak bu hızlı değişimin ihtiyaç 
oluşturduğu konularda ve düzeyde eğitilme
leri gerekmektedir.
Serbest bandıra ya da elverişli bayrak veya 
kolay bayrak altında çalıştırılan dünya tica
ret filosu toplam küresel ticaret filosunun 
%76 sına yükselmiştir. Bunun anlamı gemi
lerde çok uluslu ve çok kültürlü bir yapı oluş
maya başlamasıdır. Bunun faydası olduğu 
gibi takdir edileceği üzere sosyolojik sıkın
tıları da bulunmaktadır. Gemi kaptanları 
geminin sevk ve idaresinden sorumlu 
oldukları gibi aynı zamanda gemi üzerindeki 
farklı eğitim düzeyinden, farklı sosyal 
katmanlardan, farklı kültürlerden ve farklı 
ülkelerden gelen hatta farklı dilleri konuşan 
20 -22 kişilik bir gurubun yönetiminden de 
sorumlu olmaktadır. Bu da eskiye göre farklı 
bir donanım ve eğitimi gerektirmektedir. 
Beşeri ilişkiler, psikoloji, davranış bilimi, 
farklı toplumların kültürleri, hatta farklı din 
ve inançlar hakkında bilgi sahibi olmaları 
icap etmektedir.
Her şey değiştiği gibi yeni nesil ve kuşakları 
temsil eden gençler de değişmektedir. Yeni 
kuşakların öğrenme özellikleri, eğitim per
formansları ya da onların eğitiminde 
kullanılması gereken metot ve gereçler de 
değişmektedir. Eski eğitim metotları ile yeni 
kuşaklar eğitilemez. Bu kuşakların özellikleri 
dikkate alınarak ona göre yeni bir eğitim 
modeli oluşturulmalıdır. Tecrübelerime göre 
söylüyorum, klasik metot ile istenilen başarı 
yakalanamamaktadır. Öğretim görevlilerinin 
de bu yeni metotlara adapte olabilmeleri için 
oryantasyona tabi tutulmaları ve bunun 
sürekliliğinin sağlanması gereklidir.
Şirketlerde çalışmaya başlayan bu yeni 
neslin verimliliğinin artırılması için teknikler 
araştırılmaktadır. Bu gençlerin bize göre iyi 
yönde farklılıkları (yenilikçi olma, yaratma, 
bilgisayar ve bilişim aygıtlarını çok hızlı 
kullanma, öz güven yüksekliği ve istemesini 
bilme niteliği gibi) ancak çalışma odaklı 
olmamaları nedeni ile eksiklikleri de bulun
maktadır. Sabırsızdırlar ve onları motive 
eden unsurlar bize göre farklıdır. Şimdi bu 
gençleri 20 YY başındaki işletme öğretisi ile 
eğiterek çağımızın iş hayatına nasıl hazırla
yabiliriz.  Bu nedenle büyük şirketler bu 
konuda iş eğitimleri ile bunu sağlamaya 
çalışmaktadır.
Gençlerin ebeveynlerinin gençlerden ve 
eğitim kurumlarından beklentileri içinde 
bulundukları sosyal ve ekonomik yapının 

gereklerine göre, daha kötüsü kendi mensu
bu oldukları kuşakların beklentilerine göre 
çağın paradigmaları ve gençlerin nitelik ve 
beklentilerinden çok farklı olmaktadır. 
Gençler kendilerinden çok ailelerini tatmin 
etmek ve onların isteklerini karşılamak için 
okumaktadırlar. Yani ailenin de rehabilite 
edilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 
Bugün için geçerli olan bir okuldan mezun 
ya da bir unvan sahibi olmak değil. Meslek 
sahibi olmak ya da sahip olduğu unvanın 
gereğini en iyi şekilde yapabilme yetisine 
sahip olmaktır. Bilmekten çok bilgiyi kimden 
sağlayabileceğini bilmek bu nedenle geniş 
bir sosyal ağa sahip olmak ve bilgiyi kulla
nabilmektir. Unvanların, statülerin de hiçbir 
anlamı kalmamaya başlamıştır. Ast üst 
ilişkileri de değişmektedir. Uzun uzun 
yapılan toplantıların artık gereksiz ve zaman 
kaybı olduğu düşünülmektedir. İş görme, 
birçok iş dalında kişinin kendi yaşam me
kanından yapılmakta; 3D ve 4D ile üretim 
tüketicinin mekanında ya da tüketim mer
kezlerine yakın yerlerde yapılmaktadır.
İşte her şeyin değiştiği böyle bir ortamda 
değişmeyen sadece eğitim, program, 
yöntem ve eğitim kadrosu olmaktadır. Çağın 
gereklerine ve piyasanın ihtiyaçlarına uygun 
eğitim verilmeyince böyle bir eğitimden 
geçen eğitimci de aynı eksikliği genç 
olmasına rağmen devam ettirmektedir.

II –NASIL BİR DENİZCİLİK EĞİTİMİ OL
MALIDIR?
Bazıları gemi kaptanlığını şoförlük gibi göre
rek bunun eğitiminin bir lisans programı 
olmamasını, adeta tır şoförlüğü gibi gemiyi 
kullanmanın, sevk ve idare etmenin öğretil
diği, hatta eskiden olduğu gibi usta çırak 
ilişkisi ile iş başında öğrenilen bir meslek 
eğitimi olmasını tavsiye etmektedirler. 
Ancak bunun daha modernize edilmiş şekli 
ile sandviç tipi iş başı ve teorik okul eğitimi 
kombinasyonu şeklinde olmasını ileri sür
mektedirler. Bunun için buna benzer bir 
eğitim modeli olan İngiliz eğitim modelini 
önermektedirler. Bu görüşü savunanlar 
hatta Yüksek Denizcilik Okulunun ilk yılların
daki benzer statüsünü örnek olarak göste
renler haklı olabilir. Ancak her dönemin 
teknolojisi, ekonomik modeli farklı olup, 
döneminin eğitim ihtiyacını ve statüsünü de 
oluşturmaktadır. Artık günümüzde kaptan 
gemiyi yürüten biri olarak tanımlanamaz. 
Aslında geçmişte de zaten böyle bir konumu 
yoktu. Gemi yüzen bir kara parçası sıfatı ile 
bayrağını çektiği ülkenin toprağı sayılmakta, 
gemi kaptanı da o toprağın mülki amiri sıfa
tına sahip olarak ülkeyi temsil etmekte, bu 

sıfatla bazı haklara sahip olmaktadır. Bu 
statünün çoğu hala devam etmektedir. 
Ancak eskiye göre yukarıda da açıklandığı 
üzere artık gemi üzerindeki iş yükü son 
derece komplikeleşmekte ve artmakta, 
teknik ve elektronik, hatta mekatronik bilgi 
ve işin idarecilik yükü de ağırlaşmaktadır. 
Dolayısı ile bu eğitimin, yukarıda zikredilen 
içerikte ve lisans düzeyinde verilmesi ancak 
pratiğin ihmal edilmemesi kaçınılmaz 
olmaktadır.
Eğitim müfredatı sadece bugün mevcut 
olan gemilere göre değil, buna ilave gelecek 
20 yılın yeni teknolojilerinin ortaya çıkara
cağı yeni mesleklere göre verilmelidir. Artık 
geride kalmaya başlayan Endüstri 4.0 ve 
girme aşamasında olduğumuz Endüstri 5.0 
‘ın yaratacağı mesleklere ve bunların gemi
lerde yaratacağı farklılıkların gerektirdiği 
mesleklere göre eğitim vermeliyiz. 
Bunların hocası var mı? Bu eğitimler mevcut 
kadrolar ile olur mu? Bunu ben bilmem. Eğer 
cevap hayırsa önce öğretmeni eğitmeli ve 
hazırlamalıyız. 
Bugün ilk okula başlayan öğrenciler için şu 
an mevcut mesleklerin %60‘ı üniversiteyi 
bitirdiklerinde olmayacak, onların yerine 
yeni meslekler ortaya çıkacaktır. Bu süreç 
önümüzdeki 15 yılı kapsamaktadır. Gelecek 
15 senenin hazırlığını biz 10 yıl önce yap
malıydık. 
Peki şu an bu konuda biz hazırlığımız var 
mı? Bunu da bilmiyorum, ancak ufak tefek 
gelişmeler dışında pek bir şey yapıldığını da 
sanmıyorum.
Peki biz zaten sınırlı olan kaynaklarımızı 
gelecekte var olmayan meslekler için mi 
harcıyor, gençlerimizi boşu boşuna mı eğiti
yoruz?  Karanlık bir tablo çizmek istemi
yorum. Eğitim her zaman eğitimdir. Eğitim 
hiç olmaz ise hangi işi yaparsanız yapın, 
verimliliği ve rasyonel düşünceyi geliştirir. 
Ancak temel bilim ağırlıklı eğitim alanların: 
ileri düzeyde matematik, fizik, kimya, biyoloji 
hatta coğrafya; yazılım eğitimi alanların 
şansının, çağı yakalamak bakımından daha 
avantajlı olacağını düşünüyorum. Fakat 
tecrübelerime göre tespit ettiğim husus 
öğrencilerin kahir ekseriyetinin Türkçe-Ma
tematik bölümü mezunu olmalarına rağmen 
4 işlem matematiği yapamamaları ve mate
matik fobisine sahip olmalarıdır. Hallede
mediğimiz iki husus yabancı dil bilgisi ve 
matematik korkusudur. 4.0 ya da 5.0 gele
cek 5 yıl içinde dil sorununu iyi kötü hallede
cek olsa da dil ile yaratılan duyguyu sağla
yamayacak, ancak sözü edilen devrim nite
liğindeki yenilikleri sağlayacak olan ise yine 
ileri düzeyde matematik bilgisi olacaktır. 4.0 

ya da 5.0 insanı ortadan kaldırmayacaktır. 
Vasıfsız insanı ortadan kaldırıp yerine robot 
ve makineleri koyacaktır, fakat iyi eğitimli 
kaliteli bir üstün insan grubu daha güçlü 
hale gelecektir. GENÇLERİN YENİ RAKİBİ 
ROBOTLAR, HER İKİ GRUBUNDA YÖNETİCİSİ 
HATTA SAHİBİ İSE İYİ EĞİTİM VE DONANIMLI 
İNSAN GRUBU OLACAKTIR. O halde çağı 
yakalamak ve edilgen değil etken olmak için 
sıradan değil kaliteli eğitim kaçınılmaz 
olmaktadır.
Gemi personeli eğitimlerinin içine gemiyi bir 
ticari birim, bir işletme gibi değerlendirerek 
işletme ve yukarıda değinildiği gibi psikoloji 
eğitiminin verilmesi çok yararlı olacaktır.

III-BU KADAR DENİZCİLİK OKULUNA 
İHTİYAÇ VAR MIDIR?
Türkiye şu an Çin ‘den sonra en fazla gemi 
adamı yetiştiren ülkedir. Denizcilik ile ilgili 
meslek ve yüksek okullarımızın sayısı 
oldukça fazladır. Toplamda yaklaşık 
28.600.000 DWT düzeyindeki filomuzun 
denizde ve karada yaratacağı istihdam 
kapasitesi bellidir. 
Bu da taktir edileceği üzere çok fazla değil
dir. Çünkü deniz taşımacılığı sektörü emek 
yoğun bir sektör değildir. 45.000 DWT ve 30 
milyon USD‘lik genç bir Handymax tonajının 
yaratacağı  istihdam miktarı deniz ve kara 
olarak  toplam 26 kişiyi geçmemektedir 
(gemideki 20 kişi +6 kişi kara personeli). 
Karadaki 6 kişi böyle 3-4 gemiye daha 
hizmet verebilir. Bununla birlikte zaman 
zaman armatörlerimiz yeterli gemi adamı ve 
zabit bulamadıkları iddiası ile elverişli 
bayrağa geçmektedirler. Diğer taraftan 
denizcilik (zabitan ve mürettebat olarak) 
diğer mesleklere göre uluslararası alanda iş 
bulabilme ve çalışabilme imkanı en fazla 
olan bir dal olmaktadır. Ayrıca maaşı da yine 
Türkiye’deki diğer mesleklere göre oldukça 
iyidir. Yabancı bir denizcilik şirketindeki 
ikinci kaptanın maaşı her şey dahil ayda 
USD 6000-7000 düzeyindedir. (Kaptan ehli
yeti olup, ikinci olarak çalıştırılan bir kıdemli 
zabitin)
 Tüm bunların dışında TÜRK personel de 
özellikle zabitan sınıfı yabancı ülke armatör
leri tarafından tercih edilmektedir. Bununla 
birlikte son yıllarda artsa da hala yurt dışın
da istihdam edilen gemi adamı ve zabitan 
sınıfı personelimiz diğer benzer ülkeler ile 
kıyaslandığında yeterli seviyede değildir. 
Bunun nedeni gemi adamı sağlama kana
llarının iyi kurulmamasından ve bazı eksikle
rimizden kaynaklanmaktadır.  Bunların 
başında da özellikle mürettebat bakımından 
lisan problemi gelmektedir. 

Diğer bir sorun ise bu mesleğe girenlerin 
önemli bir bölümünün kalıcı olmamasıdır. 
Yani mesleklerini yapmamaları ya da yarıda 
bırakmalarıdır. Çünkü deniz hayatı kolay 
olmayıp bu meslek kahırlı bir iş olmaktadır. 
Daha doğru bir ifade ile firesi çok fazladır. Bu 
ise milli bir israftır. Onun için doğru adayların 
seçilip eğitilmesi, denizi sevenlerin bu mes
leğe kabul edilmesi gerekmektedir. Bunun 
için ise tam anlamı ile okula kabul edilme
den adayların 3 ya da 6 ay denizde çalış
tırılarak deniz hayatını görmeleri, hala deniz
ci olma arzuları ve tercihleri devam ediyorsa 
okula kabul edilmeleri, bu bakımdan da 
denizcilik okullarının farklı bir statüye sahip 
olmaları gerekmektedir.
Bu açıklamalar tahtında mevcut denizcilik 
okullarının çok fazla olduklarını düşünme
mekle birlikte artık bundan sonra yeni oku
llar konusunda arz ve talep dengesinin 
gözetilmesi yeni okul yerine kaynakların 
mevcut okulların kalitelerinin artırılmasına 
harcanması daha yararlı olacaktır. Daha az 
ve kaliteli mezun daha fazla maaş, daha 
fazla maaş ise daha kaliteli ve istekli öğrenci 
demek olup, bu da orta vadede eğitim tale
bini artıracaktır. Artık yeni ilave okulların 
açılması o dönemin konusu olmalıdır.

IV- KİMLER EĞİTİLMELİDİR?
Sadece Türkiye’de değil tüm gelişmiş 
ülkelerde özellikle Avrupa Birliği Ülkelerinde 
de görüldüğü üzere gelişmiş ülke ve büyük 
şehir gençleri denizcilik mesleğini seçme
mektedirler. Seçenler de kalıcı olmamakta
dır. Çünkü yeni kuşakların aidiyet duygusu 
çok fazla olmamakta, lüks ve makam peşin
de de koşmamakta, erişilebilir lüks talep 
edip anlamsız şeyler için hayatlarını zindan 
etmemekte, kendilerini zora sokmamakta
dırlar. 10 ay çalışıp 2 ay gezmeyi tercih 
etmektedirler. Hatta aile kurmak gibi ciddi 
sorumluluklar altına da girmek istememek
tedirler. Bu çok önemli bir sosyolojik 
değişimdir. Genç nesil denizci olmak iste
memekte, bu mesleğe girse bile kalıcı olma
maktadır. Denizdeki ücret fazlalığı ise onu 
çok da ilgilendirmemektedir. Emeğin geriye 
dönen arz eğrisi realitesini bu genç 
kuşaklarda daha fazla yaşanmaktadır. O 
halde kırsal kesim gençleri bu meslek için 
hedef kitle olmalı ve yatılı olarak eğitim veril
melidir. Böylece bölgesel gelişme ve gelir 
farklılıklarının da azaltılmasına katkı sağla
nabilecektir.
Yukarıdaki tezimi zayıflatacak diğer bir 
gelişme ise yeni teknoloji ve akıllı telefonlar 
ve gelişmiş iletişim imkanları ile denizin ve 
gemi hayatının sevdiklerinden ve yakınların

dan uzak olma sorununu bir derece ortadan 
kaldırmasıdır. 
Fakat bu akıllı telefonların yarattığı 
bağımlılık insanları asosyal yapması yanın
da bilgiye ulaşmanın sağladığı avantaj ile 
bilgiyi beyne depolama, beyindeki bilgileri 
bir araya getirerek sentez ve analiz yapma 
kabiliyetini ortadan kaldırmakta ve giderek 
öğrenememe, bilgiyi hatırlamama yani 
beyni tembelleştirme sorunu yaratmaktadır. 
Bu henüz kimsenin farkında olmadığı çok 
ciddi bir sorun olarak önümüzdeki günlerde 
karşımıza çıkacak bir husustur. Diğer önemli 
sorun ise kendini ifade edememe problemi
dir. Bu akıllı aygıtlar insanın kendini ifade 
etme kabiliyeti ve dilini de bozmaktadır. 
Psikologların ciddi ciddi bunun üzerinde 
çalışmaları gerekmektedir.

V-SONUÇ
Yeni bir çağa girdik bu artık teknoloji ve 
değişim çağıdır. Bu yeni çağ öncekilerden 
daha acımasız olacaktır. Bunu yakalayama
yanlar artık orta sınıf değil alt sınıf mensubu 
olacaklar ve adeta kullanılacaklardır. Sos
yolojik olarak sınıfsız bir toplum özlerken 
tam tersi ciddi katmanlara ayrılan bir kast 
sistemi gibi bir tablo ile karşılaşılacaktır. Bu 
hem ülkeler bazında hem de ülke içindeki 
kastlaşma olarak karşımıza çıkacaktır. 
Bu nedenle her seviyede ve meselenin tüm 
taraflarında bu gerçeğin farkına varılarak 
acilen çağı yakalama ve geleceği oluşturma 
hamlesi ile gereken ne varsa bir seferberlik 
halinde yapılmalı bu genel çerçeve içinde 
denizcilik eğitimi de bundan nasibini almalı
dır.
Kötümser ve umutsuz olmaya değil, çalış
maya, çok çalışmaya, hatta daha çok çalış
maya ve kendimize yalan söylememeye 
ihtiyacımız bulunmaktadır. 
Bunu ise genç kuşaklar başaracaktır. Onlara 
bunu başarma imkanını sağlayacak olanlar 
ise biz yaşlılarız. Dolayısı ile bir paranın iki 
yüzü gibi iki olmazsa olmazız. Benim, 
gençlerimizin bunu başaracağına inancım 
ve güvenim tamdır. Yeter ki biz görevimizi iyi 
yapalım.  Herkese bu geleceği yaratma 
çabasında başarılar dilerim.
UNUTMAYIN SORUNUMUZ KANTİTE DEĞİL, 
KALİTEDİR.

Harun ŞİŞMANYAZICI 
Ekonomist-Öğretim Görevlisi
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‘’UNUTMAYIN SORUNUMUZ KANTİTE DEĞİL, KALİTEDİR.’’

    GENÇLERİN YENİ RAKİBİ ROBOTLAR, 
HER İKİ GRUBUNDAYÖNETİCİSİ HATTA SAHİBİ 
İSE İYİ EĞİTİM VE DONANIMLI İNSAN GRUBU 
OLACAKTIR.
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I-GİRİŞ
1970’li yıllarda yaşanan 3. Sanayi Devrimi 
başka bir deyişle dijitalleşme ya da otomas
yon döneminden sonra dünya, yavaş yavaş 
başka bir noktaya doğru evrilmeye 
başlamıştır. Ancak 1970’li yıllar ile 2000’li 
yılların başı arasındaki değişim, özellikle 
teknoloji ve yenilikçi akım bakımından 
2000-2020 arasındaki kadar hızlı olmamış
tır. Köklü teknolojik değişim süresi genelde 
ortalama 10 yıl sürmesine karşın 2000’li 
yılların ikinci başlarından itibaren özellikle 
son 10 yıl içinde 1 yıla düşmüş ve her geçen 
gün değişim, yaratım ve farklılaşma hızla 
hayatımızın değişmez bir unsuru olmaya 
başlamıştır. Her şey değişmekte ve farklılaş
maktadır. Teknolojik değişim, üretim mode
llerini, kullanılan makine, araç ve gereci, 
ihtiyaç duyulan iş gücünün özelliklerini de 
değiştirmektedir.

Deniz taşımacılığı bir türev piyasa olarak 
küresel ticarete konu olan 12 Milyar ton, 
yaklaşık 13 Trilyon dolar değerindeki malın 
taşınması bakımından bu değişimden ayrı 
kalmamakta ya da kalamamakta ve hızla bu 
değişime ayak uydurmaktadır. Gemi tipleri 
çeşitlenmekte, gemi ebatları büyümekte, 
gemilerdeki otomasyon hızla artmakta, yeni 
regülasyonlara uygun farklı ve yeni ekip
manlar denizcilerin klasik dönemden farklı 
bir gemi üstü yaşam ve çalışma koşulları ile 
karşılaşılmasına neden olmaktadır. Bunun 
iyi yönleri olmakla beraber hiçbir yenilik 
sadece sağlayacağı fayda ile ortaya çıkma
makta ve devamında sorunlar da getirmek
tedir. Teknoloji arttıkça, kazaların oranlarının 
düşmesi ya da gemi personeli üzerindeki iş 
yükünün azalması beklentileri karşılanmak
ta ancak yeni sorunlar ortaya çıkmaya 
başlamaktadır. Gemilerdeki teknolojik 
değişim ile ona uygun eğitim aynı zamanda 

ve düzeyde verilemediğinden tecrübe 
kazanılan dönem içinde bu yeni gemilerde 
kazalar artmaktadır. Artık güverte ve makine 
sınıfının hatta kara personelinin klasik öğre-

tiden farklı olarak bu hızlı değişimin ihtiyaç 
oluşturduğu konularda ve düzeyde eğitilme-

leri gerekmektedir.
Serbest bandıra ya da elverişli bayrak veya 
kolay bayrak altında çalıştırılan dünya tica-

ret filosu toplam küresel ticaret filosunun 
%76 sına yükselmiştir. Bunun anlamı gemi-
lerde çok uluslu ve çok kültürlü bir yapı oluş-

maya başlamasıdır. Bunun faydası olduğu 
gibi takdir edileceği üzere sosyolojik sıkın-

tıları da bulunmaktadır. Gemi kaptanları 
geminin sevk ve idaresinden sorumlu 
oldukları gibi aynı zamanda gemi üzerindeki 
farklı eğitim düzeyinden, farklı sosyal 
katmanlardan, farklı kültürlerden ve farklı 
ülkelerden gelen hatta farklı dilleri konuşan 
20 -22 kişilik bir gurubun yönetiminden de 
sorumlu olmaktadır. Bu da eskiye göre farklı 
bir donanım ve eğitimi gerektirmektedir. 
Beşeri ilişkiler, psikoloji, davranış bilimi, 
farklı toplumların kültürleri, hatta farklı din 
ve inançlar hakkında bilgi sahibi olmaları 
icap etmektedir.
Her şey değiştiği gibi yeni nesil ve kuşakları 
temsil eden gençler de değişmektedir. Yeni 
kuşakların öğrenme özellikleri, eğitim per-
formansları ya da onların eğitiminde 
kullanılması gereken metot ve gereçler de 
değişmektedir. Eski eğitim metotları ile yeni 
kuşaklar eğitilemez. Bu kuşakların özellikleri 
dikkate alınarak ona göre yeni bir eğitim 
modeli oluşturulmalıdır. Tecrübelerime göre 
söylüyorum, klasik metot ile istenilen başarı 
yakalanamamaktadır. Öğretim görevlilerinin 
de bu yeni metotlara adapte olabilmeleri için 
oryantasyona tabi tutulmaları ve bunun 
sürekliliğinin sağlanması gereklidir.
Şirketlerde çalışmaya başlayan bu yeni 
neslin verimliliğinin artırılması için teknikler 
araştırılmaktadır. Bu gençlerin bize göre iyi 
yönde farklılıkları (yenilikçi olma, yaratma, 
bilgisayar ve bilişim aygıtlarını çok hızlı 
kullanma, öz güven yüksekliği ve istemesini 
bilme niteliği gibi) ancak çalışma odaklı 
olmamaları nedeni ile eksiklikleri de bulun-

maktadır. Sabırsızdırlar ve onları motive 
eden unsurlar bize göre farklıdır. Şimdi bu 
gençleri 20 YY başındaki işletme öğretisi ile 
eğiterek çağımızın iş hayatına nasıl hazırla-

yabiliriz.  Bu nedenle büyük şirketler bu 
konuda iş eğitimleri ile bunu sağlamaya 
çalışmaktadır.
Gençlerin ebeveynlerinin gençlerden ve 
eğitim kurumlarından beklentileri içinde 
bulundukları sosyal ve ekonomik yapının 

gereklerine göre, daha kötüsü kendi mensu-

bu oldukları kuşakların beklentilerine göre 
çağın paradigmaları ve gençlerin nitelik ve 
beklentilerinden çok farklı olmaktadır. 
Gençler kendilerinden çok ailelerini tatmin 
etmek ve onların isteklerini karşılamak için 
okumaktadırlar. Yani ailenin de rehabilite 
edilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 
Bugün için geçerli olan bir okuldan mezun 
ya da bir unvan sahibi olmak değil. Meslek 
sahibi olmak ya da sahip olduğu unvanın 
gereğini en iyi şekilde yapabilme yetisine 
sahip olmaktır. Bilmekten çok bilgiyi kimden 
sağlayabileceğini bilmek bu nedenle geniş 
bir sosyal ağa sahip olmak ve bilgiyi kulla-

nabilmektir. Unvanların, statülerin de hiçbir 
anlamı kalmamaya başlamıştır. Ast üst 
ilişkileri de değişmektedir. Uzun uzun 
yapılan toplantıların artık gereksiz ve zaman 
kaybı olduğu düşünülmektedir. İş görme, 
birçok iş dalında kişinin kendi yaşam me-

kanından yapılmakta; 3D ve 4D ile üretim 
tüketicinin mekanında ya da tüketim mer-
kezlerine yakın yerlerde yapılmaktadır.
İşte her şeyin değiştiği böyle bir ortamda 
değişmeyen sadece eğitim, program, 
yöntem ve eğitim kadrosu olmaktadır. Çağın 
gereklerine ve piyasanın ihtiyaçlarına uygun 
eğitim verilmeyince böyle bir eğitimden 
geçen eğitimci de aynı eksikliği genç 
olmasına rağmen devam ettirmektedir.

II –NASIL BİR DENİZCİLİK EĞİTİMİ OL-

MALIDIR?
Bazıları gemi kaptanlığını şoförlük gibi göre-

rek bunun eğitiminin bir lisans programı 
olmamasını, adeta tır şoförlüğü gibi gemiyi 
kullanmanın, sevk ve idare etmenin öğretil-
diği, hatta eskiden olduğu gibi usta çırak 
ilişkisi ile iş başında öğrenilen bir meslek 
eğitimi olmasını tavsiye etmektedirler. 
Ancak bunun daha modernize edilmiş şekli 
ile sandviç tipi iş başı ve teorik okul eğitimi 
kombinasyonu şeklinde olmasını ileri sür-
mektedirler. Bunun için buna benzer bir 
eğitim modeli olan İngiliz eğitim modelini 
önermektedirler. Bu görüşü savunanlar 
hatta Yüksek Denizcilik Okulunun ilk yılların-

daki benzer statüsünü örnek olarak göste-

renler haklı olabilir. Ancak her dönemin 
teknolojisi, ekonomik modeli farklı olup, 
döneminin eğitim ihtiyacını ve statüsünü de 
oluşturmaktadır. Artık günümüzde kaptan 
gemiyi yürüten biri olarak tanımlanamaz. 
Aslında geçmişte de zaten böyle bir konumu 
yoktu. Gemi yüzen bir kara parçası sıfatı ile 
bayrağını çektiği ülkenin toprağı sayılmakta, 
gemi kaptanı da o toprağın mülki amiri sıfa-

tına sahip olarak ülkeyi temsil etmekte, bu 

sıfatla bazı haklara sahip olmaktadır. Bu 
statünün çoğu hala devam etmektedir. 
Ancak eskiye göre yukarıda da açıklandığı 
üzere artık gemi üzerindeki iş yükü son 
derece komplikeleşmekte ve artmakta, 
teknik ve elektronik, hatta mekatronik bilgi 
ve işin idarecilik yükü de ağırlaşmaktadır. 
Dolayısı ile bu eğitimin, yukarıda zikredilen 
içerikte ve lisans düzeyinde verilmesi ancak 
pratiğin ihmal edilmemesi kaçınılmaz 
olmaktadır.
Eğitim müfredatı sadece bugün mevcut 
olan gemilere göre değil, buna ilave gelecek 
20 yılın yeni teknolojilerinin ortaya çıkara
cağı yeni mesleklere göre verilmelidir. Artık 
geride kalmaya başlayan Endüstri 4.0 ve 
girme aşamasında olduğumuz Endüstri 5.0 
‘ın yaratacağı mesleklere ve bunların gemi
lerde yaratacağı farklılıkların gerektirdiği 
mesleklere göre eğitim vermeliyiz. 
Bunların hocası var mı? Bu eğitimler mevcut 
kadrolar ile olur mu? Bunu ben bilmem. Eğer 
cevap hayırsa önce öğretmeni eğitmeli ve 
hazırlamalıyız. 
Bugün ilk okula başlayan öğrenciler için şu 
an mevcut mesleklerin %60‘ı üniversiteyi 
bitirdiklerinde olmayacak, onların yerine 
yeni meslekler ortaya çıkacaktır. Bu süreç 
önümüzdeki 15 yılı kapsamaktadır. Gelecek 
15 senenin hazırlığını biz 10 yıl önce yap
malıydık. 
Peki şu an bu konuda biz hazırlığımız var 
mı? Bunu da bilmiyorum, ancak ufak tefek 
gelişmeler dışında pek bir şey yapıldığını da 
sanmıyorum.
Peki biz zaten sınırlı olan kaynaklarımızı 
gelecekte var olmayan meslekler için mi 
harcıyor, gençlerimizi boşu boşuna mı eğiti
yoruz?  Karanlık bir tablo çizmek istemi
yorum. Eğitim her zaman eğitimdir. Eğitim 
hiç olmaz ise hangi işi yaparsanız yapın, 
verimliliği ve rasyonel düşünceyi geliştirir. 
Ancak temel bilim ağırlıklı eğitim alanların: 
ileri düzeyde matematik, fizik, kimya, biyoloji 
hatta coğrafya; yazılım eğitimi alanların 
şansının, çağı yakalamak bakımından daha 
avantajlı olacağını düşünüyorum. Fakat 
tecrübelerime göre tespit ettiğim husus 
öğrencilerin kahir ekseriyetinin Türkçe-Ma
tematik bölümü mezunu olmalarına rağmen 
4 işlem matematiği yapamamaları ve mate
matik fobisine sahip olmalarıdır. Hallede
mediğimiz iki husus yabancı dil bilgisi ve 
matematik korkusudur. 4.0 ya da 5.0 gele
cek 5 yıl içinde dil sorununu iyi kötü hallede
cek olsa da dil ile yaratılan duyguyu sağla
yamayacak, ancak sözü edilen devrim nite
liğindeki yenilikleri sağlayacak olan ise yine 
ileri düzeyde matematik bilgisi olacaktır. 4.0 

ya da 5.0 insanı ortadan kaldırmayacaktır. 
Vasıfsız insanı ortadan kaldırıp yerine robot 
ve makineleri koyacaktır, fakat iyi eğitimli 
kaliteli bir üstün insan grubu daha güçlü 
hale gelecektir. GENÇLERİN YENİ RAKİBİ 
ROBOTLAR, HER İKİ GRUBUNDA YÖNETİCİSİ 
HATTA SAHİBİ İSE İYİ EĞİTİM VE DONANIMLI 
İNSAN GRUBU OLACAKTIR. O halde çağı 
yakalamak ve edilgen değil etken olmak için 
sıradan değil kaliteli eğitim kaçınılmaz 
olmaktadır.
Gemi personeli eğitimlerinin içine gemiyi bir 
ticari birim, bir işletme gibi değerlendirerek 
işletme ve yukarıda değinildiği gibi psikoloji 
eğitiminin verilmesi çok yararlı olacaktır.

III-BU KADAR DENİZCİLİK OKULUNA 
İHTİYAÇ VAR MIDIR?
Türkiye şu an Çin ‘den sonra en fazla gemi 
adamı yetiştiren ülkedir. Denizcilik ile ilgili 
meslek ve yüksek okullarımızın sayısı 
oldukça fazladır. Toplamda yaklaşık 
28.600.000 DWT düzeyindeki filomuzun 
denizde ve karada yaratacağı istihdam 
kapasitesi bellidir. 
Bu da taktir edileceği üzere çok fazla değil
dir. Çünkü deniz taşımacılığı sektörü emek 
yoğun bir sektör değildir. 45.000 DWT ve 30 
milyon USD‘lik genç bir Handymax tonajının 
yaratacağı  istihdam miktarı deniz ve kara 
olarak  toplam 26 kişiyi geçmemektedir 
(gemideki 20 kişi +6 kişi kara personeli). 
Karadaki 6 kişi böyle 3-4 gemiye daha 
hizmet verebilir. Bununla birlikte zaman 
zaman armatörlerimiz yeterli gemi adamı ve 
zabit bulamadıkları iddiası ile elverişli 
bayrağa geçmektedirler. Diğer taraftan 
denizcilik (zabitan ve mürettebat olarak) 
diğer mesleklere göre uluslararası alanda iş 
bulabilme ve çalışabilme imkanı en fazla 
olan bir dal olmaktadır. Ayrıca maaşı da yine 
Türkiye’deki diğer mesleklere göre oldukça 
iyidir. Yabancı bir denizcilik şirketindeki 
ikinci kaptanın maaşı her şey dahil ayda 
USD 6000-7000 düzeyindedir. (Kaptan ehli
yeti olup, ikinci olarak çalıştırılan bir kıdemli 
zabitin)
 Tüm bunların dışında TÜRK personel de 
özellikle zabitan sınıfı yabancı ülke armatör
leri tarafından tercih edilmektedir. Bununla 
birlikte son yıllarda artsa da hala yurt dışın
da istihdam edilen gemi adamı ve zabitan 
sınıfı personelimiz diğer benzer ülkeler ile 
kıyaslandığında yeterli seviyede değildir. 
Bunun nedeni gemi adamı sağlama kana
llarının iyi kurulmamasından ve bazı eksikle
rimizden kaynaklanmaktadır.  Bunların 
başında da özellikle mürettebat bakımından 
lisan problemi gelmektedir. 

Diğer bir sorun ise bu mesleğe girenlerin 
önemli bir bölümünün kalıcı olmamasıdır. 
Yani mesleklerini yapmamaları ya da yarıda 
bırakmalarıdır. Çünkü deniz hayatı kolay 
olmayıp bu meslek kahırlı bir iş olmaktadır. 
Daha doğru bir ifade ile firesi çok fazladır. Bu 
ise milli bir israftır. Onun için doğru adayların 
seçilip eğitilmesi, denizi sevenlerin bu mes
leğe kabul edilmesi gerekmektedir. Bunun 
için ise tam anlamı ile okula kabul edilme
den adayların 3 ya da 6 ay denizde çalış
tırılarak deniz hayatını görmeleri, hala deniz
ci olma arzuları ve tercihleri devam ediyorsa 
okula kabul edilmeleri, bu bakımdan da 
denizcilik okullarının farklı bir statüye sahip 
olmaları gerekmektedir.
Bu açıklamalar tahtında mevcut denizcilik 
okullarının çok fazla olduklarını düşünme
mekle birlikte artık bundan sonra yeni oku
llar konusunda arz ve talep dengesinin 
gözetilmesi yeni okul yerine kaynakların 
mevcut okulların kalitelerinin artırılmasına 
harcanması daha yararlı olacaktır. Daha az 
ve kaliteli mezun daha fazla maaş, daha 
fazla maaş ise daha kaliteli ve istekli öğrenci 
demek olup, bu da orta vadede eğitim tale
bini artıracaktır. Artık yeni ilave okulların 
açılması o dönemin konusu olmalıdır.

IV- KİMLER EĞİTİLMELİDİR?
Sadece Türkiye’de değil tüm gelişmiş 
ülkelerde özellikle Avrupa Birliği Ülkelerinde 
de görüldüğü üzere gelişmiş ülke ve büyük 
şehir gençleri denizcilik mesleğini seçme
mektedirler. Seçenler de kalıcı olmamakta
dır. Çünkü yeni kuşakların aidiyet duygusu 
çok fazla olmamakta, lüks ve makam peşin
de de koşmamakta, erişilebilir lüks talep 
edip anlamsız şeyler için hayatlarını zindan 
etmemekte, kendilerini zora sokmamakta
dırlar. 10 ay çalışıp 2 ay gezmeyi tercih 
etmektedirler. Hatta aile kurmak gibi ciddi 
sorumluluklar altına da girmek istememek
tedirler. Bu çok önemli bir sosyolojik 
değişimdir. Genç nesil denizci olmak iste
memekte, bu mesleğe girse bile kalıcı olma
maktadır. Denizdeki ücret fazlalığı ise onu 
çok da ilgilendirmemektedir. Emeğin geriye 
dönen arz eğrisi realitesini bu genç 
kuşaklarda daha fazla yaşanmaktadır. O 
halde kırsal kesim gençleri bu meslek için 
hedef kitle olmalı ve yatılı olarak eğitim veril
melidir. Böylece bölgesel gelişme ve gelir 
farklılıklarının da azaltılmasına katkı sağla
nabilecektir.
Yukarıdaki tezimi zayıflatacak diğer bir 
gelişme ise yeni teknoloji ve akıllı telefonlar 
ve gelişmiş iletişim imkanları ile denizin ve 
gemi hayatının sevdiklerinden ve yakınların

dan uzak olma sorununu bir derece ortadan 
kaldırmasıdır. 
Fakat bu akıllı telefonların yarattığı 
bağımlılık insanları asosyal yapması yanın
da bilgiye ulaşmanın sağladığı avantaj ile 
bilgiyi beyne depolama, beyindeki bilgileri 
bir araya getirerek sentez ve analiz yapma 
kabiliyetini ortadan kaldırmakta ve giderek 
öğrenememe, bilgiyi hatırlamama yani 
beyni tembelleştirme sorunu yaratmaktadır. 
Bu henüz kimsenin farkında olmadığı çok 
ciddi bir sorun olarak önümüzdeki günlerde 
karşımıza çıkacak bir husustur. Diğer önemli 
sorun ise kendini ifade edememe problemi
dir. Bu akıllı aygıtlar insanın kendini ifade 
etme kabiliyeti ve dilini de bozmaktadır. 
Psikologların ciddi ciddi bunun üzerinde 
çalışmaları gerekmektedir.

V-SONUÇ
Yeni bir çağa girdik bu artık teknoloji ve 
değişim çağıdır. Bu yeni çağ öncekilerden 
daha acımasız olacaktır. Bunu yakalayama
yanlar artık orta sınıf değil alt sınıf mensubu 
olacaklar ve adeta kullanılacaklardır. Sos
yolojik olarak sınıfsız bir toplum özlerken 
tam tersi ciddi katmanlara ayrılan bir kast 
sistemi gibi bir tablo ile karşılaşılacaktır. Bu 
hem ülkeler bazında hem de ülke içindeki 
kastlaşma olarak karşımıza çıkacaktır. 
Bu nedenle her seviyede ve meselenin tüm 
taraflarında bu gerçeğin farkına varılarak 
acilen çağı yakalama ve geleceği oluşturma 
hamlesi ile gereken ne varsa bir seferberlik 
halinde yapılmalı bu genel çerçeve içinde 
denizcilik eğitimi de bundan nasibini almalı
dır.
Kötümser ve umutsuz olmaya değil, çalış
maya, çok çalışmaya, hatta daha çok çalış
maya ve kendimize yalan söylememeye 
ihtiyacımız bulunmaktadır. 
Bunu ise genç kuşaklar başaracaktır. Onlara 
bunu başarma imkanını sağlayacak olanlar 
ise biz yaşlılarız. Dolayısı ile bir paranın iki 
yüzü gibi iki olmazsa olmazız. Benim, 
gençlerimizin bunu başaracağına inancım 
ve güvenim tamdır. Yeter ki biz görevimizi iyi 
yapalım.  Herkese bu geleceği yaratma 
çabasında başarılar dilerim.
UNUTMAYIN SORUNUMUZ KANTİTE DEĞİL, 
KALİTEDİR.
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I-GİRİŞ
1970’li yıllarda yaşanan 3. Sanayi Devrimi 
başka bir deyişle dijitalleşme ya da otomas
yon döneminden sonra dünya, yavaş yavaş 
başka bir noktaya doğru evrilmeye 
başlamıştır. Ancak 1970’li yıllar ile 2000’li 
yılların başı arasındaki değişim, özellikle 
teknoloji ve yenilikçi akım bakımından 
2000-2020 arasındaki kadar hızlı olmamış
tır. Köklü teknolojik değişim süresi genelde 
ortalama 10 yıl sürmesine karşın 2000’li 
yılların ikinci başlarından itibaren özellikle 
son 10 yıl içinde 1 yıla düşmüş ve her geçen 
gün değişim, yaratım ve farklılaşma hızla 
hayatımızın değişmez bir unsuru olmaya 
başlamıştır. Her şey değişmekte ve farklılaş
maktadır. Teknolojik değişim, üretim mode
llerini, kullanılan makine, araç ve gereci, 
ihtiyaç duyulan iş gücünün özelliklerini de 
değiştirmektedir.

Deniz taşımacılığı bir türev piyasa olarak 
küresel ticarete konu olan 12 Milyar ton, 
yaklaşık 13 Trilyon dolar değerindeki malın 
taşınması bakımından bu değişimden ayrı 
kalmamakta ya da kalamamakta ve hızla bu 
değişime ayak uydurmaktadır. Gemi tipleri 
çeşitlenmekte, gemi ebatları büyümekte, 
gemilerdeki otomasyon hızla artmakta, yeni 
regülasyonlara uygun farklı ve yeni ekip
manlar denizcilerin klasik dönemden farklı 
bir gemi üstü yaşam ve çalışma koşulları ile 
karşılaşılmasına neden olmaktadır. Bunun 
iyi yönleri olmakla beraber hiçbir yenilik 
sadece sağlayacağı fayda ile ortaya çıkma
makta ve devamında sorunlar da getirmek
tedir. Teknoloji arttıkça, kazaların oranlarının 
düşmesi ya da gemi personeli üzerindeki iş 
yükünün azalması beklentileri karşılanmak
ta ancak yeni sorunlar ortaya çıkmaya 
başlamaktadır. Gemilerdeki teknolojik 
değişim ile ona uygun eğitim aynı zamanda 

ve düzeyde verilemediğinden tecrübe 
kazanılan dönem içinde bu yeni gemilerde 
kazalar artmaktadır. Artık güverte ve makine 
sınıfının hatta kara personelinin klasik öğre
tiden farklı olarak bu hızlı değişimin ihtiyaç 
oluşturduğu konularda ve düzeyde eğitilme
leri gerekmektedir.
Serbest bandıra ya da elverişli bayrak veya 
kolay bayrak altında çalıştırılan dünya tica
ret filosu toplam küresel ticaret filosunun 
%76 sına yükselmiştir. Bunun anlamı gemi
lerde çok uluslu ve çok kültürlü bir yapı oluş
maya başlamasıdır. Bunun faydası olduğu 
gibi takdir edileceği üzere sosyolojik sıkın
tıları da bulunmaktadır. Gemi kaptanları 
geminin sevk ve idaresinden sorumlu 
oldukları gibi aynı zamanda gemi üzerindeki 
farklı eğitim düzeyinden, farklı sosyal 
katmanlardan, farklı kültürlerden ve farklı 
ülkelerden gelen hatta farklı dilleri konuşan 
20 -22 kişilik bir gurubun yönetiminden de 
sorumlu olmaktadır. Bu da eskiye göre farklı 
bir donanım ve eğitimi gerektirmektedir. 
Beşeri ilişkiler, psikoloji, davranış bilimi, 
farklı toplumların kültürleri, hatta farklı din 
ve inançlar hakkında bilgi sahibi olmaları 
icap etmektedir.
Her şey değiştiği gibi yeni nesil ve kuşakları 
temsil eden gençler de değişmektedir. Yeni 
kuşakların öğrenme özellikleri, eğitim per
formansları ya da onların eğitiminde 
kullanılması gereken metot ve gereçler de 
değişmektedir. Eski eğitim metotları ile yeni 
kuşaklar eğitilemez. Bu kuşakların özellikleri 
dikkate alınarak ona göre yeni bir eğitim 
modeli oluşturulmalıdır. Tecrübelerime göre 
söylüyorum, klasik metot ile istenilen başarı 
yakalanamamaktadır. Öğretim görevlilerinin 
de bu yeni metotlara adapte olabilmeleri için 
oryantasyona tabi tutulmaları ve bunun 
sürekliliğinin sağlanması gereklidir.
Şirketlerde çalışmaya başlayan bu yeni 
neslin verimliliğinin artırılması için teknikler 
araştırılmaktadır. Bu gençlerin bize göre iyi 
yönde farklılıkları (yenilikçi olma, yaratma, 
bilgisayar ve bilişim aygıtlarını çok hızlı 
kullanma, öz güven yüksekliği ve istemesini 
bilme niteliği gibi) ancak çalışma odaklı 
olmamaları nedeni ile eksiklikleri de bulun
maktadır. Sabırsızdırlar ve onları motive 
eden unsurlar bize göre farklıdır. Şimdi bu 
gençleri 20 YY başındaki işletme öğretisi ile 
eğiterek çağımızın iş hayatına nasıl hazırla
yabiliriz.  Bu nedenle büyük şirketler bu 
konuda iş eğitimleri ile bunu sağlamaya 
çalışmaktadır.
Gençlerin ebeveynlerinin gençlerden ve 
eğitim kurumlarından beklentileri içinde 
bulundukları sosyal ve ekonomik yapının 

gereklerine göre, daha kötüsü kendi mensu
bu oldukları kuşakların beklentilerine göre 
çağın paradigmaları ve gençlerin nitelik ve 
beklentilerinden çok farklı olmaktadır. 
Gençler kendilerinden çok ailelerini tatmin 
etmek ve onların isteklerini karşılamak için 
okumaktadırlar. Yani ailenin de rehabilite 
edilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 
Bugün için geçerli olan bir okuldan mezun 
ya da bir unvan sahibi olmak değil. Meslek 
sahibi olmak ya da sahip olduğu unvanın 
gereğini en iyi şekilde yapabilme yetisine 
sahip olmaktır. Bilmekten çok bilgiyi kimden 
sağlayabileceğini bilmek bu nedenle geniş 
bir sosyal ağa sahip olmak ve bilgiyi kulla
nabilmektir. Unvanların, statülerin de hiçbir 
anlamı kalmamaya başlamıştır. Ast üst 
ilişkileri de değişmektedir. Uzun uzun 
yapılan toplantıların artık gereksiz ve zaman 
kaybı olduğu düşünülmektedir. İş görme, 
birçok iş dalında kişinin kendi yaşam me
kanından yapılmakta; 3D ve 4D ile üretim 
tüketicinin mekanında ya da tüketim mer
kezlerine yakın yerlerde yapılmaktadır.
İşte her şeyin değiştiği böyle bir ortamda 
değişmeyen sadece eğitim, program, 
yöntem ve eğitim kadrosu olmaktadır. Çağın 
gereklerine ve piyasanın ihtiyaçlarına uygun 
eğitim verilmeyince böyle bir eğitimden 
geçen eğitimci de aynı eksikliği genç 
olmasına rağmen devam ettirmektedir.

II –NASIL BİR DENİZCİLİK EĞİTİMİ OL
MALIDIR?
Bazıları gemi kaptanlığını şoförlük gibi göre
rek bunun eğitiminin bir lisans programı 
olmamasını, adeta tır şoförlüğü gibi gemiyi 
kullanmanın, sevk ve idare etmenin öğretil
diği, hatta eskiden olduğu gibi usta çırak 
ilişkisi ile iş başında öğrenilen bir meslek 
eğitimi olmasını tavsiye etmektedirler. 
Ancak bunun daha modernize edilmiş şekli 
ile sandviç tipi iş başı ve teorik okul eğitimi 
kombinasyonu şeklinde olmasını ileri sür
mektedirler. Bunun için buna benzer bir 
eğitim modeli olan İngiliz eğitim modelini 
önermektedirler. Bu görüşü savunanlar 
hatta Yüksek Denizcilik Okulunun ilk yılların
daki benzer statüsünü örnek olarak göste
renler haklı olabilir. Ancak her dönemin 
teknolojisi, ekonomik modeli farklı olup, 
döneminin eğitim ihtiyacını ve statüsünü de 
oluşturmaktadır. Artık günümüzde kaptan 
gemiyi yürüten biri olarak tanımlanamaz. 
Aslında geçmişte de zaten böyle bir konumu 
yoktu. Gemi yüzen bir kara parçası sıfatı ile 
bayrağını çektiği ülkenin toprağı sayılmakta, 
gemi kaptanı da o toprağın mülki amiri sıfa
tına sahip olarak ülkeyi temsil etmekte, bu 

sıfatla bazı haklara sahip olmaktadır. Bu 
statünün çoğu hala devam etmektedir. 
Ancak eskiye göre yukarıda da açıklandığı 
üzere artık gemi üzerindeki iş yükü son 
derece komplikeleşmekte ve artmakta, 
teknik ve elektronik, hatta mekatronik bilgi 
ve işin idarecilik yükü de ağırlaşmaktadır. 
Dolayısı ile bu eğitimin, yukarıda zikredilen 
içerikte ve lisans düzeyinde verilmesi ancak 
pratiğin ihmal edilmemesi kaçınılmaz 
olmaktadır.
Eğitim müfredatı sadece bugün mevcut 
olan gemilere göre değil, buna ilave gelecek 
20 yılın yeni teknolojilerinin ortaya çıkara-

cağı yeni mesleklere göre verilmelidir. Artık 
geride kalmaya başlayan Endüstri 4.0 ve 
girme aşamasında olduğumuz Endüstri 5.0 
‘ın yaratacağı mesleklere ve bunların gemi-
lerde yaratacağı farklılıkların gerektirdiği 
mesleklere göre eğitim vermeliyiz. 
Bunların hocası var mı? Bu eğitimler mevcut 
kadrolar ile olur mu? Bunu ben bilmem. Eğer 
cevap hayırsa önce öğretmeni eğitmeli ve 
hazırlamalıyız. 
Bugün ilk okula başlayan öğrenciler için şu 
an mevcut mesleklerin %60‘ı üniversiteyi 
bitirdiklerinde olmayacak, onların yerine 
yeni meslekler ortaya çıkacaktır. Bu süreç 
önümüzdeki 15 yılı kapsamaktadır. Gelecek 
15 senenin hazırlığını biz 10 yıl önce yap-

malıydık. 
Peki şu an bu konuda biz hazırlığımız var 
mı? Bunu da bilmiyorum, ancak ufak tefek 
gelişmeler dışında pek bir şey yapıldığını da 
sanmıyorum.
Peki biz zaten sınırlı olan kaynaklarımızı 
gelecekte var olmayan meslekler için mi 
harcıyor, gençlerimizi boşu boşuna mı eğiti-
yoruz?  Karanlık bir tablo çizmek istemi-
yorum. Eğitim her zaman eğitimdir. Eğitim 
hiç olmaz ise hangi işi yaparsanız yapın, 
verimliliği ve rasyonel düşünceyi geliştirir. 
Ancak temel bilim ağırlıklı eğitim alanların: 
ileri düzeyde matematik, fizik, kimya, biyoloji 
hatta coğrafya; yazılım eğitimi alanların 
şansının, çağı yakalamak bakımından daha 
avantajlı olacağını düşünüyorum. Fakat 
tecrübelerime göre tespit ettiğim husus 
öğrencilerin kahir ekseriyetinin Türkçe-Ma-

tematik bölümü mezunu olmalarına rağmen 
4 işlem matematiği yapamamaları ve mate-

matik fobisine sahip olmalarıdır. Hallede-

mediğimiz iki husus yabancı dil bilgisi ve 
matematik korkusudur. 4.0 ya da 5.0 gele-

cek 5 yıl içinde dil sorununu iyi kötü hallede-

cek olsa da dil ile yaratılan duyguyu sağla-

yamayacak, ancak sözü edilen devrim nite-

liğindeki yenilikleri sağlayacak olan ise yine 
ileri düzeyde matematik bilgisi olacaktır. 4.0 

ya da 5.0 insanı ortadan kaldırmayacaktır. 
Vasıfsız insanı ortadan kaldırıp yerine robot 
ve makineleri koyacaktır, fakat iyi eğitimli 
kaliteli bir üstün insan grubu daha güçlü 
hale gelecektir. GENÇLERİN YENİ RAKİBİ 
ROBOTLAR, HER İKİ GRUBUNDA YÖNETİCİSİ 
HATTA SAHİBİ İSE İYİ EĞİTİM VE DONANIMLI 
İNSAN GRUBU OLACAKTIR. O halde çağı 
yakalamak ve edilgen değil etken olmak için 
sıradan değil kaliteli eğitim kaçınılmaz 
olmaktadır.
Gemi personeli eğitimlerinin içine gemiyi bir 
ticari birim, bir işletme gibi değerlendirerek 
işletme ve yukarıda değinildiği gibi psikoloji 
eğitiminin verilmesi çok yararlı olacaktır.

III-BU KADAR DENİZCİLİK OKULUNA 
İHTİYAÇ VAR MIDIR?
Türkiye şu an Çin ‘den sonra en fazla gemi 
adamı yetiştiren ülkedir. Denizcilik ile ilgili 
meslek ve yüksek okullarımızın sayısı 
oldukça fazladır. Toplamda yaklaşık 
28.600.000 DWT düzeyindeki filomuzun 
denizde ve karada yaratacağı istihdam 
kapasitesi bellidir. 
Bu da taktir edileceği üzere çok fazla değil-
dir. Çünkü deniz taşımacılığı sektörü emek 
yoğun bir sektör değildir. 45.000 DWT ve 30 
milyon USD‘lik genç bir Handymax tonajının 
yaratacağı  istihdam miktarı deniz ve kara 
olarak  toplam 26 kişiyi geçmemektedir 
(gemideki 20 kişi +6 kişi kara personeli). 
Karadaki 6 kişi böyle 3-4 gemiye daha 
hizmet verebilir. Bununla birlikte zaman 
zaman armatörlerimiz yeterli gemi adamı ve 
zabit bulamadıkları iddiası ile elverişli 
bayrağa geçmektedirler. Diğer taraftan 
denizcilik (zabitan ve mürettebat olarak) 
diğer mesleklere göre uluslararası alanda iş 
bulabilme ve çalışabilme imkanı en fazla 
olan bir dal olmaktadır. Ayrıca maaşı da yine 
Türkiye’deki diğer mesleklere göre oldukça 
iyidir. Yabancı bir denizcilik şirketindeki 
ikinci kaptanın maaşı her şey dahil ayda 
USD 6000-7000 düzeyindedir. (Kaptan ehli-
yeti olup, ikinci olarak çalıştırılan bir kıdemli 
zabitin)
 Tüm bunların dışında TÜRK personel de 
özellikle zabitan sınıfı yabancı ülke armatör-
leri tarafından tercih edilmektedir. Bununla 
birlikte son yıllarda artsa da hala yurt dışın-

da istihdam edilen gemi adamı ve zabitan 
sınıfı personelimiz diğer benzer ülkeler ile 
kıyaslandığında yeterli seviyede değildir. 
Bunun nedeni gemi adamı sağlama kana-

llarının iyi kurulmamasından ve bazı eksikle-

rimizden kaynaklanmaktadır.  Bunların 
başında da özellikle mürettebat bakımından 
lisan problemi gelmektedir. 

Diğer bir sorun ise bu mesleğe girenlerin 
önemli bir bölümünün kalıcı olmamasıdır. 
Yani mesleklerini yapmamaları ya da yarıda 
bırakmalarıdır. Çünkü deniz hayatı kolay 
olmayıp bu meslek kahırlı bir iş olmaktadır. 
Daha doğru bir ifade ile firesi çok fazladır. Bu 
ise milli bir israftır. Onun için doğru adayların 
seçilip eğitilmesi, denizi sevenlerin bu mes
leğe kabul edilmesi gerekmektedir. Bunun 
için ise tam anlamı ile okula kabul edilme
den adayların 3 ya da 6 ay denizde çalış
tırılarak deniz hayatını görmeleri, hala deniz
ci olma arzuları ve tercihleri devam ediyorsa 
okula kabul edilmeleri, bu bakımdan da 
denizcilik okullarının farklı bir statüye sahip 
olmaları gerekmektedir.
Bu açıklamalar tahtında mevcut denizcilik 
okullarının çok fazla olduklarını düşünme
mekle birlikte artık bundan sonra yeni oku
llar konusunda arz ve talep dengesinin 
gözetilmesi yeni okul yerine kaynakların 
mevcut okulların kalitelerinin artırılmasına 
harcanması daha yararlı olacaktır. Daha az 
ve kaliteli mezun daha fazla maaş, daha 
fazla maaş ise daha kaliteli ve istekli öğrenci 
demek olup, bu da orta vadede eğitim tale
bini artıracaktır. Artık yeni ilave okulların 
açılması o dönemin konusu olmalıdır.

IV- KİMLER EĞİTİLMELİDİR?
Sadece Türkiye’de değil tüm gelişmiş 
ülkelerde özellikle Avrupa Birliği Ülkelerinde 
de görüldüğü üzere gelişmiş ülke ve büyük 
şehir gençleri denizcilik mesleğini seçme
mektedirler. Seçenler de kalıcı olmamakta
dır. Çünkü yeni kuşakların aidiyet duygusu 
çok fazla olmamakta, lüks ve makam peşin
de de koşmamakta, erişilebilir lüks talep 
edip anlamsız şeyler için hayatlarını zindan 
etmemekte, kendilerini zora sokmamakta
dırlar. 10 ay çalışıp 2 ay gezmeyi tercih 
etmektedirler. Hatta aile kurmak gibi ciddi 
sorumluluklar altına da girmek istememek
tedirler. Bu çok önemli bir sosyolojik 
değişimdir. Genç nesil denizci olmak iste
memekte, bu mesleğe girse bile kalıcı olma
maktadır. Denizdeki ücret fazlalığı ise onu 
çok da ilgilendirmemektedir. Emeğin geriye 
dönen arz eğrisi realitesini bu genç 
kuşaklarda daha fazla yaşanmaktadır. O 
halde kırsal kesim gençleri bu meslek için 
hedef kitle olmalı ve yatılı olarak eğitim veril
melidir. Böylece bölgesel gelişme ve gelir 
farklılıklarının da azaltılmasına katkı sağla
nabilecektir.
Yukarıdaki tezimi zayıflatacak diğer bir 
gelişme ise yeni teknoloji ve akıllı telefonlar 
ve gelişmiş iletişim imkanları ile denizin ve 
gemi hayatının sevdiklerinden ve yakınların

dan uzak olma sorununu bir derece ortadan 
kaldırmasıdır. 
Fakat bu akıllı telefonların yarattığı 
bağımlılık insanları asosyal yapması yanın
da bilgiye ulaşmanın sağladığı avantaj ile 
bilgiyi beyne depolama, beyindeki bilgileri 
bir araya getirerek sentez ve analiz yapma 
kabiliyetini ortadan kaldırmakta ve giderek 
öğrenememe, bilgiyi hatırlamama yani 
beyni tembelleştirme sorunu yaratmaktadır. 
Bu henüz kimsenin farkında olmadığı çok 
ciddi bir sorun olarak önümüzdeki günlerde 
karşımıza çıkacak bir husustur. Diğer önemli 
sorun ise kendini ifade edememe problemi
dir. Bu akıllı aygıtlar insanın kendini ifade 
etme kabiliyeti ve dilini de bozmaktadır. 
Psikologların ciddi ciddi bunun üzerinde 
çalışmaları gerekmektedir.

V-SONUÇ
Yeni bir çağa girdik bu artık teknoloji ve 
değişim çağıdır. Bu yeni çağ öncekilerden 
daha acımasız olacaktır. Bunu yakalayama
yanlar artık orta sınıf değil alt sınıf mensubu 
olacaklar ve adeta kullanılacaklardır. Sos
yolojik olarak sınıfsız bir toplum özlerken 
tam tersi ciddi katmanlara ayrılan bir kast 
sistemi gibi bir tablo ile karşılaşılacaktır. Bu 
hem ülkeler bazında hem de ülke içindeki 
kastlaşma olarak karşımıza çıkacaktır. 
Bu nedenle her seviyede ve meselenin tüm 
taraflarında bu gerçeğin farkına varılarak 
acilen çağı yakalama ve geleceği oluşturma 
hamlesi ile gereken ne varsa bir seferberlik 
halinde yapılmalı bu genel çerçeve içinde 
denizcilik eğitimi de bundan nasibini almalı
dır.
Kötümser ve umutsuz olmaya değil, çalış
maya, çok çalışmaya, hatta daha çok çalış
maya ve kendimize yalan söylememeye 
ihtiyacımız bulunmaktadır. 
Bunu ise genç kuşaklar başaracaktır. Onlara 
bunu başarma imkanını sağlayacak olanlar 
ise biz yaşlılarız. Dolayısı ile bir paranın iki 
yüzü gibi iki olmazsa olmazız. Benim, 
gençlerimizin bunu başaracağına inancım 
ve güvenim tamdır. Yeter ki biz görevimizi iyi 
yapalım.  Herkese bu geleceği yaratma 
çabasında başarılar dilerim.
UNUTMAYIN SORUNUMUZ KANTİTE DEĞİL, 
KALİTEDİR.
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I-GİRİŞ
1970’li yıllarda yaşanan 3. Sanayi Devrimi 
başka bir deyişle dijitalleşme ya da otomas
yon döneminden sonra dünya, yavaş yavaş 
başka bir noktaya doğru evrilmeye 
başlamıştır. Ancak 1970’li yıllar ile 2000’li 
yılların başı arasındaki değişim, özellikle 
teknoloji ve yenilikçi akım bakımından 
2000-2020 arasındaki kadar hızlı olmamış
tır. Köklü teknolojik değişim süresi genelde 
ortalama 10 yıl sürmesine karşın 2000’li 
yılların ikinci başlarından itibaren özellikle 
son 10 yıl içinde 1 yıla düşmüş ve her geçen 
gün değişim, yaratım ve farklılaşma hızla
hayatımızın değişmez bir unsuru olmaya 
başlamıştır. Her şey değişmekte ve farklılaş
maktadır. Teknolojik değişim, üretim mode
llerini, kullanılan makine, araç ve gereci,
ihtiyaç duyulan iş gücünün özelliklerini de 
değiştirmektedir.

Deniz taşımacılığı bir türev piyasa olarak
küresel ticarete konu olan 12 Milyar ton,
yaklaşık 13 Trilyon dolar değerindeki malın 
taşınması bakımından bu değişimden ayrı 
kalmamakta ya da kalamamakta ve hızla bu 
değişime ayak uydurmaktadır. Gemi tipleri 
çeşitlenmekte, gemi ebatları büyümekte,
gemilerdeki otomasyon hızla artmakta, yeni 
regülasyonlara uygun farklı ve yeni ekip
manlar denizcilerin klasik dönemden farklı 
bir gemi üstü yaşam ve çalışma koşulları ile 
karşılaşılmasına neden olmaktadır. Bunun 
iyi yönleri olmakla beraber hiçbir yenilik
sadece sağlayacağı fayda ile ortaya çıkma
makta ve devamında sorunlar da getirmek
tedir. Teknoloji arttıkça, kazaların oranlarının 
düşmesi ya da gemi personeli üzerindeki iş 
yükünün azalması beklentileri karşılanmak
ta ancak yeni sorunlar ortaya çıkmaya 
başlamaktadır. Gemilerdeki teknolojik 
değişim ile ona uygun eğitim aynı zamanda 

ve düzeyde verilemediğinden tecrübe 
kazanılan dönem içinde bu yeni gemilerde 
kazalar artmaktadır. Artık güverte ve makine 
sınıfının hatta kara personelinin klasik öğre
tiden farklı olarak bu hızlı değişimin ihtiyaç 
oluşturduğu konularda ve düzeyde eğitilme
leri gerekmektedir.
Serbest bandıra ya da elverişli bayrak veya 
kolay bayrak altında çalıştırılan dünya tica
ret filosu toplam küresel ticaret filosunun 
%76 sına yükselmiştir. Bunun anlamı gemi
lerde çok uluslu ve çok kültürlü bir yapı oluş
maya başlamasıdır. Bunun faydası olduğu 
gibi takdir edileceği üzere sosyolojik sıkın
tıları da bulunmaktadır. Gemi kaptanları 
geminin sevk ve idaresinden sorumlu 
oldukları gibi aynı zamanda gemi üzerindeki 
farklı eğitim düzeyinden, farklı sosyal 
katmanlardan, farklı kültürlerden ve farklı 
ülkelerden gelen hatta farklı dilleri konuşan 
20 -22 kişilik bir gurubun yönetiminden de 
sorumlu olmaktadır. Bu da eskiye göre farklı 
bir donanım ve eğitimi gerektirmektedir. 
Beşeri ilişkiler, psikoloji, davranış bilimi, 
farklı toplumların kültürleri, hatta farklı din 
ve inançlar hakkında bilgi sahibi olmaları 
icap etmektedir.
Her şey değiştiği gibi yeni nesil ve kuşakları 
temsil eden gençler de değişmektedir. Yeni 
kuşakların öğrenme özellikleri, eğitim per
formansları ya da onların eğitiminde 
kullanılması gereken metot ve gereçler de 
değişmektedir. Eski eğitim metotları ile yeni 
kuşaklar eğitilemez. Bu kuşakların özellikleri 
dikkate alınarak ona göre yeni bir eğitim 
modeli oluşturulmalıdır. Tecrübelerime göre 
söylüyorum, klasik metot ile istenilen başarı 
yakalanamamaktadır. Öğretim görevlilerinin 
de bu yeni metotlara adapte olabilmeleri için 
oryantasyona tabi tutulmaları ve bunun 
sürekliliğinin sağlanması gereklidir.
Şirketlerde çalışmaya başlayan bu yeni 
neslin verimliliğinin artırılması için teknikler 
araştırılmaktadır. Bu gençlerin bize göre iyi 
yönde farklılıkları (yenilikçi olma, yaratma,
bilgisayar ve bilişim aygıtlarını çok hızlı
kullanma, öz güven yüksekliği ve istemesini 
bilme niteliği gibi) ancak çalışma odaklı 
olmamaları nedeni ile eksiklikleri de bulun
maktadır. Sabırsızdırlar ve onları motive 
eden unsurlar bize göre farklıdır. Şimdi bu 
gençleri 20 YY başındaki işletme öğretisi ile 
eğiterek çağımızın iş hayatına nasıl hazırla
yabiliriz. Bu nedenle büyük şirketler bu 
konuda iş eğitimleri ile bunu sağlamaya 
çalışmaktadır.
Gençlerin ebeveynlerinin gençlerden ve 
eğitim kurumlarından beklentileri içinde 
bulundukları sosyal ve ekonomik yapının 

gereklerine göre, daha kötüsü kendi mensu
bu oldukları kuşakların beklentilerine göre 
çağın paradigmaları ve gençlerin nitelik ve 
beklentilerinden çok farklı olmaktadır. 
Gençler kendilerinden çok ailelerini tatmin 
etmek ve onların isteklerini karşılamak için 
okumaktadırlar. Yani ailenin de rehabilite 
edilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 
Bugün için geçerli olan bir okuldan mezun 
ya da bir unvan sahibi olmak değil. Meslek 
sahibi olmak ya da sahip olduğu unvanın 
gereğini en iyi şekilde yapabilme yetisine 
sahip olmaktır. Bilmekten çok bilgiyi kimden 
sağlayabileceğini bilmek bu nedenle geniş 
bir sosyal ağa sahip olmak ve bilgiyi kulla
nabilmektir. Unvanların, statülerin de hiçbir 
anlamı kalmamaya başlamıştır. Ast üst 
ilişkileri de değişmektedir. Uzun uzun 
yapılan toplantıların artık gereksiz ve zaman 
kaybı olduğu düşünülmektedir. İş görme, 
birçok iş dalında kişinin kendi yaşam me
kanından yapılmakta; 3D ve 4D ile üretim 
tüketicinin mekanında ya da tüketim mer
kezlerine yakın yerlerde yapılmaktadır.
İşte her şeyin değiştiği böyle bir ortamda 
değişmeyen sadece eğitim, program, 
yöntem ve eğitim kadrosu olmaktadır. Çağın 
gereklerine ve piyasanın ihtiyaçlarına uygun 
eğitim verilmeyince böyle bir eğitimden 
geçen eğitimci de aynı eksikliği genç 
olmasına rağmen devam ettirmektedir.

II –NASIL BİR DENİZCİLİK EĞİTİMİ OL
MALIDIR?
Bazıları gemi kaptanlığını şoförlük gibi göre
rek bunun eğitiminin bir lisans programı
olmamasını, adeta tır şoförlüğü gibi gemiyi 
kullanmanın, sevk ve idare etmenin öğretil
diği, hatta eskiden olduğu gibi usta çırak
ilişkisi ile iş başında öğrenilen bir meslek 
eğitimi olmasını tavsiye etmektedirler. 
Ancak bunun daha modernize edilmiş şekli 
ile sandviç tipi iş başı ve teorik okul eğitimi 
kombinasyonu şeklinde olmasını ileri sür
mektedirler. Bunun için buna benzer bir 
eğitim modeli olan İngiliz eğitim modelini 
önermektedirler. Bu görüşü savunanlar 
hatta Yüksek Denizcilik Okulunun ilk yılların
daki benzer statüsünü örnek olarak göste
renler haklı olabilir. Ancak her dönemin 
teknolojisi, ekonomik modeli farklı olup, 
döneminin eğitim ihtiyacını ve statüsünü de 
oluşturmaktadır. Artık günümüzde kaptan 
gemiyi yürüten biri olarak tanımlanamaz. 
Aslında geçmişte de zaten böyle bir konumu 
yoktu. Gemi yüzen bir kara parçası sıfatı ile 
bayrağını çektiği ülkenin toprağı sayılmakta,
gemi kaptanı da o toprağın mülki amiri sıfa
tına sahip olarak ülkeyi temsil etmekte, bu 

sıfatla bazı haklara sahip olmaktadır. Bu 
statünün çoğu hala devam etmektedir. 
Ancak eskiye göre yukarıda da açıklandığı 
üzere artık gemi üzerindeki iş yükü son 
derece komplikeleşmekte ve artmakta,
teknik ve elektronik, hatta mekatronik bilgi 
ve işin idarecilik yükü de ağırlaşmaktadır. 
Dolayısı ile bu eğitimin, yukarıda zikredilen 
içerikte ve lisans düzeyinde verilmesi ancak
pratiğin ihmal edilmemesi kaçınılmaz
olmaktadır.
Eğitim müfredatı sadece bugün mevcut 
olan gemilere göre değil, buna ilave gelecek 
20 yılın yeni teknolojilerinin ortaya çıkara
cağı yeni mesleklere göre verilmelidir. Artık 
geride kalmaya başlayan Endüstri 4.0 ve 
girme aşamasında olduğumuz Endüstri 5.0 
‘ın yaratacağı mesleklere ve bunların gemi
lerde yaratacağı farklılıkların gerektirdiği 
mesleklere göre eğitim vermeliyiz. 
Bunların hocası var mı? Bu eğitimler mevcut 
kadrolar ile olur mu? Bunu ben bilmem. Eğer
cevap hayırsa önce öğretmeni eğitmeli ve 
hazırlamalıyız. 
Bugün ilk okula başlayan öğrenciler için şu 
an mevcut mesleklerin %60‘ı üniversiteyi 
bitirdiklerinde olmayacak, onların yerine 
yeni meslekler ortaya çıkacaktır. Bu süreç 
önümüzdeki 15 yılı kapsamaktadır. Gelecek 
15 senenin hazırlığını biz 10 yıl önce yap
malıydık. 
Peki şu an bu konuda biz hazırlığımız var
mı? Bunu da bilmiyorum, ancak ufak tefek 
gelişmeler dışında pek bir şey yapıldığını da 
sanmıyorum.
Peki biz zaten sınırlı olan kaynaklarımızı
gelecekte var olmayan meslekler için mi 
harcıyor, gençlerimizi boşu boşuna mı eğiti
yoruz? Karanlık bir tablo çizmek istemi
yorum. Eğitim her zaman eğitimdir. Eğitim 
hiç olmaz ise hangi işi yaparsanız yapın, 
verimliliği ve rasyonel düşünceyi geliştirir. 
Ancak temel bilim ağırlıklı eğitim alanların: 
ileri düzeyde matematik, fizik, kimya, biyoloji 
hatta coğrafya; yazılım eğitimi alanların 
şansının, çağı yakalamak bakımından daha 
avantajlı olacağını düşünüyorum. Fakat 
tecrübelerime göre tespit ettiğim husus 
öğrencilerin kahir ekseriyetinin Türkçe-Ma
tematik bölümü mezunu olmalarına rağmen 
4 işlem matematiği yapamamaları ve mate
matik fobisine sahip olmalarıdır. Hallede
mediğimiz iki husus yabancı dil bilgisi ve 
matematik korkusudur. 4.0 ya da 5.0 gele
cek 5 yıl içinde dil sorununu iyi kötü hallede
cek olsa da dil ile yaratılan duyguyu sağla
yamayacak, ancak sözü edilen devrim nite
liğindeki yenilikleri sağlayacak olan ise yine 
ileri düzeyde matematik bilgisi olacaktır. 4.0 

ya da 5.0 insanı ortadan kaldırmayacaktır. 
Vasıfsız insanı ortadan kaldırıp yerine robot
ve makineleri koyacaktır, fakat iyi eğitimli 
kaliteli bir üstün insan grubu daha güçlü 
hale gelecektir. GENÇLERİN YENİ RAKİBİ 
ROBOTLAR, HER İKİ GRUBUNDA YÖNETİCİSİ 
HATTA SAHİBİ İSE İYİ EĞİTİM VE DONANIMLI 
İNSAN GRUBU OLACAKTIR. O halde çağı 
yakalamak ve edilgen değil etken olmak için 
sıradan değil kaliteli eğitim kaçınılmaz 
olmaktadır.
Gemi personeli eğitimlerinin içine gemiyi bir 
ticari birim, bir işletme gibi değerlendirerek 
işletme ve yukarıda değinildiği gibi psikoloji 
eğitiminin verilmesi çok yararlı olacaktır.

III-BU KADAR DENİZCİLİK OKULUNA 
İHTİYAÇ VAR MIDIR?
Türkiye şu an Çin ‘den sonra en fazla gemi 
adamı yetiştiren ülkedir. Denizcilik ile ilgili 
meslek ve yüksek okullarımızın sayısı 
oldukça fazladır. Toplamda yaklaşık 
28.600.000 DWT düzeyindeki filomuzun 
denizde ve karada yaratacağı istihdam 
kapasitesi bellidir. 
Bu da taktir edileceği üzere çok fazla değil
dir. Çünkü deniz taşımacılığı sektörü emek 
yoğun bir sektör değildir. 45.000 DWT ve 30 
milyon USD‘lik genç bir Handymax tonajının 
yaratacağı istihdam miktarı deniz ve kara 
olarak toplam 26 kişiyi geçmemektedir
(gemideki 20 kişi +6 kişi kara personeli). 
Karadaki 6 kişi böyle 3-4 gemiye daha 
hizmet verebilir. Bununla birlikte zaman 
zaman armatörlerimiz yeterli gemi adamı ve 
zabit bulamadıkları iddiası ile elverişli 
bayrağa geçmektedirler. Diğer taraftan 
denizcilik (zabitan ve mürettebat olarak) 
diğer mesleklere göre uluslararası alanda iş 
bulabilme ve çalışabilme imkanı en fazla 
olan bir dal olmaktadır. Ayrıca maaşı da yine 
Türkiye’deki diğer mesleklere göre oldukça 
iyidir. Yabancı bir denizcilik şirketindeki 
ikinci kaptanın maaşı her şey dahil ayda 
USD 6000-7000 düzeyindedir. (Kaptan ehli
yeti olup, ikinci olarak çalıştırılan bir kıdemli 
zabitin)

Tüm bunların dışında TÜRK personel de 
özellikle zabitan sınıfı yabancı ülke armatör
leri tarafından tercih edilmektedir. Bununla 
birlikte son yıllarda artsa da hala yurt dışın
da istihdam edilen gemi adamı ve zabitan 
sınıfı personelimiz diğer benzer ülkeler ile 
kıyaslandığında yeterli seviyede değildir. 
Bunun nedeni gemi adamı sağlama kana
llarının iyi kurulmamasından ve bazı eksikle
rimizden kaynaklanmaktadır. Bunların 
başında da özellikle mürettebat bakımından 
lisan problemi gelmektedir. 

Diğer bir sorun ise bu mesleğe girenlerin 
önemli bir bölümünün kalıcı olmamasıdır. 
Yani mesleklerini yapmamaları ya da yarıda 
bırakmalarıdır. Çünkü deniz hayatı kolay 
olmayıp bu meslek kahırlı bir iş olmaktadır. 
Daha doğru bir ifade ile firesi çok fazladır. Bu 
ise milli bir israftır. Onun için doğru adayların 
seçilip eğitilmesi, denizi sevenlerin bu mes-

leğe kabul edilmesi gerekmektedir. Bunun 
için ise tam anlamı ile okula kabul edilme-

den adayların 3 ya da 6 ay denizde çalış-

tırılarak deniz hayatını görmeleri, hala deniz-

ci olma arzuları ve tercihleri devam ediyorsa 
okula kabul edilmeleri, bu bakımdan da 
denizcilik okullarının farklı bir statüye sahip 
olmaları gerekmektedir.
Bu açıklamalar tahtında mevcut denizcilik 
okullarının çok fazla olduklarını düşünme-

mekle birlikte artık bundan sonra yeni oku-

llar konusunda arz ve talep dengesinin 
gözetilmesi yeni okul yerine kaynakların 
mevcut okulların kalitelerinin artırılmasına 
harcanması daha yararlı olacaktır. Daha az 
ve kaliteli mezun daha fazla maaş, daha 
fazla maaş ise daha kaliteli ve istekli öğrenci 
demek olup, bu da orta vadede eğitim tale-

bini artıracaktır. Artık yeni ilave okulların 
açılması o dönemin konusu olmalıdır.

IV- KİMLER EĞİTİLMELİDİR?
Sadece Türkiye’de değil tüm gelişmiş 
ülkelerde özellikle Avrupa Birliği Ülkelerinde 
de görüldüğü üzere gelişmiş ülke ve büyük 
şehir gençleri denizcilik mesleğini seçme-

mektedirler. Seçenler de kalıcı olmamakta-

dır. Çünkü yeni kuşakların aidiyet duygusu 
çok fazla olmamakta, lüks ve makam peşin-

de de koşmamakta, erişilebilir lüks talep 
edip anlamsız şeyler için hayatlarını zindan 
etmemekte, kendilerini zora sokmamakta-

dırlar. 10 ay çalışıp 2 ay gezmeyi tercih 
etmektedirler. Hatta aile kurmak gibi ciddi 
sorumluluklar altına da girmek istememek-

tedirler. Bu çok önemli bir sosyolojik 
değişimdir. Genç nesil denizci olmak iste-

memekte, bu mesleğe girse bile kalıcı olma-

maktadır. Denizdeki ücret fazlalığı ise onu 
çok da ilgilendirmemektedir. Emeğin geriye 
dönen arz eğrisi realitesini bu genç 
kuşaklarda daha fazla yaşanmaktadır. O 
halde kırsal kesim gençleri bu meslek için 
hedef kitle olmalı ve yatılı olarak eğitim veril-
melidir. Böylece bölgesel gelişme ve gelir 
farklılıklarının da azaltılmasına katkı sağla-

nabilecektir.
Yukarıdaki tezimi zayıflatacak diğer bir 
gelişme ise yeni teknoloji ve akıllı telefonlar 
ve gelişmiş iletişim imkanları ile denizin ve 
gemi hayatının sevdiklerinden ve yakınların-

dan uzak olma sorununu bir derece ortadan 
kaldırmasıdır. 
Fakat bu akıllı telefonların yarattığı 
bağımlılık insanları asosyal yapması yanın-

da bilgiye ulaşmanın sağladığı avantaj ile 
bilgiyi beyne depolama, beyindeki bilgileri 
bir araya getirerek sentez ve analiz yapma 
kabiliyetini ortadan kaldırmakta ve giderek 
öğrenememe, bilgiyi hatırlamama yani 
beyni tembelleştirme sorunu yaratmaktadır. 
Bu henüz kimsenin farkında olmadığı çok 
ciddi bir sorun olarak önümüzdeki günlerde 
karşımıza çıkacak bir husustur. Diğer önemli 
sorun ise kendini ifade edememe problemi-
dir. Bu akıllı aygıtlar insanın kendini ifade 
etme kabiliyeti ve dilini de bozmaktadır. 
Psikologların ciddi ciddi bunun üzerinde 
çalışmaları gerekmektedir.

V-SONUÇ
Yeni bir çağa girdik bu artık teknoloji ve 
değişim çağıdır. Bu yeni çağ öncekilerden 
daha acımasız olacaktır. Bunu yakalayama-

yanlar artık orta sınıf değil alt sınıf mensubu 
olacaklar ve adeta kullanılacaklardır. Sos-

yolojik olarak sınıfsız bir toplum özlerken 
tam tersi ciddi katmanlara ayrılan bir kast 
sistemi gibi bir tablo ile karşılaşılacaktır. Bu 
hem ülkeler bazında hem de ülke içindeki 
kastlaşma olarak karşımıza çıkacaktır. 
Bu nedenle her seviyede ve meselenin tüm 
taraflarında bu gerçeğin farkına varılarak 
acilen çağı yakalama ve geleceği oluşturma 
hamlesi ile gereken ne varsa bir seferberlik 
halinde yapılmalı bu genel çerçeve içinde 
denizcilik eğitimi de bundan nasibini almalı-
dır.
Kötümser ve umutsuz olmaya değil, çalış-

maya, çok çalışmaya, hatta daha çok çalış-

maya ve kendimize yalan söylememeye 
ihtiyacımız bulunmaktadır. 
Bunu ise genç kuşaklar başaracaktır. Onlara 
bunu başarma imkanını sağlayacak olanlar 
ise biz yaşlılarız. Dolayısı ile bir paranın iki 
yüzü gibi iki olmazsa olmazız. Benim, 
gençlerimizin bunu başaracağına inancım 
ve güvenim tamdır. Yeter ki biz görevimizi iyi 
yapalım.  Herkese bu geleceği yaratma 
çabasında başarılar dilerim.
UNUTMAYIN SORUNUMUZ KANTİTE DEĞİL, 
KALİTEDİR.

14.12.2019  
İstanbul 
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  Üç tarafı denizlerle çevrili bir kara 
parçasında, bilinen tarihin en iyi kara ordu-

larına sahip bir milletin, konargöçer kültürü 
sayesinde, alışılagelmiş jeolojik ortamının 
çok çok dışına çıktığını görmekteyiz. Tarihte 
bilindiği üzere kara askeri terminolojisine 
pek çok katkıda bulunan Türk Askeri 
Sistemi, ilk olarak Kara Kuvvetleriyle ortaya 
çıkmıştır (M.Ö.209, TSK KKK armalarında 
verilen tarih). Türkler’in ilk yerleşim yeri olan 
Orta Asya’da bozkır hayatı hüküm sürmekte 
olduğu için Türkler, denizciliğe pek gerek du-

ymamaktaydı. Ta ki Avrupa’ya bir kısrak başı 
gibi uzanan Anadolu’ya gelene dek. Üç tarafı 
denizlerle çevrili bu kara parçasında, güçlü 
bir kara kuvvetlerinin yanı sıra güçlü bir 
deniz kuvvetinin de gerektiği aşikardı. Bunu 
anlayan Selçuklular, Mart 1207 tarihinde 
önemli bir liman kenti olan Antalya’yı fethet-
tiler. Bu fetihle başlayan denizcilik macerası, 
Karadeniz kıyılarının da alınmasıyla beraber 
büyük bir hız kazandı. Bu sayede Türkler’in 
denizcilik serüveni sürat almış oldu. 

Mensubu olduğu Karesi Beyliği’nin Osmanlı 
Devleti’ne geçmesiyle birlikte zayıf Osmanlı 
donanması için çalışmalar yapmaya başla-

yan Karamürsel Bey, Osmanlı donanmasının 
temellerini atmış ve Osmanlı’nın ilk amirali 
olmuştur. Osmanlı donanmasını büyütmeyi 

Sağlam Bİr Temel, Yüzyıllar Boyu Sürecek Bİr İmparatorluğun Donanması

KARA 

MÜRSEL BEY
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ve zaferler kazanmayı hedefleyen Karamürsel 
Bey, Armutçuk’ta bir tersane kurup buradan 
donanma hazırlamaya başlamıştır. Ustalarıyla 
kısa zamanda hafif ve süratli gemiler inşa etmiş; 
bu gemilere de kendi ismi olan ‘Karamürsel’ 

denmiştir.

Karamürsel Gemİsİ
     Osmanlı’nın ilk gemisi sayılan Karamürsel 
Gemisi, çektiri sınıfına ait yelkenli bir gemi olup 
ismini mühendisi Kara Mürsel Bey’den almakta-

dır. Yapımından 19. Yüzyıla kadar askeri ve ticari 
yük gemisi olarak kullanılan bu geminin, zaman 
içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli 
değişiklikler yapılarak yeri geldiğinde donanma 
için de kullanıldığı gözlemlenmiştir.  Gelibolulu 
Mustafa Ali, “Mevaidü’n-Nefais fi Kavaidi’l-Me-

calis” adlı eserinin bir bölümünde, yolculukta 
kullanılan Karamürsel gemisi hakkında ufak 
ebatlı gemiler olması nedeniyle katırlara benzet-
miş olup bunların sevk ve idaresinin Alaybaşı 
ve Çeribaşı rütbelerindeki zabitlerin kontrolünde 
olduğunu bizlere aktarmıştır.

Araştırmalar sonucunda toplanılan bilgiler 
dahilinde bir Karamürsel gemisinin detayları şu 
şekildedir;

15–30 metre uzunluğunda ve 4-6 metre 
genişliğinde
25–45 ton ağırlığında
Saatteki hızı 3 ile 7 Knot arasında değişken
1 uzun 1 orta boy direk ve 2 Latin yelkenine 

sahip
10–20 oturaklı, her birinin ağırlığı 15–20 kg.ve 

uzunluğu 5–7 metre olan 20–40 küreğe sahip
40–80 kürekçi, 4 yedek kürekçi, 4 yelkenci, 2 

kalafat utası, 1 sucu, 1 yağcı, 1 serdümen, 1 
kılavuz, 1 reis toplamda 55–95 mürettebattan 
oluşan gemiler olduğu sonucu çıkarılmaktadır.

Marmara Denizini Bizans’ın elinden aldı
Osmanlı’nın Bizans ile harp halinde olduğu bu dönemde Karamürsel Bey, kurduğu donanma ile 
Kocaeli Körfezi’nden Yalova’ya kadar olan bütün sahil kısmını fethetti. Bu başarısından dolayı 
harp filosu emrine verildi. Kocaeli Körfezi’ni kapatarak Bizans’a bağlı olan İzmit Kalesi’ne deni
zden gelen yardımları engelledi. Bu sayede Orhan Gazi’nin kuşattığı İzmit’in fethinde önemli 
rol oynadı. Karamürsel Bey, Bizans ile yapılan Pelekanon Savaşı’nda Kocaeli cephesine donan
ması ile çıkarma yaparak savaşın kazanılmasında kilit rol oynamıştır. Ayrıca bu savaş sonunda 
Marmara Denizi’ndeki üstünlük Osmanlı’ya geçmiştir.

Gösterdiği gayret ve cesaretten dolayı Orhan Gazi, bu büyük komutana ‘KARA’ lakabını vermiş
tir. Doğum tarihi ve yeri bilinmemekle birlikte adını verdiği Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi kabris
tanlığında yatmaktadır.

Karamürsel Bey’in vasiyetinden;
“Vefat edince beni öyle bir yere defnedin ki, sırtım dağlara dayansın, kucağıma deniz gelsin. 
Böylece daima donanmamı göreyim”

“Haydi gidelim derya gezelim,”

“Vatana millete hizmet edelim.”



  Üç tarafı denizlerle çevrili bir kara 
parçasında, bilinen tarihin en iyi kara ordu
larına sahip bir milletin, konargöçer kültürü 
sayesinde, alışılagelmiş jeolojik ortamının 
çok çok dışına çıktığını görmekteyiz. Tarihte 
bilindiği üzere kara askeri terminolojisine 
pek çok katkıda bulunan Türk Askeri 
Sistemi, ilk olarak Kara Kuvvetleriyle ortaya 
çıkmıştır (M.Ö.209, TSK KKK armalarında 
verilen tarih). Türkler’in ilk yerleşim yeri olan 
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olduğu için Türkler, denizciliğe pek gerek du
ymamaktaydı. Ta ki Avrupa’ya bir kısrak başı 
gibi uzanan Anadolu’ya gelene dek. Üç tarafı 
denizlerle çevrili bu kara parçasında, güçlü 
bir kara kuvvetlerinin yanı sıra güçlü bir 
deniz kuvvetinin de gerektiği aşikardı. Bunu 
anlayan Selçuklular, Mart 1207 tarihinde 
önemli bir liman kenti olan Antalya’yı fethet
tiler. Bu fetihle başlayan denizcilik macerası, 
Karadeniz kıyılarının da alınmasıyla beraber 
büyük bir hız kazandı. Bu sayede Türkler’in 
denizcilik serüveni sürat almış oldu. 

Mensubu olduğu Karesi Beyliği’nin Osmanlı 
Devleti’ne geçmesiyle birlikte zayıf Osmanlı 
donanması için çalışmalar yapmaya başla
yan Karamürsel Bey, Osmanlı donanmasının 
temellerini atmış ve Osmanlı’nın ilk amirali 
olmuştur. Osmanlı donanmasını büyütmeyi 

Yusuf Samet Güler

Gelişim Üniversitesi
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Dz. Yzb. Ergun Göktuna’nın Çizimiyle Karamürsel Gemisi

ve zaferler kazanmayı hedefleyen Karamürsel 
Bey, Armutçuk’ta bir tersane kurup buradan 
donanma hazırlamaya başlamıştır. Ustalarıyla 
kısa zamanda hafif ve süratli gemiler inşa etmiş; 
bu gemilere de kendi ismi olan 
denmiştir.

     Osmanlı’nın ilk gemisi sayılan Karamürsel 
Gemisi, çektiri sınıfına ait yelkenli bir gemi olup 
ismini mühendisi Kara Mürsel Bey’den almakta
dır. Yapımından 19. Yüzyıla kadar askeri ve ticari 
yük gemisi olarak kullanılan bu geminin, zaman 
içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli 
değişiklikler yapılarak yeri geldiğinde donanma 
için de kullanıldığı gözlemlenmiştir.  Gelibolulu 
Mustafa Ali, “Mevaidü’n-Nefais fi Kavaidi’l-Me
calis” adlı eserinin bir bölümünde, yolculukta 
kullanılan Karamürsel gemisi hakkında ufak 
ebatlı gemiler olması nedeniyle katırlara benzet
miş olup bunların sevk ve idaresinin Alaybaşı 
ve Çeribaşı rütbelerindeki zabitlerin kontrolünde 
olduğunu bizlere aktarmıştır.

Araştırmalar sonucunda toplanılan bilgiler 
dahilinde bir Karamürsel gemisinin detayları şu 
şekildedir;

�15–30 metre uzunluğunda ve 4-6 metre 
genişliğinde
�25–45 ton ağırlığında
�Saatteki hızı 3 ile 7 Knot arasında değişken
�1 uzun 1 orta boy direk ve 2 Latin yelkenine 
sahip
�10–20 oturaklı, her birinin ağırlığı 15–20 kg.ve 
uzunluğu 5–7 metre olan 20–40 küreğe sahip
�40–80 kürekçi, 4 yedek kürekçi, 4 yelkenci, 2 
kalafat utası, 1 sucu, 1 yağcı, 1 serdümen, 1 
kılavuz, 1 reis toplamda 55–95 mürettebattan 
oluşan gemiler olduğu sonucu çıkarılmaktadır.

Marmara Denizini Bizans’ın elinden aldı
Osmanlı’nın Bizans ile harp halinde olduğu bu dönemde Karamürsel Bey, kurduğu donanma ile 
Kocaeli Körfezi’nden Yalova’ya kadar olan bütün sahil kısmını fethetti. Bu başarısından dolayı 
harp filosu emrine verildi. Kocaeli Körfezi’ni kapatarak Bizans’a bağlı olan İzmit Kalesi’ne deni-
zden gelen yardımları engelledi. Bu sayede Orhan Gazi’nin kuşattığı İzmit’in fethinde önemli 
rol oynadı. Karamürsel Bey, Bizans ile yapılan Pelekanon Savaşı’nda Kocaeli cephesine donan-

ması ile çıkarma yaparak savaşın kazanılmasında kilit rol oynamıştır. Ayrıca bu savaş sonunda 
Marmara Denizi’ndeki üstünlük Osmanlı’ya geçmiştir.

Gösterdiği gayret ve cesaretten dolayı Orhan Gazi, bu büyük komutana ‘KARA’ lakabını vermiş-

tir. Doğum tarihi ve yeri bilinmemekle birlikte adını verdiği Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi kabris-

tanlığında yatmaktadır.

Karamürsel Bey’in vasiyetinden;
“Vefat edince beni öyle bir yere defnedin ki, sırtım dağlara dayansın, kucağıma deniz gelsin. 
Böylece daima donanmamı göreyim”

                                                                                                 “Haydi gidelim derya gezelim,”
                                                                          

                             “Vatana millete hizmet edelim.”
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 Açık deniz platformları, deniz dibindeki petrol ve doğalgaz araştırmaları için inşa edilen 
platformlardır. Bu platformlarda petrol ve doğalgazın açığa çıkarılması için makinelere ve işçilere 
ihtiyaç duyulur.
Platformlar genellikle ülkenin kıta sahanlığı içerisinde inşa edilir ve oldukça kârlı bir iştir. Bazen 
platformun okyanus tabanına bağlanması gerekir ve bu platform uzaktan yapay bir ada gibi 
gözükür. Platformlar hareketli veya hareketsiz olabilir.

HAREKETLİ YAPILAR
Kriko tip (Jack-up), yüzey(floating) ve yarı batıklar (semi-submersible) bu grupta yer alırlar.

açIK DENİZ 
PLATFORMLARI

DENİZCİLİK TEKNOLOJİLERİ

Kriko (Jack-up)

Kriko tip yapılar deniz tabanına oturtulan ayaklar ve bu ayaklar 
üstünde yükselip alçalabilen hareketli bir çalışma platformundan 
oluşur.

Bu tip bir yapı, proje bölgesine yüzdürülüp getirildikten sonra ayakları deniz tabanına oturtulup 
çalışma platformu istenilen seviyeye yükseltilir. 100 metreden sığ alanda kullanılan kriko tip açık 
deniz yapıları, platformun yük taşıma kapasitesi çok fazla olmamasına rağmen; ekonomik ve 
hafif olmaları ile birlikte, hareket kabiliyetlerinin oldukça yüksek olması ayrıca kötü hava ve deniz 
şartlarından etkilenmemeleri nedeniyle araştırma sahalarında kullanılan hareketli yapıların %60’ını 
oluştururlar.  

Yüzey Tip Yapılar (Floating)

Yüzey tip yapılar, gemiler ya da mavnalar üzerine 
monte edilmiş olan çalışma platforlarından oluşurlar. 
Hareket kabiliyetlerinin büyük olmasına ve 1500 ile 
2000 metre arasında derinliklerde kullanılmalarına 
karşın bu tip yapılar, çevresel şartlardan etkilenmeleri 
nedeniyle dalga ve akıntıların bulunduğu bölgelere 
uygun değildirler. İstatistiklere göre son 10 yıldaki 
kaza ve kayıp oranı kriko tipi yapılarda sadece %7 iken 
bu rakam yüzey tipi yapılarda %12 dir.

Yarı Batık Yapılar (Semi-Submersible)

Yarı Batıklar, batık dubalar üzerinde yükselen kolon-
lar ve bu kolonların üzerinde oturan çalışma platfor-
mlarından oluşur. Yapı, çelik halatlarla deniz tabanına 
bağlanır ve halatların gerilmesi ile yapının dengesi 
sağlanır. Yarı batık yapıların diğer yapılardan farkı 
ise; yarı batık yapıların taşıma kapasiteleri nispeten 
diğer yapılara göre daha fazla olmak ile beraber çevre 
ve hava şartlarından etkilenmeden 1500m derinlikler-
de çalışabilirler. 1980 ile 1990 yılları arasında kayıp oranı 0,004 olmasına rağmen ölümle so-
nuçlanan kazaların bir çoğu bu tip yapılarda gerçekleşmiştir. Yüzer ve Yarı batıklar, araştırma 
çalışmaları ile sabit yapıların ekonomik olmadığı küçük üretim alanları için uygundurlar. Bu tip 
yapıların maliyeti, deniz derinliğine bağlı olmadığından özellikle 300 metreden derin sularda 
kullanımları yaygınlaşmaktadır.

SABİT YAPILAR

 Ceket tipi çelik yapılar, dünyada petrol üretimine 
dönük çalışmalarda yaygın olarak kullanılan yapılardır. 
Bu yapılar, “ceket” olarak isimlendirilen kafesli çelik 
ayaklar ve bunların üzerlerine yerleştirilen çalışma plat-
formu (güverte) ve modüllerden meydana gelmektedir-
ler. Ceket ve güverte kısımları ayrı ayrı üretildikten sonra 
proje bölgesinde birleştirilir. Bu yapıların dengesi, deniz 
tabanına yapılan kazıklarla bağlantısı yapılarak sağlanır. 
Dünyada bu tip yapılar arasında bulunan Bullwinkle 
Platformu, 492 m yüksekliği ve 75000 ton ağırlığıyla 
dünyanın en büyük sabit yapılı platformudur. 



Salih Tulgar
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 Açık deniz platformları, deniz dibindeki petrol ve doğalgaz araştırmaları için inşa edilen 
platformlardır. Bu platformlarda petrol ve doğalgazın açığa çıkarılması için makinelere ve işçilere 
ihtiyaç duyulur.
Platformlar genellikle ülkenin kıta sahanlığı içerisinde inşa edilir ve oldukça kârlı bir iştir. Bazen 
platformun okyanus tabanına bağlanması gerekir ve bu platform uzaktan yapay bir ada gibi 
gözükür. Platformlar hareketli veya hareketsiz olabilir.

HAREKETLİ YAPILAR
Kriko tip (Jack-up), yüzey(floating) ve yarı batıklar (semi-submersible) bu grupta yer alırlar.

Kriko (Jack-up)

Kriko tip yapılar deniz tabanına oturtulan ayaklar ve bu ayaklar 
üstünde yükselip alçalabilen hareketli bir çalışma platformundan 
oluşur.

Bu tip bir yapı, proje bölgesine yüzdürülüp getirildikten sonra ayakları deniz tabanına oturtulup 
çalışma platformu istenilen seviyeye yükseltilir. 100 metreden sığ alanda kullanılan kriko tip açık 
deniz yapıları, platformun yük taşıma kapasitesi çok fazla olmamasına rağmen; ekonomik ve 
hafif olmaları ile birlikte, hareket kabiliyetlerinin oldukça yüksek olması ayrıca kötü hava ve deniz 
şartlarından etkilenmemeleri nedeniyle araştırma sahalarında kullanılan hareketli yapıların %60’ını 
oluştururlar.  

Yüzey Tip Yapılar (Floating)

Yüzey tip yapılar, gemiler ya da mavnalar üzerine 
monte edilmiş olan çalışma platforlarından oluşurlar. 
Hareket kabiliyetlerinin büyük olmasına ve 1500 ile 
2000 metre arasında derinliklerde kullanılmalarına 
karşın bu tip yapılar, çevresel şartlardan etkilenmeleri 
nedeniyle dalga ve akıntıların bulunduğu bölgelere 
uygun değildirler. İstatistiklere göre son 10 yıldaki 
kaza ve kayıp oranı kriko tipi yapılarda sadece %7 iken 
bu rakam yüzey tipi yapılarda %12 dir.

 

Yarı Batık Yapılar (Semi-Submersible)

Yarı Batıklar, batık dubalar üzerinde yükselen kolon-
lar ve bu kolonların üzerinde oturan çalışma platfor-
mlarından oluşur. Yapı, çelik halatlarla deniz tabanına 
bağlanır ve halatların gerilmesi ile yapının dengesi 
sağlanır. Yarı batık yapıların diğer yapılardan farkı 
ise; yarı batık yapıların taşıma kapasiteleri nispeten 
diğer yapılara göre daha fazla olmak ile beraber çevre 
ve hava şartlarından etkilenmeden 1500m derinlikler-
de çalışabilirler. 1980 ile 1990 yılları arasında kayıp oranı 0,004 olmasına rağmen ölümle so-
nuçlanan kazaların bir çoğu bu tip yapılarda gerçekleşmiştir. Yüzer ve Yarı batıklar, araştırma 
çalışmaları ile sabit yapıların ekonomik olmadığı küçük üretim alanları için uygundurlar. Bu tip 
yapıların maliyeti, deniz derinliğine bağlı olmadığından özellikle 300 metreden derin sularda 
kullanımları yaygınlaşmaktadır. 

SABİT YAPILAR

 Ceket tipi çelik yapılar, dünyada petrol üretimine 
dönük çalışmalarda yaygın olarak kullanılan yapılardır. 
Bu yapılar, “ceket” olarak isimlendirilen kafesli çelik 
ayaklar ve bunların üzerlerine yerleştirilen çalışma plat-
formu (güverte) ve modüllerden meydana gelmektedir-
ler. Ceket ve güverte kısımları ayrı ayrı üretildikten sonra 
proje bölgesinde birleştirilir. Bu yapıların dengesi, deniz 
tabanına yapılan kazıklarla bağlantısı yapılarak sağlanır. 
Dünyada bu tip yapılar arasında bulunan Bullwinkle 
Platformu, 492 m yüksekliği ve 75000 ton ağırlığıyla 
dünyanın en büyük sabit yapılı platformudur. 
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söyleşİ

GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

GÖKHAN 
ÇAKICI 

başladım. İşe başladıktan 
sonra DPA karşıma oturup 
bana ''Sen benim gözümde 
-1’sin ve seni gözlemleye-

ceğim, değer misin?'' dedi. 
Bir ayımı geçirdikten sonra 
ise -1 kapanmış olmalı ki 
DPA bana ‘’Gemiye çıkmaya 
uygundur ilk değişimde gön-

derin. ‘’ onayını verdi. Ardın-

dan elli yedi bin tonluk, 2011 
yılında inşa edilen, 18 aylık, 
modern ve konforlu bir Kore 
planlı Çin inşa gemiye katıl-
dım.

de yardım edebileceğimi 
söyledim ve manuel olarak 
çevirmeye başladım. Bir 
dakika çevirdim ya da çevir
medim gerisini hatırlamı
yorum. Gözümü açtığımda 
hastanedeydim. Tam olarak 
ne olduğuna gelelim. Borda 
iskelesini indirmek için yarım 
bel boyunda bir vinç vardır. 
Makaralı elektrikli bir motor. 
Üçüncü kaptan, o motorun 
çevirme kolunu çeviriyordu. 
O sırada ben üçüncü kaptan
dan alarak çevirmeye başla
dım. Motor ile ilgili bir sorun 
varmış. Üçüncü kaptanın da 
bu konuda bilgisi varmış; 
ama benim yoktu. Üçüncü 
kaptan, onunla ilgili bir çalış
ma olduğunu söylemedi. 
Maalesef böyle bir kaza 
yaşandı. Elektrik motorları, 
manuel çevirmede daha az 
döner ama elektrik doğrudan 
motora bindiğinde daha hızlı 
döner. Normalde şalter 
kaldırılınca siviçler devreye 
girer ve motor çalışmaz; ama 
siviçler bozuk olduğu için 
motor çalışmış ve hızlı bir 
şekilde dönmeye başlamış. 
Bu sırada takılı olan kol bana 

doğru fırlamış. Başımın sağ 
tarafından ve boynumdan 
yaralanıyorum. Bildiğim 
kadarıyla 16 cm kafatası 
kırığı ve çatlağı, temporal 
beyin kanaması, kulak ve 
boyun yırtılması gibi büyük 
bir kaza geçirmişim. Hatta 
öldü diye bir süre müdahale 
edememişler. Yağcı ile 
üçüncü mühendis ilk müda
halede bulunmuş ve kaptana 
haber vermişler ardından 
hastaneye kaldırmışlar. 
Kagoşima Şehir Hastane
si’nde çok şiddetli derecede 
bir baş ağrısıyla uyandım. 
Tahminen kazadan 2 saat 
sonra uyandım. Hastaneye 
vardığımda sağ tarafım 
komple sarılıydı. Üç saat 
operasyon geçirmiştim. 
Yoğun bakıma girdiğimde ve 
kendime geldiğimde başım
dan ufak bir şekilde yaralan
dığımı sanıyordum. Doktor 
odaya girdiğinde bana şöyle 
demişti: ‘’Beyin kanaması 
geçiriyorsun, kafatası kırığı 
oluşmuş, damarların zede
lenmiş. Biz müdahale ettik; 
ama bu gece çok önemli. Bu 
gece geçerse beyine müda

hale etmemize gerek kalma
yacak. Ancak kanama 
devam ederse seni yarın 
operasyona alacağız.’’ Hani 
ülkemizden alıştıra alıştıra 
söylenir ya, oradaki doktorun 
söyledikleri beni şok etti. 
İçimi bir ölüm korkusu da 
sarmadı değil ama nedense 
hissiyatım iyileşeceğim 
yönündeydi. Doktorla konuş
tuktan sonra ailemle görüş
tüm, onlara da ufak bir kaza 
geçirdiğimi ama iyi olduğu
mu söyledim. Sonuçta elle
rinden bir şey gelmeyecekti 
üzülmelerini istemedim; 
ancak yaptığım yanlışın 
şimdi farkına varıyorum. 
Ölüm kapıyı çalsaydı onları 
son kez göremeden ölecek
tim.  Ertesi gün tomografiye 
aldılar. Tomografiden önce 
Allah’a dua ettim. Duam da 
çok ilginç “Allah’ım ailemi 
göremeden benim canımı 
alma.” Tomografiden çıktık
tan sonra bana kanamanın 
durduğunu ve müdahale 
gerekmediğini söylediler. 
Eğer Japonya değil de 3. 
Dünya ülkelerinden birinde 
olsaydım ben belki de 
yaşamıyor olurdum. Hatta 
doktorum bana, ‘’Bir mucize 
olarak bakıyorum. Normalde 
duyu kaybı, hafıza kaybı, felç, 
daha sonra oluşabilecek her 
şeyi beklerdim; ama o kadar 
şanslıymışsın ki şu an 
benimle İngilizce konuşabili
yorsun.’’ dedi.  Ancak en 
büyük hayal kırıklığım şirke
tim oldu. İki hafta veya belki 
daha fazla yalnız kaldım. 
Sadece acente geliyordu. 
Oradaki doktorlar, hemşireler, 
acente ilgileniyordu benimle. 
Beni çok seviyorlardı. Gemi
den ve gemi personelinden 
hastanede kalan olmadı. 
Yalnızca kaptan ilk gün bak
maya geldi. Geminin kaza
dan dolayı tutuklandığını 
duydum ama incelemede 
tamamen kaza olduğu yazıl
mış. Onların raporu bende 
yok. Sadece hastane rapor
ları var. Şirketin nasıl rapor 
tuttuğunu, nasıl bildirim yap

tığını bilmiyorum. Sonrasında 
iyileşme sürecine girdim. 
Beyin, hasarı kendi kendine 
gideriyormuş. Japonya’daki 
kalma sürecim tahmin 
edilenden daha kısa sürdü ve 
beni Türkiye’ye gönderdiler. 
Türkiye’ye gelince şirket 
bana yarım zamanlı iş imkanı 
tanıdı. Kazadan ailemin de 
haberi yoktu, küçük bir kaza 
demiştim.

Etkilerle Karşılaştınız?
Yüzme ile ilgili ciddi 
problemlerim oluştu. Derine 
ilerlediğimde, deniz beni 
korkutuyor. Kazadan sonra 
görüşlerim çok fazla değişti. 
Uzun geçmişimdeki çoğu 
şeyi hatırlamıyorum. Kaza
dan sonra yanlış ilaç 
kullanımından dolayı aşırı 
uyku hali, algıda bozukluk ve 
baş dönmesi nöbetleri gibi 
çeşitli etkilerle karşılaştım. 
Ayrıca kazadan sonra çok 
kısa zamanda aşırı kilo aldım.
Sektörde Çalıştıktan Sonra 

Devam Etmişsiniz. Bu 
Kararınızda Kazanın Etkisi 
nedir? 
Kazadan sonra gemiye çıka
madım. Kazadan itibaren 2 
yıl tedavi gördüm. Bir şekilde 
hayatımı kazanmam gerekli
ydi ve ben de yarı zamanlı 
çalışmaya devam ettim. 

Sonrasında mezun oldum ve 
şirketim bana daimi iş verdi. 
İnsan kaynakları uzmanı 
olarak işe başladım. Tabi bu 
süre zarfında kendimi onlara 
sevdirdiğimi düşünüyorum. 
Uygun bir çalışma düzeni ile 
çalıştık ama tabi ki ben 
denize çıkmak istiyordum. 
Kazadan dolayı bu isteğimi 
gerçekleştiremedim ve son
rasında ‘’ Deniz olmayacaksa 
en azından hayatımızı 
düzene sokalım.’’ dedim ve 
25 yaşında evlendim. 
Evlendikten sonra firmada 
uzun süre çalışmaya devam 
ettim. Bir süre sonra insan 
kaynaklarına başka bir 
personel alındı ve ben teknik 
departmana asistan olarak 
geçtim. Orada geleceğin 
teknolojilerini gördüm. Gemi
lere nasıl uyarlanabilir? 
Gemilerde elektronik 
sistemler nasıl kullanılır? 
Bunlar üzerine kafa yordum. 
Eskiden gemilerde iletişim 
imkanları kısıtlıydı veya yoktu. 
Eskiler anlatır ‘’Biz MF/HF 
radyo frekansının başında 
otururduk, sırayla umuma 
açık yayın ile ailemizle 
görüşürdük.’’ diye. Şimdi 
istediğiniz zaman istediğiniz 
kişi ile görüntülü görüşebili
yorsunuz. Ben de kariyerim 
konusunda ‘Madem önümüz 
teknoloji, bende teknolojiye 

adapte olmalıyım.’ diye 
düşündüm. Planlı bakım 
sistemleri, ISM sistemleri ve 
bunun elektronik ortama 
entegrasyonu ile ilgili çalış
malar yaptım ve çalıştığım 
firmanın bu alandan sorumlu 
uzmanı oldum. ISM, PMS 
uzmanı olarak görev yaptım. 
Bu gelişme hayatımın 
dönüm noktalarından birisi 
oldu; çünkü Türkiye’de bu tür 
uzmanlar yok. Yani Türki
ye’de bilgisayarı ve gemiyi 
aynı çerçevede düşünecek 
insanlar henüz yetişmedi. 
Denizcilik sektörünü bilen 
bilgisayar sistemlerini 
bilmezken, bilgisayar 
sistemlerini bilen denizcilik 
sektörünü bilmiyor. Hala 
bilgisayar kullanmayı bilme
yen kaptanlarımız, 
başmühendislerimiz var. 
Kazadan Sonra İlk Kez 
Gemiye Çıktığınızda Ne His
settiniz?
Uzun bir süre gemiye adım 
atamadım. Kazadan sonra ilk 
kez tersanede çıktım. Kalbim 
çok hızlı atıyordu, içimde 
tekrar olumsuz bir şeylerin 
olacağı hissi vardı. Allah’tan 
böyle bir olumsuzluk yaşa
madım. Daha sonra da 
ilginçtir ki kaza yaptığım 
gemiye beni enspektör 
olarak gönderdiler. Stajyer 
olarak kazalı indiğim gemiye 
enspektör olarak çıkmakta 
bir hayli garipti. Sonra şirke
tin diğer gemilerine de çıktım, 
elektronik yönetim sistemle
rini gemilere entegrasyon 
için çalıştım ve çok iyi işler 
çıkardığımı düşünüyorum.
Hem Gemide Hem De Şirket 
İçerisinde Emniyet Konu
larında Çalışmış Birisisiniz 
Ayrıca Akademik Hayatınız 
Devam Ediyor ve Bu Konuda 
Yaptığınız Çalışmalar Var. 
Bu Alanda Gördüğünüz 
Eksiklikler ve Başlıca Fak
törler nelerdir?
Birincisi eğitim eksikliği. Bu 
sadece personelde bitmiyor, 
şirketler de eğitime destek 
vermiyor. Yapılan en büyük 
yanlış bu. Çok az firma eğitim 

veriyor. Şimdi düşünün, ben 
bir firmaya yeni başlaya
cağım. Firmanın organizas
yonunu bilmem, yapısını 
bilmem, durumunu bilmem. 
Bana bununla ilgili eğitim 
verilmezse ben deneme 
yanılma yöntemiyle mi 
doğruyu bulacağım? Gemi 
içerisinde bir güne sığdırılan 
değişimleri ve 3-5 saatte 
yapılan handover’ları 
düşünün; şirkette eğitim 
verme, gemide handover’ı 
kısa tut sonra da o personel
den emniyet bekle… Daha 
önce dediğim gibi eksik konu 
eğitim. Kişisel bazlı eksikliğin 
yanı sıra şirketin de eksikliği 
var.

Bir Yandan Akademik Kari
yer Yapan Diğer Yandan Da 
Sektör İçinde Çalışmış Birisi 

Kariyer ile Sektör İçerisin
deki Kritik Farklar Nelerdir? 
Biz Öğrenciler De Akademik 

Devam Edeceğiz. Kendimizi 

Nasıl, Sektörde Devam Ede
ceksek Nasıl Hazırla
malıyız? 
Akademisyenlik ve sektör 
tamamen farklı alanlar. Aka
demik konuda söyleyecekle
rim farklı, denizcilik hakkın
dakiler farklı; ancak ortak 
noktası da yok değil, kendini
zi sürekli yeniliklere açık 

hissetmeniz gerekiyor. Yenili
kçi olmalısınız hatta olmak 
zorundasınız. Ek olarak eğer 
karada çalışacaksanız kendi
nize belirli bir vizyon belirle
meniz gerekiyor. Karada 
tutunabilmeniz için yatkın 
olduğunuz noktayı bulmanız 
gerekiyor. Neye yatkınsınız? 
Mesela ben çok iyi konuşu
yorumdur broker olurum ve 
iş bağlarım. Çok iyi makine 
bilgim vardır, tekniğe geçerim 
ve teknikten ilerlerim. Kura
llara, regülasyonlara haki
mimdir; operasyona, DPA 
olurum ya da enspektörlüğe 
yönelirim. Kabiliyetini, kendi 
eğilimini bilmen gerekiyor. İlk 
olarak oturacaksın ve sakin 
kafayla; Ben ne olacağım? Ne 
yapacağım? Hangi yola gide
ceğim? Nereye yönele
ceğim? gibi soruları sormak 
ve cevaplarını bulmak gereki
yor. Ben şu iyidir şu kötüdür 
diye yönlendirme yapamam, 
bunu sizin bulmanız gereki
yor. Gelelim denize, denizde 
zaten fazla seçenek yok. Ya 
kaptan olacaksınız ya da baş 
mühendis. Tabi ki karada iş 
sektörü daha geniş, yelpaze 
çok büyük. Çünkü dediğim 
gibi gemide ya kaptan ya da 
baş mühendis olursun işin 
veya görevlerin belli (Kap
tanın, 1. Zabitin, 2. Zabitin, 3. 
Zabitin görevi belli ya da 
çarkçıların, baş mühendisin 
görevi…). Sektörde devam 
edecekseniz, sektörde belir
lediğiniz alanların da görevle
ri belli aslında. Ama şöyle 
düşünün; 2000-3000 gemi 
var, 50-60 tane firma var. 
Ancak karada çeşit çok. 
Ayrıca herkes gemide 
çalışamıyor fakat herkes 
karada çalışabilir. Özellikle 
karşılaşacaksınız; benim gibi 
denizden gelip karada 
çalışanlarda çok ve onlar 
genelde daha iyi pozisyonlar
da olabiliyorlar. 
Öyleyse Emniyet ile İlgili 
Öğrencilerin Nasıl Farkın
dalık Kazanması Gerekiyor? 
Bu Konuda Akademisyenler 
Yardımcı Olabilir mi? 

Açıkçası akademisyenlerin 
bu konu hakkında yapabile
cekleri sınırlı; çünkü zaten siz 
üniversiteye bir meslek dalın
da uzmanlaşmaya gelmişsi
niz. Akademisyenler size 
uzmanlaşmanız ve bilinçlen
meniz için yardımcı olur. 
Ancak İlköğretim ya da 
ortaöğretim zamanında bazı 
şeylerin temelleri daha 
sağlam atılabilir. Ek olarak 
farkındalık kazanmak içinde 
bazı şeyleri uygulamada 
görmek gerekir. Örneğin 
simülatör. Deniz şartlarını 
görmek içinde 1 sene staj 
çok yerinde bir uygulama. 
Denizde çalışmak kolay değil. 
Dediğim gibi denizde herkes 
çalışamıyor. Yapılacak şeyle
rin basit olduğunu söyleyebi
liriz ama işin içerisine girdiği
miz zaman o kadar da basit 
olmadığını görürüz. Gemiler
de biraz askeri düzen var. 
Değerlendirmeler Yaptık, 

ten De Bahsettiniz. İnsansız 
Gemiler, Sahada İnsanın 
Olmadığı Limanlar Gibi 
Yapılarla İlgili Düşünceleri
niz Nelerdir?
Evet teknoloji yanlısıyım ama 
insansız gemiler için daha 
erken olduğunu düşünü
yorum. Birincisi deniz faktörü 
var, ikincisi doğa faktörü var. 
Farz edelim gemide bir 
sistemde alarm oluştu ve o A 
alarma müdahale edilmesi 
gerekli; ancak o müdahale 
ancak insan gücüyle yapıla
bilecek durumda ve gemi 
okyanusun ortasında. Nasıl 
bir müdahale edilecek veya 
gemi nasıl tekrar rotasına 
girecek? Eskiden gemilerde 
mürettebat sayısı 30-40 
kişiyken, şimdi bu sayı 9 
kişiye kadar düştü. ‘Mini
mum Safe Manning’ azaldı. 
‘Minimum Safe Manning’, 
‘Safe Operation’u karşılar mı? 
Bu da farklı bir mesele. 
Gemide ‘Safe Operation’ için 
‘Minimum Safe Manning’ 
den daha fazla personel 
bulundurmak gerektiğini 
düşünüyorum. Bayrak 

devletlerine göre bunun 
yeterli olduğu görülüyor ama 
benim görüşüm yeterli olma
dığı yönünde çünkü; gemide 
3 zabitin bulunması yeterli 
olarak ele alınıyor ama bu iş 
yükünü önemli ölçüde arttırı
yor. İnsansız gemilerdeki 
robotlar denizde çatışmayı 
önlese bile deniz, dalga, 
rüzgar gibi doğal faktörler 
sıkıntı oluşturabilir. Bunun bir 
şekilde yapay zeka ile çözüle
bileceğini de varsayabiliriz. 
Belki bu şekilde çatışmalar 
da azaltılabilir ve insan 
faktöründeki oluşan zarar da 
engellenebilir; ama sonuçta o 
geminin üzerinde minimum 
bir personel belirlemek duru
mundasınız. Şimdilik gemide 
insan faktörü olmak zorun
dadır. İnsansız gemilere 
gelirsek, yapılabilir ama ben 
bunun biraz daha zaman 
alacağını ve mevcut 
durumlara yeni teknolojiler 
geliştirilmesi gerektiğini 
düşünüyorum.

Merhabalar Gökhan Bey. 
Öncelikle sizi tanıyalım.
29 yaşındayım. Balıkesirliyim. 
Evliyim. İstanbul Üniversitesi 
Deniz Ulaştırma İşletme 
Mühendisliği Bölümü-Güver-
te opsiyonu mezunuyum; 
ama girişim güverte olmadı. 
2009 yılında kayıt olduğum-

da sadece işletme opsiyonu 
vardı. Yanlış tercihim yüzün-

den iki yıl işletme opsiyonun-

da öğrenim gördüm. Güver-
teye geçtiğimde ise mezuni-
yetim 1,5 yıl uzadı. Bunun asıl 
sebebi ise lisedeki yanlış 
rehberlikti. İstanbul Üniversi-
tesi’ndeki bölüm 
başkanımızın güverte 
bölümünün açılacağını 
söylemesi, benim şansım 
oldu. Benim güverte okuma 
isteğim, çevremdekilerin ve 
özellikle işletme stajını yap-

tığım firmadaki bölüm mü-

dürümün tavsiyesi kararım-

da etkili oldu. İkinci kez açılan 
güvertenin ilk mezunlarından 
oldum. 
Mezuniyetten Sonra İş ve 
Staj Bulma Sürecinden 
Bahsedebilir misiniz?
Bölümün ilk mezunlarından 
olduğum için iş ve staj 
bulmak çok zordu. Firmalar 
bizi tanımıyordu, yardımcı 
olacak birilerini bulamıyor-
duk. Stajım için çok fazla 

firma gezdim ve gemide iki 
aylığına usta gemici olarak 
çalıştım. Daha sonra uzun 
dönem stajım geldiğinde 
daha büyük sorunlar yaşa-

dım. Bir gemi buldum ve 
firmaya staj görüşmesine 
gittim. Firmadaki personel 
müdürü ile görüşme sağla-

dım. Personel müdürü bana 
''Burada bir ay çalış seni 
gemiye göndereceğim.'' dedi.  
Ben tabi parasız gemiye 
gitmeye bile razıydım. Perso-

nel müdürüne ''Para veriyor 
musunuz?'' diye sormadan 
işi kabul edip çalışmaya 

Gemideki Yaşamınız Nasıl
dı?
Staj yaparken tabi ki zorluklar 
yaşadım. Denize çıkacak
sanız kendinizin doktoru 
olmayı öğrenmeniz gerekiyor 
çünkü kimse size yardımcı 
olmuyor. Ufak tefek 
rahatsızlıklar dışında gemide 
geçirdiğim günler güzeldi, 
yorucuydu; ama çok şey 
öğrendim. Özellikle altı aydan 
sonra çok rahatladım; çünkü 
ISM, ISPS gibi seyir 
cihazlarını öğrendim. 
Gemide geçirdiğim dört 
aydan sonra ikinci kaptanın 
güvenini kazandım. Bu 
yüzden kalan yedi ay çok 
güzel geçti. Staj sürem bitti 
tam ayrılacağım zaman bir 
kaza yaşadım. 
Yaşadığınız Kazayı Anlata
bilir misiniz?
Yanaşma sırasında güverte
ye indim. Yani yanaştık, 
halatlar atılmış borda iskelesi 
indiriliyordu. Sancak taraftan 
yanaşmıştık borda iskelesi
nin vinci çalışmıyordu. Bu 
yüzden manuel indiriliyordu. 
O sırada üçüncü kaptanı arka 
taraftan çağırmışlardı. Ben 
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başladım. İşe başladıktan 
sonra DPA karşıma oturup 
bana ''Sen benim gözümde 
-1’sin ve seni gözlemleye
ceğim, değer misin?'' dedi. 
Bir ayımı geçirdikten sonra 
ise -1 kapanmış olmalı ki 
DPA bana ‘’Gemiye çıkmaya 
uygundur ilk değişimde gön
derin. ‘’ onayını verdi. Ardın
dan elli yedi bin tonluk, 2011 
yılında inşa edilen, 18 aylık, 
modern ve konforlu bir Kore 
planlı Çin inşa gemiye katıl
dım.

de yardım edebileceğimi 
söyledim ve manuel olarak 
çevirmeye başladım. Bir 
dakika çevirdim ya da çevir-
medim gerisini hatırlamı-
yorum. Gözümü açtığımda 
hastanedeydim. Tam olarak 
ne olduğuna gelelim. Borda 
iskelesini indirmek için yarım 
bel boyunda bir vinç vardır. 
Makaralı elektrikli bir motor. 
Üçüncü kaptan, o motorun 
çevirme kolunu çeviriyordu. 
O sırada ben üçüncü kaptan-

dan alarak çevirmeye başla-

dım. Motor ile ilgili bir sorun 
varmış. Üçüncü kaptanın da 
bu konuda bilgisi varmış; 
ama benim yoktu. Üçüncü 
kaptan, onunla ilgili bir çalış-

ma olduğunu söylemedi. 
Maalesef böyle bir kaza 
yaşandı. Elektrik motorları, 
manuel çevirmede daha az 
döner ama elektrik doğrudan 
motora bindiğinde daha hızlı 
döner. Normalde şalter 
kaldırılınca siviçler devreye 
girer ve motor çalışmaz; ama 
siviçler bozuk olduğu için 
motor çalışmış ve hızlı bir 
şekilde dönmeye başlamış. 
Bu sırada takılı olan kol bana 

doğru fırlamış. Başımın sağ 
tarafından ve boynumdan 
yaralanıyorum. Bildiğim 
kadarıyla 16 cm kafatası 
kırığı ve çatlağı, temporal 
beyin kanaması, kulak ve 
boyun yırtılması gibi büyük 
bir kaza geçirmişim. Hatta 
öldü diye bir süre müdahale 
edememişler. Yağcı ile 
üçüncü mühendis ilk müda-

halede bulunmuş ve kaptana 
haber vermişler ardından 
hastaneye kaldırmışlar. 
Kagoşima Şehir Hastane-

si’nde çok şiddetli derecede 
bir baş ağrısıyla uyandım. 
Tahminen kazadan 2 saat 
sonra uyandım. Hastaneye 
vardığımda sağ tarafım 
komple sarılıydı. Üç saat 
operasyon geçirmiştim. 
Yoğun bakıma girdiğimde ve 
kendime geldiğimde başım-

dan ufak bir şekilde yaralan-

dığımı sanıyordum. Doktor 
odaya girdiğinde bana şöyle 
demişti: ‘’Beyin kanaması 
geçiriyorsun, kafatası kırığı 
oluşmuş, damarların zede-

lenmiş. Biz müdahale ettik; 
ama bu gece çok önemli. Bu 
gece geçerse beyine müda-

hale etmemize gerek kalma
yacak. Ancak kanama 
devam ederse seni yarın 
operasyona alacağız.’’ Hani 
ülkemizden alıştıra alıştıra 
söylenir ya, oradaki doktorun 
söyledikleri beni şok etti. 
İçimi bir ölüm korkusu da 
sarmadı değil ama nedense 
hissiyatım iyileşeceğim 
yönündeydi. Doktorla konuş
tuktan sonra ailemle görüş
tüm, onlara da ufak bir kaza 
geçirdiğimi ama iyi olduğu
mu söyledim. Sonuçta elle
rinden bir şey gelmeyecekti 
üzülmelerini istemedim; 
ancak yaptığım yanlışın 
şimdi farkına varıyorum. 
Ölüm kapıyı çalsaydı onları 
son kez göremeden ölecek
tim.  Ertesi gün tomografiye 
aldılar. Tomografiden önce 
Allah’a dua ettim. Duam da 
çok ilginç “Allah’ım ailemi 
göremeden benim canımı 
alma.” Tomografiden çıktık
tan sonra bana kanamanın 
durduğunu ve müdahale 
gerekmediğini söylediler. 
Eğer Japonya değil de 3. 
Dünya ülkelerinden birinde 
olsaydım ben belki de 
yaşamıyor olurdum. Hatta 
doktorum bana, ‘’Bir mucize 
olarak bakıyorum. Normalde 
duyu kaybı, hafıza kaybı, felç, 
daha sonra oluşabilecek her 
şeyi beklerdim; ama o kadar 
şanslıymışsın ki şu an 
benimle İngilizce konuşabili
yorsun.’’ dedi.  Ancak en 
büyük hayal kırıklığım şirke
tim oldu. İki hafta veya belki 
daha fazla yalnız kaldım. 
Sadece acente geliyordu. 
Oradaki doktorlar, hemşireler, 
acente ilgileniyordu benimle. 
Beni çok seviyorlardı. Gemi
den ve gemi personelinden 
hastanede kalan olmadı. 
Yalnızca kaptan ilk gün bak
maya geldi. Geminin kaza
dan dolayı tutuklandığını 
duydum ama incelemede 
tamamen kaza olduğu yazıl
mış. Onların raporu bende 
yok. Sadece hastane rapor
ları var. Şirketin nasıl rapor 
tuttuğunu, nasıl bildirim yap

tığını bilmiyorum. Sonrasında 
iyileşme sürecine girdim. 
Beyin, hasarı kendi kendine 
gideriyormuş. Japonya’daki 
kalma sürecim tahmin 
edilenden daha kısa sürdü ve 
beni Türkiye’ye gönderdiler. 
Türkiye’ye gelince şirket 
bana yarım zamanlı iş imkanı 
tanıdı. Kazadan ailemin de 
haberi yoktu, küçük bir kaza 
demiştim.

Etkilerle Karşılaştınız?
Yüzme ile ilgili ciddi 
problemlerim oluştu. Derine 
ilerlediğimde, deniz beni 
korkutuyor. Kazadan sonra 
görüşlerim çok fazla değişti. 
Uzun geçmişimdeki çoğu 
şeyi hatırlamıyorum. Kaza
dan sonra yanlış ilaç 
kullanımından dolayı aşırı 
uyku hali, algıda bozukluk ve 
baş dönmesi nöbetleri gibi 
çeşitli etkilerle karşılaştım. 
Ayrıca kazadan sonra çok 
kısa zamanda aşırı kilo aldım.
Sektörde Çalıştıktan Sonra 

Devam Etmişsiniz. Bu 
Kararınızda Kazanın Etkisi 
nedir? 
Kazadan sonra gemiye çıka
madım. Kazadan itibaren 2 
yıl tedavi gördüm. Bir şekilde 
hayatımı kazanmam gerekli
ydi ve ben de yarı zamanlı 
çalışmaya devam ettim. 

Sonrasında mezun oldum ve 
şirketim bana daimi iş verdi. 
İnsan kaynakları uzmanı 
olarak işe başladım. Tabi bu 
süre zarfında kendimi onlara 
sevdirdiğimi düşünüyorum. 
Uygun bir çalışma düzeni ile 
çalıştık ama tabi ki ben 
denize çıkmak istiyordum. 
Kazadan dolayı bu isteğimi 
gerçekleştiremedim ve son
rasında ‘’ Deniz olmayacaksa 
en azından hayatımızı 
düzene sokalım.’’ dedim ve 
25 yaşında evlendim. 
Evlendikten sonra firmada 
uzun süre çalışmaya devam 
ettim. Bir süre sonra insan 
kaynaklarına başka bir 
personel alındı ve ben teknik 
departmana asistan olarak 
geçtim. Orada geleceğin 
teknolojilerini gördüm. Gemi
lere nasıl uyarlanabilir? 
Gemilerde elektronik 
sistemler nasıl kullanılır? 
Bunlar üzerine kafa yordum. 
Eskiden gemilerde iletişim 
imkanları kısıtlıydı veya yoktu. 
Eskiler anlatır ‘’Biz MF/HF 
radyo frekansının başında 
otururduk, sırayla umuma 
açık yayın ile ailemizle 
görüşürdük.’’ diye. Şimdi 
istediğiniz zaman istediğiniz 
kişi ile görüntülü görüşebili
yorsunuz. Ben de kariyerim 
konusunda ‘Madem önümüz 
teknoloji, bende teknolojiye 

adapte olmalıyım.’ diye 
düşündüm. Planlı bakım 
sistemleri, ISM sistemleri ve 
bunun elektronik ortama 
entegrasyonu ile ilgili çalış
malar yaptım ve çalıştığım 
firmanın bu alandan sorumlu 
uzmanı oldum. ISM, PMS 
uzmanı olarak görev yaptım. 
Bu gelişme hayatımın 
dönüm noktalarından birisi 
oldu; çünkü Türkiye’de bu tür 
uzmanlar yok. Yani Türki
ye’de bilgisayarı ve gemiyi 
aynı çerçevede düşünecek 
insanlar henüz yetişmedi. 
Denizcilik sektörünü bilen 
bilgisayar sistemlerini 
bilmezken, bilgisayar 
sistemlerini bilen denizcilik 
sektörünü bilmiyor. Hala 
bilgisayar kullanmayı bilme
yen kaptanlarımız, 
başmühendislerimiz var. 
Kazadan Sonra İlk Kez 
Gemiye Çıktığınızda Ne His
settiniz?
Uzun bir süre gemiye adım 
atamadım. Kazadan sonra ilk 
kez tersanede çıktım. Kalbim 
çok hızlı atıyordu, içimde 
tekrar olumsuz bir şeylerin 
olacağı hissi vardı. Allah’tan 
böyle bir olumsuzluk yaşa
madım. Daha sonra da 
ilginçtir ki kaza yaptığım 
gemiye beni enspektör 
olarak gönderdiler. Stajyer 
olarak kazalı indiğim gemiye 
enspektör olarak çıkmakta 
bir hayli garipti. Sonra şirke
tin diğer gemilerine de çıktım, 
elektronik yönetim sistemle
rini gemilere entegrasyon 
için çalıştım ve çok iyi işler 
çıkardığımı düşünüyorum.
Hem Gemide Hem De Şirket 
İçerisinde Emniyet Konu
larında Çalışmış Birisisiniz 
Ayrıca Akademik Hayatınız 
Devam Ediyor ve Bu Konuda 
Yaptığınız Çalışmalar Var. 
Bu Alanda Gördüğünüz 
Eksiklikler ve Başlıca Fak
törler nelerdir?
Birincisi eğitim eksikliği. Bu 
sadece personelde bitmiyor, 
şirketler de eğitime destek 
vermiyor. Yapılan en büyük 
yanlış bu. Çok az firma eğitim 

veriyor. Şimdi düşünün, ben 
bir firmaya yeni başlaya
cağım. Firmanın organizas
yonunu bilmem, yapısını 
bilmem, durumunu bilmem. 
Bana bununla ilgili eğitim 
verilmezse ben deneme 
yanılma yöntemiyle mi 
doğruyu bulacağım? Gemi 
içerisinde bir güne sığdırılan 
değişimleri ve 3-5 saatte 
yapılan handover’ları 
düşünün; şirkette eğitim 
verme, gemide handover’ı 
kısa tut sonra da o personel
den emniyet bekle… Daha 
önce dediğim gibi eksik konu 
eğitim. Kişisel bazlı eksikliğin 
yanı sıra şirketin de eksikliği 
var.

Bir Yandan Akademik Kari
yer Yapan Diğer Yandan Da 
Sektör İçinde Çalışmış Birisi 

Kariyer ile Sektör İçerisin
deki Kritik Farklar Nelerdir? 
Biz Öğrenciler De Akademik 

Devam Edeceğiz. Kendimizi 

Nasıl, Sektörde Devam Ede
ceksek Nasıl Hazırla
malıyız? 
Akademisyenlik ve sektör 
tamamen farklı alanlar. Aka
demik konuda söyleyecekle
rim farklı, denizcilik hakkın
dakiler farklı; ancak ortak 
noktası da yok değil, kendini
zi sürekli yeniliklere açık 

hissetmeniz gerekiyor. Yenili
kçi olmalısınız hatta olmak 
zorundasınız. Ek olarak eğer 
karada çalışacaksanız kendi
nize belirli bir vizyon belirle
meniz gerekiyor. Karada 
tutunabilmeniz için yatkın 
olduğunuz noktayı bulmanız 
gerekiyor. Neye yatkınsınız? 
Mesela ben çok iyi konuşu
yorumdur broker olurum ve 
iş bağlarım. Çok iyi makine 
bilgim vardır, tekniğe geçerim 
ve teknikten ilerlerim. Kura
llara, regülasyonlara haki
mimdir; operasyona, DPA 
olurum ya da enspektörlüğe 
yönelirim. Kabiliyetini, kendi 
eğilimini bilmen gerekiyor. İlk 
olarak oturacaksın ve sakin 
kafayla; Ben ne olacağım? Ne 
yapacağım? Hangi yola gide
ceğim? Nereye yönele
ceğim? gibi soruları sormak 
ve cevaplarını bulmak gereki
yor. Ben şu iyidir şu kötüdür 
diye yönlendirme yapamam, 
bunu sizin bulmanız gereki
yor. Gelelim denize, denizde 
zaten fazla seçenek yok. Ya 
kaptan olacaksınız ya da baş 
mühendis. Tabi ki karada iş 
sektörü daha geniş, yelpaze 
çok büyük. Çünkü dediğim 
gibi gemide ya kaptan ya da 
baş mühendis olursun işin 
veya görevlerin belli (Kap
tanın, 1. Zabitin, 2. Zabitin, 3. 
Zabitin görevi belli ya da 
çarkçıların, baş mühendisin 
görevi…). Sektörde devam 
edecekseniz, sektörde belir
lediğiniz alanların da görevle
ri belli aslında. Ama şöyle 
düşünün; 2000-3000 gemi 
var, 50-60 tane firma var. 
Ancak karada çeşit çok. 
Ayrıca herkes gemide 
çalışamıyor fakat herkes 
karada çalışabilir. Özellikle 
karşılaşacaksınız; benim gibi 
denizden gelip karada 
çalışanlarda çok ve onlar 
genelde daha iyi pozisyonlar
da olabiliyorlar. 
Öyleyse Emniyet ile İlgili 
Öğrencilerin Nasıl Farkın
dalık Kazanması Gerekiyor? 
Bu Konuda Akademisyenler 
Yardımcı Olabilir mi? 

Açıkçası akademisyenlerin 
bu konu hakkında yapabile
cekleri sınırlı; çünkü zaten siz 
üniversiteye bir meslek dalın
da uzmanlaşmaya gelmişsi
niz. Akademisyenler size 
uzmanlaşmanız ve bilinçlen
meniz için yardımcı olur. 
Ancak İlköğretim ya da 
ortaöğretim zamanında bazı 
şeylerin temelleri daha 
sağlam atılabilir. Ek olarak 
farkındalık kazanmak içinde 
bazı şeyleri uygulamada 
görmek gerekir. Örneğin 
simülatör. Deniz şartlarını 
görmek içinde 1 sene staj 
çok yerinde bir uygulama. 
Denizde çalışmak kolay değil. 
Dediğim gibi denizde herkes 
çalışamıyor. Yapılacak şeyle
rin basit olduğunu söyleyebi
liriz ama işin içerisine girdiği
miz zaman o kadar da basit 
olmadığını görürüz. Gemiler
de biraz askeri düzen var. 
Değerlendirmeler Yaptık, 

ten De Bahsettiniz. İnsansız 
Gemiler, Sahada İnsanın 
Olmadığı Limanlar Gibi 
Yapılarla İlgili Düşünceleri
niz Nelerdir?
Evet teknoloji yanlısıyım ama 
insansız gemiler için daha 
erken olduğunu düşünü
yorum. Birincisi deniz faktörü 
var, ikincisi doğa faktörü var. 
Farz edelim gemide bir 
sistemde alarm oluştu ve o A 
alarma müdahale edilmesi 
gerekli; ancak o müdahale 
ancak insan gücüyle yapıla
bilecek durumda ve gemi 
okyanusun ortasında. Nasıl 
bir müdahale edilecek veya 
gemi nasıl tekrar rotasına 
girecek? Eskiden gemilerde 
mürettebat sayısı 30-40 
kişiyken, şimdi bu sayı 9 
kişiye kadar düştü. ‘Mini
mum Safe Manning’ azaldı. 
‘Minimum Safe Manning’, 
‘Safe Operation’u karşılar mı? 
Bu da farklı bir mesele. 
Gemide ‘Safe Operation’ için 
‘Minimum Safe Manning’ 
den daha fazla personel 
bulundurmak gerektiğini 
düşünüyorum. Bayrak 

devletlerine göre bunun 
yeterli olduğu görülüyor ama 
benim görüşüm yeterli olma
dığı yönünde çünkü; gemide 
3 zabitin bulunması yeterli 
olarak ele alınıyor ama bu iş 
yükünü önemli ölçüde arttırı
yor. İnsansız gemilerdeki 
robotlar denizde çatışmayı 
önlese bile deniz, dalga, 
rüzgar gibi doğal faktörler 
sıkıntı oluşturabilir. Bunun bir 
şekilde yapay zeka ile çözüle
bileceğini de varsayabiliriz. 
Belki bu şekilde çatışmalar 
da azaltılabilir ve insan 
faktöründeki oluşan zarar da 
engellenebilir; ama sonuçta o 
geminin üzerinde minimum 
bir personel belirlemek duru
mundasınız. Şimdilik gemide 
insan faktörü olmak zorun
dadır. İnsansız gemilere 
gelirsek, yapılabilir ama ben 
bunun biraz daha zaman 
alacağını ve mevcut 
durumlara yeni teknolojiler 
geliştirilmesi gerektiğini 
düşünüyorum.

Merhabalar Gökhan Bey. 
Öncelikle sizi tanıyalım.
29 yaşındayım. Balıkesirliyim. 
Evliyim. İstanbul Üniversitesi 
Deniz Ulaştırma İşletme 
Mühendisliği Bölümü-Güver
te opsiyonu mezunuyum; 
ama girişim güverte olmadı. 
2009 yılında kayıt olduğum
da sadece işletme opsiyonu 
vardı. Yanlış tercihim yüzün
den iki yıl işletme opsiyonun
da öğrenim gördüm. Güver
teye geçtiğimde ise mezuni
yetim 1,5 yıl uzadı. Bunun asıl 
sebebi ise lisedeki yanlış 
rehberlikti. İstanbul Üniversi
tesi’ndeki bölüm 
başkanımızın güverte 
bölümünün açılacağını 
söylemesi, benim şansım 
oldu. Benim güverte okuma 
isteğim, çevremdekilerin ve 
özellikle işletme stajını yap
tığım firmadaki bölüm mü
dürümün tavsiyesi kararım
da etkili oldu. İkinci kez açılan 
güvertenin ilk mezunlarından 
oldum. 
Mezuniyetten Sonra İş ve 
Staj Bulma Sürecinden 
Bahsedebilir misiniz?
Bölümün ilk mezunlarından 
olduğum için iş ve staj 
bulmak çok zordu. Firmalar 
bizi tanımıyordu, yardımcı 
olacak birilerini bulamıyor
duk. Stajım için çok fazla 

firma gezdim ve gemide iki 
aylığına usta gemici olarak 
çalıştım. Daha sonra uzun 
dönem stajım geldiğinde 
daha büyük sorunlar yaşa
dım. Bir gemi buldum ve 
firmaya staj görüşmesine 
gittim. Firmadaki personel 
müdürü ile görüşme sağla
dım. Personel müdürü bana 
''Burada bir ay çalış seni 
gemiye göndereceğim.'' dedi.  
Ben tabi parasız gemiye 
gitmeye bile razıydım. Perso
nel müdürüne ''Para veriyor 
musunuz?'' diye sormadan 
işi kabul edip çalışmaya 

Gemideki Yaşamınız Nasıl-
dı?
Staj yaparken tabi ki zorluklar 
yaşadım. Denize çıkacak-

sanız kendinizin doktoru 
olmayı öğrenmeniz gerekiyor 
çünkü kimse size yardımcı 
olmuyor. Ufak tefek 
rahatsızlıklar dışında gemide 
geçirdiğim günler güzeldi, 
yorucuydu; ama çok şey 
öğrendim. Özellikle altı aydan 
sonra çok rahatladım; çünkü 
ISM, ISPS gibi seyir 
cihazlarını öğrendim. 
Gemide geçirdiğim dört 
aydan sonra ikinci kaptanın 
güvenini kazandım. Bu 
yüzden kalan yedi ay çok 
güzel geçti. Staj sürem bitti 
tam ayrılacağım zaman bir 
kaza yaşadım. 
Yaşadığınız Kazayı Anlata-
bilir misiniz?
Yanaşma sırasında güverte-

ye indim. Yani yanaştık, 
halatlar atılmış borda iskelesi 
indiriliyordu. Sancak taraftan 
yanaşmıştık borda iskelesi-
nin vinci çalışmıyordu. Bu 
yüzden manuel indiriliyordu. 
O sırada üçüncü kaptanı arka 
taraftan çağırmışlardı. Ben 
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başladım. İşe başladıktan 
sonra DPA karşıma oturup 
bana ''Sen benim gözümde 
-1’sin ve seni gözlemleye
ceğim, değer misin?'' dedi. 
Bir ayımı geçirdikten sonra 
ise -1 kapanmış olmalı ki 
DPA bana ‘’Gemiye çıkmaya 
uygundur ilk değişimde gön
derin. ‘’ onayını verdi. Ardın
dan elli yedi bin tonluk, 2011 
yılında inşa edilen, 18 aylık, 
modern ve konforlu bir Kore 
planlı Çin inşa gemiye katıl
dım.

de yardım edebileceğimi 
söyledim ve manuel olarak 
çevirmeye başladım. Bir 
dakika çevirdim ya da çevir
medim gerisini hatırlamı
yorum. Gözümü açtığımda 
hastanedeydim. Tam olarak 
ne olduğuna gelelim. Borda 
iskelesini indirmek için yarım 
bel boyunda bir vinç vardır. 
Makaralı elektrikli bir motor. 
Üçüncü kaptan, o motorun 
çevirme kolunu çeviriyordu. 
O sırada ben üçüncü kaptan
dan alarak çevirmeye başla
dım. Motor ile ilgili bir sorun 
varmış. Üçüncü kaptanın da 
bu konuda bilgisi varmış; 
ama benim yoktu. Üçüncü 
kaptan, onunla ilgili bir çalış
ma olduğunu söylemedi. 
Maalesef böyle bir kaza 
yaşandı. Elektrik motorları, 
manuel çevirmede daha az 
döner ama elektrik doğrudan 
motora bindiğinde daha hızlı 
döner. Normalde şalter 
kaldırılınca siviçler devreye 
girer ve motor çalışmaz; ama 
siviçler bozuk olduğu için 
motor çalışmış ve hızlı bir 
şekilde dönmeye başlamış. 
Bu sırada takılı olan kol bana 

doğru fırlamış. Başımın sağ 
tarafından ve boynumdan 
yaralanıyorum. Bildiğim 
kadarıyla 16 cm kafatası 
kırığı ve çatlağı, temporal 
beyin kanaması, kulak ve 
boyun yırtılması gibi büyük 
bir kaza geçirmişim. Hatta 
öldü diye bir süre müdahale 
edememişler. Yağcı ile 
üçüncü mühendis ilk müda
halede bulunmuş ve kaptana 
haber vermişler ardından 
hastaneye kaldırmışlar. 
Kagoşima Şehir Hastane
si’nde çok şiddetli derecede 
bir baş ağrısıyla uyandım. 
Tahminen kazadan 2 saat 
sonra uyandım. Hastaneye 
vardığımda sağ tarafım 
komple sarılıydı. Üç saat 
operasyon geçirmiştim. 
Yoğun bakıma girdiğimde ve 
kendime geldiğimde başım
dan ufak bir şekilde yaralan
dığımı sanıyordum. Doktor 
odaya girdiğinde bana şöyle 
demişti: ‘’Beyin kanaması 
geçiriyorsun, kafatası kırığı 
oluşmuş, damarların zede
lenmiş. Biz müdahale ettik; 
ama bu gece çok önemli. Bu 
gece geçerse beyine müda

hale etmemize gerek kalma-

yacak. Ancak kanama 
devam ederse seni yarın 
operasyona alacağız.’’ Hani 
ülkemizden alıştıra alıştıra 
söylenir ya, oradaki doktorun 
söyledikleri beni şok etti. 
İçimi bir ölüm korkusu da 
sarmadı değil ama nedense 
hissiyatım iyileşeceğim 
yönündeydi. Doktorla konuş-

tuktan sonra ailemle görüş-

tüm, onlara da ufak bir kaza 
geçirdiğimi ama iyi olduğu-

mu söyledim. Sonuçta elle-

rinden bir şey gelmeyecekti 
üzülmelerini istemedim; 
ancak yaptığım yanlışın 
şimdi farkına varıyorum. 
Ölüm kapıyı çalsaydı onları 
son kez göremeden ölecek-

tim.  Ertesi gün tomografiye 
aldılar. Tomografiden önce 
Allah’a dua ettim. Duam da 
çok ilginç “Allah’ım ailemi 
göremeden benim canımı 
alma.” Tomografiden çıktık-

tan sonra bana kanamanın 
durduğunu ve müdahale 
gerekmediğini söylediler. 
Eğer Japonya değil de 3. 
Dünya ülkelerinden birinde 
olsaydım ben belki de 
yaşamıyor olurdum. Hatta 
doktorum bana, ‘’Bir mucize 
olarak bakıyorum. Normalde 
duyu kaybı, hafıza kaybı, felç, 
daha sonra oluşabilecek her 
şeyi beklerdim; ama o kadar 
şanslıymışsın ki şu an 
benimle İngilizce konuşabili-
yorsun.’’ dedi.  Ancak en 
büyük hayal kırıklığım şirke-

tim oldu. İki hafta veya belki 
daha fazla yalnız kaldım. 
Sadece acente geliyordu. 
Oradaki doktorlar, hemşireler, 
acente ilgileniyordu benimle. 
Beni çok seviyorlardı. Gemi-
den ve gemi personelinden 
hastanede kalan olmadı. 
Yalnızca kaptan ilk gün bak-

maya geldi. Geminin kaza-

dan dolayı tutuklandığını 
duydum ama incelemede 
tamamen kaza olduğu yazıl-
mış. Onların raporu bende 
yok. Sadece hastane rapor-
ları var. Şirketin nasıl rapor 
tuttuğunu, nasıl bildirim yap-

tığını bilmiyorum. Sonrasında 
iyileşme sürecine girdim. 
Beyin, hasarı kendi kendine 
gideriyormuş. Japonya’daki 
kalma sürecim tahmin 
edilenden daha kısa sürdü ve 
beni Türkiye’ye gönderdiler. 
Türkiye’ye gelince şirket 
bana yarım zamanlı iş imkanı 
tanıdı. Kazadan ailemin de 
haberi yoktu, küçük bir kaza 
demiştim.
Kazadan Sonra Ne Gibi 
Etkilerle Karşılaştınız?
Yüzme ile ilgili ciddi 
problemlerim oluştu. Derine 
ilerlediğimde, deniz beni 
korkutuyor. Kazadan sonra 
görüşlerim çok fazla değişti. 
Uzun geçmişimdeki çoğu 
şeyi hatırlamıyorum. Kaza-

dan sonra yanlış ilaç 
kullanımından dolayı aşırı 
uyku hali, algıda bozukluk ve 
baş dönmesi nöbetleri gibi 
çeşitli etkilerle karşılaştım. 
Ayrıca kazadan sonra çok 
kısa zamanda aşırı kilo aldım.
Sektörde Çalıştıktan Sonra 
Akademisyenlik Sürecine 
Devam Etmişsiniz. Bu 
Kararınızda Kazanın Etkisi 
nedir? 
Kazadan sonra gemiye çıka-

madım. Kazadan itibaren 2 
yıl tedavi gördüm. Bir şekilde 
hayatımı kazanmam gerekli-
ydi ve ben de yarı zamanlı 
çalışmaya devam ettim. 

Sonrasında mezun oldum ve 
şirketim bana daimi iş verdi. 
İnsan kaynakları uzmanı 
olarak işe başladım. Tabi bu 
süre zarfında kendimi onlara 
sevdirdiğimi düşünüyorum. 
Uygun bir çalışma düzeni ile 
çalıştık ama tabi ki ben 
denize çıkmak istiyordum. 
Kazadan dolayı bu isteğimi 
gerçekleştiremedim ve son-

rasında ‘’ Deniz olmayacaksa 
en azından hayatımızı 
düzene sokalım.’’ dedim ve 
25 yaşında evlendim. 
Evlendikten sonra firmada 
uzun süre çalışmaya devam 
ettim. Bir süre sonra insan 
kaynaklarına başka bir 
personel alındı ve ben teknik 
departmana asistan olarak 
geçtim. Orada geleceğin 
teknolojilerini gördüm. Gemi-
lere nasıl uyarlanabilir? 
Gemilerde elektronik 
sistemler nasıl kullanılır? 
Bunlar üzerine kafa yordum. 
Eskiden gemilerde iletişim 
imkanları kısıtlıydı veya yoktu. 
Eskiler anlatır ‘’Biz MF/HF 
radyo frekansının başında 
otururduk, sırayla umuma 
açık yayın ile ailemizle 
görüşürdük.’’ diye. Şimdi 
istediğiniz zaman istediğiniz 
kişi ile görüntülü görüşebili-
yorsunuz. Ben de kariyerim 
konusunda ‘Madem önümüz 
teknoloji, bende teknolojiye 

adapte olmalıyım.’ diye 
düşündüm. Planlı bakım 
sistemleri, ISM sistemleri ve 
bunun elektronik ortama 
entegrasyonu ile ilgili çalış
malar yaptım ve çalıştığım 
firmanın bu alandan sorumlu 
uzmanı oldum. ISM, PMS 
uzmanı olarak görev yaptım. 
Bu gelişme hayatımın 
dönüm noktalarından birisi 
oldu; çünkü Türkiye’de bu tür 
uzmanlar yok. Yani Türki
ye’de bilgisayarı ve gemiyi 
aynı çerçevede düşünecek 
insanlar henüz yetişmedi. 
Denizcilik sektörünü bilen 
bilgisayar sistemlerini 
bilmezken, bilgisayar 
sistemlerini bilen denizcilik 
sektörünü bilmiyor. Hala 
bilgisayar kullanmayı bilme
yen kaptanlarımız, 
başmühendislerimiz var. 
Kazadan Sonra İlk Kez 
Gemiye Çıktığınızda Ne His
settiniz?
Uzun bir süre gemiye adım 
atamadım. Kazadan sonra ilk 
kez tersanede çıktım. Kalbim 
çok hızlı atıyordu, içimde 
tekrar olumsuz bir şeylerin 
olacağı hissi vardı. Allah’tan 
böyle bir olumsuzluk yaşa
madım. Daha sonra da 
ilginçtir ki kaza yaptığım 
gemiye beni enspektör 
olarak gönderdiler. Stajyer 
olarak kazalı indiğim gemiye 
enspektör olarak çıkmakta 
bir hayli garipti. Sonra şirke
tin diğer gemilerine de çıktım, 
elektronik yönetim sistemle
rini gemilere entegrasyon 
için çalıştım ve çok iyi işler 
çıkardığımı düşünüyorum.
Hem Gemide Hem De Şirket 
İçerisinde Emniyet Konu
larında Çalışmış Birisisiniz 
Ayrıca Akademik Hayatınız 
Devam Ediyor ve Bu Konuda 
Yaptığınız Çalışmalar Var. 
Bu Alanda Gördüğünüz 
Eksiklikler ve Başlıca Fak
törler nelerdir?
Birincisi eğitim eksikliği. Bu 
sadece personelde bitmiyor, 
şirketler de eğitime destek 
vermiyor. Yapılan en büyük 
yanlış bu. Çok az firma eğitim 

veriyor. Şimdi düşünün, ben 
bir firmaya yeni başlaya
cağım. Firmanın organizas
yonunu bilmem, yapısını 
bilmem, durumunu bilmem. 
Bana bununla ilgili eğitim 
verilmezse ben deneme 
yanılma yöntemiyle mi 
doğruyu bulacağım? Gemi 
içerisinde bir güne sığdırılan 
değişimleri ve 3-5 saatte 
yapılan handover’ları 
düşünün; şirkette eğitim 
verme, gemide handover’ı 
kısa tut sonra da o personel
den emniyet bekle… Daha 
önce dediğim gibi eksik konu 
eğitim. Kişisel bazlı eksikliğin 
yanı sıra şirketin de eksikliği 
var.

Bir Yandan Akademik Kari
yer Yapan Diğer Yandan Da 
Sektör İçinde Çalışmış Birisi 

Kariyer ile Sektör İçerisin
deki Kritik Farklar Nelerdir? 
Biz Öğrenciler De Akademik 

Devam Edeceğiz. Kendimizi 

Nasıl, Sektörde Devam Ede
ceksek Nasıl Hazırla
malıyız? 
Akademisyenlik ve sektör 
tamamen farklı alanlar. Aka
demik konuda söyleyecekle
rim farklı, denizcilik hakkın
dakiler farklı; ancak ortak 
noktası da yok değil, kendini
zi sürekli yeniliklere açık 

hissetmeniz gerekiyor. Yenili
kçi olmalısınız hatta olmak 
zorundasınız. Ek olarak eğer 
karada çalışacaksanız kendi
nize belirli bir vizyon belirle
meniz gerekiyor. Karada 
tutunabilmeniz için yatkın 
olduğunuz noktayı bulmanız 
gerekiyor. Neye yatkınsınız? 
Mesela ben çok iyi konuşu
yorumdur broker olurum ve 
iş bağlarım. Çok iyi makine 
bilgim vardır, tekniğe geçerim 
ve teknikten ilerlerim. Kura
llara, regülasyonlara haki
mimdir; operasyona, DPA 
olurum ya da enspektörlüğe 
yönelirim. Kabiliyetini, kendi 
eğilimini bilmen gerekiyor. İlk 
olarak oturacaksın ve sakin 
kafayla; Ben ne olacağım? Ne 
yapacağım? Hangi yola gide
ceğim? Nereye yönele
ceğim? gibi soruları sormak 
ve cevaplarını bulmak gereki
yor. Ben şu iyidir şu kötüdür 
diye yönlendirme yapamam, 
bunu sizin bulmanız gereki
yor. Gelelim denize, denizde 
zaten fazla seçenek yok. Ya 
kaptan olacaksınız ya da baş 
mühendis. Tabi ki karada iş 
sektörü daha geniş, yelpaze 
çok büyük. Çünkü dediğim 
gibi gemide ya kaptan ya da 
baş mühendis olursun işin 
veya görevlerin belli (Kap
tanın, 1. Zabitin, 2. Zabitin, 3. 
Zabitin görevi belli ya da 
çarkçıların, baş mühendisin 
görevi…). Sektörde devam 
edecekseniz, sektörde belir
lediğiniz alanların da görevle
ri belli aslında. Ama şöyle 
düşünün; 2000-3000 gemi 
var, 50-60 tane firma var. 
Ancak karada çeşit çok. 
Ayrıca herkes gemide 
çalışamıyor fakat herkes 
karada çalışabilir. Özellikle 
karşılaşacaksınız; benim gibi 
denizden gelip karada 
çalışanlarda çok ve onlar 
genelde daha iyi pozisyonlar
da olabiliyorlar. 
Öyleyse Emniyet ile İlgili 
Öğrencilerin Nasıl Farkın
dalık Kazanması Gerekiyor? 
Bu Konuda Akademisyenler 
Yardımcı Olabilir mi? 

Açıkçası akademisyenlerin 
bu konu hakkında yapabile
cekleri sınırlı; çünkü zaten siz 
üniversiteye bir meslek dalın
da uzmanlaşmaya gelmişsi
niz. Akademisyenler size 
uzmanlaşmanız ve bilinçlen
meniz için yardımcı olur. 
Ancak İlköğretim ya da 
ortaöğretim zamanında bazı 
şeylerin temelleri daha 
sağlam atılabilir. Ek olarak 
farkındalık kazanmak içinde 
bazı şeyleri uygulamada 
görmek gerekir. Örneğin 
simülatör. Deniz şartlarını 
görmek içinde 1 sene staj 
çok yerinde bir uygulama. 
Denizde çalışmak kolay değil. 
Dediğim gibi denizde herkes 
çalışamıyor. Yapılacak şeyle
rin basit olduğunu söyleyebi
liriz ama işin içerisine girdiği
miz zaman o kadar da basit 
olmadığını görürüz. Gemiler
de biraz askeri düzen var. 
Değerlendirmeler Yaptık, 

ten De Bahsettiniz. İnsansız 
Gemiler, Sahada İnsanın 
Olmadığı Limanlar Gibi 
Yapılarla İlgili Düşünceleri
niz Nelerdir?
Evet teknoloji yanlısıyım ama 
insansız gemiler için daha 
erken olduğunu düşünü
yorum. Birincisi deniz faktörü 
var, ikincisi doğa faktörü var. 
Farz edelim gemide bir 
sistemde alarm oluştu ve o A 
alarma müdahale edilmesi 
gerekli; ancak o müdahale 
ancak insan gücüyle yapıla
bilecek durumda ve gemi 
okyanusun ortasında. Nasıl 
bir müdahale edilecek veya 
gemi nasıl tekrar rotasına 
girecek? Eskiden gemilerde 
mürettebat sayısı 30-40 
kişiyken, şimdi bu sayı 9 
kişiye kadar düştü. ‘Mini
mum Safe Manning’ azaldı. 
‘Minimum Safe Manning’, 
‘Safe Operation’u karşılar mı? 
Bu da farklı bir mesele. 
Gemide ‘Safe Operation’ için 
‘Minimum Safe Manning’ 
den daha fazla personel 
bulundurmak gerektiğini 
düşünüyorum. Bayrak 

devletlerine göre bunun 
yeterli olduğu görülüyor ama 
benim görüşüm yeterli olma
dığı yönünde çünkü; gemide 
3 zabitin bulunması yeterli 
olarak ele alınıyor ama bu iş 
yükünü önemli ölçüde arttırı
yor. İnsansız gemilerdeki 
robotlar denizde çatışmayı 
önlese bile deniz, dalga, 
rüzgar gibi doğal faktörler 
sıkıntı oluşturabilir. Bunun bir 
şekilde yapay zeka ile çözüle
bileceğini de varsayabiliriz. 
Belki bu şekilde çatışmalar 
da azaltılabilir ve insan 
faktöründeki oluşan zarar da 
engellenebilir; ama sonuçta o 
geminin üzerinde minimum 
bir personel belirlemek duru
mundasınız. Şimdilik gemide 
insan faktörü olmak zorun
dadır. İnsansız gemilere 
gelirsek, yapılabilir ama ben 
bunun biraz daha zaman 
alacağını ve mevcut 
durumlara yeni teknolojiler 
geliştirilmesi gerektiğini 
düşünüyorum.

Merhabalar Gökhan Bey. 
Öncelikle sizi tanıyalım.
29 yaşındayım. Balıkesirliyim. 
Evliyim. İstanbul Üniversitesi 
Deniz Ulaştırma İşletme 
Mühendisliği Bölümü-Güver
te opsiyonu mezunuyum; 
ama girişim güverte olmadı. 
2009 yılında kayıt olduğum
da sadece işletme opsiyonu 
vardı. Yanlış tercihim yüzün
den iki yıl işletme opsiyonun
da öğrenim gördüm. Güver
teye geçtiğimde ise mezuni
yetim 1,5 yıl uzadı. Bunun asıl 
sebebi ise lisedeki yanlış 
rehberlikti. İstanbul Üniversi
tesi’ndeki bölüm 
başkanımızın güverte 
bölümünün açılacağını 
söylemesi, benim şansım 
oldu. Benim güverte okuma 
isteğim, çevremdekilerin ve 
özellikle işletme stajını yap
tığım firmadaki bölüm mü
dürümün tavsiyesi kararım
da etkili oldu. İkinci kez açılan 
güvertenin ilk mezunlarından 
oldum. 
Mezuniyetten Sonra İş ve 
Staj Bulma Sürecinden 
Bahsedebilir misiniz?
Bölümün ilk mezunlarından 
olduğum için iş ve staj 
bulmak çok zordu. Firmalar 
bizi tanımıyordu, yardımcı 
olacak birilerini bulamıyor
duk. Stajım için çok fazla 

firma gezdim ve gemide iki 
aylığına usta gemici olarak 
çalıştım. Daha sonra uzun 
dönem stajım geldiğinde 
daha büyük sorunlar yaşa
dım. Bir gemi buldum ve 
firmaya staj görüşmesine 
gittim. Firmadaki personel 
müdürü ile görüşme sağla
dım. Personel müdürü bana 
''Burada bir ay çalış seni 
gemiye göndereceğim.'' dedi.  
Ben tabi parasız gemiye 
gitmeye bile razıydım. Perso
nel müdürüne ''Para veriyor 
musunuz?'' diye sormadan 
işi kabul edip çalışmaya 

Gemideki Yaşamınız Nasıl
dı?
Staj yaparken tabi ki zorluklar 
yaşadım. Denize çıkacak
sanız kendinizin doktoru 
olmayı öğrenmeniz gerekiyor 
çünkü kimse size yardımcı 
olmuyor. Ufak tefek 
rahatsızlıklar dışında gemide 
geçirdiğim günler güzeldi, 
yorucuydu; ama çok şey 
öğrendim. Özellikle altı aydan 
sonra çok rahatladım; çünkü 
ISM, ISPS gibi seyir 
cihazlarını öğrendim. 
Gemide geçirdiğim dört 
aydan sonra ikinci kaptanın 
güvenini kazandım. Bu 
yüzden kalan yedi ay çok 
güzel geçti. Staj sürem bitti 
tam ayrılacağım zaman bir 
kaza yaşadım. 
Yaşadığınız Kazayı Anlata
bilir misiniz?
Yanaşma sırasında güverte
ye indim. Yani yanaştık, 
halatlar atılmış borda iskelesi 
indiriliyordu. Sancak taraftan 
yanaşmıştık borda iskelesi
nin vinci çalışmıyordu. Bu 
yüzden manuel indiriliyordu. 
O sırada üçüncü kaptanı arka 
taraftan çağırmışlardı. Ben 
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başladım. İşe başladıktan 
sonra DPA karşıma oturup 
bana ''Sen benim gözümde 
-1’sin ve seni gözlemleye
ceğim, değer misin?'' dedi. 
Bir ayımı geçirdikten sonra 
ise -1 kapanmış olmalı ki 
DPA bana ‘’Gemiye çıkmaya 
uygundur ilk değişimde gön
derin. ‘’ onayını verdi. Ardın
dan elli yedi bin tonluk, 2011 
yılında inşa edilen, 18 aylık, 
modern ve konforlu bir Kore 
planlı Çin inşa gemiye katıl
dım.

de yardım edebileceğimi 
söyledim ve manuel olarak 
çevirmeye başladım. Bir 
dakika çevirdim ya da çevir
medim gerisini hatırlamı
yorum. Gözümü açtığımda 
hastanedeydim. Tam olarak 
ne olduğuna gelelim. Borda 
iskelesini indirmek için yarım 
bel boyunda bir vinç vardır. 
Makaralı elektrikli bir motor. 
Üçüncü kaptan, o motorun 
çevirme kolunu çeviriyordu. 
O sırada ben üçüncü kaptan
dan alarak çevirmeye başla
dım. Motor ile ilgili bir sorun 
varmış. Üçüncü kaptanın da 
bu konuda bilgisi varmış; 
ama benim yoktu. Üçüncü 
kaptan, onunla ilgili bir çalış
ma olduğunu söylemedi. 
Maalesef böyle bir kaza 
yaşandı. Elektrik motorları, 
manuel çevirmede daha az 
döner ama elektrik doğrudan 
motora bindiğinde daha hızlı 
döner. Normalde şalter 
kaldırılınca siviçler devreye 
girer ve motor çalışmaz; ama 
siviçler bozuk olduğu için 
motor çalışmış ve hızlı bir 
şekilde dönmeye başlamış. 
Bu sırada takılı olan kol bana 

doğru fırlamış. Başımın sağ 
tarafından ve boynumdan 
yaralanıyorum. Bildiğim 
kadarıyla 16 cm kafatası 
kırığı ve çatlağı, temporal 
beyin kanaması, kulak ve 
boyun yırtılması gibi büyük 
bir kaza geçirmişim. Hatta 
öldü diye bir süre müdahale 
edememişler. Yağcı ile 
üçüncü mühendis ilk müda
halede bulunmuş ve kaptana 
haber vermişler ardından 
hastaneye kaldırmışlar. 
Kagoşima Şehir Hastane
si’nde çok şiddetli derecede 
bir baş ağrısıyla uyandım. 
Tahminen kazadan 2 saat 
sonra uyandım. Hastaneye 
vardığımda sağ tarafım 
komple sarılıydı. Üç saat 
operasyon geçirmiştim. 
Yoğun bakıma girdiğimde ve 
kendime geldiğimde başım
dan ufak bir şekilde yaralan
dığımı sanıyordum. Doktor 
odaya girdiğinde bana şöyle 
demişti: ‘’Beyin kanaması 
geçiriyorsun, kafatası kırığı 
oluşmuş, damarların zede
lenmiş. Biz müdahale ettik; 
ama bu gece çok önemli. Bu 
gece geçerse beyine müda

hale etmemize gerek kalma
yacak. Ancak kanama 
devam ederse seni yarın 
operasyona alacağız.’’ Hani 
ülkemizden alıştıra alıştıra 
söylenir ya, oradaki doktorun 
söyledikleri beni şok etti. 
İçimi bir ölüm korkusu da 
sarmadı değil ama nedense 
hissiyatım iyileşeceğim 
yönündeydi. Doktorla konuş
tuktan sonra ailemle görüş
tüm, onlara da ufak bir kaza 
geçirdiğimi ama iyi olduğu
mu söyledim. Sonuçta elle
rinden bir şey gelmeyecekti 
üzülmelerini istemedim; 
ancak yaptığım yanlışın 
şimdi farkına varıyorum. 
Ölüm kapıyı çalsaydı onları 
son kez göremeden ölecek
tim.  Ertesi gün tomografiye 
aldılar. Tomografiden önce 
Allah’a dua ettim. Duam da 
çok ilginç “Allah’ım ailemi 
göremeden benim canımı 
alma.” Tomografiden çıktık
tan sonra bana kanamanın 
durduğunu ve müdahale 
gerekmediğini söylediler. 
Eğer Japonya değil de 3. 
Dünya ülkelerinden birinde 
olsaydım ben belki de 
yaşamıyor olurdum. Hatta 
doktorum bana, ‘’Bir mucize 
olarak bakıyorum. Normalde 
duyu kaybı, hafıza kaybı, felç, 
daha sonra oluşabilecek her 
şeyi beklerdim; ama o kadar 
şanslıymışsın ki şu an 
benimle İngilizce konuşabili
yorsun.’’ dedi.  Ancak en 
büyük hayal kırıklığım şirke
tim oldu. İki hafta veya belki 
daha fazla yalnız kaldım. 
Sadece acente geliyordu. 
Oradaki doktorlar, hemşireler, 
acente ilgileniyordu benimle. 
Beni çok seviyorlardı. Gemi
den ve gemi personelinden 
hastanede kalan olmadı. 
Yalnızca kaptan ilk gün bak
maya geldi. Geminin kaza
dan dolayı tutuklandığını 
duydum ama incelemede 
tamamen kaza olduğu yazıl
mış. Onların raporu bende 
yok. Sadece hastane rapor
ları var. Şirketin nasıl rapor 
tuttuğunu, nasıl bildirim yap

tığını bilmiyorum. Sonrasında 
iyileşme sürecine girdim. 
Beyin, hasarı kendi kendine 
gideriyormuş. Japonya’daki 
kalma sürecim tahmin 
edilenden daha kısa sürdü ve 
beni Türkiye’ye gönderdiler. 
Türkiye’ye gelince şirket 
bana yarım zamanlı iş imkanı 
tanıdı. Kazadan ailemin de 
haberi yoktu, küçük bir kaza 
demiştim.

Etkilerle Karşılaştınız?
Yüzme ile ilgili ciddi 
problemlerim oluştu. Derine 
ilerlediğimde, deniz beni 
korkutuyor. Kazadan sonra 
görüşlerim çok fazla değişti. 
Uzun geçmişimdeki çoğu 
şeyi hatırlamıyorum. Kaza
dan sonra yanlış ilaç 
kullanımından dolayı aşırı 
uyku hali, algıda bozukluk ve 
baş dönmesi nöbetleri gibi 
çeşitli etkilerle karşılaştım. 
Ayrıca kazadan sonra çok 
kısa zamanda aşırı kilo aldım.
Sektörde Çalıştıktan Sonra 

Devam Etmişsiniz. Bu 
Kararınızda Kazanın Etkisi 
nedir? 
Kazadan sonra gemiye çıka
madım. Kazadan itibaren 2 
yıl tedavi gördüm. Bir şekilde 
hayatımı kazanmam gerekli
ydi ve ben de yarı zamanlı 
çalışmaya devam ettim. 

Sonrasında mezun oldum ve 
şirketim bana daimi iş verdi. 
İnsan kaynakları uzmanı 
olarak işe başladım. Tabi bu 
süre zarfında kendimi onlara 
sevdirdiğimi düşünüyorum. 
Uygun bir çalışma düzeni ile 
çalıştık ama tabi ki ben 
denize çıkmak istiyordum. 
Kazadan dolayı bu isteğimi 
gerçekleştiremedim ve son
rasında ‘’ Deniz olmayacaksa 
en azından hayatımızı 
düzene sokalım.’’ dedim ve 
25 yaşında evlendim. 
Evlendikten sonra firmada 
uzun süre çalışmaya devam 
ettim. Bir süre sonra insan 
kaynaklarına başka bir 
personel alındı ve ben teknik 
departmana asistan olarak 
geçtim. Orada geleceğin 
teknolojilerini gördüm. Gemi
lere nasıl uyarlanabilir? 
Gemilerde elektronik 
sistemler nasıl kullanılır? 
Bunlar üzerine kafa yordum. 
Eskiden gemilerde iletişim 
imkanları kısıtlıydı veya yoktu. 
Eskiler anlatır ‘’Biz MF/HF 
radyo frekansının başında 
otururduk, sırayla umuma 
açık yayın ile ailemizle 
görüşürdük.’’ diye. Şimdi 
istediğiniz zaman istediğiniz 
kişi ile görüntülü görüşebili
yorsunuz. Ben de kariyerim 
konusunda ‘Madem önümüz 
teknoloji, bende teknolojiye 

adapte olmalıyım.’ diye 
düşündüm. Planlı bakım 
sistemleri, ISM sistemleri ve 
bunun elektronik ortama 
entegrasyonu ile ilgili çalış-

malar yaptım ve çalıştığım 
firmanın bu alandan sorumlu 
uzmanı oldum. ISM, PMS 
uzmanı olarak görev yaptım. 
Bu gelişme hayatımın 
dönüm noktalarından birisi 
oldu; çünkü Türkiye’de bu tür 
uzmanlar yok. Yani Türki-
ye’de bilgisayarı ve gemiyi 
aynı çerçevede düşünecek 
insanlar henüz yetişmedi. 
Denizcilik sektörünü bilen 
bilgisayar sistemlerini 
bilmezken, bilgisayar 
sistemlerini bilen denizcilik 
sektörünü bilmiyor. Hala 
bilgisayar kullanmayı bilme-

yen kaptanlarımız, 
başmühendislerimiz var. 
Kazadan Sonra İlk Kez 
Gemiye Çıktığınızda Ne His-
settiniz?
Uzun bir süre gemiye adım 
atamadım. Kazadan sonra ilk 
kez tersanede çıktım. Kalbim 
çok hızlı atıyordu, içimde 
tekrar olumsuz bir şeylerin 
olacağı hissi vardı. Allah’tan 
böyle bir olumsuzluk yaşa-

madım. Daha sonra da 
ilginçtir ki kaza yaptığım 
gemiye beni enspektör 
olarak gönderdiler. Stajyer 
olarak kazalı indiğim gemiye 
enspektör olarak çıkmakta 
bir hayli garipti. Sonra şirke-

tin diğer gemilerine de çıktım, 
elektronik yönetim sistemle-

rini gemilere entegrasyon 
için çalıştım ve çok iyi işler 
çıkardığımı düşünüyorum.
Hem Gemide Hem De Şirket 
İçerisinde Emniyet Konu-
larında Çalışmış Birisisiniz 
Ayrıca Akademik Hayatınız 
Devam Ediyor ve Bu Konuda 
Yaptığınız Çalışmalar Var. 
Bu Alanda Gördüğünüz 
Eksiklikler ve Başlıca Fak-
törler nelerdir?
Birincisi eğitim eksikliği. Bu 
sadece personelde bitmiyor, 
şirketler de eğitime destek 
vermiyor. Yapılan en büyük 
yanlış bu. Çok az firma eğitim 

veriyor. Şimdi düşünün, ben 
bir firmaya yeni başlaya-

cağım. Firmanın organizas-

yonunu bilmem, yapısını 
bilmem, durumunu bilmem. 
Bana bununla ilgili eğitim 
verilmezse ben deneme 
yanılma yöntemiyle mi 
doğruyu bulacağım? Gemi 
içerisinde bir güne sığdırılan 
değişimleri ve 3-5 saatte 
yapılan handover’ları 
düşünün; şirkette eğitim 
verme, gemide handover’ı 
kısa tut sonra da o personel-
den emniyet bekle… Daha 
önce dediğim gibi eksik konu 
eğitim. Kişisel bazlı eksikliğin 
yanı sıra şirketin de eksikliği 
var.

Bir Yandan Akademik Kari-
yer Yapan Diğer Yandan Da 
Sektör İçinde Çalışmış Birisi 
Olarak Sizce Akademik 
Kariyer ile Sektör İçerisin-
deki Kritik Farklar Nelerdir? 
Biz Öğrenciler De Akademik 
Kariyer ya da Sektörde 
Devam Edeceğiz. Kendimizi 
Akademisyen Olacaksak 
Nasıl, Sektörde Devam Ede-
ceksek Nasıl Hazırla-
malıyız? 
Akademisyenlik ve sektör 
tamamen farklı alanlar. Aka-

demik konuda söyleyecekle-

rim farklı, denizcilik hakkın-

dakiler farklı; ancak ortak 
noktası da yok değil, kendini-
zi sürekli yeniliklere açık 

hissetmeniz gerekiyor. Yenili
kçi olmalısınız hatta olmak 
zorundasınız. Ek olarak eğer 
karada çalışacaksanız kendi
nize belirli bir vizyon belirle
meniz gerekiyor. Karada 
tutunabilmeniz için yatkın 
olduğunuz noktayı bulmanız 
gerekiyor. Neye yatkınsınız? 
Mesela ben çok iyi konuşu
yorumdur broker olurum ve 
iş bağlarım. Çok iyi makine 
bilgim vardır, tekniğe geçerim 
ve teknikten ilerlerim. Kura
llara, regülasyonlara haki
mimdir; operasyona, DPA 
olurum ya da enspektörlüğe 
yönelirim. Kabiliyetini, kendi 
eğilimini bilmen gerekiyor. İlk 
olarak oturacaksın ve sakin 
kafayla; Ben ne olacağım? Ne 
yapacağım? Hangi yola gide
ceğim? Nereye yönele
ceğim? gibi soruları sormak 
ve cevaplarını bulmak gereki
yor. Ben şu iyidir şu kötüdür 
diye yönlendirme yapamam, 
bunu sizin bulmanız gereki
yor. Gelelim denize, denizde 
zaten fazla seçenek yok. Ya 
kaptan olacaksınız ya da baş 
mühendis. Tabi ki karada iş 
sektörü daha geniş, yelpaze 
çok büyük. Çünkü dediğim 
gibi gemide ya kaptan ya da 
baş mühendis olursun işin 
veya görevlerin belli (Kap
tanın, 1. Zabitin, 2. Zabitin, 3. 
Zabitin görevi belli ya da 
çarkçıların, baş mühendisin 
görevi…). Sektörde devam 
edecekseniz, sektörde belir
lediğiniz alanların da görevle
ri belli aslında. Ama şöyle 
düşünün; 2000-3000 gemi 
var, 50-60 tane firma var. 
Ancak karada çeşit çok. 
Ayrıca herkes gemide 
çalışamıyor fakat herkes 
karada çalışabilir. Özellikle 
karşılaşacaksınız; benim gibi 
denizden gelip karada 
çalışanlarda çok ve onlar 
genelde daha iyi pozisyonlar
da olabiliyorlar. 
Öyleyse Emniyet ile İlgili 
Öğrencilerin Nasıl Farkın
dalık Kazanması Gerekiyor? 
Bu Konuda Akademisyenler 
Yardımcı Olabilir mi? 

Açıkçası akademisyenlerin 
bu konu hakkında yapabile
cekleri sınırlı; çünkü zaten siz 
üniversiteye bir meslek dalın
da uzmanlaşmaya gelmişsi
niz. Akademisyenler size 
uzmanlaşmanız ve bilinçlen
meniz için yardımcı olur. 
Ancak İlköğretim ya da 
ortaöğretim zamanında bazı 
şeylerin temelleri daha 
sağlam atılabilir. Ek olarak 
farkındalık kazanmak içinde 
bazı şeyleri uygulamada 
görmek gerekir. Örneğin 
simülatör. Deniz şartlarını 
görmek içinde 1 sene staj 
çok yerinde bir uygulama. 
Denizde çalışmak kolay değil. 
Dediğim gibi denizde herkes 
çalışamıyor. Yapılacak şeyle
rin basit olduğunu söyleyebi
liriz ama işin içerisine girdiği
miz zaman o kadar da basit 
olmadığını görürüz. Gemiler
de biraz askeri düzen var. 
Değerlendirmeler Yaptık, 

ten De Bahsettiniz. İnsansız 
Gemiler, Sahada İnsanın 
Olmadığı Limanlar Gibi 
Yapılarla İlgili Düşünceleri
niz Nelerdir?
Evet teknoloji yanlısıyım ama 
insansız gemiler için daha 
erken olduğunu düşünü
yorum. Birincisi deniz faktörü 
var, ikincisi doğa faktörü var. 
Farz edelim gemide bir 
sistemde alarm oluştu ve o A 
alarma müdahale edilmesi 
gerekli; ancak o müdahale 
ancak insan gücüyle yapıla
bilecek durumda ve gemi 
okyanusun ortasında. Nasıl 
bir müdahale edilecek veya 
gemi nasıl tekrar rotasına 
girecek? Eskiden gemilerde 
mürettebat sayısı 30-40 
kişiyken, şimdi bu sayı 9 
kişiye kadar düştü. ‘Mini
mum Safe Manning’ azaldı. 
‘Minimum Safe Manning’, 
‘Safe Operation’u karşılar mı? 
Bu da farklı bir mesele. 
Gemide ‘Safe Operation’ için 
‘Minimum Safe Manning’ 
den daha fazla personel 
bulundurmak gerektiğini 
düşünüyorum. Bayrak 

devletlerine göre bunun 
yeterli olduğu görülüyor ama 
benim görüşüm yeterli olma
dığı yönünde çünkü; gemide 
3 zabitin bulunması yeterli 
olarak ele alınıyor ama bu iş 
yükünü önemli ölçüde arttırı
yor. İnsansız gemilerdeki 
robotlar denizde çatışmayı 
önlese bile deniz, dalga, 
rüzgar gibi doğal faktörler 
sıkıntı oluşturabilir. Bunun bir 
şekilde yapay zeka ile çözüle
bileceğini de varsayabiliriz. 
Belki bu şekilde çatışmalar 
da azaltılabilir ve insan 
faktöründeki oluşan zarar da 
engellenebilir; ama sonuçta o 
geminin üzerinde minimum 
bir personel belirlemek duru
mundasınız. Şimdilik gemide 
insan faktörü olmak zorun
dadır. İnsansız gemilere 
gelirsek, yapılabilir ama ben 
bunun biraz daha zaman 
alacağını ve mevcut 
durumlara yeni teknolojiler 
geliştirilmesi gerektiğini 
düşünüyorum.

Merhabalar Gökhan Bey. 
Öncelikle sizi tanıyalım.
29 yaşındayım. Balıkesirliyim. 
Evliyim. İstanbul Üniversitesi 
Deniz Ulaştırma İşletme 
Mühendisliği Bölümü-Güver
te opsiyonu mezunuyum; 
ama girişim güverte olmadı. 
2009 yılında kayıt olduğum
da sadece işletme opsiyonu 
vardı. Yanlış tercihim yüzün
den iki yıl işletme opsiyonun
da öğrenim gördüm. Güver
teye geçtiğimde ise mezuni
yetim 1,5 yıl uzadı. Bunun asıl 
sebebi ise lisedeki yanlış 
rehberlikti. İstanbul Üniversi
tesi’ndeki bölüm 
başkanımızın güverte 
bölümünün açılacağını 
söylemesi, benim şansım 
oldu. Benim güverte okuma 
isteğim, çevremdekilerin ve 
özellikle işletme stajını yap
tığım firmadaki bölüm mü
dürümün tavsiyesi kararım
da etkili oldu. İkinci kez açılan 
güvertenin ilk mezunlarından 
oldum. 
Mezuniyetten Sonra İş ve 
Staj Bulma Sürecinden 
Bahsedebilir misiniz?
Bölümün ilk mezunlarından 
olduğum için iş ve staj 
bulmak çok zordu. Firmalar 
bizi tanımıyordu, yardımcı 
olacak birilerini bulamıyor
duk. Stajım için çok fazla 

firma gezdim ve gemide iki 
aylığına usta gemici olarak 
çalıştım. Daha sonra uzun 
dönem stajım geldiğinde 
daha büyük sorunlar yaşa
dım. Bir gemi buldum ve 
firmaya staj görüşmesine 
gittim. Firmadaki personel 
müdürü ile görüşme sağla
dım. Personel müdürü bana 
''Burada bir ay çalış seni 
gemiye göndereceğim.'' dedi.  
Ben tabi parasız gemiye 
gitmeye bile razıydım. Perso
nel müdürüne ''Para veriyor 
musunuz?'' diye sormadan 
işi kabul edip çalışmaya 

Gemideki Yaşamınız Nasıl
dı?
Staj yaparken tabi ki zorluklar 
yaşadım. Denize çıkacak
sanız kendinizin doktoru 
olmayı öğrenmeniz gerekiyor 
çünkü kimse size yardımcı 
olmuyor. Ufak tefek 
rahatsızlıklar dışında gemide 
geçirdiğim günler güzeldi, 
yorucuydu; ama çok şey 
öğrendim. Özellikle altı aydan 
sonra çok rahatladım; çünkü 
ISM, ISPS gibi seyir 
cihazlarını öğrendim. 
Gemide geçirdiğim dört 
aydan sonra ikinci kaptanın 
güvenini kazandım. Bu 
yüzden kalan yedi ay çok 
güzel geçti. Staj sürem bitti 
tam ayrılacağım zaman bir 
kaza yaşadım. 
Yaşadığınız Kazayı Anlata
bilir misiniz?
Yanaşma sırasında güverte
ye indim. Yani yanaştık, 
halatlar atılmış borda iskelesi 
indiriliyordu. Sancak taraftan 
yanaşmıştık borda iskelesi
nin vinci çalışmıyordu. Bu 
yüzden manuel indiriliyordu. 
O sırada üçüncü kaptanı arka 
taraftan çağırmışlardı. Ben 
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başladım. İşe başladıktan 
sonra DPA karşıma oturup 
bana ''Sen benim gözümde 
-1’sin ve seni gözlemleye
ceğim, değer misin?'' dedi. 
Bir ayımı geçirdikten sonra 
ise -1 kapanmış olmalı ki 
DPA bana ‘’Gemiye çıkmaya 
uygundur ilk değişimde gön
derin. ‘’ onayını verdi. Ardın
dan elli yedi bin tonluk, 2011
yılında inşa edilen, 18 aylık, 
modern ve konforlu bir Kore 
planlı Çin inşa gemiye katıl
dım.

de yardım edebileceğimi 
söyledim ve manuel olarak 
çevirmeye başladım. Bir 
dakika çevirdim ya da çevir
medim gerisini hatırlamı
yorum. Gözümü açtığımda 
hastanedeydim. Tam olarak 
ne olduğuna gelelim. Borda 
iskelesini indirmek için yarım 
bel boyunda bir vinç vardır. 
Makaralı elektrikli bir motor. 
Üçüncü kaptan, o motorun
çevirme kolunu çeviriyordu. 
O sırada ben üçüncü kaptan
dan alarak çevirmeye başla
dım. Motor ile ilgili bir sorun 
varmış. Üçüncü kaptanın da 
bu konuda bilgisi varmış; 
ama benim yoktu. Üçüncü
kaptan, onunla ilgili bir çalış
ma olduğunu söylemedi. 
Maalesef böyle bir kaza 
yaşandı. Elektrik motorları, 
manuel çevirmede daha az 
döner ama elektrik doğrudan
motora bindiğinde daha hızlı 
döner. Normalde şalter 
kaldırılınca siviçler devreye 
girer ve motor çalışmaz; ama 
siviçler bozuk olduğu için 
motor çalışmış ve hızlı bir 
şekilde dönmeye başlamış. 
Bu sırada takılı olan kol bana 

doğru fırlamış. Başımın sağ 
tarafından ve boynumdan
yaralanıyorum. Bildiğim 
kadarıyla 16 cm kafatası 
kırığı ve çatlağı, temporal 
beyin kanaması, kulak ve 
boyun yırtılması gibi büyük 
bir kaza geçirmişim. Hatta 
öldü diye bir süre müdahale 
edememişler. Yağcı ile 
üçüncü mühendis ilk müda
halede bulunmuş ve kaptana 
haber vermişler ardından 
hastaneye kaldırmışlar. 
Kagoşima Şehir Hastane
si’nde çok şiddetli derecede 
bir baş ağrısıyla uyandım. 
Tahminen kazadan 2 saat
sonra uyandım. Hastaneye 
vardığımda sağ tarafım 
komple sarılıydı. Üç saat
operasyon geçirmiştim. 
Yoğun bakıma girdiğimde ve 
kendime geldiğimde başım
dan ufak bir şekilde yaralan
dığımı sanıyordum. Doktor 
odaya girdiğinde bana şöyle 
demişti: ‘’Beyin kanaması 
geçiriyorsun, kafatası kırığı 
oluşmuş, damarların zede
lenmiş. Biz müdahale ettik; 
ama bu gece çok önemli. Bu 
gece geçerse beyine müda

hale etmemize gerek kalma
yacak. Ancak kanama 
devam ederse seni yarın
operasyona alacağız.’’ Hani
ülkemizden alıştıra alıştıra 
söylenir ya, oradaki doktorun
söyledikleri beni şok etti. 
İçimi bir ölüm korkusu da 
sarmadı değil ama nedense 
hissiyatım iyileşeceğim 
yönündeydi. Doktorla konuş
tuktan sonra ailemle görüş
tüm, onlara da ufak bir kaza 
geçirdiğimi ama iyi olduğu
mu söyledim. Sonuçta elle
rinden bir şey gelmeyecekti
üzülmelerini istemedim; 
ancak yaptığım yanlışın
şimdi farkına varıyorum. 
Ölüm kapıyı çalsaydı onları 
son kez göremeden ölecek
tim.  Ertesi gün tomografiye 
aldılar. Tomografiden önce 
Allah’a dua ettim. Duam da 
çok ilginç “Allah’ım ailemi 
göremeden benim canımı 
alma.” Tomografiden çıktık
tan sonra bana kanamanın 
durduğunu ve müdahale 
gerekmediğini söylediler. 
Eğer Japonya değil de 3. 
Dünya ülkelerinden birinde 
olsaydım ben belki de 
yaşamıyor olurdum. Hatta 
doktorum bana, ‘’Bir mucize 
olarak bakıyorum. Normalde 
duyu kaybı, hafıza kaybı, felç, 
daha sonra oluşabilecek her 
şeyi beklerdim; ama o kadar 
şanslıymışsın ki şu an 
benimle İngilizce konuşabili
yorsun.’’ dedi. Ancak en 
büyük hayal kırıklığım şirke
tim oldu. İki hafta veya belki 
daha fazla yalnız kaldım. 
Sadece acente geliyordu. 
Oradaki doktorlar, hemşireler, 
acente ilgileniyordu benimle. 
Beni çok seviyorlardı. Gemi
den ve gemi personelinden 
hastanede kalan olmadı. 
Yalnızca kaptan ilk gün bak
maya geldi. Geminin kaza
dan dolayı tutuklandığını 
duydum ama incelemede 
tamamen kaza olduğu yazıl
mış. Onların raporu bende 
yok. Sadece hastane rapor
ları var. Şirketin nasıl rapor 
tuttuğunu, nasıl bildirim yap

tığını bilmiyorum. Sonrasında 
iyileşme sürecine girdim. 
Beyin, hasarı kendi kendine 
gideriyormuş. Japonya’daki
kalma sürecim tahmin 
edilenden daha kısa sürdü ve 
beni Türkiye’ye gönderdiler. 
Türkiye’ye gelince şirket
bana yarım zamanlı iş imkanı 
tanıdı. Kazadan ailemin de 
haberi yoktu, küçük bir kaza 
demiştim.

Etkilerle Karşılaştınız?
Yüzme ile ilgili ciddi 
problemlerim oluştu. Derine 
ilerlediğimde, deniz beni 
korkutuyor. Kazadan sonra 
görüşlerim çok fazla değişti. 
Uzun geçmişimdeki çoğu 
şeyi hatırlamıyorum. Kaza
dan sonra yanlış ilaç 
kullanımından dolayı aşırı 
uyku hali, algıda bozukluk ve 
baş dönmesi nöbetleri gibi
çeşitli etkilerle karşılaştım. 
Ayrıca kazadan sonra çok 
kısa zamanda aşırı kilo aldım.
Sektörde Çalıştıktan Sonra 

Devam Etmişsiniz. Bu 
Kararınızda Kazanın Etkisi 
nedir? 
Kazadan sonra gemiye çıka
madım. Kazadan itibaren 2 
yıl tedavi gördüm. Bir şekilde 
hayatımı kazanmam gerekli
ydi ve ben de yarı zamanlı 
çalışmaya devam ettim. 

Sonrasında mezun oldum ve 
şirketim bana daimi iş verdi. 
İnsan kaynakları uzmanı 
olarak işe başladım. Tabi bu
süre zarfında kendimi onlara 
sevdirdiğimi düşünüyorum. 
Uygun bir çalışma düzeni ile 
çalıştık ama tabi ki ben
denize çıkmak istiyordum. 
Kazadan dolayı bu isteğimi 
gerçekleştiremedim ve son
rasında ‘’ Deniz olmayacaksa 
en azından hayatımızı 
düzene sokalım.’’ dedim ve 
25 yaşında evlendim. 
Evlendikten sonra firmada 
uzun süre çalışmaya devam 
ettim. Bir süre sonra insan
kaynaklarına başka bir 
personel alındı ve ben teknik 
departmana asistan olarak 
geçtim. Orada geleceğin 
teknolojilerini gördüm. Gemi
lere nasıl uyarlanabilir? 
Gemilerde elektronik 
sistemler nasıl kullanılır? 
Bunlar üzerine kafa yordum. 
Eskiden gemilerde iletişim 
imkanları kısıtlıydı veya yoktu. 
Eskiler anlatır ‘’Biz MF/HF 
radyo frekansının başında 
otururduk, sırayla umuma 
açık yayın ile ailemizle 
görüşürdük.’’ diye. Şimdi
istediğiniz zaman istediğiniz 
kişi ile görüntülü görüşebili
yorsunuz. Ben de kariyerim 
konusunda ‘Madem önümüz
teknoloji, bende teknolojiye 

adapte olmalıyım.’ diye 
düşündüm. Planlı bakım 
sistemleri, ISM sistemleri ve 
bunun elektronik ortama 
entegrasyonu ile ilgili çalış
malar yaptım ve çalıştığım 
firmanın bu alandan sorumlu 
uzmanı oldum. ISM, PMS 
uzmanı olarak görev yaptım. 
Bu gelişme hayatımın
dönüm noktalarından birisi 
oldu; çünkü Türkiye’de bu tür 
uzmanlar yok. Yani Türki
ye’de bilgisayarı ve gemiyi 
aynı çerçevede düşünecek 
insanlar henüz yetişmedi. 
Denizcilik sektörünü bilen 
bilgisayar sistemlerini
bilmezken, bilgisayar 
sistemlerini bilen denizcilik 
sektörünü bilmiyor. Hala 
bilgisayar kullanmayı bilme
yen kaptanlarımız, 
başmühendislerimiz var. 
Kazadan Sonra İlk Kez 
Gemiye Çıktığınızda Ne His
settiniz?
Uzun bir süre gemiye adım 
atamadım. Kazadan sonra ilk 
kez tersanede çıktım. Kalbim 
çok hızlı atıyordu, içimde 
tekrar olumsuz bir şeylerin 
olacağı hissi vardı. Allah’tan
böyle bir olumsuzluk yaşa
madım. Daha sonra da 
ilginçtir ki kaza yaptığım 
gemiye beni enspektör 
olarak gönderdiler. Stajyer 
olarak kazalı indiğim gemiye 
enspektör olarak çıkmakta 
bir hayli garipti. Sonra şirke
tin diğer gemilerine de çıktım, 
elektronik yönetim sistemle
rini gemilere entegrasyon 
için çalıştım ve çok iyi işler 
çıkardığımı düşünüyorum.
Hem Gemide Hem De Şirket 
İçerisinde Emniyet Konu
larında Çalışmış Birisisiniz 
Ayrıca Akademik Hayatınız 
Devam Ediyor ve Bu Konuda 
Yaptığınız Çalışmalar Var. 
Bu Alanda Gördüğünüz 
Eksiklikler ve Başlıca Fak
törler nelerdir?
Birincisi eğitim eksikliği. Bu 
sadece personelde bitmiyor, 
şirketler de eğitime destek 
vermiyor. Yapılan en büyük 
yanlış bu. Çok az firma eğitim 

veriyor. Şimdi düşünün, ben
bir firmaya yeni başlaya
cağım. Firmanın organizas
yonunu bilmem, yapısını 
bilmem, durumunu bilmem. 
Bana bununla ilgili eğitim 
verilmezse ben deneme 
yanılma yöntemiyle mi 
doğruyu bulacağım? Gemi 
içerisinde bir güne sığdırılan 
değişimleri ve 3-5 saatte 
yapılan handover’ları 
düşünün; şirkette eğitim 
verme, gemide handover’ı 
kısa tut sonra da o personel
den emniyet bekle… Daha 
önce dediğim gibi eksik konu 
eğitim. Kişisel bazlı eksikliğin 
yanı sıra şirketin de eksikliği
var.

Bir Yandan Akademik Kari
yer Yapan Diğer Yandan Da 
Sektör İçinde Çalışmış Birisi 

Kariyer ile Sektör İçerisin
deki Kritik Farklar Nelerdir?
Biz Öğrenciler De Akademik 

Devam Edeceğiz. Kendimizi 

Nasıl, Sektörde Devam Ede
ceksek Nasıl Hazırla
malıyız? 
Akademisyenlik ve sektör 
tamamen farklı alanlar. Aka
demik konuda söyleyecekle
rim farklı, denizcilik hakkın
dakiler farklı; ancak ortak 
noktası da yok değil, kendini
zi sürekli yeniliklere açık 

hissetmeniz gerekiyor. Yenili-
kçi olmalısınız hatta olmak 
zorundasınız. Ek olarak eğer 
karada çalışacaksanız kendi-
nize belirli bir vizyon belirle-

meniz gerekiyor. Karada 
tutunabilmeniz için yatkın 
olduğunuz noktayı bulmanız 
gerekiyor. Neye yatkınsınız? 
Mesela ben çok iyi konuşu-

yorumdur broker olurum ve 
iş bağlarım. Çok iyi makine 
bilgim vardır, tekniğe geçerim 
ve teknikten ilerlerim. Kura-

llara, regülasyonlara haki-
mimdir; operasyona, DPA 
olurum ya da enspektörlüğe 
yönelirim. Kabiliyetini, kendi 
eğilimini bilmen gerekiyor. İlk 
olarak oturacaksın ve sakin 
kafayla; Ben ne olacağım? Ne 
yapacağım? Hangi yola gide-

ceğim? Nereye yönele-

ceğim? gibi soruları sormak 
ve cevaplarını bulmak gereki-
yor. Ben şu iyidir şu kötüdür 
diye yönlendirme yapamam, 
bunu sizin bulmanız gereki-
yor. Gelelim denize, denizde 
zaten fazla seçenek yok. Ya 
kaptan olacaksınız ya da baş 
mühendis. Tabi ki karada iş 
sektörü daha geniş, yelpaze 
çok büyük. Çünkü dediğim 
gibi gemide ya kaptan ya da 
baş mühendis olursun işin 
veya görevlerin belli (Kap-

tanın, 1. Zabitin, 2. Zabitin, 3. 
Zabitin görevi belli ya da 
çarkçıların, baş mühendisin 
görevi…). Sektörde devam 
edecekseniz, sektörde belir-
lediğiniz alanların da görevle-

ri belli aslında. Ama şöyle 
düşünün; 2000-3000 gemi 
var, 50-60 tane firma var. 
Ancak karada çeşit çok. 
Ayrıca herkes gemide 
çalışamıyor fakat herkes 
karada çalışabilir. Özellikle 
karşılaşacaksınız; benim gibi 
denizden gelip karada 
çalışanlarda çok ve onlar 
genelde daha iyi pozisyonlar-
da olabiliyorlar. 
Öyleyse Emniyet ile İlgili 
Öğrencilerin Nasıl Farkın-
dalık Kazanması Gerekiyor? 
Bu Konuda Akademisyenler 
Yardımcı Olabilir mi? 

Açıkçası akademisyenlerin 
bu konu hakkında yapabile-

cekleri sınırlı; çünkü zaten siz 
üniversiteye bir meslek dalın-

da uzmanlaşmaya gelmişsi-
niz. Akademisyenler size 
uzmanlaşmanız ve bilinçlen-

meniz için yardımcı olur. 
Ancak İlköğretim ya da 
ortaöğretim zamanında bazı 
şeylerin temelleri daha 
sağlam atılabilir. Ek olarak 
farkındalık kazanmak içinde 
bazı şeyleri uygulamada 
görmek gerekir. Örneğin 
simülatör. Deniz şartlarını 
görmek içinde 1 sene staj 
çok yerinde bir uygulama. 
Denizde çalışmak kolay değil. 
Dediğim gibi denizde herkes 
çalışamıyor. Yapılacak şeyle-

rin basit olduğunu söyleyebi-
liriz ama işin içerisine girdiği-
miz zaman o kadar da basit 
olmadığını görürüz. Gemiler-
de biraz askeri düzen var. 
Değerlendirmeler Yaptık, 
Teknolojiye Olan Gereklilik-
ten De Bahsettiniz. İnsansız 
Gemiler, Sahada İnsanın 
Olmadığı Limanlar Gibi 
Yapılarla İlgili Düşünceleri-
niz Nelerdir?
Evet teknoloji yanlısıyım ama 
insansız gemiler için daha 
erken olduğunu düşünü-

yorum. Birincisi deniz faktörü 
var, ikincisi doğa faktörü var. 
Farz edelim gemide bir 
sistemde alarm oluştu ve o A 
alarma müdahale edilmesi 
gerekli; ancak o müdahale 
ancak insan gücüyle yapıla-

bilecek durumda ve gemi 
okyanusun ortasında. Nasıl 
bir müdahale edilecek veya 
gemi nasıl tekrar rotasına 
girecek? Eskiden gemilerde 
mürettebat sayısı 30-40 
kişiyken, şimdi bu sayı 9 
kişiye kadar düştü. ‘Mini-
mum Safe Manning’ azaldı. 
‘Minimum Safe Manning’, 
‘Safe Operation’u karşılar mı? 
Bu da farklı bir mesele. 
Gemide ‘Safe Operation’ için 
‘Minimum Safe Manning’ 
den daha fazla personel 
bulundurmak gerektiğini 
düşünüyorum. Bayrak 

devletlerine göre bunun 
yeterli olduğu görülüyor ama 
benim görüşüm yeterli olma-

dığı yönünde çünkü; gemide 
3 zabitin bulunması yeterli 
olarak ele alınıyor ama bu iş 
yükünü önemli ölçüde arttırı-
yor. İnsansız gemilerdeki 
robotlar denizde çatışmayı 
önlese bile deniz, dalga, 
rüzgar gibi doğal faktörler 
sıkıntı oluşturabilir. Bunun bir 
şekilde yapay zeka ile çözüle-

bileceğini de varsayabiliriz. 
Belki bu şekilde çatışmalar 
da azaltılabilir ve insan 
faktöründeki oluşan zarar da 
engellenebilir; ama sonuçta o 
geminin üzerinde minimum 
bir personel belirlemek duru-

mundasınız. Şimdilik gemide 
insan faktörü olmak zorun-

dadır. İnsansız gemilere 
gelirsek, yapılabilir ama ben 
bunun biraz daha zaman 
alacağını ve mevcut 
durumlara yeni teknolojiler 
geliştirilmesi gerektiğini 
düşünüyorum.

Merhabalar Gökhan Bey. 
Öncelikle sizi tanıyalım.
29 yaşındayım. Balıkesirliyim. 
Evliyim. İstanbul Üniversitesi
Deniz Ulaştırma İşletme 
Mühendisliği Bölümü-Güver
te opsiyonu mezunuyum; 
ama girişim güverte olmadı. 
2009 yılında kayıt olduğum
da sadece işletme opsiyonu
vardı. Yanlış tercihim yüzün
den iki yıl işletme opsiyonun
da öğrenim gördüm. Güver
teye geçtiğimde ise mezuni
yetim 1,5 yıl uzadı. Bunun asıl
sebebi ise lisedeki yanlış 
rehberlikti. İstanbul Üniversi
tesi’ndeki bölüm 
başkanımızın güverte 
bölümünün açılacağını 
söylemesi, benim şansım 
oldu. Benim güverte okuma 
isteğim, çevremdekilerin ve 
özellikle işletme stajını yap
tığım firmadaki bölüm mü
dürümün tavsiyesi kararım
da etkili oldu. İkinci kez açılan 
güvertenin ilk mezunlarından 
oldum. 
Mezuniyetten Sonra İş ve
Staj Bulma Sürecinden 
Bahsedebilir misiniz?
Bölümün ilk mezunlarından 
olduğum için iş ve staj
bulmak çok zordu. Firmalar 
bizi tanımıyordu, yardımcı 
olacak birilerini bulamıyor
duk. Stajım için çok fazla 

firma gezdim ve gemide iki 
aylığına usta gemici olarak 
çalıştım. Daha sonra uzun 
dönem stajım geldiğinde 
daha büyük sorunlar yaşa
dım. Bir gemi buldum ve 
firmaya staj görüşmesine 
gittim. Firmadaki personel 
müdürü ile görüşme sağla
dım. Personel müdürü bana 
''Burada bir ay çalış seni
gemiye göndereceğim.'' dedi.  
Ben tabi parasız gemiye 
gitmeye bile razıydım. Perso
nel müdürüne ''Para veriyor 
musunuz?'' diye sormadan 
işi kabul edip çalışmaya 

Gemideki Yaşamınız Nasıl
dı?
Staj yaparken tabi ki zorluklar 
yaşadım. Denize çıkacak
sanız kendinizin doktoru
olmayı öğrenmeniz gerekiyor 
çünkü kimse size yardımcı 
olmuyor. Ufak tefek 
rahatsızlıklar dışında gemide 
geçirdiğim günler güzeldi, 
yorucuydu; ama çok şey 
öğrendim. Özellikle altı aydan 
sonra çok rahatladım; çünkü 
ISM, ISPS gibi seyir 
cihazlarını öğrendim. 
Gemide geçirdiğim dört 
aydan sonra ikinci kaptanın 
güvenini kazandım. Bu 
yüzden kalan yedi ay çok 
güzel geçti. Staj sürem bitti 
tam ayrılacağım zaman bir 
kaza yaşadım. 
Yaşadığınız Kazayı Anlata
bilir misiniz?
Yanaşma sırasında güverte
ye indim. Yani yanaştık, 
halatlar atılmış borda iskelesi
indiriliyordu. Sancak taraftan 
yanaşmıştık borda iskelesi
nin vinci çalışmıyordu. Bu 
yüzden manuel indiriliyordu. 
O sırada üçüncü kaptanı arka 
taraftan çağırmışlardı. Ben 
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başladım. İşe başladıktan 
sonra DPA karşıma oturup 
bana ''Sen benim gözümde 
-1’sin ve seni gözlemleye
ceğim, değer misin?'' dedi. 
Bir ayımı geçirdikten sonra 
ise -1 kapanmış olmalı ki 
DPA bana ‘’Gemiye çıkmaya 
uygundur ilk değişimde gön
derin. ‘’ onayını verdi. Ardın
dan elli yedi bin tonluk, 2011 
yılında inşa edilen, 18 aylık, 
modern ve konforlu bir Kore 
planlı Çin inşa gemiye katıl
dım.
Gemideki Yaşamınız Nasıl
dı?

çevirmeye başladım. Bir 
dakika çevirdim ya da çevir
medim gerisini hatırlamı
yorum. Gözümü açtığımda 
hastanedeydim. Tam olarak 
ne olduğuna gelelim. Borda 
iskelesini indirmek için yarım 
bel boyunda bir vinç vardır. 
Makaralı elektrikli bir motor. 
Üçüncü kaptan, o motorun 
çevirme kolunu çeviriyordu. 
O sırada ben üçüncü kaptan
dan alarak çevirmeye başla
dım. Motor ile ilgili bir sorun 
varmış. Üçüncü kaptanın da 
bu konuda bilgisi varmış; 
ama benim yoktu. Üçüncü 
kaptan, onunla ilgili bir çalış
ma olduğunu söylemedi. 
Maalesef böyle bir kaza 
yaşandı. Elektrik motorları, 
manuel çevirmede daha az 
döner ama elektrik doğrudan 
motora bindiğinde daha hızlı 
döner. Normalde şalter 
kaldırılınca siviçler devreye 
girer ve motor çalışmaz; ama 
siviçler bozuk olduğu için 
motor çalışmış ve hızlı bir 
şekilde dönmeye başlamış. 
Bu sırada takılı olan kol bana 
doğru fırlamış. Başımın sağ 
tarafından ve boynumdan 

yaralanıyorum. Bildiğim 
kadarıyla 16 cm kafatası 
kırığı ve çatlağı, temporal 
beyin kanaması, kulak ve 
boyun yırtılması gibi büyük 
bir kaza geçirmişim. Hatta 
öldü diye bir süre müdahale 
edememişler. Yağcı ile 
üçüncü mühendis ilk müda
halede bulunmuş ve kaptana 
haber vermişler ardından 
hastaneye kaldırmışlar. 
Kagoşima Şehir Hastane
si’nde çok şiddetli derecede 
bir baş ağrısıyla uyandım. 
Tahminen kazadan 2 saat 
sonra uyandım. Hastaneye 
vardığımda sağ tarafım 
komple sarılıydı. Üç saat 
operasyon geçirmiştim. 
Yoğun bakıma girdiğimde ve 
kendime geldiğimde başım
dan ufak bir şekilde yaralan
dığımı sanıyordum. Doktor 
odaya girdiğinde bana şöyle 
demişti: ‘’Beyin kanaması 
geçiriyorsun, kafatası kırığı 
oluşmuş, damarların zede
lenmiş. Biz müdahale ettik; 
ama bu gece çok önemli. Bu 
gece geçerse beyine müda
hale etmemize gerek kalma
yacak. Ancak kanama 

devam ederse seni yarın 
operasyona alacağız.’’ Hani 
ülkemizden alıştıra alıştıra 
söylenir ya, oradaki doktorun 
söyledikleri beni şok etti. 
İçimi bir ölüm korkusu da 
sarmadı değil ama nedense 
hissiyatım iyileşeceğim 
yönündeydi. Doktorla konuş
tuktan sonra ailemle görüş
tüm, onlara da ufak bir kaza 
geçirdiğimi ama iyi olduğu
mu söyledim. Sonuçta elle
rinden bir şey gelmeyecekti 
üzülmelerini istemedim; 
ancak yaptığım yanlışın 
şimdi farkına varıyorum. 
Ölüm kapıyı çalsaydı onları 
son kez göremeden ölecek
tim.  Ertesi gün tomografiye 
aldılar. Tomografiden önce 
Allah’a dua ettim. Duam da 
çok ilginç “Allah’ım ailemi 
göremeden benim canımı 
alma.” Tomografiden çıktık
tan sonra bana kanamanın 
durduğunu ve müdahale 
gerekmediğini söylediler. 
Eğer Japonya değil de 3. 
Dünya ülkelerinden birinde 
olsaydım ben belki de 
yaşamıyor olurdum. Hatta 
doktorum bana, ‘’Bir mucize 
olarak bakıyorum. Normalde 
duyu kaybı, hafıza kaybı, felç, 
daha sonra oluşabilecek her 
şeyi beklerdim; ama o kadar 
şanslıymışsın ki şu an 
benimle İngilizce konuşabili
yorsun.’’ dedi.  Ancak en 
büyük hayal kırıklığım şirke
tim oldu. İki hafta veya belki 
daha fazla yalnız kaldım. 
Sadece acente geliyordu. 
Oradaki doktorlar, hemşireler, 
acente ilgileniyordu benimle. 
Beni çok seviyorlardı. Gemi
den ve gemi personelinden 
hastanede kalan olmadı. 
Yalnızca kaptan ilk gün bak
maya geldi. Geminin kaza
dan dolayı tutuklandığını 
duydum ama incelemede 
tamamen kaza olduğu yazıl
mış. Onların raporu bende 
yok. Sadece hastane rapor
ları var. Şirketin nasıl rapor 
tuttuğunu, nasıl bildirim yap
tığını bilmiyorum. Sonrasında 
iyileşme sürecine girdim. 

Beyin, hasarı kendi kendine 
gideriyormuş. Japonya’daki 
kalma sürecim tahmin 
edilenden daha kısa sürdü ve 
beni Türkiye’ye gönderdiler. 
Türkiye’ye gelince şirket 
bana yarım zamanlı iş imkanı 
tanıdı. Kazadan ailemin de 
haberi yoktu, küçük bir kaza 
demiştim.
Kazadan Sonra Ne Gibi 
Etkilerle Karşılaştınız?
Yüzme ile ilgili ciddi 
problemlerim oluştu. Derine 
ilerlediğimde, deniz beni 
korkutuyor. Kazadan sonra 
görüşlerim çok fazla değişti. 
Uzun geçmişimdeki çoğu 
şeyi hatırlamıyorum. Kaza
dan sonra yanlış ilaç 
kullanımından dolayı aşırı 
uyku hali, algıda bozukluk ve 
baş dönmesi nöbetleri gibi 
çeşitli etkilerle karşılaştım. 
Ayrıca kazadan sonra çok 
kısa zamanda aşırı kilo aldım.
Sektörde Çalıştıktan Sonra 
Akademisyenlik Sürecine 
Devam Etmişsiniz. Bu 
Kararınızda Kazanın Etkisi 
nedir? 
Kazadan sonra gemiye çıka
madım. Kazadan itibaren 2 
yıl tedavi gördüm. Bir şekilde 
hayatımı kazanmam gerekli
ydi ve ben de yarı zamanlı 
çalışmaya devam ettim. 
Sonrasında mezun oldum ve 
şirketim bana daimi iş verdi. 

İnsan kaynakları uzmanı 
olarak işe başladım. Tabi bu 
süre zarfında kendimi onlara 
sevdirdiğimi düşünüyorum. 
Uygun bir çalışma düzeni ile 
çalıştık ama tabi ki ben 
denize çıkmak istiyordum. 
Kazadan dolayı bu isteğimi 
gerçekleştiremedim ve son
rasında ‘’ Deniz olmayacaksa 
en azından hayatımızı 
düzene sokalım.’’ dedim ve 
25 yaşında evlendim. 
Evlendikten sonra firmada 
uzun süre çalışmaya devam 
ettim. Bir süre sonra insan 
kaynaklarına başka bir 
personel alındı ve ben teknik 
departmana asistan olarak 
geçtim. Orada geleceğin 
teknolojilerini gördüm. Gemi
lere nasıl uyarlanabilir? 
Gemilerde elektronik 
sistemler nasıl kullanılır? 
Bunlar üzerine kafa yordum. 
Eskiden gemilerde iletişim 
imkanları kısıtlıydı veya yoktu. 
Eskiler anlatır ‘’Biz MF/HF 
radyo frekansının başında 
otururduk, sırayla umuma 
açık yayın ile ailemizle 
görüşürdük.’’ diye. Şimdi 
istediğiniz zaman istediğiniz 
kişi ile görüntülü görüşebili
yorsunuz. Ben de kariyerim 
konusunda ‘Madem önümüz 
teknoloji, bende teknolojiye 
adapte olmalıyım.’ diye 
düşündüm. Planlı bakım 

sistemleri, ISM sistemleri ve 
bunun elektronik ortama 
entegrasyonu ile ilgili çalış
malar yaptım ve çalıştığım 
firmanın bu alandan sorumlu 
uzmanı oldum. ISM, PMS 
uzmanı olarak görev yaptım. 
Bu gelişme hayatımın 
dönüm noktalarından birisi 
oldu; çünkü Türkiye’de bu tür 
uzmanlar yok. Yani Türki
ye’de bilgisayarı ve gemiyi 
aynı çerçevede düşünecek 
insanlar henüz yetişmedi. 
Denizcilik sektörünü bilen 
bilgisayar sistemlerini 
bilmezken, bilgisayar 
sistemlerini bilen denizcilik 
sektörünü bilmiyor. Hala 
bilgisayar kullanmayı bilme
yen kaptanlarımız, 
başmühendislerimiz var. 
Kazadan Sonra İlk Kez 
Gemiye Çıktığınızda Ne His
settiniz?
Uzun bir süre gemiye adım 
atamadım. Kazadan sonra ilk 
kez tersanede çıktım. Kalbim 
çok hızlı atıyordu, içimde 
tekrar olumsuz bir şeylerin 
olacağı hissi vardı. Allah’tan 
böyle bir olumsuzluk yaşa
madım. Daha sonra da 
ilginçtir ki kaza yaptığım 
gemiye beni enspektör 
olarak gönderdiler. Stajyer 
olarak kazalı indiğim gemiye 
enspektör olarak çıkmakta 
bir hayli garipti. Sonra şirke
tin diğer gemilerine de çıktım, 
elektronik yönetim sistemle
rini gemilere entegrasyon 
için çalıştım ve çok iyi işler 
çıkardığımı düşünüyorum.
Hem Gemide Hem De Şirket 
İçerisinde Emniyet Konu
larında Çalışmış Birisisiniz 
Ayrıca Akademik Hayatınız 
Devam Ediyor ve Bu Konuda 
Yaptığınız Çalışmalar Var. 
Bu Alanda Gördüğünüz 
Eksiklikler ve Başlıca Fak
törler nelerdir?
Birincisi eğitim eksikliği. Bu 
sadece personelde bitmiyor, 
şirketler de eğitime destek 
vermiyor. Yapılan en büyük 
yanlış bu. Çok az firma eğitim 
veriyor. Şimdi düşünün, ben 
bir firmaya yeni başlaya

cağım. Firmanın organizas
yonunu bilmem, yapısını 
bilmem, durumunu bilmem. 
Bana bununla ilgili eğitim 
verilmezse ben deneme 
yanılma yöntemiyle mi 
doğruyu bulacağım? Gemi 
içerisinde bir güne sığdırılan 
değişimleri ve 3-5 saatte 
yapılan handover’ları 
düşünün; şirkette eğitim 
verme, gemide handover’ı 
kısa tut sonra da o personel
den emniyet bekle… Daha 
önce dediğim gibi eksik konu 
eğitim. Kişisel bazlı eksikliğin 
yanı sıra şirketin de eksikliği 
var.
Bir Yandan Akademik Kari
yer Yapan Diğer Yandan Da 

Sektör İçinde Çalışmış Birisi 
Olarak Sizce Akademik 
Kariyer ile Sektör İçerisin
deki Kritik Farklar Nelerdir? 
Biz Öğrenciler De Akademik 
Kariyer ya da Sektörde 
Devam Edeceğiz. Kendimizi 
Akademisyen Olacaksak 
Nasıl, Sektörde Devam Ede
ceksek Nasıl Hazırla
malıyız? 
Akademisyenlik ve sektör 
tamamen farklı alanlar. Aka
demik konuda söyleyecekle
rim farklı, denizcilik hakkın
dakiler farklı; ancak ortak 
noktası da yok değil, kendini
zi sürekli yeniliklere açık 
hissetmeniz gerekiyor. Yenili
kçi olmalısınız hatta olmak 

zorundasınız. Ek olarak eğer 
karada çalışacaksanız kendi
nize belirli bir vizyon belirle
meniz gerekiyor. Karada 
tutunabilmeniz için yatkın 
olduğunuz noktayı bulmanız 
gerekiyor. Neye yatkınsınız? 
Mesela ben çok iyi konuşu
yorumdur broker olurum ve 
iş bağlarım. Çok iyi makine 
bilgim vardır, tekniğe geçerim 
ve teknikten ilerlerim. Kura
llara, regülasyonlara haki
mimdir; operasyona, DPA 
olurum ya da enspektörlüğe 
yönelirim. Kabiliyetini, kendi 
eğilimini bilmen gerekiyor. İlk 
olarak oturacaksın ve sakin 
kafayla; Ben ne olacağım? Ne 
yapacağım? Hangi yola gide
ceğim? Nereye yönele
ceğim? gibi soruları sormak 
ve cevaplarını bulmak gereki
yor. Ben şu iyidir şu kötüdür 
diye yönlendirme yapamam, 
bunu sizin bulmanız gereki
yor. Gelelim denize, denizde 
zaten fazla seçenek yok. Ya 
kaptan olacaksınız ya da baş 
mühendis. Tabi ki karada iş 
sektörü daha geniş, yelpaze 
çok büyük. Çünkü dediğim 
gibi gemide ya kaptan ya da 
baş mühendis olursun işin 
veya görevlerin belli (Kap
tanın, 1. Zabitin, 2. Zabitin, 3. 
Zabitin görevi belli ya da 
çarkçıların, baş mühendisin 
görevi…). Sektörde devam 
edecekseniz, sektörde belir
lediğiniz alanların da görevle
ri belli aslında. Ama şöyle 
düşünün; 2000-3000 gemi 
var, 50-60 tane firma var. 
Ancak karada çeşit çok. 
Ayrıca herkes gemide 
çalışamıyor fakat herkes 
karada çalışabilir. Özellikle 
karşılaşacaksınız; benim gibi 
denizden gelip karada 
çalışanlarda çok ve onlar 
genelde daha iyi pozisyonlar
da olabiliyorlar. 
Öyleyse Emniyet ile İlgili 
Öğrencilerin Nasıl Farkın
dalık Kazanması Gerekiyor? 
Bu Konuda Akademisyenler 
Yardımcı Olabilir mi? 
Açıkçası akademisyenlerin 
bu konu hakkında yapabile

cekleri sınırlı; çünkü zaten siz 
üniversiteye bir meslek dalın
da uzmanlaşmaya gelmişsi
niz. Akademisyenler size 
uzmanlaşmanız ve bilinçlen
meniz için yardımcı olur. 
Ancak İlköğretim ya da 
ortaöğretim zamanında bazı 
şeylerin temelleri daha 
sağlam atılabilir. Ek olarak 
farkındalık kazanmak içinde 
bazı şeyleri uygulamada 
görmek gerekir. Örneğin 
simülatör. Deniz şartlarını 
görmek içinde 1 sene staj 
çok yerinde bir uygulama. 
Denizde çalışmak kolay değil. 
Dediğim gibi denizde herkes 
çalışamıyor. Yapılacak şeyle
rin basit olduğunu söyleyebi
liriz ama işin içerisine girdiği
miz zaman o kadar da basit 
olmadığını görürüz. Gemiler
de biraz askeri düzen var. 
Değerlendirmeler Yaptık, 
Teknolojiye Olan Gereklilik
ten De Bahsettiniz. İnsansız 
Gemiler, Sahada İnsanın 
Olmadığı Limanlar Gibi 
Yapılarla İlgili Düşünceleri
niz Nelerdir?
Evet teknoloji yanlısıyım ama 
insansız gemiler için daha 
erken olduğunu düşünü
yorum. Birincisi deniz faktörü 
var, ikincisi doğa faktörü var. 
Farz edelim gemide bir 
sistemde alarm oluştu ve o A 
alarma müdahale edilmesi 
gerekli; ancak o müdahale 
ancak insan gücüyle yapıla
bilecek durumda ve gemi 
okyanusun ortasında. Nasıl 
bir müdahale edilecek veya 
gemi nasıl tekrar rotasına 
girecek? Eskiden gemilerde 
mürettebat sayısı 30-40 
kişiyken, şimdi bu sayı 9 
kişiye kadar düştü. ‘Mini
mum Safe Manning’ azaldı. 
‘Minimum Safe Manning’, 
‘Safe Operation’u karşılar mı? 
Bu da farklı bir mesele. 
Gemide ‘Safe Operation’ için 
‘Minimum Safe Manning’ 
den daha fazla personel 
bulundurmak gerektiğini 
düşünüyorum. Bayrak 
devletlerine göre bunun 
yeterli olduğu görülüyor ama 

benim görüşüm yeterli olma
dığı yönünde çünkü; gemide 
3 zabitin bulunması yeterli 
olarak ele alınıyor ama bu iş 
yükünü önemli ölçüde arttırı
yor. İnsansız gemilerdeki 
robotlar denizde çatışmayı 
önlese bile deniz, dalga, 
rüzgar gibi doğal faktörler 
sıkıntı oluşturabilir. Bunun bir 
şekilde yapay zeka ile çözüle
bileceğini de varsayabiliriz. 
Belki bu şekilde çatışmalar 
da azaltılabilir ve insan 
faktöründeki oluşan zarar da 
engellenebilir; ama sonuçta o 
geminin üzerinde minimum 
bir personel belirlemek duru
mundasınız. Şimdilik gemide 
insan faktörü olmak zorun
dadır. İnsansız gemilere 
gelirsek, yapılabilir ama ben 
bunun biraz daha zaman 
alacağını ve mevcut 
durumlara yeni teknolojiler 
geliştirilmesi gerektiğini 
düşünüyorum.

 Klas kuruluşlarının 
tarihini incelerken önce 
dönemin sosyokültürel 
ortamına ve bir klas kuru-

luşunun ortaya çıkmasına 
imkan veren ‘kahve’nin tari-
hine bakmakta fayda var.
İngiltere’nin denizcilik sek-

törüne yakınlığını, bir ada 
ülkesi olmasına bağlamak 
çok yerinde bir tespit olur. 
Zira ülkenin tüm ilişkilerini 
gemiler aracılığıyla yürüt-
mesinin dildeki karşılığını, 
ilişki belirten sözcüklerin 
sonuna ‘ship’ kelimesininin 
getirilmesiyle açıkça görebi-
liyoruz.
Kahvenin hikayesiyse 
1660larda King Charles’ın, 
‘afternoon tea’lerinin yerine 
daha nadir bulunan ve bir 
zenginlik göstergesi olabile-

cek bir içeceği ülkeye getir-
mesiyle başlıyor. Hatta bu 
içecek için dönemin zengin-

lerinden bir İngiliz Tüccarı, 
Londra’ya Smyrna (İzmir) 
‘dan kendisine kahve hazır-
layacak bir köle dahi getiri-
yor.
Kahvenin ülkeye tanıtıl-

Merhabalar Gökhan Bey. 
Öncelikle sizi tanıyalım.
29 yaşındayım. Balıkesirliyim. 
Evliyim. İstanbul Üniversitesi 
Deniz Ulaştırma İşletme 
Mühendisliği Bölümü-Güver
te opsiyonu mezunuyum; 
ama girişim güverte olmadı. 
2009 yılında kayıt olduğum
da sadece işletme opsiyonu 
vardı. Yanlış tercihim yüzün
den iki yıl işletme opsiyonun
da öğrenim gördüm. Güver
teye geçtiğimde ise mezuni
yetim 1,5 yıl uzadı. Bunun asıl 
sebebi ise lisedeki yanlış 
rehberlikti. İstanbul Üniversi
tesi’ndeki bölüm 
başkanımızın güverte 
bölümünün açılacağını 
söylemesi, benim şansım 
oldu. Benim güverte okuma 
isteğim, çevremdekilerin ve 
özellikle işletme stajını yap
tığım firmadaki bölüm mü
dürümün tavsiyesi kararım
da etkili oldu. İkinci kez açılan 
güvertenin ilk mezunlarından 
oldum. 
Mezuniyetten Sonra İş ve 
Staj Bulma Sürecinden 
Bahsedebilir misiniz?
Bölümün ilk mezunlarından 
olduğum için iş ve staj 
bulmak çok zordu. Firmalar 
bizi tanımıyordu, yardımcı 
olacak birilerini bulamıyor
duk. Stajım için çok fazla 

firma gezdim ve gemide iki 
aylığına usta gemici olarak 
çalıştım. Daha sonra uzun 
dönem stajım geldiğinde 
daha büyük sorunlar yaşa
dım. Bir gemi buldum ve 
firmaya staj görüşmesine 
gittim. Firmadaki personel 
müdürü ile görüşme sağla
dım. Personel müdürü bana 
''Burada bir ay çalış seni 
gemiye göndereceğim.'' dedi.  
Ben tabi parasız gemiye 
gitmeye bile razıydım. Perso
nel müdürüne ''Para veriyor 
musunuz?'' diye sormadan 
işi kabul edip çalışmaya 

Staj yaparken tabi ki zorluklar 
yaşadım. Denize çıkacak
sanız kendinizin doktoru 
olmayı öğrenmeniz gerekiyor 
çünkü kimse size yardımcı 
olmuyor. Ufak tefek 
rahatsızlıklar dışında gemide 
geçirdiğim günler güzeldi, 
yorucuydu; ama çok şey 
öğrendim. Özellikle altı aydan 
sonra çok rahatladım; çünkü 
ISM, ISPS gibi seyir 
cihazlarını öğrendim. 
Gemide geçirdiğim dört 
aydan sonra ikinci kaptanın 
güvenini kazandım. Bu 
yüzden kalan yedi ay çok 
güzel geçti. Staj sürem bitti 
tam ayrılacağım zaman bir 
kaza yaşadım. 
Yaşadığınız Kazayı Anlata
bilir misiniz?
Yanaşma sırasında güverte
ye indim. Yani yanaştık, 
halatlar atılmış borda iskelesi 
indiriliyordu. Sancak taraftan 
yanaşmıştık borda iskelesi
nin vinci çalışmıyordu. Bu 
yüzden manuel indiriliyordu. 
O sırada üçüncü kaptanı arka 
taraftan çağırmışlardı. Ben 
de yardım edebileceğimi 
söyledim ve manuel olarak 

masından yaklaşık 20 yıl 
sonra Edward Lloyd, Tower 
Street’te bir “Kahve Evi” 
açıyor.
Bu atılımla birlikte dönemin 
zengin tüccarları olan deniz-

ciler, bu kahve evinde bir 
taraftan yükleri ve gemi 
rotalarını konuşurken bir 
taraftan da zengin içecekle-

rini yudumluyorlardı. Ayrıca 
Edward Lloyd, müşterilerine 
ticari ve gemicilikle ilgili 
“Dow Jones” ve “Bloom-

berg” dergilerini sağlıyor; 
garsonlar, önemli ve zaiyatla 
sonuçlanabilecek sorunların 
duyurularını yapıyordu.
Aynı yüzyılın 91. senesinde 
Edward Lloyd, kahvecisini 
Lombard Street’e taşıyor. Bu 
değişiklik Edward Lloyd için 
çok daha iyi bir adresti 
çünkü tüccarların iş yaptığı 
Royal Exchange’e sadece 
birkaç dakikalık mesafedey-

di. Rıhtımdan borsaya yürü-

yen tüccarlar Coffee Hou-

se’un kapısından geçece-

klerdi.
1696 yılında Lloyd’s News’I 
de çıkarmasıyla, artık 

Lloyd’un amacının bir kah
veciden daha ötede 
olduğunu görüyoruz. Ve 
Lloyd anonym bir şirkete de 
denizcilik istihbaratları satı
yor.
1701’de gemi listelerinin ilk 
çıkışıyla Coffee House, kah
veciliğin değil ama denizcilik 
kulisinin ana merkezi oluyor. 
1734’te “Lloyd’s List” haf
talık basılmaya başlıyor.
Edward Lloyd tüm bu süre 
zarfında denizciliğin tam 
olarak merkezinde, tüm 
konuşmaların da içinde 
oluyor. İşte klas onayı da 
Lloyd’un tüm gemiler 
hakkındaki bilgileri sonucu, 

ticaret yapan denizcilerin 
hangi gemiye güvenilip 
g ü v e n i l e m e y e c e ğ i n i n 
Lloyd’a sorulmasıyla ortaya 
çıkıyor.
1760 yılında Lloyd’s Registry 
of Shipping, Lloyd’s Coffee 
House’da bir onaylayıcı 
kuruluş olarak kuruluyor.
1775 yılında artık gemilerin 
derecelendirmesini yapan 
kuruluş, omurgası sağlam 
gemileri “A”, donanımları iyi 
gemileri de “1” olarak nite
lendiriyor. Böylece “A1”, bir 
geminin en yüksek derecesi
ni gösteriyor. 

Bu zamana kadar sigortacı 
ve brokerlerin desteğiyle 
büyüyen Lloyd’s Register, 
1834 yılında bağımsız bir 
kuruluş oluyor ve günümüz
de de varlığını sürdürüyor.
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cek bir içeceği ülkeye getir
mesiyle başlıyor. Hatta bu 
içecek için dönemin zengin
lerinden bir İngiliz Tüccarı, 
Londra’ya Smyrna (İzmir) 
‘dan kendisine kahve hazır
layacak bir köle dahi getiri
yor.
Kahvenin ülkeye tanıtıl
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masından yaklaşık 20 yıl 
sonra Edward Lloyd, Tower 
Street’te bir “Kahve Evi” 
açıyor.
Bu atılımla birlikte dönemin 
zengin tüccarları olan deniz
ciler, bu kahve evinde bir 
taraftan yükleri ve gemi 
rotalarını konuşurken bir 
taraftan da zengin içecekle
rini yudumluyorlardı. Ayrıca 
Edward Lloyd, müşterilerine 
ticari ve gemicilikle ilgili 
“Dow Jones” ve “Bloom
berg” dergilerini sağlıyor; 
garsonlar, önemli ve zaiyatla 
sonuçlanabilecek sorunların 
duyurularını yapıyordu.
Aynı yüzyılın 91. senesinde 
Edward Lloyd, kahvecisini 
Lombard Street’e taşıyor. Bu 
değişiklik Edward Lloyd için 
çok daha iyi bir adresti 
çünkü tüccarların iş yaptığı 
Royal Exchange’e sadece 
birkaç dakikalık mesafedey
di. Rıhtımdan borsaya yürü
yen tüccarlar Coffee Hou
se’un kapısından geçece
klerdi.
1696 yılında Lloyd’s News’I 
de çıkarmasıyla, artık 

Lloyd’un amacının bir kah-

veciden daha ötede 
olduğunu görüyoruz. Ve 
Lloyd anonym bir şirkete de 
denizcilik istihbaratları satı-
yor.
1701’de gemi listelerinin ilk 
çıkışıyla Coffee House, kah-

veciliğin değil ama denizcilik 
kulisinin ana merkezi oluyor. 
1734’te “Lloyd’s List” haf-
talık basılmaya başlıyor.
Edward Lloyd tüm bu süre 
zarfında denizciliğin tam 
olarak merkezinde, tüm 
konuşmaların da içinde 
oluyor. İşte klas onayı da 
Lloyd’un tüm gemiler 
hakkındaki bilgileri sonucu, 

ticaret yapan denizcilerin 
hangi gemiye güvenilip 
g ü v e n i l e m e y e c e ğ i n i n 
Lloyd’a sorulmasıyla ortaya 
çıkıyor.
1760 yılında Lloyd’s Registry 
of Shipping, Lloyd’s Coffee 
House’da bir onaylayıcı 
kuruluş olarak kuruluyor.
1775 yılında artık gemilerin 
derecelendirmesini yapan 
kuruluş, omurgası sağlam 
gemileri “A”, donanımları iyi 
gemileri de “1” olarak nite-

lendiriyor. Böylece “A1”, bir 
geminin en yüksek derecesi-
ni gösteriyor. 

Müge Selek
Galatasaray Üniversitesi

Bu zamana kadar sigortacı 
ve brokerlerin desteğiyle 
büyüyen Lloyd’s Register, 
1834 yılında bağımsız bir 
kuruluş oluyor ve günümüz-

de de varlığını sürdürüyor.



Dünyanın en eski sporlarından biri 
olan kürek sporu, günümüzde olimpiyatlarda 
da yarışılan bir spor dalıdır. Yüzyıllar öncesin-

de insanların deniz ve akarsular üzerindeki 
ulaşımını sağlamada kullanılan kürekli gemi-
ler, kürek sporunun da temellerinin atılmasını 
sağlamıştır. 1500’lü yıllarda İngiliz kayıkçılar 
tarafından kendi aralarında turnuvalar ve 
bahisler düzenlendiği bilinmektedir. 1715 se-

nesinde yine İngiltere’de kayıkçılar tarafından 
düzenlenen “Doggetts Coat Badge” yarışı 
ise profesyonel anlamda kürek sporunun 
gelişmesinin temelini oluşturmuştur. 1829 
yılında İngiltere’de Oxford ve Cambridge üni-
versiteleri; 1851 yılında ise ABD’de Harward 
ve Yale Üniversiteleri arasında düzenlenen 
kürek yarışları ile bu sporun temel kuralları 
düzenlenmiştir. Kürek sporu, 1900 Paris 
Olimpiyat Oyunları’nda ilk kez olimpiyat 
oyunlarına dahil edilmiştir.

Bu sayımızda da Atatürk’ün kürek sporuna 
olan ilgilisinden bahsedeceğiz. 

Mustafa Kemal Atatürk, yoğun günlerine 
rağmen sporla uğraşmayı seven birisidir. 
Okçuluk, atçılık, futbol, su sporları gibi birçok 
sporla ilgilenmiştir. Öyle ki “Ben sporcunun
zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını 
severim.” sözüyle halkı spora teşvik etmiştir. 

Atatürk, doğaya ve denize aşık bir insandı. 
Denize yakın olmak, yüzmek, kürek çekmek 
ve denizin sakin güzelliği karşısında uzun kış 
aylarının yorgunluğunu çıkarmak amacıyla 
Florya’daki Cumhurbaşkanlığı Deniz Köşkü’nü 
yaptırmıştı. Zaman zaman halkın arasında 
denize girer bol bol kürek çekerdi. Atatürk, 
Florya’nın en gözde plaj yeri olmasında büyük 
rol oynamıştır. Onun kürek sporuyla ilgili bir 
anısını, 1930`ların ünlü kürek şampiyonların-

dan olan rahmetli Prof. Dr. Bedii Gorbon şöyle 
nakletmişti:
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ATATÜRK 
VE KÜREK SPORU

spor ve kültür
“Hiç unutmam; sene 1935 ve tarih de 29 
Hazirandı. Galatasaray Lisesi`nde son sınıf 
talebesiydim. Rahmetli Müdür Muavini Muslih 
Peykoğlu, akşam çıkışta beni bekliyordu. Yürü 
haydi gidiyoruz dedi. Nereye diye sordum. 
Cevap vermedi. Doğru Bebek`e gittik. Galata-
saray Kulübü denizcilik lokali Bebek’teydi o 
zamanlar. Hoca, tek çifte fıtayı denize indirme-
mi istedi. Fıtayı denize indirdim. Ancak ondan 
sonradır ki, bana şu hususu açıkladı: Gazi, 
Florya’da bizi bekliyor; kürek çekecek, dedi. 
İşte o anda büyük bir heyecanın tüm benliğimi 
kapladığını hissettim. Adeta tir tir titriyordum. 
Bir motor bizi aldı Florya`ya götürdü. Köşkün 
önünde fıtayı motordan denize indirdik. Biraz 
sonra Atatürk köşkün iskelesinde göründü. 
Ayağında lastik pabuçlar, elinde sigarası, 
üstünde de slip bir yün mayo vardı. Gazi`yi ilk 
defa yakından görüyordum. Ne büyük insandı. 
Fıtaya bindi. Elli metre kadar kürek çektikten 
sonra yoruldu. Bana dönerek:
-” Senin çok acayip bir sandalın var!..” dedi. 
“Biraz sen kürek çek de göreyim…” Tam kırk 
beş dakika Atatürk`ü dolaştırdım. İnsana 
müthiş hamle veren hali vardı. O zamanlar 
Türkiye rekoru bendeydi. Eğer kronometre 
tutulsaydı, bu rekoru çoktan kırmış olurdum o 
gün.
Gazi bu geziden çok memnun olmuştu. 
Köşkün rıhtımına çıkınca bana döndü:
– “Ne arzu ediyorsun?..” diye sordu.
Ne isteyebilirdim zaten dilim tutulmuştu. Onun
varlığı benim için en büyük mükafat değil
miydi?…
– “Sağlınız paşam dedim” Hangi kulüpten
olduğumu sordu. Galatasaraylı olduğumu
söyledim. “Bütün arkadaşlarının gözlerinden

öperim ” dedi, bizi eliyle selamladı. Hiç dur
madan fıta ile Bebek`e kadar kürek çektim.
Kulübe geldiğim zaman haberi duyan bütün 
arkadaşların heyecan içinde beni bekledikle
rini gördüm. O gece heyecanımdan sabaha
kadar uyuyamamıştım…”
Büyük Atatürk`ün binip çektiği bu tarihi tek
çifte fıta, uzun yıllar Galatasaray Kulübü`nün 
denizcilik şubesi müzesinde muhafaza edil
mişti…

Atatürk, İstanbul`da bulunduğu yaz aylarında
özellikle Moda Koyu`nda yapılan yelken ve
kürek yarışlarını “Acar” motorundan veya
“Ertuğrul” yatından izlerdi. Başta 1 Temmuz
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı`nda Moda 
Koyunda yapılan büyük deniz sporları şenlikle
ri olmak üzere önemli yarışma günlerinde 
erkenden Moda Koyu`na gelip demir atar, 
beraberindekiler ile birlikte bütün günü burada 
yarışları izleyerek geçirirdi. Büyük kurtarıcının 
yarışları izlemeye gelişi, denizciler için de ayrı
bir heyecan ve gurur vesilesi olurdu. Yarışma
lara katılacak teknelerin Cumhurbaşkanlığı
yatı veya motoru önünden geçerken Atatürk`ü
selamlayışları, o güne bambaşka bir renk ka
tardı. Atatürk, kendisini selamlayan sporculara
küpeşte kenarından mukabelede bulunarak 
onlara en büyük teşviği verirdi.
Yarışmalar sona erdikten sonra Cumhurbaşkanlığı yatı veya motoru, 
Moda Koyu`ndan demir alarak Florya istikametine yola çıkarken koyu
dolduran yelkenliler ve kayıklarda bulunanlar tarafından sevgi gösterileri
arasında uğurlanır ve bu tekneler, Atatürk`ün yatının arkasından Moda 
Burnu açıklarına kadar sevgi konvoyu halinde giderlerdi…

Bu anıyla Atatürk ‘ün deniz sporlarına ne kadar önem verdiğini
kendisinin severek yaptığını ve halka da sevdirmeye çalıştığını görü
yoruz. Hatta Atatürk ‘ün spora verdiği önemini şu sözden de anlayabi
liriz. “Sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve
değeri anlaşılmış olmak ve ona kalpten sevgiyle bağlanmak ve onu 
vatani görev saymak gerekir.” 



Dünyanın en eski sporlarından biri
olan kürek sporu, günümüzde olimpiyatlarda 
da yarışılan bir spor dalıdır. Yüzyıllar öncesin
de insanların deniz ve akarsular üzerindeki 
ulaşımını sağlamada kullanılan kürekli gemi
ler, kürek sporunun da temellerinin atılmasını
sağlamıştır. 1500’lü yıllarda İngiliz kayıkçılar 
tarafından kendi aralarında turnuvalar ve
bahisler düzenlendiği bilinmektedir. 1715 se
nesinde yine İngiltere’de kayıkçılar tarafından
düzenlenen “Doggetts Coat Badge” yarışı
ise profesyonel anlamda kürek sporunun
gelişmesinin temelini oluşturmuştur. 1829
yılında İngiltere’de Oxford ve Cambridge üni
versiteleri; 1851 yılında ise ABD’de Harward 
ve Yale Üniversiteleri arasında düzenlenen 
kürek yarışları ile bu sporun temel kuralları
düzenlenmiştir. Kürek sporu, 1900 Paris 
Olimpiyat Oyunları’nda ilk kez olimpiyat 
oyunlarına dahil edilmiştir.

Bu sayımızda da Atatürk’ün kürek sporuna 
olan ilgilisinden bahsedeceğiz.

Mustafa Kemal Atatürk, yoğun günlerine
rağmen sporla uğraşmayı seven birisidir.
Okçuluk, atçılık, futbol, su sporları gibi birçok 
sporla ilgilenmiştir. Öyle ki 
zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını 
severim.” sözüyle halkı spora teşvik etmiştir. 

Atatürk, doğaya ve denize aşık bir insandı. 
Denize yakın olmak, yüzmek, kürek çekmek 
ve denizin sakin güzelliği karşısında uzun kış 
aylarının yorgunluğunu çıkarmak amacıyla 
Florya’daki Cumhurbaşkanlığı Deniz Köşkü’nü 
yaptırmıştı. Zaman zaman halkın arasında 
denize girer bol bol kürek çekerdi. Atatürk, 
Florya’nın en gözde plaj yeri olmasında büyük
rol oynamıştır. Onun kürek sporuyla ilgili bir 
anısını, 1930`ların ünlü kürek şampiyonların
dan olan rahmetli Prof. Dr. Bedii Gorbon şöyle 
nakletmişti:

Rümeysa Özbey

Bülent Ecevit Üniversitesi
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Hazirandı. Galatasaray Lisesi`nde son sınıf
talebesiydim. Rahmetli Müdür Muavini Muslih
Peykoğlu, akşam çıkışta beni bekliyordu. Yürü
haydi gidiyoruz dedi. Nereye diye sordum.
Cevap vermedi. Doğru Bebek`e gittik. Galata
saray Kulübü denizcilik lokali Bebek’teydi o 
zamanlar. Hoca, tek çifte fıtayı denize indirme
mi istedi. Fıtayı denize indirdim. Ancak ondan 
sonradır ki, bana şu hususu açıkladı: Gazi, 
Florya’da bizi bekliyor; kürek çekecek, dedi. 
İşte o anda büyük bir heyecanın tüm benliğimi 
kapladığını hissettim. Adeta tir tir titriyordum. 
Bir motor bizi aldı Florya`ya götürdü. Köşkün
önünde fıtayı motordan denize indirdik. Biraz 
sonra Atatürk köşkün iskelesinde göründü. 
Ayağında lastik pabuçlar, elinde sigarası, 
üstünde de slip bir yün mayo vardı. Gazi`yi ilk 
defa yakından görüyordum. Ne büyük insandı.
Fıtaya bindi. Elli metre kadar kürek çektikten 
sonra yoruldu. Bana dönerek:
-” Senin çok acayip bir sandalın var!..” dedi.
“Biraz sen kürek çek de göreyim…” Tam kırk
beş dakika Atatürk`ü dolaştırdım. İnsana 
müthiş hamle veren hali vardı. O zamanlar 
Türkiye rekoru bendeydi. Eğer kronometre
tutulsaydı, bu rekoru çoktan kırmış olurdum o 
gün.
Gazi bu geziden çok memnun olmuştu. 
Köşkün rıhtımına çıkınca bana döndü:
– “Ne arzu ediyorsun?..” diye sordu.
Ne isteyebilirdim zaten dilim tutulmuştu. Onun 
varlığı benim için en büyük mükafat değil 
miydi?…
– “Sağlınız paşam dedim” Hangi kulüpten
olduğumu sordu. Galatasaraylı olduğumu
söyledim. “Bütün arkadaşlarının gözlerinden 

öperim ” dedi, bizi eliyle selamladı. Hiç dur-
madan fıta ile Bebek`e kadar kürek çektim. 
Kulübe geldiğim zaman haberi duyan bütün 
arkadaşların heyecan içinde beni bekledikle-
rini gördüm. O gece heyecanımdan sabaha 
kadar uyuyamamıştım…”
Büyük Atatürk`ün binip çektiği bu tarihi tek 
çifte fıta, uzun yıllar Galatasaray Kulübü`nün 
denizcilik şubesi müzesinde muhafaza edil-
mişti…

Atatürk, İstanbul`da bulunduğu yaz aylarında 
özellikle Moda Koyu`nda yapılan yelken ve 
kürek yarışlarını “Acar” motorundan veya 
“Ertuğrul” yatından izlerdi. Başta 1 Temmuz 
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı`nda Moda 
Koyunda yapılan büyük deniz sporları şenlikle-

ri olmak üzere önemli yarışma günlerinde 
erkenden Moda Koyu`na gelip demir atar, 
beraberindekiler ile birlikte bütün günü burada 
yarışları izleyerek geçirirdi. Büyük kurtarıcının 
yarışları izlemeye gelişi, denizciler için de ayrı 
bir heyecan ve gurur vesilesi olurdu. Yarışma-

lara katılacak teknelerin Cumhurbaşkanlığı 
yatı veya motoru önünden geçerken Atatürk`ü 
selamlayışları, o güne bambaşka bir renk ka-

tardı. Atatürk, kendisini selamlayan sporculara 
küpeşte kenarından mukabelede bulunarak 
onlara en büyük teşviği verirdi.
Yarışmalar sona erdikten sonra Cumhurbaşkanlığı yatı veya motoru, 
Moda Koyu`ndan demir alarak Florya istikametine yola çıkarken koyu 
dolduran yelkenliler ve kayıklarda bulunanlar tarafından sevgi gösterileri 
arasında uğurlanır ve bu tekneler, Atatürk`ün yatının arkasından Moda 
Burnu açıklarına kadar sevgi konvoyu halinde giderlerdi…

Bu anıyla Atatürk ‘ün deniz sporlarına ne kadar önem verdiğini 
kendisinin severek yaptığını ve halka da sevdirmeye çalıştığını görü-

yoruz. Hatta Atatürk ‘ün spora verdiği önemini şu sözden de anlayabi-
liriz. “Sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve 
değeri anlaşılmış olmak ve ona kalpten sevgiyle bağlanmak ve onu 
vatani görev saymak gerekir.” 
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ThetaHealing   ve Bİlİşsel Özgürlük®

Hiç şüphesiz geçtiği-
miz yüzyılın en önemli keşi-
flerinden biri bilinçaltıydı. 
Bilinçaltı süreçlerinin keşfi 
ile çeşitli terapi teknikleri de 
gelişti. Peki nedir bilinçaltı ya 
da güncellenen söylemiyle 
bilinçdışı? 
Bilinçdışı; bilinçli beynimizle 
karar verdiğimizi zannettiği-
miz tüm süreçlerde, haberi-
miz olmadan çoktan bizim 
için belirli kalıplarla karar 
mekanizmaları oluşturan 
ilkel beynimizdir. Aslında 
oluşturduğu sebep-sonuç 
kalıpları iyiliğimizedir. Haya-

tta kalmamız, refah içinde ve 
güvende olmamız için 
birtakım çıkarımlar üzerine 
bizi programlar. Kötü olan 
şudur ki tüm bu kodlama-

ların büyük çoğunluğu ilk 
yaşam yıllarımızda oluş-

muştur ve ilkel beynimizin 
çıkarımları 4-5 yaş çocuğun 
çıkarımları gibidir. Seneler 
geçtikçe prefrontal korteksi-
miz gelişip daha anlamlı 
düşünebilir hale gelse de 
hayati meselelerle karşı 
karşıya kaldığımızda hala 
ilkel beynimizin refleksleri ile 
hareket ederiz. Anlarız ki 
unuttuğumuz, derine göm-

düğümüz anılar ve duygular 
hiç fark etmeden hayatımızı 

yönetir hale gelmiş. Elbette 
tüm bilinçdışı kodlamalar ilk 
yaşam yıllarında kodlanmaz. 
Yetişkin hayatınızda da derin 
duygularla kabule geçtikleri-
niz ve rutin haline getirdikle-

riniz de bu heybeye dahil 
olur. Dahası; atalarınızdan 
miras aldığınız epigenetik 
kodlar ve kolektiften kabule 
geçtikleriniz de vardır.
Peki biz çoğu kaydını farkına 
varmadan yaptığımız bilinç-

dışımızın köleleri miyiz? 
Gerçek bilinçli farkındalık 
nasıl mümkün olurdu? İşte 
ThetaHealing®, bize bu 
bilinçli farkındalıkla dön-

gülerimizden özgürleşme ve 
bu şekilde hastalıklarımız-

dan da kurtulma şansı tanı-
yan bir teknik. Çünkü bilinç-

dışı kayıtları fark etsek bile o 
anda hemen değiştirmek 
kolay olmayabilir. Çoğu 
zaman bilinçaltınızda bir 
kodu dönüştürmek isterse-

niz bunu ortalama 21 gün 
tekrarlamanız gerekmekte-

dir. Ancak beyin teta 
frekansında iken yönlendiril-
diğinde bu değişim saniyeler 
içinde gerçekleşebilmekte-

dir. ThetaHealing’in bize fark 
ettirdiği; yaratıcıdan isteye-

rek, odaklanmış dua ve 
gözlem ile şifanın ve bilinç-

dışının hızlı dönüşümüdür. 
Bundan yaklaşık 30 sene 
önce doğuştan sezgisel olan 
Vianna Stibal’ın, kendisinde 
ve danışanlarında sezgisel 
şifanın mümkün olduğunu 
görmesi üzerine geliştirdiği 
bu teknik, bugün Türkiye ve 
pek çok ülkede öğrenilmeye 
ve uygulanmaya devam 
ediyor. Aynı zamanda ruhsal 
bir teknik olan ThetaHealin-

g® bütüncül tıbbın da 
tamamlayıcı bir parçası 
olmak yolunda hızla ilerliyor. 
İnsana beden-zihin-ruh 
üçgeninde bakabildiğimizde 
ve çarelere bu üçgeni dahil 
edebildiğimizde şifalara 
daha anlamlı ve hızlı tanık 
olacağız ki ne mutlu bizlere 
oluyoruz da…

Kübra Erkut

Osteopat, Fizyoterapist, 
ThetaHealing® Eğitmeni
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gezİ yazısı

dİDİM
   Aydın ilinin en güzel ilçelerinden biri 
olan Didim, Kuşadası’na 70, Bodrum'a 
110 km uzaklıktadır. Didim’in toplamda 
90 kilometrelik sahil şeridinin hemen 
hemen hepsi kumsal olan onlarca koya 
sahiptir. Bu koylar içerisinde hiç kuşku-

suz en önemlisi, Ege'nin dünyaca ünlü 
plajlarından biri olan Altınkum'dur.
       Didim, coğrafi konumundan dolayı her 
açıdan avantaja sahiptir. Ege’de bulunan 
çoğu turizm merkezine günlük turlarla 
gidilip gezilebilecek uzaklıkta. Örneğin 
antik çağın filozoflar kenti Milet, Didim'e 
sadece 20 km Mesafededir. Bölgedeki en 
güzel tatil beldelerinden biri olan Akbük 
ise Didim’e 15 km uzaklıktadır. 
       Didim oldukça sıcak bir iklim kuşağın-

da olmasına karşın düşük nem oranı, 
yazın bunaltıcı sıcaklardan şikayet eden-

ler için iyi bir seçenek oluşturmaktadır.

Didim’ in girişinde, Batı Anadolu 
kıyılarının en etkileyici bağımsız anıtı
olarak kabul edilen Apollon Tapınağı yük
selir.
Bir Roma efsanesine göre gözleriyle bak
tığı kişiyi taş haline getiren Gorgon kız 
kardeşlerden Medusa’ ya ait baş kabart
ması, sanatsal ve tarihi açılardan çok 
değerli kabul edilmektedir ve günümüzde 
Didim ve Apollon Tapınağı’nın sembolü 
kabul edilmektedir. 
Didim ilçesinin ilk yerleşim izleri M.Ö. 
8000’li yıllara uzandığı tahmin ediliyor. 
“Karia” bölgesinin sınırları içinde yer alan 
Didim (Didyma), Milet’in “kutsal alanı” 
olarak Likyalılar, Persler, Seleucidler, Atta
lidler, Romalılar ve Bizanslılar’ın ardından 
Türkler’in eline geçmiştir.
Didim’i ve yöresinin lezzetlerini dene
yimlemek, ege halkı ile sosyalleşmek
isterseniz her yılın ağustos ayında plaj
festivali ve yazarlar festivali, nisan ayında 
Vegan Fest, Eylül ayında ise Motofest 
yapılır. Didim’in kordon boyunda güzel bir
akşam yemeği yiyebilir, aileniz ile beraber
lunaparkında güzel vakit geçirebilirsiniz. 
Didim’in hızlı gece hayatı, meraklılarına 
cazip gelebilir. 

Altınkum plajının sıcak sularında yüzebilir, akvaryum koyunda dalış turlarına katılabilir, balık 
avlama turlarında şansınızı deneyebilir, günübirlik tekne turlarına uygun bir ücret karşılığında  
katılabilirsiniz. Didim’in dışarıdan gelen ziyaretçileri için bir cazip yönü de cüzdan dostu bir 
şehir olmasıdır. Çarşamba ve cumartesi günleri kurulan pazarında gıda ve giyim adına ara
dığınız her şey elinizin altındadır. 

AYDIN
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   Aydın ilinin en güzel ilçelerinden biri 
olan Didim, Kuşadası’na 70, Bodrum'a 
110 km uzaklıktadır. Didim’in toplamda 
90 kilometrelik sahil şeridinin hemen 
hemen hepsi kumsal olan onlarca koya 
sahiptir. Bu koylar içerisinde hiç kuşku
suz en önemlisi, Ege'nin dünyaca ünlü 
plajlarından biri olan Altınkum'dur.
       Didim, coğrafi konumundan dolayı her 
açıdan avantaja sahiptir. Ege’de bulunan 
çoğu turizm merkezine günlük turlarla 
gidilip gezilebilecek uzaklıkta. Örneğin 
antik çağın filozoflar kenti Milet, Didim'e 
sadece 20 km Mesafededir. Bölgedeki en 
güzel tatil beldelerinden biri olan Akbük 
ise Didim’e 15 km uzaklıktadır. 
       Didim oldukça sıcak bir iklim kuşağın
da olmasına karşın düşük nem oranı, 
yazın bunaltıcı sıcaklardan şikayet eden
ler için iyi bir seçenek oluşturmaktadır.

  Didim’ in girişinde, Batı Anadolu 
kıyılarının en etkileyici bağımsız anıtı 
olarak kabul edilen Apollon Tapınağı yük-

selir.
Bir Roma efsanesine göre gözleriyle bak-

tığı kişiyi taş haline getiren Gorgon kız 
kardeşlerden Medusa’ ya ait baş kabart-
ması, sanatsal ve tarihi açılardan çok 
değerli kabul edilmektedir ve günümüzde 
Didim ve Apollon Tapınağı’nın sembolü 
kabul edilmektedir. 
Didim ilçesinin ilk yerleşim izleri M.Ö. 
8000’li yıllara uzandığı tahmin ediliyor. 
“Karia” bölgesinin sınırları içinde yer alan 
Didim (Didyma), Milet’in “kutsal alanı” 
olarak Likyalılar, Persler, Seleucidler, Atta-

lidler, Romalılar ve Bizanslılar’ın ardından 
Türkler’in eline geçmiştir.
Didim’i ve yöresinin lezzetlerini dene-

yimlemek, ege halkı ile sosyalleşmek 
isterseniz her yılın ağustos ayında plaj 
festivali ve yazarlar festivali, nisan ayında 
Vegan Fest, Eylül ayında ise Motofest 
yapılır. Didim’in kordon boyunda güzel bir 
akşam yemeği yiyebilir, aileniz ile beraber 
lunaparkında güzel vakit geçirebilirsiniz. 
Didim’in hızlı gece hayatı, meraklılarına 
cazip gelebilir. 

Altınkum plajının sıcak sularında yüzebilir, akvaryum koyunda dalış turlarına katılabilir, balık 
avlama turlarında şansınızı deneyebilir, günübirlik tekne turlarına uygun bir ücret karşılığında  
katılabilirsiniz. Didim’in dışarıdan gelen ziyaretçileri için bir cazip yönü de cüzdan dostu bir 
şehir olmasıdır. Çarşamba ve cumartesi günleri kurulan pazarında gıda ve giyim adına ara-

dığınız her şey elinizin altındadır. 



D-Marİn Hakkında
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D-Marin, 2009 yılında Didim ilçesinde
hizmete açılmıştır. Ege ve Doğu Akde-

niz’deki en kapsamlı, güvenli marina ve
tekne bakım tesislerinden birisidir. Her
açıdan üstün bir marinaya gereksinim
duyan tekne ve süper yatlar için eşsiz bir
merkezdir.

Doğu Akdeniz’in en büyük bakım 
ve onarım tesisidir. 70 metreye kadar 
olan bütün gemileri kabul etmektedir. 
Rahat otel odaları, ücretsiz kahvaltısı, 
bebek bakım odası, spor salonları, beach 
club ve barları ile aile ya da genç ayır-
maksızın her birey için ilgi çekicidir.

D Marin Didim, ayrıca marina 
içinde düzenlenen pin-pon turnuvaları, 
marin base egitimleri, ege gecesi, yoga 
eğitimi ve konserleri ile “hoş vakit geçir-
dik” diyeceğiniz fırsatları ayağınıza sunu-

yor.

D Marin Didim, resmi giriş limanı 
konumunda olup, günlük direkt uçuşların 
yapıldığı Bodrum-Milas Uluslararası 
Havaalanı ile İzmir Uluslararası Adnan 
Menderes Havaalanı’na oldukça yakın bir 
mevkide yer alıyor. 

Burak Atmaca

Piri Reis Üniversitesi

 

Ulaşım
Didim merkeze araba ile 10 dakika uzaklıktadır, sürekli 

otobüs ve dolmuş bulunmaktadır. D-marin, Kalimnos Adası’na 
24 deniz mili, Kos Adası’na 27 deniz mili, Bodrum’a ise 32 deniz 
mili uzaklıktadır. İzmir Adnan Menderes Havaalanı’na 145 km 
uzaklıkta ve Bodrum-Milas uluslararası Havaalanı’na 90 km 
uzaklıktadır.



Deniz Ticareti ile Uğraşan Genç Girişimciler Derneği
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müze yazısı

İSTANBUL

DENİZ 

müzesİ
Türkiye’nin en büyük ilinin 
Beşiktaş semtinde yer alan 
deniz müzesi, her yıl yerli ve 
yabancı birçok kişinin ziyaret 
ettiği yerler arasında bulunu-
yor. Türkiye’nin denizcilik ve 
deniz tarihi alanında en büyük 
müzesi olmasının yanı sıra, 
içerisinde bulunan eserler 
dikkate alındığında gerek Tür-
kiye’de gerek dünyada sayılı 
müzelerden biri haline gelmiş 
bulunmaktadır. Deniz Kuvvet-
leri komutanlığına bağlı olan 
müze, Türkiye’nin ilk askeri 
müzesi olup içerisinde 
yaklaşık olarak 20.000 adet 
eser bulunduruyor.
Tarihçesi; 
1897 yılında Bahriye Nazırı 
Hasan Hüseyin Paşa’nın 
isteği üzerine Osmanlı Devlet 
Tersanesi’nde küçük bir 
alanda “Müze ve Kütüphane 
İdaresi” ismi ile deniz müzesi 
kurulmuştur. İlk başlarda 
düzenlenmesi yapılmayan 
bina, müze deposu olarak 
sergiye açılmıştır. II. Dünya 
Savaşı’nın başladığı 

dönemlerde eserleri korumak 
adına müzede bulunan tüm 
parçalar Anadolu’ya gönderil-
miştir. 1946 yılında savaşın 
ardından müzenin ve eserle-
rin yeniden İstanbul’a taşın-
masına karar verilmiştir. 
Dönemin şartlarında müze 
için en uygun yer olarak Dol-
mabahçe Camii Külliyesi 
seçilmiş ve iki yıllık bir çalış-
madan sonra yeni müze 
müdürü Haluk Şehsuva-
roğlu’nun katkıları ile 27 Eylül 
1948 yılında yeniden ziyarete 
açılmıştır. Deniz müzesi 
yaklaşık 13 yıl sonra Beşiktaş 
İskele Meydanı’nda yer alan 
Türk Amirali Kaptan- Derya 
Barbaros Hayrettin Paşa’nın 
türbesinin yanına taşınmıştır.

Yapı ve İçerikleri;
3 katlı ana sergi binasına 
sahip olan müzede 17 adet
oda, 4 büyük salon sergi 
amaçlı kullanılmıştır. Bu 
salonlara rüzgar yönlerinin 
adları verilmiştir. Deniz müze
sinde bahriyeli kıyafetleri, el 
yazmaları, gemi modelleri, 
sancaklar, haritalar, saltanat
kayıkları, kadırgalar, portolan
lar, tablolar, tuğralar, seyir 
aletleri, armalar, gemi baş 
figürleri ve silahlar sergileni
yor. Bizi en çok şaşırtan şey
ise, müzenin girişinde yaş 
grubu küçük olan ziyaretçiler 
için eğitici oyun alanları ve 
hediyelik eşya alanları bulun
masıydı.

Saatleri;
Pazartesi, yılbaşı ve dini 
bayramların ilk günü kapalı 
olan müze, diğer zamanlarda; 
hafta içi 09:00 - 17:00, hafta 
sonu 10:00 - 18:00 saatleri 
arasında ziyarete açıktır. 
Hafta içi 16.00, hafta sonu 
17.00 saatlerinden sonra 
müzeye ziyaretçi girişi yapıl
mamaktadır. 
Müze Giriş Ücretleri:
Yetişkin Giriş Ücreti: 10 TL
Öğrenci Giriş Ücreti: Ücretsiz
Diğer Ücretler: 
Fotoğraf Çekim Ücreti: 20 TL, 
Video Çekim Ücreti: 40 TL
Sesli Rehber Ücreti: 25 TL 
(Türkçe, Almanca, Japonca, 
İngilizce, İspanyolca, Arapça)
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Beşiktaş semtinde yer alan 
deniz müzesi, her yıl yerli ve 
yabancı birçok kişinin ziyaret
ettiği yerler arasında bulunu
yor. Türkiye’nin denizcilik ve 
deniz tarihi alanında en büyük
müzesi olmasının yanı sıra, 
içerisinde bulunan eserler 
dikkate alındığında gerek Tür
kiye’de gerek dünyada sayılı 
müzelerden biri haline gelmiş 
bulunmaktadır. Deniz Kuvvet
leri komutanlığına bağlı olan 
müze, Türkiye’nin ilk askeri 
müzesi olup içerisinde 
yaklaşık olarak 20.000 adet 
eser bulunduruyor.

1897 yılında Bahriye Nazırı 
Hasan Hüseyin Paşa’nın 
isteği üzerine Osmanlı Devlet 
Tersanesi’nde küçük bir 
alanda “Müze ve Kütüphane 
İdaresi” ismi ile deniz müzesi 
kurulmuştur. İlk başlarda 
düzenlenmesi yapılmayan 
bina, müze deposu olarak 
sergiye açılmıştır. II. Dünya 
Savaşı’nın başladığı 

dönemlerde eserleri korumak 
adına müzede bulunan tüm 
parçalar Anadolu’ya gönderil
miştir. 1946 yılında savaşın 
ardından müzenin ve eserle
rin yeniden İstanbul’a taşın
masına karar verilmiştir. 
Dönemin şartlarında müze 
için en uygun yer olarak Dol
mabahçe Camii Külliyesi 
seçilmiş ve iki yıllık bir çalış
madan sonra yeni müze 
müdürü Haluk Şehsuva
roğlu’nun katkıları ile 27 Eylül 
1948 yılında yeniden ziyarete 
açılmıştır. Deniz müzesi 
yaklaşık 13 yıl sonra Beşiktaş 
İskele Meydanı’nda yer alan 
Türk Amirali Kaptan- Derya 
Barbaros Hayrettin Paşa’nın 
türbesinin yanına taşınmıştır.

Yapı ve İçerikleri;
3 katlı ana sergi binasına 
sahip olan müzede 17 adet 
oda, 4 büyük salon sergi 
amaçlı kullanılmıştır. Bu 
salonlara rüzgar yönlerinin 
adları verilmiştir. Deniz müze-
sinde bahriyeli kıyafetleri, el 
yazmaları, gemi modelleri, 
sancaklar, haritalar, saltanat 
kayıkları, kadırgalar, portolan-
lar, tablolar, tuğralar, seyir 
aletleri, armalar, gemi baş 
figürleri ve silahlar sergileni-
yor. Bizi en çok şaşırtan şey 
ise, müzenin girişinde yaş 
grubu küçük olan ziyaretçiler 
için eğitici oyun alanları ve 
hediyelik eşya alanları bulun-
masıydı.
Deniz Müzesi Ziyaret 
Saatleri;
Pazartesi, yılbaşı ve dini 
bayramların ilk günü kapalı 
olan müze, diğer zamanlarda; 
hafta içi 09:00 - 17:00, hafta 
sonu 10:00 - 18:00 saatleri 
arasında ziyarete açıktır. 
Hafta içi 16.00, hafta sonu 
17.00 saatlerinden sonra 
müzeye ziyaretçi girişi yapıl-
mamaktadır. 
Müze Giriş Ücretleri:
Yetişkin Giriş Ücreti: 10 TL
Öğrenci Giriş Ücreti: Ücretsiz
Diğer Ücretler: 
Fotoğraf Çekim Ücreti: 20 TL, 
Video Çekim Ücreti: 40 TL
Sesli Rehber Ücreti: 25 TL 
(Türkçe, Almanca, Japonca, 
İngilizce, İspanyolca, Arapça)
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Ege Erberksoy

Piri Reis Üniversitesi

Canberk Yılmaz
Piri Reis Üniversitesi
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Denizin Özgünlüğü: Maeslantkering Bariyeri
Maeslantkering Bariyeri, Rotterdam Limanı’nı su baskın-

larından korumak için yapılmıştır. Açılıp-kapanan iki 
devasa bariyerdir. Bu bariyerler, gemi ticaretinin aksama-

ması için büyük önem teşkil etmektedir. Yapımına 
1991’de başlanan yapı 1997’de tamamlanmıştır. Yapının 
yüksekliği 22m, uzunluğu ise 210m’dir. 
Yapının önemli kısmı olan çelik toplar, Avrupa’nın en 
büyük demir-çelik fabrikasına sahip olan Çekya’da 
tamamlanmıştır. Projenin toplam maliyeti 450 milyon 
euro tutmuştur. Bariyerler ‘boss’ kod adlı bilgisayar siste-

miyle çalışıyor. Gemilerden, hava durumu merkezlerin-

den ve şamandıralardan bilgisayara hava durumu ve 
dalga yüksekliği bilgisi gönderilmektedir. Bariyerler 
ancak bilgisayar hesaplarına göre kapanmaktadır, küçük 
bir hata geri döndürülemez sonuçlar doğurabilir.

Sıra Dışı Bir Yaşam Alanı: Mariana Çukuru
Mariana çukuru yeryüzündeki en derin çukurlardan biridir. Derinliği 
yaklaşık 10.994 metre, uzunluğu 2.542 kilometre, genişliği ise 69 kilome-

tredir. Dünya üzerinde ancak birkaç kişi inebilmiştir. Bunun nedeni, deni-
zaltı araçlarının derinlikteki tonlarca suyun yüksek basıncına dayanama-

masıdır. Mariana çukurunda yapılan araştırmalar, yüksek basınç 
ortamında yaşayan birçok mikroorganizma; balık ve yengeç türünü 
ortaya çıkarmıştır. Buradaki yaşamın kaynağı volkanik püskürmelerdir. 
Mariana çukurundaki canlıların prehistorik dönemlerinden bu yana aynı 
kaldığı düşünülmektedir.
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Dünyanın En Derin Çukuru: 
Denman Buzulu
California Irvine Üniversitesi'nden bir grup 
buzul bilimci, Antarktikaʼnın detaylı bir 
topografik haritasını çıkarmak için çalışır-
ken, Dünya’nın karalar üzerindeki en derin 
çukurunu Denman Buzuluʼnun altında 
keşfettiler. Buzla dolu bu kanyonun derin-

liğinin su seviyesinin 3,5 kilometre altında 
olduğu tespit edilmiştir. Bu keşiften önce 
dünya üzerindeki bilinen en derin nokta, 

Denizlerin Kraliçesi: Grace O'Malley
İrlandalı “Korsan Kraliçe” lakabıyla bilinen 
Grace OʼMalley, denizler tarihinin gördüğü en 
amansız ve cesur korsanlarından birisiydi. 
Korsan kraliçe, 1530 yılında İrlanda'daki Mayo 
County kıyılarında babasının lideri olduğu 
denizci bir toplumda dünyaya geldi. Genç 
yaşlarda denizciliğe heves ederek babasıyla 
birlikte bir sefere katılmak istemiş, kadınlar-
dan denizci olamayacağı yanıtını alınca da 

Ürdün-İsrail sınırında bulunan deniz seviyesinin 413 
metre altındaki Ölü Deniz kıyısıydı. Tamamı buzlarla kaplı 
olan Denman Kanyonu'nun en derin noktası, 20 kilometre 
genişliğe ve 100 kilometre uzunluğa sahiptir. Araştırmalar 
sonucunda bilim insanları, kıtada daha önce farkına varıl-
mayan tepe ve sırtların, küresel ısınmanın etkili olduğu 
günümüz dünyasında buzulların eriyerek denize dökülme-

sini geciktirebileceğini; farkına varılmamış bazı pürüzsüz 
yüzeylerin de tam tersi bir etki yapabileceğini belirttiler.

uzun kızıl saçlarını keserek erkek kıyafetleri giymişti. 
Daha sonra Grace O'Malley'e babası tarafından denizci-
lik eğitimi verildi. Babasının ölümü üzerine ondan miras 
kalan büyük bir ticaret filosunun başına geçerek İrlan-

daʼnın batı kıyılarından geçen gemilerden haraç almaya 
ve korsanlık yapmaya başladı. Denizlerin kraliçesinin 
cesaretinin yanı sıra denizcilik kabiliyetleri de İrlanda 
edebiyatında ve kültüründe bir mihenk taşı haline gele-

rek nesiller boyunca aktarılmıştır.

BUnları 

bİLİYOR MUSUNUZ? 

Ahmet Alp Zembat

Piri Reis Üniversitesi

Yusuf Gürsoy

Bülent Ecevit Üniversitesi
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KİTAP

FİLM

1. Denizcilik Alfabesi
Yazar: Sezar Atmaca

2. North U. Gezi Yelkenciliği
ve Denizcilik El Kitabı

Yazar: Bill Gladstone,  
          John Rousmaniere

3. Deniz İşçileri
Yazar: Victor Hugo

1. Gemide İsyan
‘’ The Bounty ‘’  (1984)

Oyuncular: Mel Gibson,
Anthony Hopkins
Yönetmen: Roger Donaldson
Tür: Macera, Dram, Tarihi

2.Pi’nin Yaşamı (2012)
Oyuncular: Suraj Sharma,
Irrfan Khan
Yönetmen:Ang Lee
Tür:Macera, Dram, Fantastik

3.Kon-Tiki (2012)
Oyuncular:  Pål Sverre Hagen,
Anders Baasmo Christiansen, 
Gustaf Skarsgård
Yönetmen: Joachim Rønning, 
Espen Sandberg
Tür:Biyografi, Dram, Tarih

Uğur Kaya
İstanbul Üniversitesi



GÖKDENİZ
Bizler ki denizin mavi gözlerine bakanlarız,
Alacalı yansımasında derin hülyalara dalarız.
Gökyüzündeki yıldızlara benzetirler bizi, 
Uzaktan bakıldığında koca denizin içinde
Ateşe verdiğimizde iskandil fenerlerini.
En iyi dostumuz bir zamanlar rüzgardı, 
Pelerinlerle dolaşırdık bir vakit! 
Sevgilisini bekleyenlerin özlemini, küreklerle çekerdik. 
Akşam olunca mürekkebi andırırdı deniz, 
Bu mürekkep ile yazılmıştı aslında kaderimiz. 
Büyük mavi gölgeler geçerdi, 
Biz ne cesaretler, ne tayfalar heba ettik. 
İşte bir ses, "Kara göründü!"
Tatlı bir hüzün göründü tayfalarda, 
Arkada kaldı inci küpeli deniz kızları.
Bir medeniyetin ayak seslerini duyardık
Dipsiz suların, çılgın dalgalarında çalkalandık! 
Meçhûl sularda kızıl sakallı bir kaptan,
Bakışları derin, ne düşünüyor kim bilir.
Deniz tuzlu hava sağanak,
Böyle yazıyordu Kaptan'ın seyir defterinde. 
Onun da aklını çeliyordu gökdeniz, 
Yaşasın kaptanların düşleri! 
Denizler benim kıymetim, kıyametim!
Gökler yansımam, fırça ve resim...

Yusuf Samet Güler

Gelişim Üniversitesi
32
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Gülce Beşel

FOTOĞRAFÇILAR

Kocaeli Üniversitesi

Yaşar Çavdı
Yıldız Teknik Üniversitesi

Murat İncel
Piri Reis Üniversitesi
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KARADENİZ

TURNESİ
Denizci Öğrenciler Derneği olarak 
ülkemizin dört bir yanındaki denizci 
öğrencilere ulaşmak amacıyla yap-

tığımız çalışmalara devam ediyoruz. 
Bu çalışmalar kapsamında 30 
Eylül-4 Ekim tarihleri arasında 
düzenlediğimiz Karadeniz Turnesini, 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversite-

si'ni ziyaret ederek başlattık. Recep 
Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut 
Kıran Denizcilik Fakültesi Dekan Yar-
dımcısı Yrd. Doç. Dr. Şengül Şan-

lıer'in kabulüyle birlikte çalışma-

larımıza hız kesmeden devam ettik. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, 
Samsun Üniversitesi ve Ordu Üniver-
sitesi'ni ziyaret ettik. Turnenin dör-
düncü gününde Bülent Ecevit Üni-
versitesi Denizcilik Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Mehmet Fatih Dinçer ve 
Gemi Makineleri İşletme Mühendis-

liği Bölüm Başkanı Hakan Demirel ile 
görüşme gerçekleştirdik. Kocaeli 
Üniversitesine yaptığımız ziyaretle 
turneyi sonlandırdık.

Denizci Öğrenciler Derneği üyeleri-
nin, temsilcilerin, değerli akademis-

yenlerin ve öğrencilerin katılımlarıyla 
gerçekleşen konuşmalarımıza ilgi 
yoğun oldu. Turne boyunca gerçe-

kleştirilen konuşmalarda derneğin 
işleyişinden, Ulusal Denizkızı Kon-

gresi'nden ve dönem içinde planla-

dığımız etkinliklerden bahsettik. Sek-

törle ilgili sorunları da tartıştığımız 
konuşmalarda katılımcılar da 
beklentilerini, görüş ve önerilerini dile 
getirdi.
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DENİZCİ ÖĞRENCİLER DERNEĞİ 21. DÖNEM 1. DELEGASYONU

 Denizci Öğrenciler 
Derneği olarak 21. Dönemin 
ilk delegasyonunu bir rekora 
imza atarak 815 katılımcıyla 
13 Ekim Pazar günü Fen 
Koleji’nde gerçekleştirdik. 
Yoğun ilgiyle karşılanan dele-

gasyonumuz, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Onur Yıldız’ın 
açılış konuşmasıyla başladı. 
“Derneğin Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı’ndan davet 
edilmesi sahip olduğu değeri 
belirtmiştir. Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün: ‘En güzel 
coğrafi vaziyette ve üç tarafı 
denizle çevrili olan Türkiye; 
endüstrisi, ticareti ve sporu ile 
en ileri denizci millet yetiştir-
mek kabiliyetindedir. Bu kabi-
liyetten istifadeyi bilmeliyiz; 
Denizciliği Türk'ün büyük 
ülküsü olarak düşünmeli ve 
onu az zamanda başar-
malıyız.’ sözünü hatırlatarak: 
Bizler de bu ülküyü devam 
ettirmek için buradayız.” dedi. 
 

15. dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Çağrı Aksin, 16. 
dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Faruk Sarı, 17. 
dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Caner Bahadır, 19. ve 

20. dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Var ve Vardiya 
Zabiti Sayın Nergiz Daşlıçay 
da misafirler arasındaydı. 
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Onur Yıldız’ın ardından 
konuşmasını yapan 19. ve 20. 
dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Var: “Buraya 
verdiğiniz emeğin karşılığının, 
bu dernek tarafından sizlere 
fayda olarak döneceğinden 
emin olabilirsiniz.” dedi. “De-

nizci Öğrenciler Derneği’nin 
amaçlarından biri de geliştir-
mektir.” diyen Fuat Var, kala-

balık bir katılımcı topluluğun-

dan dolayı yönetime ve 

katılan herkese teşekkür 
ederek sözü 17. dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Caner Bahadır’a bıraktı. Uzun 
bir yıla şahane bir başlangıç 
yapıldığını belirten Caner 
Bahadır, yönetimimize teşe-

kkür etti.
 Caner Bahadır’ın 
ardından 15. dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Çağrı Aksin ve 
16. dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Faruk Sarı sahneyi 
paylaştı. Faruk Sarı, DÖ-

DER’in iş hayatına çok katkısı 
olduğundan bahsetti. Gemi 
inşa sektörüyle ilgili olarak da 
konuşan Faruk Sarı, Türki-

ye’nin gemi inşa sektöründe 
dünyadaki yerinden bahsetti. 
Derneğin insan ilişkilerinin 
gelişmesinde olan payına 
dikkat çeken Çağrı Aksin, 
sosyal yaşamın denizcilikte 
olan öneminden söz ederek 
tavsiyelerde bulundu. 
 Eski başkanlarımızın 
ardından konuşmasını gerçe
kleştiren Vardiya Zabiti 
Nergiz Daşlıçay: “Denizcilik 
mesleği çok güzel. Ben de bir 
kadın olarak bu sektörde 
olduğum için onurlu ve gurur
luyum.” dedi. Kadının sektör
deki yerine değinen Nergiz 
Daşlıçay: ”Karşınızdaki işi 
sadece bir erkek gibi yapmak 
zorunda değilsiniz, o işi bir 
kadın olarak da pek güzel 
yapabilirsiniz.” dedi.
 Konuklarımızın konuş
malarından sonra derneğimi
zin yıl içinde gerçekleşecek 
olan projeleri ve faaliyet gös
terecek olan komisyonları 
anlatıldı. Konuyla ilgili ilk 
olarak mikrofonu alan Sosyal 
Sorumluluk ve Etkinlik 
Komisyonu adına Denetleme 
Kurulu Başkanımız Samet 
Dişkaya komisyonu tanıttı ve 
hayata geçirilecek olan proje
lere değindi. Sonrasında 
Medya Komisyonu adına 
Denetleme Kurulu Üyemiz 
Dilay Altındağ komisyon akti
vitelerini anlattı ve “Amacımız 
denizcilik hakkında bilgi 
sahibi olmayan kişileri, deniz
cilik bölümlerinden haberi 
olmayanları bilgilendirmek ve 
denizciliğin kaptanlıktan 
ibaret olmadığını anlatmak.” 
dedi. Daha sonra ise söz alan 
Saymanımız Ali Fatih Yazar: 
“Bu bayrağı devraldığımızda 
daha ileri götürmeliyiz motto
su ile yola çıktık ve her yıl 
daha ileri gittiğini görmek 
hepimizi mutlu ediyor.” dedi.
 E-Dergi Komisyonu 
Başkanımız Mehmet Tatlı, 
komisyonun tanıtımını yapa
rak gerçekleştirilen ve gerçe
kleştirilecek olan projelerden 
bahsetti. “Sektördeki insan

ların bakış açısını sizlere, 
sizlerin bakış açısını sektör
deki insanlara yansıtmaya 
çalışıyoruz.” diyen Mehmet 
Tatlı, ödüllü bulmacadan da 
söz etti. Mikrofonu devralan 
E-Dergi Komisyonu Başkan 
Yardımcımız Erkan Gündoğ
du: “Bundan önceki yıllarda 
‘Daha iyiye!’ dedik. Bu sefer 
de aynı şekilde ‘Daha iyiye!’ 
diyoruz. Biz bir aileyiz. Sizler 
de bu ailenin kalbisiniz. Gelin 
beraber daha büyük olalım!” 
diyerek katılımcılara seslendi.
 Düzenlenecek olan 
eğitimlerle ilgili sahneye 
çıkan Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcımız Atakan 
Tüylüoğlu ve Denetleme 
Kurulu Üyemiz Egecan 
Hamamcılar, Marport işbirliği 
ile gerçekleşecek olan liman 
eğitimleri projelerinden ve bu 
eğitimlere katılım şartların
dan bahsetti. Düzenlenecek 
gemi inşa eğitimleriyle ilgili 
konuşan Yönetim Kurulu 
Üyemiz Burak Uzuntaş: “ Biz 
bu eğitimleri Türk Loydu ile 
gerçekleştireceğiz.” dedi. 
Katılımcıların görüşlerinin de 
eğitimin düzenlenmesinde 
etkili olacağını belirten Burak 
Uzuntaş, görüş ve önerilerin 
dikkate alınacağını bildirdi. 
Ardından Genel Sekreterimiz 
Rana Tozi ve Yönetim Kurulu 
Üyemiz Salih Bilgehan Ünve
ren denizde güvenlik eğiti
minden bahsetti. “İnce Deniz
cilik işbirliği ile gerçekleştire

ceğimiz safety eğitimleriyle 
ilgili görüşlerinizi bekliyoruz.” 
dedi. 

 Sivil toplum kuruluşları 
ve Ulusal Denizkızı Kongresi 
ile ilgili konuşmak üzere 
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Onur Yıldız ve Yönetim Kurulu 
Üyemiz Enes Arıdıcı sahneye 
çıktı. “Bahsedilen ücretler, 
sponsorluklar çok ciddi. 
Verimli olan, kaliteli olan 
etkinliği sizlere sunmaya 
çalışıyoruz. DÖDER, sizi sek
törün iyi noktalarındaki kişi
lerle bir araya getirir ve siz ne 
kadarını alabilirseniz ancak o 
kadarını verebilir. ” dedi. 
Ulusal Denizkızı Kongresi’nin 
dernek ve sektör açısından 
önemine değinen Onur Yıldız: 
“Bu dernek için önemli olan 
kesinlikle dernek yönetimi 
değildir. Bu derneği yücelten 
her zaman sizlersiniz. Sizleri 
en iyi şekilde temsil etmeye 
çalışıyoruz.” diyerek katılım
cılara teşekkür etti ve kongre 
hakkında her zaman görüşle
re açık olunduğunu söyledi. 
Sonrasında delegasyonumu
za ev sahipliği yapan Fen 
Koleji adına Sayın Dilara 
Özçelik sahneye çıktı. “Çaba
lamaktan yılmamalısınız. 
Bizler de sizler gibi öğrenciler 
yetiştiriyoruz.” diyen Dilara 
Özçelik, takdim edilen çiçeği 
ve Fen Koleji adına teşekkür
leri kabul etti.
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 Denizci Öğrenciler 
Derneği olarak 21. Dönemin 
ilk delegasyonunu bir rekora 
imza atarak 815 katılımcıyla 
13 Ekim Pazar günü Fen 
Koleji’nde gerçekleştirdik. 
Yoğun ilgiyle karşılanan dele
gasyonumuz, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Onur Yıldız’ın 
açılış konuşmasıyla başladı. 
“Derneğin Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı’ndan davet 
edilmesi sahip olduğu değeri 
belirtmiştir. Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün: ‘En güzel 
coğrafi vaziyette ve üç tarafı 
denizle çevrili olan Türkiye; 
endüstrisi, ticareti ve sporu ile 
en ileri denizci millet yetiştir
mek kabiliyetindedir. Bu kabi
liyetten istifadeyi bilmeliyiz; 
Denizciliği Türk'ün büyük 
ülküsü olarak düşünmeli ve 
onu az zamanda başar
malıyız.’ sözünü hatırlatarak: 
Bizler de bu ülküyü devam 
ettirmek için buradayız.” dedi. 

15. dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Çağrı Aksin, 16. 
dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Faruk Sarı, 17. 
dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Caner Bahadır, 19. ve 

20. dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Var ve Vardiya 
Zabiti Sayın Nergiz Daşlıçay 
da misafirler arasındaydı. 
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Onur Yıldız’ın ardından 
konuşmasını yapan 19. ve 20. 
dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Var: “Buraya 
verdiğiniz emeğin karşılığının, 
bu dernek tarafından sizlere 
fayda olarak döneceğinden 
emin olabilirsiniz.” dedi. “De
nizci Öğrenciler Derneği’nin 
amaçlarından biri de geliştir
mektir.” diyen Fuat Var, kala
balık bir katılımcı topluluğun
dan dolayı yönetime ve 

katılan herkese teşekkür 
ederek sözü 17. dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Caner Bahadır’a bıraktı. Uzun 
bir yıla şahane bir başlangıç 
yapıldığını belirten Caner 
Bahadır, yönetimimize teşe
kkür etti.
 Caner Bahadır’ın 
ardından 15. dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Çağrı Aksin ve 
16. dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Faruk Sarı sahneyi 
paylaştı. Faruk Sarı, DÖ
DER’in iş hayatına çok katkısı 
olduğundan bahsetti. Gemi 
inşa sektörüyle ilgili olarak da 
konuşan Faruk Sarı, Türki

ye’nin gemi inşa sektöründe 
dünyadaki yerinden bahsetti. 
Derneğin insan ilişkilerinin 
gelişmesinde olan payına 
dikkat çeken Çağrı Aksin, 
sosyal yaşamın denizcilikte 
olan öneminden söz ederek 
tavsiyelerde bulundu. 
 Eski başkanlarımızın 
ardından konuşmasını gerçe-

kleştiren Vardiya Zabiti 
Nergiz Daşlıçay: “Denizcilik 
mesleği çok güzel. Ben de bir 
kadın olarak bu sektörde 
olduğum için onurlu ve gurur-
luyum.” dedi. Kadının sektör-
deki yerine değinen Nergiz 
Daşlıçay: ”Karşınızdaki işi 
sadece bir erkek gibi yapmak 
zorunda değilsiniz, o işi bir 
kadın olarak da pek güzel 
yapabilirsiniz.” dedi.
 Konuklarımızın konuş-

malarından sonra derneğimi-
zin yıl içinde gerçekleşecek 
olan projeleri ve faaliyet gös-

terecek olan komisyonları 
anlatıldı. Konuyla ilgili ilk 
olarak mikrofonu alan Sosyal 
Sorumluluk ve Etkinlik 
Komisyonu adına Denetleme 
Kurulu Başkanımız Samet 
Dişkaya komisyonu tanıttı ve 
hayata geçirilecek olan proje-

lere değindi. Sonrasında 
Medya Komisyonu adına 
Denetleme Kurulu Üyemiz 
Dilay Altındağ komisyon akti-
vitelerini anlattı ve “Amacımız 
denizcilik hakkında bilgi 
sahibi olmayan kişileri, deniz-

cilik bölümlerinden haberi 
olmayanları bilgilendirmek ve 
denizciliğin kaptanlıktan 
ibaret olmadığını anlatmak.” 
dedi. Daha sonra ise söz alan 
Saymanımız Ali Fatih Yazar: 
“Bu bayrağı devraldığımızda 
daha ileri götürmeliyiz motto-

su ile yola çıktık ve her yıl 
daha ileri gittiğini görmek 
hepimizi mutlu ediyor.” dedi.
 E-Dergi Komisyonu 
Başkanımız Mehmet Tatlı, 
komisyonun tanıtımını yapa-

rak gerçekleştirilen ve gerçe-

kleştirilecek olan projelerden 
bahsetti. “Sektördeki insan-

ların bakış açısını sizlere, 
sizlerin bakış açısını sektör-
deki insanlara yansıtmaya 
çalışıyoruz.” diyen Mehmet 
Tatlı, ödüllü bulmacadan da 
söz etti. Mikrofonu devralan 
E-Dergi Komisyonu Başkan 
Yardımcımız Erkan Gündoğ-

du: “Bundan önceki yıllarda 
‘Daha iyiye!’ dedik. Bu sefer 
de aynı şekilde ‘Daha iyiye!’ 
diyoruz. Biz bir aileyiz. Sizler 
de bu ailenin kalbisiniz. Gelin 
beraber daha büyük olalım!” 
diyerek katılımcılara seslendi.
 Düzenlenecek olan 
eğitimlerle ilgili sahneye 
çıkan Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcımız Atakan 
Tüylüoğlu ve Denetleme 
Kurulu Üyemiz Egecan 
Hamamcılar, Marport işbirliği 
ile gerçekleşecek olan liman 
eğitimleri projelerinden ve bu 
eğitimlere katılım şartların-

dan bahsetti. Düzenlenecek 
gemi inşa eğitimleriyle ilgili 
konuşan Yönetim Kurulu 
Üyemiz Burak Uzuntaş: “ Biz 
bu eğitimleri Türk Loydu ile 
gerçekleştireceğiz.” dedi. 
Katılımcıların görüşlerinin de 
eğitimin düzenlenmesinde 
etkili olacağını belirten Burak 
Uzuntaş, görüş ve önerilerin 
dikkate alınacağını bildirdi. 
Ardından Genel Sekreterimiz 
Rana Tozi ve Yönetim Kurulu 
Üyemiz Salih Bilgehan Ünve-

ren denizde güvenlik eğiti-
minden bahsetti. “İnce Deniz-

cilik işbirliği ile gerçekleştire-

ceğimiz safety eğitimleriyle 
ilgili görüşlerinizi bekliyoruz.” 
dedi. 
 

 Sivil toplum kuruluşları 
ve Ulusal Denizkızı Kongresi 
ile ilgili konuşmak üzere 
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Onur Yıldız ve Yönetim Kurulu 
Üyemiz Enes Arıdıcı sahneye 
çıktı. “Bahsedilen ücretler, 
sponsorluklar çok ciddi. 
Verimli olan, kaliteli olan 
etkinliği sizlere sunmaya 
çalışıyoruz. DÖDER, sizi sek-

törün iyi noktalarındaki kişi-
lerle bir araya getirir ve siz ne 
kadarını alabilirseniz ancak o 
kadarını verebilir. ” dedi. 
Ulusal Denizkızı Kongresi’nin 
dernek ve sektör açısından 
önemine değinen Onur Yıldız: 
“Bu dernek için önemli olan 
kesinlikle dernek yönetimi 
değildir. Bu derneği yücelten 
her zaman sizlersiniz. Sizleri 
en iyi şekilde temsil etmeye 
çalışıyoruz.” diyerek katılım-

cılara teşekkür etti ve kongre 
hakkında her zaman görüşle-

re açık olunduğunu söyledi. 
Sonrasında delegasyonumu-

za ev sahipliği yapan Fen 
Koleji adına Sayın Dilara 
Özçelik sahneye çıktı. “Çaba-

lamaktan yılmamalısınız. 
Bizler de sizler gibi öğrenciler 
yetiştiriyoruz.” diyen Dilara 
Özçelik, takdim edilen çiçeği 
ve Fen Koleji adına teşekkür-
leri kabul etti.
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sektör söyleşİLERİ
Denizci Öğrenciler Derneği olarak “Sektör 
Söyleşileri” etkinliğimizi 25 Kasım Pazarte-

si günü Moda Deniz Kulübü’nde düzenle-

dik. 7 farklı okuldan 150 öğrencinin sektörle 
buluşma fırsatı yakaladığı etkinliğimiz, 2 
oturum olarak gerçekleşti.

İlk oturumda konuşmacı 22. Deniz Kuvvet-
leri Komutanı Sayın Muzaffer Metin Ataç, 
konuşmasına “Ben bu derneğin 
hayranıyım. Neden? Antalya’daki kongreye 
katıldım ve çok etkilendim. İdare tarzınız ve 
disiplininiz beni çok etkiledi. Sizlerle gurur 
duyuyorum.” diyerek başladı. Denizcilik 
tarihinin gelişiminden ve tarihin önemine 
değinen Muzaffer Metin Ataç, “Denizci, 
tarih bilmeye mecburdur.” dedi. Tarihin 
keşifler zamanına kadar Akdeniz’de cere-

yan ettiğini belirten Muzaffer Metin Ataç, 
“İnsanlar karada yaşamak için yaratılmıştır. 
Denizciler insanın farklı bir türü gibidir.” 
dedi. Türk deniz tarihinin Çaka Bey ile 
başladığına değinen Muzaffer Metin Ataç, 
konuşmasının sonlarına doğru Doğu Akde-

niz’deki sorunlara ve münhasır ekonomik 
bölgeye değindi. Muzaffer Metin Ataç, 
konuşmasının sonunda sorduğu soruyu 
doğru yanıtlayan kişiye kitabını hediye 
ederek sahneden ayrıldı.
 

İkinci oturumda ise İTÜ Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Sayın Özgür Özgüç, DEGEM Gemi 
Bakım Onarım adına Proje ve Planlama 
Mühendisleri Sayın Cihat Ağcabaşoğlu ve 
Barış Cemre Eroğlu sahnedeydi. Mühen-

dislik öğrencilerine tavsiyelerde bulunarak 
konuşmasına başlayan Özgür Özgüç, 
sahadan uzak durulmaması gerektiğini 
belirtti. “Gemi inşa mesleğinde sınır yoktur. Mesleğiniz globaldir.” diyen Özgür Özgüç, tavsiyele-

rinin ardından offshore yapılar hakkında bilgi verdi. “Offshore, gemilerden apayrı bir dünya.” 
diyen Özgür Özgüç, offshore yapılarının operasyon süresi boyunca tersaneye uğramayacak 
şekilde dizayn edildiğini söyledi.
 

“Mooring sistemler yapının bulunduğu coğrafyaya göre inşa edilir.” diyen Özgür Özgüç, soruları 
yanıtlayarak sözü Barış Cemre Eroğlu’na bıraktı. Türkiye’nin Fatih sondaj gemisini almasının 
enerji devrimi olduğuna değinen Barış Cemre Eroğlu: “Bu yapılar en ufak hatayı bile kabul etmi-
yor. Offshore yapılar ve projeler çok ciddi kalifiye elamana ihtiyaç duyuyor.”. Sektörü büyütme-

nin önemine değinen Barış Cemre Eroğlu’ndan sonra mikrofonu alan Cihat Ağcabaşoğlu, 
Rowan Norway’deki anılarını anlattı. İş güvenliğinin öneminden bahseden Cihat Ağcabaşoğlu, 
dynamic positioning sertifikası almanın güverteciler için çok güzel fırsatlar yaratacağına değin-

di.
 

Konuşmacılara hediyelerini takdim ettikten sonra tüm katılımcılara teşekkür ederek etkinliğimizi 
sonlandırdık.
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kAHVALTI

BAKANLIK GÖRÜŞMELERİMİZ

MARPORT LİMANCILIK EĞİTİMİ

 Denizci Öğrenciler Derneği olarak her yıl 
düzenlediğimiz gelenekselleşmiş kahvaltı 
etkinliğimizi 20 Ekim Pazar günü gerçekleştir-
dik. Moda Spor Kulübü'nde düzenlediğimiz 
kahvaltı etkinliğimize yoğun ilgi gösterildi. 350 
katılımcıyla düzenlediğimiz kahvaltıya ve 
etkinliklerimize katılım her geçen yıl artmakta. 
Farklı okullardan birçok öğrencinin kahvaltıda 
buluşup birbiriyle tanışma fırsatı bulduğu 
etkinlik, güzel sohbetlere kapı araladı. Keyifli 
ve samimi geçen kahvaltıda, katılımcılar 
Medya Komisyonumuza röportaj verdi.

Marport işbirliğiyle düzenlen Limancılık eğiti-
mimiz 10 Ocak ve 17 Ocak günlerinde gerçe-

kleşti. “Limancılık Temel Bilgiler” “Saha Ope-

rasyon” Gemi Operasyon” “CFS” “Ambar 
Operasyon” “Kapı Operasyon” ve “Ticari 
Tarife” konulu eğitimler İş Geliştirme ve Ope-

rasyonel Eğitimler Yöneticisi Tolga Özbey, 
Liman Hesapları Şefi İsmail Kaymakçıoğlu ve 
CFS ve Ambar Müdürü Gökhan İris eşliğinde 
düzenlenen eğitime üyelerimizin ilgisi yoğun 
oldu.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kabulünde 
gerçekleştirdiğimiz görüşmeler kapsamında 
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü 
Genel Müdürü Sn. Ahmet Selçuk Sert, Deniz 
ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Genel 
Müdür Yardımcısı Sn. Cem Erdem, Deniz ve 
İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Eğitim ve 
Belgelendirme Daire Başkanı Sn. Hayri Hasan 
Dayıoğlu, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü 
Genel Müdür Yardımcısı Sn. Yılmaz Taşçı, 
Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü 
Genel Müdürü Sn. Salim Özpak ve Tersaneler 
ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü Kıyı Yapıları 
Daire Başkanı Sn. Salih Tan’a derneğimizi 
tanıtıp sene içi faaliyetlerimizden bahsettik. 
Çalıştay raporlarımıza da değindiğimiz görüş-

melerde 21. Ulusal Denizkızı Kongresi ile ilgili 
dosyamızı ilettik.
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GMO GELENEKSEL ODA GECESİ’NDEYDİK
GMO GELENEKSEL ODA GECESİ’NDEYDİK
Denizci Öğrenciler Derneği olarak Türkiye 
Cumhuriyeti 27. Başbakanı ve İzmir Milletvekili 
Sayın Binali Yıldırım, 65. Hükûmet Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve Kars Mille-

tvekili Sayın Ahmet Arslan, Gemi Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Salih Bos-

tancı, Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Cem Melikoğlu ve Deniz Ticaret Odası 
Meclis Başkanı Sayın Salih Zeki Çakır gibi 
değerli isimlerin de bulunduğu Gemi Mühen-

disleri Odası’nın 65. Kuruluş Yıldönümünün 
kutlaması kapsamında 14 Aralık Cumartesi 
günü “Geleneksel Oda Gecesi”ndeydik.



44

faalİYETLERİMİZ

çalışmalarımıza devam edİyoruz
Denizci Öğrenciler Derneği olarak, 21. Ulusal Denizkızı Kongresi kapsamında yaptığımız bakan-

lık ziyaretlerinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Sn. Ahmet Selçuk 
SERT, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Cem ERDEM, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Daire Başkanı Sn. 
Salih TAN, Eğitim ve Belgelendirme Daire Başkanı Sn. Hayri HASANDAYIOĞLU ve Seyir Emniyeti 
ve Deniz Güvenliği Daire Başkanı Sn. Yılmaz TAŞÇI ile görüştük. Yaptığımız görüşmelerde 
bakanlık yetkilileri bu denli büyük bir organizasyonu öğrenciler olarak gerçekleştirdiğimiz için 
tebrik ve teşekkür etti. Kongremize ve derneğimize olan desteklerinin süreceğini belirtti.
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KOMİSYONLARIMIZ

SOSYAL SORUMLULUK 
VE ETKİNLİK KOMİSYONU

Sosyal sorumluluk ve sosyal etkinlik komisyonumuz, bireylerin organize halde toplu-
ma faydalı olmaya yönelik hareket etmesi olarak tanımlanabilir. Komisyonumuz bir ekip 
olarak kültürel, sosyal, ekonomik sorunlara yönelik duyarlı davranmayı amaçlamaktadır. 
Ayrıca en önemli işlevi toplumsal gereksinimlere cevap vermek ve topluma yarar sağlamak-
tır. İş hayatında ve sosyal yaşamda başarılı olmanın en temel şartlarından birisi içinde bulun-
duğu ortamda çevresindekilerle uyumlu olmaktır. Kaynaşma ve dayanışma ruhu içerisinde 
hareket edebilmektir. Komisyonumuz bu özelliklerin kazanılmasına ve geliştirilmesine yönelik 
sosyal etkinlikler düzenlemektedir.

GELECEĞİMİZE YELKEN AÇALIM
Denizci Öğrenciler Derneği olarak her sene düzenleyerek  geleneksel hale getirdiğimiz “Gele-
ceğimize Yelken Açalım’’ projemizle  23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kap-
samında çocuklar ile birlikte etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Etkinliğimizde ülkemizin gele-
ceği olan minik arkadaşlarımızla ile birlikte denizde çok güzel bir gezi düzenliyoruz. Gün boyu 
arkadaşlarımızın deniz , gemiler ve derneğimiz ile alakalı sorularını cevaplıyor, sohbet 
ediyoruz. Denizci Öğrenciler Derneği olarak “Geleceğimize yelken açalım’’ projesini her sene 
daha iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız.

GELECEK İÇİN UMUT
Denizci Öğrenciler Derneği olarak her zaman geleceği hedefliyoruz. Geçmişi değil geleceği 
düşünüp, geleceğe yön vermeyi amaçlıyoruz. Bu düşünce ile bir köy okulunu ziyaret ediyor, 
tüm sınıflara misafir oluyor, arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Onlara bizden denizden 
bahsediyoruz. Aydınlık yarınlar için biz de payımıza düşeni yapmaya çalışıyoruz .

Samet Dişkaya
Yıldız Teknik Üniversitesi

Denizci Öğrenciler Derneği olarak üniversitelerin denizcilik ile ilgili farklı bölümlerinde eğitim 
gören arkadaşlarımız ile birlikte yürüttüğümüz ‘Bilinçli gençler donanımlı denizciler’ proje
sinde Türkiye’nin dört bir yanındaki liseleri ziyaret ediyoruz. Genç arkadaşlarımız ile bölümle
rimiz hakkında sohbet ediyor, zihinlerindeki soru işaretlerini kaldırıyoruz.

Ahtapot Gönüllüleri Derneği malzeme değerlendirme merkezinde ihtiyaç sahipleri için gerekli 
malzemelerin hazırlanmasına yardımcı oluyoruz.

ÇOTUN Derneğinin aktivitelerine katılım sağlıyoruz. Taksim ve Tophane çevresinde sokakta 
yaşayan arkadaşlarımıza yemek dağıtımında bulunuyoruz.

Derneğimizin çeşitli etkinliklerinde kitaplar topluyoruz . Bu kitapları ihtiyacı olan bir köy oku
luna kütüphane kurulumunda kullanacağız. 

24 Kasım Öğretmenler Gününde farklı üni
versitelerde öğretmenlerimize çiçek dağıtıp, 
günlerini kutluyoruz.

Genç nüfus olarak, yaş almış bireylerle haftanın belirli bir gününde geçmiş ve gelecek 
arasındaki bağlarımızı güçlendirip kuşaklar arası etkileşimi sağlamak için huzurevlerine
ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımızın bu proje dahilinde farkındalık katanlardan
olmasını diliyoruz.

İstanbul’daki çocuk yuvası ve sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir araya gelerek kahvaltılar 
ve etkinlikler düzenliyoruz. Yıl boyunca iletişim halinde oluyoruz.

Bu proje kapsamında dezavantajlı okullara giderek bahçe, kütüphane ve/veya laboratuvarlar 
başta olmak üzere okulların çeşitli bölümlerini renklendirmek için el ele veriyoruz. Amacımız 
ilk ve ortaokul öğrencelerine daha sağlıklı bir öğrenim yuvası sunmak. 

Denizci Öğrenciler Derneği olarak Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çevre duyarlılığına dikkat 
çekerek farkındalık oluşturmak ve temiz bir gelecek için sahil temizliği yapıyoruz.
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SOSYAL SORUMLULUK VE ETKİNLİK KOMİSYONU

Denizci Öğrenciler Derneği olarak her sene düzenleyerek  geleneksel hale getirdiğimiz “Gele
ceğimize Yelken Açalım’’ projemizle  23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kap
samında çocuklar ile birlikte etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Etkinliğimizde ülkemizin gele
ceği olan minik arkadaşlarımızla ile birlikte denizde çok güzel bir gezi düzenliyoruz. Gün boyu 
arkadaşlarımızın deniz , gemiler ve derneğimiz ile alakalı sorularını cevaplıyor, sohbet 
ediyoruz. Denizci Öğrenciler Derneği olarak “Geleceğimize yelken açalım’’ projesini her sene 
daha iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız.

Denizci Öğrenciler Derneği olarak her zaman geleceği hedefliyoruz. Geçmişi değil geleceği 
düşünüp, geleceğe yön vermeyi amaçlıyoruz. Bu düşünce ile bir köy okulunu ziyaret ediyor, 
tüm sınıflara misafir oluyor, arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Onlara bizden denizden 
bahsediyoruz. Aydınlık yarınlar için biz de payımıza düşeni yapmaya çalışıyoruz .

BİLİNÇLİ GENÇLER DONANIMLI DENİZCİLER
Denizci Öğrenciler Derneği olarak üniversitelerin denizcilik ile ilgili farklı bölümlerinde eğitim 
gören arkadaşlarımız ile birlikte yürüttüğümüz ‘Bilinçli gençler donanımlı denizciler’ proje-
sinde Türkiye’nin dört bir yanındaki liseleri ziyaret ediyoruz. Genç arkadaşlarımız ile bölümle-
rimiz hakkında sohbet ediyor, zihinlerindeki soru işaretlerini kaldırıyoruz.

MALZEME DEĞERLENDİRME MERKEZİ 
Ahtapot Gönüllüleri Derneği malzeme değerlendirme merkezinde ihtiyaç sahipleri için gerekli 
malzemelerin hazırlanmasına yardımcı oluyoruz.

‘‘ÇORBADA BİZİM DE TUZUMUZ OLSUN’’
ÇOTUN Derneğinin aktivitelerine katılım sağlıyoruz. Taksim ve Tophane çevresinde sokakta 
yaşayan arkadaşlarımıza yemek dağıtımında bulunuyoruz.
    

DÖDER KÜTÜPHANESİ
Derneğimizin çeşitli etkinliklerinde kitaplar topluyoruz . Bu kitapları ihtiyacı olan bir köy oku-
luna kütüphane kurulumunda kullanacağız. 

24 Kasım Öğretmenler Gününde farklı üni
versitelerde öğretmenlerimize çiçek dağıtıp, 
günlerini kutluyoruz.

Genç nüfus olarak, yaş almış bireylerle haftanın belirli bir gününde geçmiş ve gelecek 
arasındaki bağlarımızı güçlendirip kuşaklar arası etkileşimi sağlamak için huzurevlerine 
ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımızın bu proje dahilinde farkındalık katanlardan 
olmasını diliyoruz.

İstanbul’daki çocuk yuvası ve sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir araya gelerek kahvaltılar 
ve etkinlikler düzenliyoruz. Yıl boyunca iletişim halinde oluyoruz.

Bu proje kapsamında dezavantajlı okullara giderek bahçe, kütüphane ve/veya laboratuvarlar 
başta olmak üzere okulların çeşitli bölümlerini renklendirmek için el ele veriyoruz. Amacımız 
ilk ve ortaokul öğrencelerine daha sağlıklı bir öğrenim yuvası sunmak. 

Denizci Öğrenciler Derneği olarak Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çevre duyarlılığına dikkat 
çekerek farkındalık oluşturmak ve temiz bir gelecek için sahil temizliği yapıyoruz.
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SOSYAL SORUMLULUK VE ETKİNLİK KOMİSYONU

Denizci Öğrenciler Derneği olarak her sene düzenleyerek  geleneksel hale getirdiğimiz “Gele
ceğimize Yelken Açalım’’ projemizle 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kap
samında çocuklar ile birlikte etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Etkinliğimizde ülkemizin gele
ceği olan minik arkadaşlarımızla ile birlikte denizde çok güzel bir gezi düzenliyoruz. Gün boyu 
arkadaşlarımızın deniz , gemiler ve derneğimiz ile alakalı sorularını cevaplıyor, sohbet 
ediyoruz. Denizci Öğrenciler Derneği olarak “Geleceğimize yelken açalım’’ projesini her sene 
daha iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız.

Denizci Öğrenciler Derneği olarak her zaman geleceği hedefliyoruz. Geçmişi değil geleceği 
düşünüp, geleceğe yön vermeyi amaçlıyoruz. Bu düşünce ile bir köy okulunu ziyaret ediyor, 
tüm sınıflara misafir oluyor, arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Onlara bizden denizden 
bahsediyoruz. Aydınlık yarınlar için biz de payımıza düşeni yapmaya çalışıyoruz .

Denizci Öğrenciler Derneği olarak üniversitelerin denizcilik ile ilgili farklı bölümlerinde eğitim 
gören arkadaşlarımız ile birlikte yürüttüğümüz ‘Bilinçli gençler donanımlı denizciler’ proje
sinde Türkiye’nin dört bir yanındaki liseleri ziyaret ediyoruz. Genç arkadaşlarımız ile bölümle
rimiz hakkında sohbet ediyor, zihinlerindeki soru işaretlerini kaldırıyoruz.

Ahtapot Gönüllüleri Derneği malzeme değerlendirme merkezinde ihtiyaç sahipleri için gerekli 
malzemelerin hazırlanmasına yardımcı oluyoruz.

ÇOTUN Derneğinin aktivitelerine katılım sağlıyoruz. Taksim ve Tophane çevresinde sokakta 
yaşayan arkadaşlarımıza yemek dağıtımında bulunuyoruz.

Derneğimizin çeşitli etkinliklerinde kitaplar topluyoruz . Bu kitapları ihtiyacı olan bir köy oku
luna kütüphane kurulumunda kullanacağız. 

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
24 Kasım Öğretmenler Gününde farklı üni-
versitelerde öğretmenlerimize çiçek dağıtıp, 
günlerini kutluyoruz.

HUZURELİ PROJESİ
Genç nüfus olarak, yaş almış bireylerle haftanın belirli bir gününde geçmiş ve gelecek 
arasındaki bağlarımızı güçlendirip kuşaklar arası etkileşimi sağlamak için huzurevlerine 
ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımızın bu proje dahilinde farkındalık katanlardan 
olmasını diliyoruz.

‘KAHVALTIDA BULUŞUYORUZ’
İstanbul’daki çocuk yuvası ve sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir araya gelerek kahvaltılar 
ve etkinlikler düzenliyoruz. Yıl boyunca iletişim halinde oluyoruz.

OKUL RENKLENDİRME ETKİNLİĞİ
Bu proje kapsamında dezavantajlı okullara giderek bahçe, kütüphane ve/veya laboratuvarlar 
başta olmak üzere okulların çeşitli bölümlerini renklendirmek için el ele veriyoruz. Amacımız 
ilk ve ortaokul öğrencelerine daha sağlıklı bir öğrenim yuvası sunmak. 

TEMİZ SAHİL TEMİZ ÇEVRE!
Denizci Öğrenciler Derneği olarak Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çevre duyarlılığına dikkat 
çekerek farkındalık oluşturmak ve temiz bir gelecek için sahil temizliği yapıyoruz.
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MEDYA  KOMİSYONU
Medya komisyonu olarak derneğin sosyal medya hesaplarının yönetimi, YouTube 

kanalının aktif olarak kullanılması, YouTube için çekim yapılması ve içerik üretilmesi, insta-
gramın aktif olarak kullanılması gibi alanlarda hizmet veriyoruz.

Yaklaşık 140 katılımcılı bir ekibe sahip komisyon olarak yaratıcı fikirler, yeni projeler ile hızlı bir 
şekilde ilerliyoruz. İlk günden beri belirlediğimiz en temel prensibimiz 'Sosyal medyada 
görmek istediklerinizi göstermek için çabalıyoruz.' ile devam ediyoruz.

Bu dönemde de yeni projelerimizle karşınızdayız. Instagram sayfamızı takip edenlerin de 
bildiği gibi 'Denizcilik Sözlüğü' aktif olan projemiz. Bu projemiz çok ilgi ile karşılandı ve çok 
sevildi. Projemiz ile ilgili olumlu dönüşleri aldıkça Medya ailesi olarak çok mutluluk duyduk. 

Diğer projelerimizi merak ediyor iseniz...

YOUTUBE sayfamızı takipte kalın ;)

Dilay Altındağ
Piri Reis Üniversitesi
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dönem İÇERİSİNDE BİZ

Denizci Öğrenciler Derneği E-Dergi Komisyonu olarak 7.sayımızda emeği geçen, toplan-
tılarımıza değer verip katılım gösteren, farklı illerde yaşayıp dergimizin için büyük çaba göste-
ren ve her fırsatta bizlere destek veren E-dergi ekibine teşekkür ederiz. 

E - DERGİ  KOMİSYONU
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4.Ateşi karıştırmak amacıyla ateşçiler tarafından kullanılan demir çubuk.
5.Abosa anlamına gelen bir deyim.
7.Yükün ve geminin kazada aldığı hasar ve kayıplarla ilgili olan giderler.
8.Yaklaşık olarak 5,56 kilometrelik uzunluk ölçüsü.
10.Bir gondol türü.
11.Bir ada ülkesi.
17.Bir geminin orta kısmından çökme durumu.
18.Gemi kızakta iken dengeyi sağlamak amacıyla baş ve kıç taraflarına konulan yapı.
21.Venüs.
23.Yıl içinde astronomik olguların ön hesaplamalar yapılarak belirli değerler şeklinde
gösterilmesiyle düzenlenen çizelge biçimindeki takvim.
24.Biri hareketli diğeri hareketsiz iki tornolu palanga.
27.Çelik, demir uzun ve yassı çubuk.
29.Sıvı yakıtların akışkanlığını belirten ölçü.

BULMACAYI DOĞRU CEVAPLAYAN 5 KİŞİ 21. ULUSAL DENİZKIZI
KONGRESİNE ÜCRETSİZ KATILIM HAKKI ELDE EDECEKTİR.
*Cevaplama sırasına göre öncelik tanınacaktır.

CEVAPLAR: mehmettatli@doder.org.tr adresine iletilecektir.
SONUÇLAR: Sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.

1. Harita kabı.
2. Hareket eden zincir veya halatı takım ya
da zincir kullanarak durdurmak.
3. Geminin seyahat ettiği mesafeyi ölçen
alet.
4. Göz demirlerini akova haline getirebil-
mek için kullanılan matafora.
6. Harita yapımında kullanılan ve kerteriz
alınmasına yardımcı olan alet.
8. Stim sağlamak amacıyla ocaktaki
yakıtın yanma durumuna getirilmesi.
9. Gizlerin üzerine açılan üçgen biçiminde-

ki yelken.
12. Sürtünme.
13. Işık yönlerini değiştirmek amacıyla
gözlem aletlerinde kullanılan özel yapılmış
camlar
14. Tanklarda güvenlik amacıyla boş
bırakılan kısım.
15. Gemi enkazı.
16. Ambar memuru.
17. Eskiden asker taşınması amacıyla
kullanılmış savaş gemilerine verilen isim.
19. Topun ateş edilmesi için verilen emir.
20. Kömür işçilerinin gemiye kömür almak
için kullandıkları sepet.
21. Girdap.
22. Kenarında ağırlıklarla kullanılan balık
ağı.
25. İnşaatlarda kullanılan çelik, demir
26. Yüzerlik kuvvetine verilen ad.
28. Büyük Ayı kümesinin kuyruk yıldızı.

BULMACA
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