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Merhabalar Denizci Öğrenciler Derneği ailesi.  

Ben Ali Fatih Yazar. Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri 

Mühendisliği 4.sınıf öğrencisiyim. Öncelikle, Denizci Öğrenciler Derneği 

22. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak, derneğimizin kuruluşundan 

bu zamana kadar değerli vakitlerini bizlere ayıran ve ayırmaya devam 

eden DÖDER ailesinin siz değerli üyelerine, temsilcilerine ve yöneticilerine 

teşekkürlerimi borç bilirim.  

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi "...Denizcilik sadece 
ulaştırma işi değil, iktisadi iş olarak anlaşılacak ve tersaneler, gemiler, 
limanlar ve iskeleler inşa edilecek, deniz sporları kulüpleri kurulacak ve 
korunup geliştirilecektir. Çünkü:  Toprakların ucu deniz olan bir ulusun 
sınırını, halkının, kudret ve yeteneğinin hududu çizer. En uygun coğrafi 
konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye endüstrisi, ticareti ve 
sporu ile en ileri bir denizci ulus yetiştirmek yeteneğindedir. Bu 
yetenekten yararlanmasını bilmeliyiz. Denizciliği Türk'ün büyük ulusal 
ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız..." Kurulduğu 

günden bugüne bu bilinç ile hareket eden Denizci Öğrenciler Derneği, 

düzenlediği delegasyonlar, turneler, eğitimler, sosyal sorumluluk proje-

leri, sektör söyleşileri gibi etkinliklerin yanı sıra ülke çapında büyük ses 

getiren Denizkızı Kongreleri ile de biz öğrencilerin hayatına dokunmakta, 

kazanımlar sağlamaktadır. 4 yıl önce başlayan dernek serüvenimde fark 

ettim ki; DÖDER bünyesinde yer alan herkes ülkesini seven, bu ülkeye 

inanan ve bu ülke için bir şeyler yapmak isteyen insanlardan oluşmakta. 

Eleştirmek değil, geliştirmek için ve kişisel gelişimden önce toplumsal 

gelişim için mücadele eden bu insanlar ile çalışmak paha biçilemez. 

Derneğe girdiğim zamandan bu zamana kadar sektörden tanıdığım sayı-

sız insanların vizyonundan, misyonundan yararlanmaya ve kendime yol 

çizmeye gayret ettim. Bu yolda yanımda yer alan, birlikte çalıştığım 

arkadaşlarımla projeler üretmeye çalıştık. Bu projeler sayesinde bir 

öğrenci arkadaşımızın dahi hayatına olumlu yönde dokunup, onu yönlen-

direbildiysek bu doğrultuda amacımıza ulaşmışız demektir.   

Yaşanan pandemi süreci sebebi ile hayal ettiğimiz birçok etkinliği, eğitimi 

gerçekleştirememenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ancak bu dönemde çalış-

malarımıza ara vermeyip online etkinlikler, sosyal medya içerikleri ve 

elbette Denizden dergimizin yeni sayıları ile sizlerle birlikte olmaya devam 

edeceğiz. Sizlerin katılımı ile atacağımız her yeni adım ülkemiz deniz-

ciliğine bir katkı olacaktır. Unutmayın; dünyayı değiştirebilecek güce ve 

vizyona sahibiz. Önemli olan birlik olmak ve üretmektir. Mustafa Kemal 

Atatürk’ün biz gençlere söylemiş olduğu bu sözü hissederek yaşamanız 

dileğiyle...   

“Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz  kurduk; onu 
yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz”  

Herkese sağlıklı günler ve iyi okumalar diliyorum…  

Saygılarımla…    

Ali Fatih YAZAR 

Piri Reis Üniversitesi 



 

 

Değerli ‘DENİZDEN’ okurları, 
Pandemi sürecinde olduğumuz şu zamanda gelecek günlerin; tüm 
insanlığa barış, başarı, sağlık, mutluluk ve huzur gibi tüm iyilikleri ge-
tirmesini diliyoruz. 
Denizci Öğrenciler Derneği E-Dergi komisyonunun emekleriyle oluştur-
duğumuz ‘DENİZDEN’ dergimizin 9.Sayısı ile karşınızdayız. Bu sayı-
mızda sizlere daha çok kültürel içeriklerle ulaşmak istedik. Bunları 
sektörden değerli isimlerin deneyimlerini ve çeşitli konularda bilgilerini 
aktardıkları içeriklerle birleştirdik. Eğitimci kimliğiyle denizcilik camia-
sının en kıymetli isimlerinden Sayın Sadık Özlen BAŞER, denizciliğin 
Türk ekonomisinde yeri ve gelişimi konulu makalesi ile Denizden okur-
larına seslendi. 
Cebelitarık Boğazı'nı yüzerek geçen ilk Türk milli yüzücü ve antrenör 
Sayın Emre Seven’in hayat hikayesini ve yüzme sporuna başlangıcını 
anlattığı ve kendisiyle; ülkemizde yüzme sporunun gelişimi ve gerçek-
leştirdiği yüzüşleri konu aldığımız röportajımız da bu sayıda sizlerle 
birlikte. Denizci Öğrenciler Derneği 21.Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
ve ART Tersanesi Üretim Mühendisi Sayın Onur Yıldız ile gerçekleş-
tirdiğimiz tersanede çalışma şartları konulu röportajımız da Denizden 
Dergisi 9.Sayısı ile sizlerle birlikte. 
Denizci öğrencilerin hazırladığı farklı konulardaki kültürel ve ilgi çekici 
içeriklerimizi de severek okuyacağınızı umuyoruz. Denizci Öğrenciler 
Derneği’nin, 21. Döneminde ciddi bir büyüme gerçekleştirmesi ve bunu 
22. Dönemde de devam ettirmesi vesilesiyle dergimizin daha fazla 
kişiye ulaşacak olması bizleri fazlasıyla heyecanlandırıyor ve yaptığımız 
çalışmalar esnasında bize fazlasıyla motivasyon sağlıyor. Sektörel 
paylaşımı arttırmak, paydaşlar arası ilişkileri güçlendirmek amacıyla 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 göste-
riyoruz. 
Bir deyiş vardır ya; “İnsan sevdiği denizin fırtınasını da göğüsler.” 
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 göğüslemeye devam edeceğiz ve hep 
birlikte hedeflediğimiz limana sağ salim ulaşacağız. 
DÖDER ailesinin bir ferdi olmanın ayrıcalığını yaşamanız dileğiyle keyifli 
okumalar diliyoruz. 

 

Erkan GÜNDOĞDU 

Piri Reis Üniversitesi 
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    1478’lerde doğduğu tahmin edilen ve Yâkub adlı sipahinin oğlu olan Barbaros Hay-

reddin Paşa, Midilli Fethi’nden sonra Vardar Yenicesi’nden gelerek, Midilli’ye yerleşti. 

Asıl adının Hızır olmasına rağmen herkes tarafından  ‘Barbaros’ ve ‘Hayrettin’ lakap-

larıyla tanındı. Batılılar, kızıla çalan saç ve sakallarından dolayı, abisine ‘Barbarossa’ 

adını verdiler ve sonradan Hızır için de bu ismi kullanmaya başladılar. Lakabı olan 

Hayreddin’i ise ona Yavuz Sultan Selim taktı. 

   Dört kardeşin en küçüğü olan Hızır, yaptırdığı ge-

miyle Midilli, Selanik, Eğriboz arasında ticarete 

başladı. Rodos şövalyelerine esir düşen ağabeyi 

Oruç’un kurtarılmasından sonra onunla birlikte 

Şehzade Korkut’un himayesine girdiler. Bu sırada 

İspanyolların, Batı Akdeniz’e hakim olma istekle-

riyle Endülüs’e yaptıkları büyük zulümler yüzünden 

o bölgeden ayrılmak zorunda kalan Müslümanların göçü, bölgedeki dengeleri bozdu. 

Oruç ve Hızır, bunun üzerine Batı Akdeniz’e yöneldi ve 1504’ten sonra Kuzey Afrika 

sahillerinde görüldüler. İki gemilik, küçük filoları için güvenli bir liman aramaya başla-

yan kardeşler, Tunus Hafsî Sultanı ile anlaşarak, Halkulvadi’ye yerleştiler. Gemilerin sa-

yısı artmaya başladığında Cerbe Adası’na yerleşip, orayı üs olarak kullanmaya başla-

dılar ve akınları İtalya kıyılarına kadar uzandı.  

    İspanyol işgalindeki Bicâye Limanı’nı alamayan Barbaros kardeşler 1513 yılında, bir 

yarımada üzerinde bulunan Cicelli’yi ele geçirdiler. Cicelli halkı, kendi başlarına bir yö-

netim kurmuş ve Oruç’u da kendilerine sultan ilan etmişlerdi. Böylece, Barbaros kar-

deşlerin Kuzey Afrika’da kuracakları devletin temelleri atılmış oldu. 

    Memleket hasreti üzerine Midilli’ye dönen Barbaros kardeşler, Yavuz Sultan Selim’in 

himayesine girmek için Muhiddin Reis’i, seren yüklü bir barça ve değerli hediyelerle İs-

tanbul’a gönderdiler. Bu şekilde Osmanlı’nın da desteğini alan kardeşler, Bicaye’yi al-

dıkları gibi Ferdinand’ın ölümünden faydalanarak, İspanyol işgalinden kurtulmak iste-

yen Cezayir’in yardımına koştular. 

    Cezayir ve batısındaki Şerşel’in ele geçirilmesinden sonra Oruç Reis, Şerşel ve Ce-

zayir sultanı oldu ve ardından Tenes ve Tlemsen şehirlerini zapt etti. Ancak, yerlilerle 

anlaşan İspanyolların, Tlemsen’i geri aldıkları savaşta Oruç Reis şehit oldu. 



 
 

                                            

 

   Hızır yalnız kaldı ve Osmanlı desteğini güçlendirmek 

için adamlarından olan Hacı Hüseyin’i, Cezayir halkının 

Ekim 1519 tarihli arızası ve kırk esirle birlikte, Osmanlı 

padişahına gönderdi. Yavuz Sultan Selim, Avrupa’da olup 

bitenleri öğrendi ve ‘’Hızır Reis nasrüddindir,hayrüddindir.’’ diyerek memnuniyetini ifa-

de eden ve onun Cezayir hakimi olarak tanındığını belirten bir hatt-ı şerif gönderdi. Hızır 

Reis’e, Anadolu’da gönüllü asker toplama imtiyazı tanındı ve yeniçerilerden oluşan iki 

bin kişilik bir birlik gönderilmesine karar verildi. Böylece hutbenin padişah adına okun-

duğu Cezayir Osmanlı topraklarına katılmış oldu. 

   Hızır Reis artık Hayrettin Paşa ile anılmaya başladı. Hayrettin Paşa’nın faaliyetleri ve 

Türklerin Kuzey Afrika’daki yerleşimleri, İspanyolları yeniden harekete geçirdi. Sicilya 

kralının, Harras bölgesinde yaptığı çıkartmayı Hayrettin Paşa geri püskürttü. Bu savaş 

sırasında Avrupalılar, Hayrettin Paşa’ya ‘’Barbarossa’’ lakabını verdiler. 

    Barbaros Hayreddin, 1520-1529 yılları arasında İspanyolların elinde bulunan küçük 

bir ada dışında, bütün yörenin hakimi oldu. Cicelli’den sonra Kol Limanı, Bone ve Kons-

tantin’i de ele geçirdi. 1524 yılında Tunus Sultanı Muhammed’in saldırısı ve Ahmet B. 

Kadi’nin isyanından sonra Cezayir’i terk etmek  zorunda kaldı fakat üç yıl sonra şehrin 

hakimiyetini yeniden ele aldı.  

    Başta Sinan ve Aydın Reisler olmak üzere, Akdeniz’deki  Türk denizciler ile civardaki 

adalar halkı onun hizmetine girdiler. Cezayir’de bir silah atölyesi kuruldu ve  mevcut 

gemi sayısı da otuz beşe yükseltildi. Barbaros, İtalya’dan sonra İspanya sahillerini de 

tehdite başladı. Bu sırada zulüm ve baskılarla yüz yüze olan Gırnata Müslümanlarına 

da destek olmaya başladı. Yurtlarından ayrılmak zorunda ka-

lan Müslümanlar, Türk gemileriyle Afrika sahillerine taşındı. 

Cezayir’e getirilen Endülüs Müslümanlarının sayısı yetmiş bi-

ni buldu. Ele geçirilen ganimetlerle zenginleşen Cezayir ‘Türk-

ler’in Hindistan’ı’ olarak anılmaya başladı. 

    Barbaros, İspanyolların elindeki Adakale’yi alarak dalga-

kıran yaptırdı. Diğer bir taraftan Şerşel’e saldıran Andrea 

Doria kumandasındaki İspanyol filosu başarısız oldu. Doria 

ertesi yıl, Osmanlı’ya ait olan  Koron ve Patras’ı ele geçirdi. Kanuni, bu başarının üzerine 

donanma kumandanı olarak Barbaros’u göreve çağırdı. Yerini, evlatlığı Kara Hasan’a 

bıraktı ve yirmi tekne ile birlikte Cezayir’den İstanbul’a geldi. Kanuni’nin isteği ile Ha-

lep’e giden Barbaros, orada kaptan-ı deryalığa tayin edildi. Bu tayinden sonra Avrupa 



 

 

 İttifakı’nı yenip, Akdeniz’de Türk üstünlüğü kurmak için güçlü bir donanma kurmaya 

başladı ve aynı zamanda V.Karl’a karşı, Fransa ile işbirliği yapma gayretine girdi. Sek-

sen gemi ile İstanbul’dan ayrılarak rotasını İtalya’nın güneyindeki kasabalara aldı. Ar-

dından Ege Denizi’ne açılarak, Osmanlı himayesine adalar ve kaleler katmaya devam 

etti.  Bu şekilde, deniz yollarının hakimiyetini sağlamış oldu. 

    Venedik ve Portekiz kendi aralarında, Osmanlı’ya yönelik bir ittifak yapmaya başladı 

ve bu ittifaka ait donanma Korfu’da toplandı. Bunun üzerine Osmanlı filosu, Barbaros 

idaresinde Arta Körfezi’ne girdi. Doria, Türk donanmasını dışarı çekmeye çalıştı. Bunun 

üzerine Barbaros Levkas’ın kuzeyinden dolanarak savaş düzeni aldı. Sağ kanat ku-

mandasını Turgut Reis’e, sol kanat kumandasını ise Salih Reis’e verdi. Kendisi de orta-

da yer aldı.  

    Doria, Barbaros’un karşısına çıkmayı reddetti ve açık denize dümen kırdı. Son sefer-

lerinden sonra tersane işlerine yoğunluk verdi. Temmuz 1546’da hastalığa yakalandı 

ve kısa süre içinde de vefat etti. Beşiktaş’ta yaptırdığı medresenin yanındaki türbeye 

defnedildi. Ölümü ile birlikte ‘Denizin reisi öldü.’ sözü tarihe geçmiş oldu. 

    Barbaros Hayreddin Paşa zamanında Osmanlı denizciliği, gücünün  zirvesine ulaş-

mıştı. Onun mektebinde yetişenden değerli denizciler ve teşkilatlı tersane sayesinde 

güç varlığı bir süre daha devam etmiş oldu. 

 

 

 

                                                                                                                   

       Fikrettin BULUT  Asya Eylül ÖZEK 
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   1972 yılında İstanbul’da doğdum. Ba-

ba tarafım İstanbullu anne tarafım 

Trabzonlu. İlkokul, ortaokul ve lise ha-

yatım Kasımpaşa’da geçti. 

   Spor hayatımın başlangıcı, Beşiktaş 

takımının altyapısında futbol ile oldu. 

Kaleci olarak oynuyordum. Çok hırslı ve 

kazanma arzusu ile büyümüş biriyim, 

kazanmak benim için çok önemliydi. 

Futbolda başarılı olduğuma inanıyor-

dum ve hayatımdaki tek hedefim İnönü 

Stadı’na, Beşiktaş forması ile çıkmaktı. 

86-87 sezonunda Sergen Yalçın ile ya-

şanmış bir şampiyonluğum var. Lisede 

antrenmanlara gidememeye başladım 

ve antrenman saatleri uyduğu için ama-

tör bir küme takımına transfer oldum. 

Beşiktaş takımı lisansından ayrılmak 

kariyerimde yaptığım en büyük hatalar-

dan biriydi. O hatayı yapmasaydım milli 

takımda forma giymiş olabilirdim. Yap-

tığım bu hata, hayatımın gidişatını de-

ğiştirdi. Daha sonrasında ise takım 

sporlarından soğumaya başladım, solo 

sporlara yöneldim, satranç da bunlar-

dan biriydi. Sonrasında dövüş sanatla-

rına merak sardım fakat son olarak yüz-

mede karar kıldım.  

 

 

 

   Spor, sağlıklı kalmak için yapılıyor an-

cak benim için kazanmak demektir. 

Tabii ki bu bahsettiğim kazanç, hakkım-

la olan bir kazançtır. Uzun mesafe yüz-

mekle ilgili bir boşluk gördüm. 30 yaşın-

da yüzmeye başlayıp kısa mesafe bir 

performans sporcusu olmamın imkânı 

yoktu fakat uzun mesafe yüzebilirim di-

ye düşündüm. O düşünce beni bu gün-

lere getirdi.  

   2002 yılında Bebek’te, Boğaz Köprü-

sü`nün Avrupa Yakası ayağında, İstan-

bul Yüzme İhtisas Kulübü`nün köşkü 

vardı ve yanından geçerken boğaz yarı-

şının afişini gördüm ve en sonunda ka-

famda katılma düşüncesi oluştu, katıl-

maya karar verdim. Açık su ile tanış-

mam boğaz yarışlarıyla başladı. Benim 

katıldığım zaman yarışlara 150-200 kişi 

katılıyordu şimdilerde binlerce kişi katı-

lıyor. O yarışın hoşuma gitmesiyle açık 

su yarışlarına devam ettim.  



 

 

   Yüzmede, suda ve karada olmak üze-

re iki farklı çeşit antrenman yapılmak-

tadır. Kara antrenmanlarını kendimizi 

kuvvetlendirdiğimiz antrenmanlar ola-

rak adlandırabiliriz, bu antrenmanlar 

spor salonlarında ağırlıklarla yapılmak-

tadır ancak ben buna çok sıcak bakma-

maktayım. Herhangi bir alet kullanma-

dan yaptığım cross-fit antrenmanları 

daha çok hoşuma gidiyor ama elbette 

profesyonel bir sporcu olarak aletli ve 

ağırlıklı bir şekilde antrenman yapmak 

da gerekmektedir.  Suda yapılan ant-

renmanlar da havuz ve deniz olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. Önümüzdeki 

en büyük engel İstanbul’da suda ant-

renman yapmak için tesis açığı bulun-

masıdır. Bir karateci basketbol sahasın-

da da antrenman yapabilir fakat bizim 

için öyle değil, suya ihtiyacımız olmak-

tadır. Karşılaştığımız bir diğer zorluk ise 

uzun antrenman saatlerimiz olmasıdır. 

Yeterli sponsorunuz olmadığı takdirde 

gereken maddi imkanları sağlamak zor 

olmaktadır ve birçok genç bu yüzden bu 

spordan vazgeçmektedir.  

   Açık su yüzücüsünün ise en büyük 

sorunu soğuk sudur. Uzun yüzüşlerde 

soğukla savaşıyorsunuz belli bir saat-

ten sonra vücut direnci düşüp koruma-

sız kalıyor bu sebepten dolayı Manş’ı 

tamamlayamadım. Kısaca soğuk suda 

yüzmek istiyorsanız soğuk suya kade-

meli olarak kendinizi alıştırmanız gerek-

mektedir. Yarış esnasında ise şekerli 

şeyler tüketmek ve çift bone takarak 

kafanın arka tarafını korumak soğuğa 

karşı küçük bir direnç sağlamaktadır. 

   Açık su yüzmenin çok basit fakat sert 

kuralları vardır. Rakibini engelleyici ha-

reketlerde bulunmamak, solo yüzüşler-

de yardımcı olacak hiçbir harekette bu-

lunmamak, göbek üstü ve diz altının aç-

ık olması, gibi kurallar vardır. Yanınızda 

gelen refakatçi tekneye dokunmak ke-

sinlikle yasaktır. Kendinizi dinlendirme 

maksatlı tekneye dokunduğunuz anda 

sudan çıkartılıp diskalifiye edilirsiniz. 

   Bir yüzme antrenmanı sonrası duş a-

lırken arkadaşımın, ‘’Manş’ı geçebilir 

misin?’’ demesiyle araştırmaya başla-

dım. Bana ilk söylediği zaman Manş’ın 

nerede olduğunu bile bilmiyordum. A-

raştırdıktan sonra 2006 yılında bunun 

için çalışmalar yapmaya başladım ve 

sonrasında sponsor teklifleri gelmeye 

başladı. 2011 yılı ekim ayında ilk dene-

memi gerçekleştirdim fakat 5.saat için-

de sudan çıkmak zorunda kaldım. Ekim 

ayı gibi soğuk bir  zamanda denediğim 

için donmuştum  ve adeta bir buz küt-

lesi olarak beni sudan çıkarmışlardı. 

 



 

  

   Manş’ı denedikten sonra İngiltere’den 

döner dönmez üzüntüm ve hırsımla bir-

likte çalışmalara başladım ve aynı za-

manda yeni hedefimin neresi olacağını 

deneyeceğimi araştırdım. Cebelitarık 

Boğazı’nı araştırırken daha önce bu bo-

ğazı geçen hiçbir Türk sporcu olmadı-

ğını fark ettim ve burayı geçmek için 

gerekli iletişimleri ve izinleri sağladım. 

Manş Denizi denedikten 7 ay sonra Ce-

belitarık Boğazı’nı yüzerek geçmek a-

macıyla kaydoldum. Ardından Cebeli-

tarık Boğazı’nı başarıyla yüzerek geçtim 

ve Cebelitarık Boğazı’nı geçen ilk Türk 

unvanına sahip oldum.  

  Manş denemesi ve Cebelitarık geçişi 

için çalışmalarım sürerken bir yandan 

da antrenörlük yaptım, federasyon 

kurslarını takip ettim ve alabildiğim ka-

dar belge almaya çalıştım. Antrenörlük 

yaptığım sırada Yuliya Hoca ile tanış-

tım. Tam üç sene boyunca, haftanın 

dört günü hiçbir ücret almadan ona yar-

dım ettim. Amacım bir sporcuyu perfor-

mans sporcusu yapmanın matematiği-

ni çözmekti. Yuliya Hoca’nın yanında 

öğrendiklerim sayesinde iki sene milli 

takım kampında antrenör oldum, bu 

benim kariyerimde çok büyük bir artı  

 

 

oldu. Yuliya Hoca kulüpten ayrıldıktan 

sonra şu an tek başıma sporcular yetiş-

tirmeye devam ediyorum ama tabii ki 

pandemiden dolayı biz de ara vermiş 

durumdayız.  

 

    

Arayış içerisindeydim ve ekonomik 

açıdan destek bulabilmek için yüzece-

ğim yerin daha önce yüzülmemiş ol-

ması önemliydi ve araştırmam sonu-

cunda kimsenin ciddi bir şekilde yüz-

mediğini fark ettim ve oraya doğru yö-

neldim. ’Yapılmayanı yapmak’ istiyor-

dum ve bu yüzüş daha önceden hedef-

lerim arasında bulunuyordu. Ülkemi ba-

şarılı bir şekilde temsil etmek istiyor-

dum. Hakem olarak Channel Swimming 

Association Başkanı olan Michael 

Read’i çağırdım çünkü amacım burayı 

dünyaya tanıtmaktı.  

   Hiç yüzmek istemeyeceğim bir hava-

da yüzdüm. 80 kilometre ve üç farklı 

basınç sisteminin hâkim olduğu bir yer 

ve hedefim olan 35 saatlik sürede o su-

yu çarşaf gibi bulmam imkansızdı. De-

niz de acil bir şey olması durumunda 

müdahale etmek açısından Zodyak bot 

çok önemliydi. Kuşun kanadının kırılma-  



 

 

sı gibi bir durumdu benim için bu yüz-

den Zodyak botu tamir etmelerini söy-

ledim. Zodyak yoksa yüzemem deme 

şansım yoktu ve yüzmeye başladım. 

Aradan 1 saat geçtikten sonra kıyıdan 

5-6 km açıkta iken tekne bana Zod-

yak’ın çalışmadığını ve dönüp alması 

gerektiğini ancak benim yüzmeye de-

vam etmemi söyledi. Yüzmeye devam 

ettim. 

   NAVTEX gemilerinin yanından geçtim. Ar-

dından tekne, Zodyak’ı halatla bağlayıp ya-

nıma geldi. Beşinci saatte Zodyak’ı çeken 

halat koptu ve teknenin pervanesine dolan-

dı. Sahil Güvenlik beni en az 3 km uzaktan 

izliyordu ve ben Akdeniz’in ortasında yapa-

yalnızdım. Bir şekilde kendimi Sahil Güven-

lik gemilerine fark ettirdikten sonra yanıma geldiler ve onlara Koruçam Burnu’na gide-

ceğimi, pervaneye halat dolandığı için yalnız kaldığımı, önümden gidip bana yol göster-

melerini söyledim. On ikinci  saatte 1/3’ünü biraz geçtiğimi söylediler. Moralim çok bo-

zuldu ama fark ettirmedim, bu yüzüşün bitmeyeceğini anlamıştım. Kendi içimde 

düşünmeye başlamıştım, ya kendimi zorlayıp sakatlanma riskini göze alıp sabahı göre-

cektim ya da bırakıp bir sonraki sefer daha iyi olmak için çalışmaya başlayacaktım. 

Sonuç olarak bırakmaya karar verdim.  

   Sloganımız “Kulacım kadar uzaktasın.” 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nda Bostancı-

Çınarcık arası yüzecektim. Basınla ilgilenen arkadaşım, ‘’Biz Mehmetçik için yüzece-

ğiz.’’ demişti. Ne hissedersin diye sorulduğunda, gurur duyacağımı söyledim.  

   Hiç tereddüt etmeden söyleyebilirim ki lisansımı Beşiktaş’tan almamalı, orada kalma-

lıydım. Kimse beni uyarmadı, çok önemli bir fırsattı benim için. İyi ki yapmışım dediğim 

şey ise Cebelitarık Boğazı’nı iyi ki yüzdüm. Bu benim kariyerimde bir dönüm noktasıydı. 

   Yapmak istediğiniz bir şeyi başarmak ve bu istediğiniz şey sınırlı sayıda insanın ya-

pabileceği bir şey ise uyandırdığı mutluluk tarif edilemez, güzel bir duygudur. Hedefle-

rime gelecek olursak Kıbrıs’ı tekrar yüzmek isterim. 

SİZ İŞİNİZİN EN İYİSİ OLUN. HİÇBİR GÖLGE GÜNEŞ IŞIĞINI ÖRTEMEZ…



 

 

 

   Noel Baba olarak bildiğimiz Santa Claus’un da bir 

zamanlar yaşadığı Antalya’nın Demre ilçesinde bulu-

nan ve Üçağız köyünün açıklarında olan Kekova 

bölgesi, kara araçları ile ulaşımı bulunmayan ve bu-

günlerde yapılabilecek en güzel günlük mavi yolcu-

luklardan biridir. Üçağız veya Çayağzı limanlarından 

açılarak, rahatça ulaşabileceğiniz Kekova Bölgesi; 

ona ismini veren Kekova Adası, Tersane Koyu ve 

Simena (Kaleköy) gibi birçok doğa ve antik güzellikleri 

içinde barındırmaktadır. 

 

   Kekova (Dolichiste) Adası’nın üstünde 

yer alan, Likya döneminden kalma antik 

şehir, M.S. II. yüzyılda gerçekleşen bir 

depremle yıkılmıştır. Bu deprem sonu-

cunda kalan yapılar ve eşyalar, ada üs-

tünde veya suyun altında da görülmek-

tedir. Bu antik kente düzenlenen turlarda 

kullanılan yatların, denizin içine bakan 

pençereleri sayesinde suyun altında kalan 

kısımları da rahatça izlenmektedir. Yakın-

larında yüzmenin yasak olduğu bu antik 

şehir, Kekova bölgesine düzenlenen turla-

rın gözde noktalarından biridir. 

 

   Kekova Adası’nın ucunda bulunan ve Batık Şehir’in yaşayan zamanlarında kilise bu-

lunan koyda çok yakın zamana kadar bu kilisenin hatları belli olacak şekilde ayaktaydı. 

Yaklaşık 15-20 yıl önce büyük bir fırtınada yıkılan bu kilisenin yakınlarında yüzmek hala 

mümkün. Bunun gibi antik yapıların olduğu bir yerde yüzmenin keyfi de bir başka. Aynı 

zamanda, yine bu bölgenin civarlarındaki Akvaryum Koyu’na da gitmenizi ve oranın 

eşsiz denizinde yüzmenizi tavsiye ediyorum. 

 



 

 

   Likya Birliği’nin küçük bir kıyı 

kenti olan Simena, bugünlerde 

daha çok ‘Kaleköy’ olarak da bilin-

mektedir. Batık Şehir ’in karşısın-

da bulunan Kaleköy, Türkiye ana 

karasında olup da kara araçlarıyla 

ulaşımı olmayan nadir yerlerden 

biridir. Birinci dereceden sit alanı 

olan ve sizi harika antik taş evlerin 

karşıladığı Kaleköy’de bu evlerde 

konaklamak mümkündür. Üstün-

de çeşitli lokantalar ve kafeler bulunan Kaleköy’e ismini veren ve denizden 400 metre 

yükseklikte olan bir kale yer almaktadır. Örenyeri statüsünde olan bu kaleye müze 

kartlarınızla giriş yapabilirsiniz. Tepesinde büyük bir Türk Bayrağı dalgalanan bu kale-

den, Kekova bölgesinin doyumsuz manzarasını izleyebilirsiniz. 

 

   Kekova Adası üzerinde ve adanın Akdeniz’e bakan tarafında bulunan Karalos Koyu’na 

bir uğrayıp oranın henüz fazla bilinmeyen harika doğasını görmenizi ve hareketsiz 

suyunun keyfine varmanızı tavsiye ederim. Yüzmeyi seven biriyseniz Kaleköy Simena 

yakınlarında bulunan Gökkaya Koyu’na gidip, sakin denizde yüzmenin keyfine varma-

lısınız. Gökkaya’ya gitmişken Korsan Mağarası’nı görmeyi de sakın unutmayın. 

 

 

 



 

 

  

   Kekova’ya gitmek için Demre Çayağazı Limanı’nı kul-

lanacaksanız. Limana karayolundan giderken solunuz-

da kalacak olan eski limanlardan birisi olan Andriake’ye 

gitmenizi, siz denizciliği seven okurlarımıza tavsiye 

ederim.  Andriake, M.Ö. 200’lü yıllarda yaşayan liman 

kentlerinden biridir. Aynı zamanda Uygarlıklar Müzesi de 

olan Andriake, içerisinde o döneme ait kullanılan deniz-

cilik eşyaları gibi birçok kültürel doku barındırır. Müze 

Kart ile de rahatça ziyaret edebileceğiniz bu yere Kekova 

yakınlarına gitmişken uğramanızı kesinlikle tavsiye 

ederim. 

 

 

   Kekova’ya giderken, Demre’de bulunan 

ve yazımın başında da bahsettiğim Noel 

Baba’nın zamanında yaşadığı Santa Claus 

Müzesi’ni ve bu müzenin hemen 2.3 kilo-

metre uzağında olan Myra Örenyeri’ne de 

uğramanızda fayda var. 
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                            Giriş 

    Dünyada gelişen gemi teknolojisi ve 

düşen taşımacılık maliyetleri sayesinde 

küresel ekonomik büyüme özellikle 20. 

yüzyıl sonlarına doğru hızlanmıştır 

(Lundgren, 1996).  

   Bir taşımacılık türü olarak denizcilik 

sadece taşıma yönüyle değerlendirildi-

ğinde hak ettiği değeri bulamamaktadır. 

Denizcilik, ülkelerin ticaret güvenliği, is-

tihdam sahası ve döviz girdisi gibi ihti-

yaçlarını karşılamalarına katkıda bulu-

nan stratejik bir sektördür. 

   Ayrıca ekonomide sık sık kullanılan 

arza dayalı ve talebe dayalı büyüme 

modellerinden anlaşıldığı gibi, ülkelerin 

filoları sadece onlara duyulan ihtiyaca 

karşılık vermezler, ayrıca ulaştırma im-

kanlarında gelişme sağladığı için büyü-

meyi de tetiklerler (Cowie, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ulaşım ağlarındaki yaygınlık ve mali-

yetlerdeki düşüklük, ülkedeki dış ticaret 

ile ilgilenen girişimcilerin daha çeşitli 

pazarlara rekabetçi bir şekilde ulaşma-

larını sağlayacaktır. Bu da ülkedeki ihra-

cat aktivitelerini, istihdamı ve ekonomik 

büyümeyi destekleyecektir. Deniz taşı-

macılığının Türk dış ticaretindeki rolüne 

ait değerlendirmeler de bu durumu des-

tekleyici bulgular sunmaktadır.  

Denizyolu Taşımacılığının Türk Dış 

Ticaretindeki Rolü 

   Denizyolu ile taşımacılığın Türk dış 

ticaretindeki önemine değinmek gere-

kirse, TÜİK (2020a;2020b) tarafından 

yayınlanan taşıma modlarına göre dış 

ticaret değerleri verilerinden fayda- 
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lanmak mümkündür. Bu veriler aylık o-

larak yayınlanmaktadır ve taşıma türle-

rini denizyolu, demiryolu, karayolu, ha-

vayolu ve diğer taşıma türleri olarak ele 

almaktadır. Taşıma türleri arasındaki 

payları daha iyi kıyaslayabilmek için ilgili 

ayda taşıma türüyle yapılan ticaret, 

toplam ticarete bölünerek taşıma oran-

ları tespit edilmiştir. Bu oranlar ihracat 

için Şekil 1’de ithalat için ise Şekil 2’de 

sunulmaktadır. Örneğin veri setimizin 

son gözlemi olan 2020 Ağustos ayında 

toplam 12,46 milyar dolar ihracat yapı-

lırken bunun 7,1 milyar doları denizyolu 

ile, 0,1 milyar doları demiryolu ile, 4,17 

milyar doları karayolu ile, 0,96 milyar 

doları havayolu ile ve 0,09 milyar doları 

diğer taşıma yollarıyla gerçekleştiril-

miştir. Bu miktarlar oranlandığında ise 

ihracat için kullanım oranları denizyolu 

için 57,2%, demiyorlu için 0,8%, karayolu 

için 33,5%, havayolu için 7,7% ve diğer 

taşıma yolları için %0,8 olarak belirlen-

miştir. Şekil 1’de 2019 Ocak ayından iti-

baren sunulan görsele göre de deniz-

yolu taşımacılığı ihracat faaliyetlerinde 

yoğun olarak kullanılmaktadır ve ülke 

kalkınmasına önemli katkı sunmaktadır. 

Şekil 1. Taşıma Türlerine Göre İhracat 

Oranları 

Kaynak: TUIK (2020a). 

   Taşıma türlerine göre ithalat rakam-

larına dair oranlar Şekil 2’de sunulmuş-

tur. Şekildeki son gözlem olan 2020 

Ağustos ayında toplam ithalat 18,7 mil-

yar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu it-

halatın 8,96 milyar doları denizyolu ile, 

0,12 milyar doları demiryolu ile, 3,12 

milyar doları karayolu ile, 5,28 milyar 

doları havayolu ile, 1,24 milyar doları ise 

diğer taşıma türleri ile gerçekleştiril-

miştir. Bu miktarların oranlanmasıyla it-

halatta 47,8% oranında denizyolu, 0,7% 

oranında demiryolu, 16,7% oranında 

karayolu, 28,2% oranında havayolu ve 

6,66% oranında diğer taşıma türleri kul-

lanılmışlardır. Genelde havayolu taşı-

macılığı karayolu taşımacılığının geri-

sinde seyretmesine rağmen 2020 

Mayıs ayından itibaren karayolu taşı-

macılığından çok daha yüksek bir pay 

elde etmeye başlamıştır. Bu durum 

muhtemelen COVID-19 döneminden 

kaynaklanmaktadır. Denizyolu taşıma-

cılığı ise ihracat rakamlarında olduğu 

gibi, ihracat oranlarında da çok yüksek 

bir paya sahiptir.  

Şekil 2. Taşıma Türlerine Göre İthalat 

Oranları 

Kaynak: TUIK (2020b). 

   Her ne kadar deniz taşımacılığı ulus-

lararası bir sektör olsa da, değindiğimiz 

dış ticaret aktivitelerinde yoğun olarak 

Türk deniz ticaret filosu kullanılmak-

tadır. Bunun için filonun durumunun  
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değerlendirilmesi, sürdürülebilir taşıma-

cılık faaliyetleri için önem arz etmek-

tedir. 

Türk Deniz Ticaret Filosunun Durumu 

   Deniz taşımacılığı denilince akla gelen 

en önemli unsurlardan biri ise deniz 

ticaret filosudur. Bu filonun etkin kulla-

nımı hem ülkenin uluslararası ticaretteki 

ulaşım güvenliğini temin eder hem de 

taşımacılık faaliyetlerinden kazanılan 

getiri işe ülkeye döviz girişine katkı 

sağlar.  

   Şekil 3’te Türk deniz ticaret filosunun 

ortalama yaşının yıllara göredeğişimi 

gösterilmektedir. Ele alınan dönemde 

ortalama yaşın en düşük olduğu za-

manlarda bu değer 21 olarak belirlen-

miştir (UAB, 2020). Ancak bu değer bile 

filonun etkin ve maliyeti düşük bir şe-

kilde işletilmesini engellemektedir. Çün-

kü gemi yaşı arttıkça işletme, bakım, 

sigorta gibi maliyetler de artmakta, böy-

lece birim başına taşıma maliyetleri de 

yükselmektedir (Stopford, 2009). Bu 

durum hem filonun uluslararası alan-

daki rekabetçi gücünü düşürmekte, 

hem de ülkemizdeki ithalat ve ihracat 

odaklı çalışan firmaların nihai fiyatlarını 

yükseltmektedir. Böylece uluslararası 

mal piyasalarında ülkemizin ürünlerinde 

fiyattan kaynaklı rekabetçi avantaj elde 

etme şansı azalmaktadır. Önceki bö-

lümde bahsedilen denizyolu ile yapılan 

ihracat ve ithalattaki yüksek oranlar ve 

yüksek filo yaşı göz önünde bulundu-

rulduğunda, yaşlı filonun ülkemizin mal 

üretim ve satım maliyetlerindeki yüksek 

etkisi ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan 

filonun daha dinamik ve genç hale geti-

rilmesi, ülkemizin taşımacılık ve dış ti- 

 

caret alanlarında daha rekabetçi hale 

gelmesine büyük katkıda bulunabilir.  

Şekil 3. Türk Deniz Ticaret Filosunun 

Ortalama Yaşları 

Kaynak: UAB (2020). 

   Tabi ki denizcilik faaliyetleri sadece 

taşımacılık alanıyla sınırlandırılamaz. 

Taşımacılıkta kullanılan gemilerin üre-

tim faaliyetlerinde de ülkemiz aktif rol 

oynamaktadır.  

Türk Gemi İnşa Sanayi 

   Gemi inşa piyasası özellikle kazan-

dırdığı katma değer ve oluşturduğu iş-

gücü alanıyla önemli bir sektördür. Tür-

kiye bu sektörde daha çok uzmanlık ge-

rektiren gemilerin üretiminde faaliyet-

lerini yürütmektedir. Bu yüzden tonaj 

olarak bakıldığında dünyada önde gelen 

gemi üretim merkezlerinin çok uzağın-

dadır. Şekil 4’te Türkiye’nin yıllara göre 

gemi üretim miktarları gros ton bazında 

sunulmuştur. 2019 yılında genel trend 

kırılmış ve yüksek bir oranda üretim 

faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Ancak bu 

yüksek oran bile dünyadaki üretimin 

yalnızca %0,22’lik bir payı oluşturmak-

tadır (UNCTAD, 2020). Bu alanda lider 

olan ülkeler ise sırasıyla Çin, Güney 
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Kore ve Japonya’dır ve dünyadaki üre-

timin yaklaşık %92’si bu ülkelerde 

yapılmaktadır (Çin %35, Güney Kore 

%33, Japonya %25). Bu ülkeler genelde 

uzmanlaşma gerektirmeyen nispeten 

daha basit yapıdaki kuru dökme, ham 

petrol tankeri, konteyner gibi gemilerin 

üretiminde uzmanlaşmışlardır ve bu tür 

gemileri çok yüksek miktarlarda üret-

mektedirler. 2019 yılında Türk gemi, yat 

ve yan sanayinin ihracat değeri 1 milyar 

42 milyon dolar seviyesinde gerçekle-

şerek ülkemize önemli döviz girişi ka-

zandırmıştır (DTO, 2020). 

Şekil 4. Türkiye’nin Gemi İnşa Miktarları 

(Gros Ton)  

Kaynak: UCTAD (2020). 

   Gemi inşa faaliyetlerini gemilerin do-

ğumları olarak düşünürsek, ölümlerinin 

de oluşturduğu bir piyasa mevcuttur ve 

ülkemiz bu piyasada dünyada öncü 

ülkelerden biri olarak konumlanmak-

tadır.  

Türk Gemi Söküm Sanayi 

   Gemi söküm sanayi, çevresel kaygılar 

nedeniyle birçok ülke tarafından uzak 

durulan bir sektördür. Genellikle geliş-

mekte olan ülkelerde yoğun olarak uy-

gulanmaktadır. Bunun temel nedenleri 

ise geniş istihdam alanı oluşturması, 

ucuz işçilik ve bölgesel anlamda geri  

 

dönüştürülmüş çeliğe olan yüksek ta-

leptir (Stopford, 2009). Bu açıdan dün-

yada söküm aktivitelerinin yoğun olarak 

yapıldığı ülkeler Bangladeş Çin, Hin-

distan, Pakistan ve Türkiye’dir. Bu 

ülkelere ait gemi söküm tonajı ista-

tistikleri Şekil 5’te 2017-2019 yılları için 

sunulmuştur. 2019 yılı için dünyadaki 

sökümlerin yaklaşık %56’sı Bangla-

deş’te, %27,2’si Hindistan’da, %9’u Tür-

kiye’de, %3,1’i Çin’de ve %2,2’si Pakis-

tan’da yapışmıştır. Bangladeş tek ba-

şına çok büyük oranda söküm işlerini 

üstlenmiştir. Çin ise izlediği politikalar 

gereği sektörden çekilmeye başlamış ve 

başlıca söküm merkezlerinden bir olma 

özelliğini kaybetmiştir. Türkiye ise piya-

sadan çekilen oyuncuların paylarından 

alarak piyasadaki payını yükselterek 3. 

ülke konumuna yükselmiştir.  

Şekil 5. Dünyada Gemi Söküm 

Miktarları (Gros Ton) 

 

Kaynak: UCTAD (2020). 

   Tabi ki denizcilik sadece gemilerin fi-

ziki olarak merkezde olduğu sektörler-

den ibaret değildir. Ülkemize önemli  

miktarda döviz kazandıran denizcilik 

sektörlerinden biri de balıkçılık faaliyet-

leridir.   
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Balıkçılık Faaliyetlerinin Türk 

Ekonomisine Katkısı 

   Türkiye’nin 2019 yılında gerçekleştir-

diği toplam ihracat 180,8 milyar dolar-

dır. Balıkçılık ürünlerinden yaptığı ihra-

cat ise 2019 yılında toplam 517,1 

milyon dolardır. Toplam ihracattaki payı 

ise yaklaşık %0,3’lük bir oranı oluştur-

maktadır. Bu yönüyle Türkiye ekonomisi 

için önemli bir döviz girişi sağlamak-

tadır. Şekil 6’da 2011 ve 2019 yılları ara-

sını kapsayan dönemdeki ihracat ra-

kamları sunulmuştur. Görüldüğü gibi 

söz konusu dönemde artan bir trend 

mevcuttur ve bu trendin en büyük ne-

denlerinden biri döviz kurlarındaki yük-

seliştir. Döviz kurlarındaki yükseliş 

ihracatçılarımızın üretim motivasyon-

larını da pozitif yönde etkileyerek sektö-

rün ihracat hacminde artışa neden ol-

maktadır (Açık vd., 2020). Ancak 

Türkiye dünyadaki balıkçılık üretim 

faaliyetlerinde 2016 yılı verilerine göre 

585,6 bin ton üretim ile 37. sırada yer 

almaktadır. İlk sırada ise 81,5 milyon 

tonluk üretim ile Çin yer almaktadır. Bu 

üretim düzeyiyle dünyadaki toplam üre-

timin yaklaşık %40’ını tek başına oluş-

turmaktadır (World Bank, 2020). Türki-

ye’nin coğrafi özellikleri ve konumu göz 

önünde bulundurulduğunda mevcut ka-

pasitesini çok daha yukarılara taşıya-

bileceği ortadadır. Bu yönde politikalar 

ve teşvik uygulamalarının geliştirilmesi 

hem istihdam olanaklarını genişletmek 

açısından hem de ülkeye döviz kazan-

dırmak açısından büyük faydalar sağla-

yabilir. 

 

 

 

Şekil 6. Balıkçılık İhracat Rakamları

 

Kaynak: TUİK (2020c). 

Deniz Turizmi Faaliyetleri 

   Ülkemizde aynı anda 4 mevsim 

yaşanabilmektedir ve ülkemiz Akde-

niz’in en temiz deniz alanlarına sahiptir. 

Ayrıca dağların denize dik inmesinden 

dolayı girintili çıkıntılı alanların çokluğu 

nedeniyle de mavi yolculuk için çok 

sayıda seçenek turistlere sunulabil-

mektedir. Tüm bu doğal güzellikler ve 

diğer ülkelere göre nispeten ucuz 

seçeneklerimiz sayesinde 2017 yılında 

3,2 milyar dolar, 2018 yılında 5,9 milyar 

dolar ve 2019 yılında 7,2 milyar dolar 

döviz ülkemize kazandırılmıştır (DTO, 

2020). Bu açıdan bürokratik işlemlerin 

azaltılması, ülkemizin tanıtıcı faaliyet-

lerinin hızlandırılması, bazı sportif faali-

yetlerle uluslararası medyada daha gö-

rünür olması sağlanarak ülkemizin bu 

pastadan aldığı payda artışa gidileme-

mesi için hiçbir sebep yoktur. 
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Sonuç ve Öneriler 

  Deniz ticaret filomuzun yaşlı olması, 

uluslararası alanda rekabetçiliğini o-

lumsuz etkilemektedir. Ayrıca yüksek 

risk içerdikleri için sigorta maliyetleri ve 

tutuklanma oranları nispeten yüksektir. 

Bu filonun daha gençleştirilmesi, sade-

ce finansal destek ile çözülebilecek bir 

durum değildir. Çünkü filonun bugünkü 

durumu geçmişte yürütülen yanlış stra-

tejilerin sonucudur ve bu stratejik karar-

ların daha rasyonel şekilde alınmasına 

yönelik eğitici faaliyetlerin desteklen-

mesi gerekmektedir. Bu ise ilgili üni-

versitelerle ile iş birlikleri ve danışmanlık 

faaliyetleriyle sağlanabilir. Üniversitele-

rin maruz kaldığı piyasadan bilgi alma 

yetersizliği ve sektörün ihtiyaç duyduğu 

stratejik karar eğitimleri, karşılıklı ihti-

yaçları giderecek şekilde organize edile-

bilir. 

   Gemi inşa sektöründe ülkemizin diğer 

ülkelerle rekabet etmesindeki en büyük 

engel verimlilik bazında işçilik ve ara 

mamul maliyetlerinin yüksek olmasın-

dan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle 

ülkemiz katma değeri yüksek ve bilgi bi-

rikimi gerektiren özel gemi ve deniz 

araçlarının üretiminde yoğun faaliyet 

göstermektedir. Bu strateji isabetli gö-

rünmekle beraber, bu spesifik alanlara 

yönelik eğitimlerin arttırılması ve üni-

versite müfredatında yer edinmeleri, 

ülkemizdeki potansiyeli daha da arttıra-

rak pazarda daha fazla söz sahibi ol-

mamıza katkıda bulunacaktır. Gemi sö-

küm piyasasında ülkemiz her ne kadar 

önde gelen ülkelerden biri olsa da çev-

resel kaygılar ülkemizin sürdürülebilir 

söküm faaliyetlerinin geliştirilmesine  

 

yönelik politikalar uygulamasını elzem 

kılmaktadır.  

   Balıkçılık ve turizm faaliyetlerinde ise 

son dönemlerde döviz kurunda yaşa-

nan yükselişler fırsata çevrilmeye de-

vam edilerek, ülkemize döviz kazandırıcı 

faaliyetler arttırılabilir. Her ne kadar kü-

resel salgın döneminde turizm faaliyet-

leri kısmen sekteye uğrasa da, uzun dö-

nemde bu sorunun ortadan kalkacağını 

ümit ederek ülkemizin marka değerini 

koruyucu ve arttırıcı faaliyetler aksatıl-

madan sürdürülmelidir. 
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   Denizcilik sektörü, uluslararası bir faaliyet olmakla beraber, doğrudan küresel ticarete 

bağlıdır. Bizim ülkemizde de denizcilik, küresel ticarete açılan kapıdır. 

   2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayan, etkileri tüm dünyada, birçok 

sektörde hissedilen finansal kriz, uluslararası ticaretin önemli ayaklarından biri olan de-

nizyolu taşımacılığını da oldukça kötü etkilemiştir. Bu krizde, ülkemiz de dış ticaret ba-

kımından ağır bir darbe almıştır. Denizyolu taşımacılığına olan talep azalmış ve piyasa-

da halihazırdaki gemi sayısının çokluğu ile arz fazlalığı oluşmuştur. Bu arz fazlalığı; 

navlun fiyatlarını, gemi fiyatlarını, sipariş edilen gemi sayısının düşmesini ve iptal edilen 

gemi siparişlerini ciddi anlamda etkilemiştir.  

   2008 finansal krizinin, Türk Gemi İnşa Sanayisi’ne etkileri grafikler ile gösterilmiştir. 

                        

 

 

 

 

Teslim Edilen Gemiler                                             Yeni Gemi Siparişleri 

    2001-2008 yılları arasında teslim edilen gemilerde, tankerlerin ve diğer tip gemilerin 

öne çıktığı görülürken, bu durum 2008 krizinden sonra dökme yük gemilerinde ciddi bir 

artış, tanker siparişlerinde  büyük bir düşüş olarak gözlemlenmiştir. Tanker kazançları 

ise 2010’da bir önceki yıla göre ciddi oranda azalmıştır. Örneğin 2009’da, günlük orta-

lama 30.000 USD kazanç sağlayan bir tanker ,2010’da yalnızca 15.000 USD seviye-

sinde kazanç elde edebilmiştir. 

   VLCC tipi gemilerde de durum farklı değildir. Günlük kazançları 60.000 USD’den, 

27.000 USD seviyelerine düşmüştür. Yalnızca temiz ürün tankerlerinin navlun fiyatla-

rında küçük bir artış yaşanmıştır.  

   Bu dönemde, Suezmax ve Handymax dökme yük gemileri  de durgunluk yaşamış fa-

kat tanker piyasası kadar etkilenmemiştir.  

   



 

Gemi fiyatları da bu krizden oldukça etkilenmiş;  fiyatlarda düşüşler yaşanmış, 2008 

krizi öncesi satın alınan gemiler, düşen navlun fiyatları nedeniyle borçlarını ödeyeme- 

mişlerdir. Bununla beraber kriz öncesi  80 milyon dolar civarında alınan bir geminin fi-

yatı 20 milyon dolara kadar düşünce teslim edilen ve sipariş edilen gemi tiplerine de bu 

durum olumsuz bir şekilde yansımıştır. 

 

  Bu grafik bize, 2012 yılından sonra ani 

bir düşüş yaşayan gemi ve yat teslimatı 

verilerinin, ilerleyen yıllarda küçük boyutlu 

dalgalanmalarla devam ettiğini göster-

mektedir. 

 

                    

   Türk Gemi İnşa Sanayisi’nde istih-

dam edilen işçilerin sayısı 1998 yılında 

yaklaşık olarak 2800 kişi iken bu sayı-

nın, gemi sanayisinin büyüme periyo-

dunda olduğu 2007 yılında 30.000’i 

aştığı görülmektedir. 

   Türk Gemi İnşa Sanayisi’nin 2008 ekonomik krizinden olumsuz yönde etkilenmesi 

sonucunda iptal edilen gemi siparişleri, beklenen büyümenin tersine, istihdam kapasi-

tesinin büyük ölçüde düşmesine neden olmuştur. 2008 yılında 249  gemi siparişi veril-

mesine rağmen krizin etkisiyle 100’e yakın geminin inşası durdurulmuş, 67 geminin in-

şası da iptal edilmiştir. 2007 yılında 33.480 kişi olan gemi inşa sanayi istihdam kapa-

sitesi, 2009 yılında %42 azalarak 19.179’a düşmüştür. 2011 yılına bakılınca da istih-

dam edilen kişi sayısının 20.000’lerde olduğu görülmektedir. 2014 yılına kadar bu seyir 

dalgalı bir şekilde devam etmiş, 2015 yılında sıçrama yaşamış fakat 2007 istihdam 

verilerine ulaşamamış, 2018’e kadar sabit bir yol izlemiştir.  

   Gemi inşa, yoğun emek ve kaliteli iş gücüne ihtiyaç duyan bir çalışma alanıdır. Tükiye, 

2008 krizinden olumsuz etkilenmiş olmasına rağmen sahip olduğu kaliteli iş gücü sa-

yesinde, 2002 yılında 37 olan tersane sayısını, 2013’te 71’e, 2017’de 79’a ve 2020’de 

87’ye çıkarmayı başarmıştır. Bu sebeplerle de uluslararası arenada tercih edilen ülkeler 

arasındadır. 

 



 

                         

  Türk Gemi İnşa Sektörü, 2008 krizi öncesi %400’e yakın büyüme gerçekleştirmiş, dün-

ya gemi üretiminde ilk beşe girmiş fakat kriz sonrası küçülme yaşamış ve üretimde de 

sekizinci sıraya kadar gerilemiştir. Dünyada dengeleri değiştiren bu kriz, gemi üreti-

minde ucuz iş gücüne dayalı üretim yapan ülkelerin ortak paydadaki oranlarının artma-

sına sebep olmuştur. 

                  

   Türk Gemi İnşa ihracat rakamlarının olduğu bu grafik gösteriyor ki 2011 yılında elde 

edilen, yaklaşık 1.2 milyon dolar değerindeki ihracat , 2012 yılına gelindiğinde %30’luk 

düşüş göstermiştir. Ancak bu durum 2014 yılına kadar sabit ivmeli bir artışla eski ra-

kamlara ulaşmıştır. 2018 yılına gelindiğinde ise bir milyon dolara kadar çıkmıştır. 

 



 

                    

  BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? 

-2008 yılında iptal edilen gemi siparişlerinin tutarı 4 milyon doları bulmaktadır. 

-2008 krizinden önce 6.5 milyon DWT olan gemi siparişleri, 2.5 milyon DWT seviyesine 

düşmüştür. 

-Krizden önce 35.000 olan çalışan sayısı 20.000’e düşürülmüştür. 

-2008’in ilk çeyreğinde 257.800.000 TL bandında olan gemi ihracatı, 2009 yılında 

187.300.000’e düşmüştür. 
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   Yeni tip koronavirüs (COVID-19), 2019 yılının aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde 

ortaya çıktığından beri kontrolsüz bir şekilde ve büyük bir hızla dünyanın birçok ülkesine 

yayıldı. Bu olağandışı yayılımın akabinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 

tarihli karar ile salgının “pandemi” olarak nitelendirildiği açıklandı. Küresel risk seviyesi 

‘yüksekten’, ‘çok yüksek’ seviyesine çıkarıldı ve “Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” 

ilan edildi. Salgın her sektörü etkilediği gibi, denizcilik sektörünü de derinden etkiledi ve 

deyim yerindeyse hazırlıksız yakaladı. Birçok ülke, limanlarını geçici bir süre de olsa 

kapatmak veya limanlarına yaklaşan turist ve yük gemilerine karşı yüksek güvenlik 

önlemleri almak zorunda kaldı. Bu önlemler dahilinde birçok turist gemisinin limanlara 

girişine izin verilmedi ve yolcuları derhal karantina altına alındı. 



 

 

   On yıllık krizden sonra toparlanmaya başlayan denizcilik sektörü, pandemiden önemli 

ölçüde olumsuz etkilendi. Wuhan’da başlayan salgının Çin’in diğer bölgelerine de yayıl-

ması, Çin yönetiminin sert önlemler almasına ve birçok bölgede üretim ve hizmetin 

yavaşlamasına hatta durmasına neden oldu. Çin’deki bu gelişmeler küresel tedarik zin-

cirini ve denizyolu taşımacılığını da sekteye uğrattı. Salgının Çin’de başladığı günden, 

şubat ayı sonuna kadar konteyner hat operatörlerinin taşımalarında toplam 1,7 milyon 

TEU’luk bir düşüş gerçekleştiği bildirildi. TEU başına ortalama 1000 dolarlık navlun 

dikkate alındığında, toplam kaybedilen gelirin 1,7 milyar dolar  olduğu tahmin edil-

mektedir. Benzer şekilde, liman ve terminaller de bu krizden oldukça etkilendiler. Bazı 

sektör uzmanları,  

liman ve terminallerin 2020 yılındaki elleçlemelerinde toplam 80 milyon TEU’luk bir 

düşüş olacağını belirtmektedir. Dünya konteyner taşımacılığının liderleri olan MSC, 

Maersk, CMA-CGM gibi büyük şirketler, dünya deniz ticaretinin en büyük aktörlerinden 

olan Çin’e seferlerini azalttıkları gibi yalnızca Maersk, Asya ülkelerine yapılacak, Asya 

kaynaklı 50’den fazla seferini iptal etmek zorunda kaldı ve 14 nisana kadar gemilerde 

tüm mürettebat değişimlerini durdurdu.  Ayrıca 3 Mart 2020 tarihinde, Uluslararası De-

niz Ticareti Odası (ICS), gemi ile seyahat edenlerin sağlığının korunması konusunda 

gemi operatörlerine yönelik tavsiyeler içeren bir el kitabı yayımladı. 

   Ülkemizde denizcilik faaliyet-

leri kapsamında Covid-19’a kar-

şı alınan önlemler ise 14 Mart 

2020 tarihinde Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanı Cahit Turan tara-

fından belirlendi. Yeni önlemler 

arasında en çok göze çarpan-

lardan biri gemiadamı yeterlilik 

belgeleri, gemiadamı cüzdanları 

ve STCW belgelerinin süresi 

halihazırda gemide çalışırken 

biten Türk gemiadamlarına iliş-

kindi. Bu kişilerden virüs tedbirleri nedeni ile ülkemize dönüş yapamayanların belge-

lerinin süresi, geminin Türk veya yabancı bayraklı olduğuna bakılmaksızın, geminin 

sahibi veya işletmecisi tarafından liman başkanlıklarına çalışma sözleşmesinin bir örne-

ğini de içeren dilekçe ile başvurulması halinde, bitim tarihlerinden itibaren üç ay süre ile 

uzatılacak ve bu uzatma işlemine ilişkin bir belge ilgililere verilecektir kararı oldu. Yeni 

Tip Koronavirüs’ün şimdiden global ekonomiyi ve ticareti olumsuz yönde etkilediği, 

hatta sebep olacağı resesyon ile yeni bir global ekonomik krizin kapısını araladığını belir-

ten ekonomistlerin görüşlerinden elbette denizcilik sektörü de kendisine pay çıkartmalı 

ve gereken önlemleri almalıdır. Salgının kaynağı olarak gösterilen Çin’in, dünya deniz 

ticaretinin %40’ından fazlasını karşıladığı ve dünyadaki on büyük konteyner limanının 

yedisinin Çin’de olduğu düşünüldüğünde, denizcilik sektörünü pek de iyimser günlerin 

beklemediği söylenebilir.  



 

 

Gerek ülkemize gerek global deniz ticaretine olan etkilerinin tam olarak anlaşılabilmesi 

için önümüzdeki dönemi takip etmek önemli olacaktır.  

   Öte yandan pandeminin 

getirdiği tüm sorunlara rağ-

men deniz ticaretinin nispe-

ten az hasarla devam ettiği 

de görülmektedir. Bunun 

sebebi, küresel ekonominin 

devamlılığının deniz ticare-

tine göbekten bağlı olması 

ve denizcilik sektörünün 

pandemi ile mücadelede en 

önemli unsur olarak belir-

tilen insan temasının asga-

riye indirilmesi ile sosyal 

mesafenin korunması kuralının uygulanabileceği çalışma ortamına en uygun sektörler-

den biri olmasıdır. Pandemi sebebi ile yaşanan gelişmeler, dünya ticaretinin devamlı-

lığının denizcilik sektörünün ayakta kalmasına bağlı olduğunu net bir şekilde ortaya koy-

muştur. Sonuç olarak pandemi er ya da geç sona erecektir, etkileri azalacaktır ve belki 

de tamamen ortadan kaldırılacaktır. Fakat hayat pandemiden önceki gibi devam etme-

yecektir. İnsanlar, yaşanan bu sıkıntılardan derslerini almış olarak normal hayata 

tekrardan uyum sağlayacaktır. Dolayısıyla denizcilik sektöründe de eğitimlerden liman-

lara, gemi inşadan uluslararası denizcilik kurallarına, deniz hukukundan gemi işletmeye 

kadar her alanda gelişmeler bu yönde devam edecektir. 
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   Ben öncelikle mesleğimden bahsetmek istiyo-

rum. Bu meslekte, özellikle bakım onarım tersane-

sinde, organizasyon ve planlama çok önemli. 

Mühendis olmanın yanı sıra organizasyon ve plan-

lama beceriniz yüksek ise bu tersanelerde iyi bir 

mühendis olabilirsiniz. Kendimde bu özellikleri 

görüyor ve bunun da en büyük sebebinin DÖDER 

olduğunu düşünüyorum. DÖDER’de olmak, görev 

almak, etkinliklerine katılmak öğrenciler için büyük 

bir şans ve fırsat. Benim de hayatımda yaptığım en 

büyük organizasyon DÖDER. Burada insan ilişki-

lerini yönetmek, yönlendirmek, bir şey planlayıp bu 

plana uymak ve bunları organize etmek bizlere 

gelecek iş hayatımızın bir provası oluyor aslında. 

Ben de mesleğe başlar başlamaz bunun artılarını gördüm. Tüm bu organizasyon ve 

planlama işleri, bakım onarım tersanesinde de aranan en önemli özellikler olduğundan, 

burada çalışmak için bana iyi bir tecrübe kazandırdı. Ben tüm bunları bu derneğe 

borçluyum. Buraya üye olmak demek, Türkiye’deki en şanslı öğrencilerden biri sizsiniz 

demek. Biliyorsunuz bizler DÖDER ailesi olarak, Türkiye’deki en büyük öğrenci derne-

ğiyiz. Bir öğrenci sadece derslere katılıp, okulu bitirme gayesi dışında bu tür sivil toplum 

kuruluşlarında, organizasyon, planlama, konuşma, yazışma gibi bir takım iş yaşantısına 

da aktarabileceği beceriler geliştiriyor ve bu sadece gemi inşa alanı, mühendislik gibi 

bölümler değil tüm meslek grupları için oldukça önemli. Kesinlikle herkesin görev alma-

sını, bu saydığım sebeplerden dolayı tavsiye ediyorum. 

   Bu soruya spesifik önce gemi inşa sonra da bakım onarım nezdinde açıklayayım. Gemi 

inşa sektörü, 2008 krizinden önce Türkiye şimdikinden çok daha iyi bir konumdaydı. 

Hatta ilk sıradaki ülkelerden biriydi. Kriz sonrası gemi inşa sektörü durakladı. Türkiye’de 

şimdilerde yavaş yavaş toparlanıyor diyebiliriz. Ülke olarak, tersanecilikte kötü olduğu-

muzu düşünmüyorum. Gemi inşaatında iyi ve kaliteli iş gücüne sahibiz. Olumsuz bir 

yönü varsa bu da şu an yapılan gemilerin dizaynını dışarıdan alıyor oluşumuz. Ben bu-

nunla ilgili gelişmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu sayede çok daha iyi yerlerde olaca-

ğımıza inanıyorum. Bakım onarım tersanesine gelecek olursam, gemi inşaya göre çok  



 

 

 

daha iyi bir konumdayız diyebilirim. Dikkat ederseniz, birçok gemi inşa tersanesi, bakım 

onarım tersanesine dönmüş durumda. Örneğin Avrupa’nın en büyük 8. Tersanesi, 

Yalova’daki Beşiktaş Tersanesi. Ben de burada çalışıyorum. Bakım onarımda diğer ülke-

lere göre iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. GEMAK, DESAN, Kıran… Sıralama ola-

rak bakmazsak bu üçüne, iyi yerlerdeyiz diyebilirim. Kâğıt üzerine öyle gözükmese de 

iyiyiz. Özellikle Türk mühendisler, Avrupa’nın gemi inşa mühendislerine göre çok daha 

kalifiyeli elemanlar. İş hayatımda da gemilerde buna çokça şahit oldum. Biz teknik olarak 

çok daha öndeyiz diyebilirim.  

   Öncelikle, gemilerin beş yılda bir havuz-

lanma gerekliliği vardır. Süreç burada baş-

lar. Gemi, havuza gelmek için bizden bir teklif 

ister. O teklifte, havuzdaki genel işler dışında 

ayrıca yapılmasını istediği bir iş varsa bize 

bunun bilgisini verir. Tersanelerde bu işlerin 

fiyatları bellidir fakat belli değilse ve farklı bir 

iş de isteniyorsa bu durum, pazarlama ve 

teknik departmanında tartışılır, gemiye bir fi-

yat teklifi sunulur. Bu aynı zamanda işin han-

gi tarihte biteceği bilgisini de verir. Bu aşa-

madan sonra geminin havuza girip girmeye-

ceğine armatörler karar verir. 

   Gemi havuzlanma sürecine girdiğinde, 

bizim tersaneden örnek vermek gerekirse; 

gemiye bir planlama mühendisi çıkar (ship 

repair manager ‘SRM’ ). Onun altında ise, 

projeye göre değişiklik göstermekle beraber, 

benim görev aldığım üretim mühendisleri gelir. Örneğin kış mevsiminde benim çalış-

tığım tersanede iş yoğunluğu az olduğu için, üç üretim mühendisi bir de ship repair 

manager gemiye çıkıyor. Bir de bunların yanında dizayn kısmından biri görev alıyor. Biz 

projelere bu şekilde başlıyoruz. Gemiyi havuzladıktan sonra, geminin önceden teklif 

üzerinde belirttiği işleri kontrol etmekle başlıyoruz. Bu işlerin yapılabilirliği, yapılama-

yacak kısımları, işin başlamaya uygun olup olmadığı gibi noktalara değiniyoruz. Biz 

çoğunlukla taşeron firmalarla anlaşıyoruz. Bunu yaparken işleri göz önüne alıyoruz ve o 

alanın temizliğinden, güvenliğine kadar bu işi kime emanet edebilirizi düşünüp ona göre 

kontakt kuruyoruz. İş başladıktan sonra bir de bunların takip süreci oluyor. Sürecin nasıl 

işlediği hakkında her sabah toplantı yapıyoruz. Kurallara ve tersane standartlarına göre 

işin yolunda olup olmadığını kontrol ediyoruz.  

 



 

 

 

   Finalledikten sonra enspektörler, yani armatör dediğimiz kişiler tarafından gemi ile 

birlikte gönderilen yetki sahibi kişiye işi teslim ediyoruz. Bu kişiler genellikle gemi ma-

kine işletme mühendisliği bölümü mezunu, çarkçılık yapmış ya da güverte bölümü me-

zunu oluyorlar fakat uzun süre kaptanlık yapmış enspektörler de olmuyor değil. 

   Gemide zaman zaman teklifte olmayan işler de isteniyor. Ekstra bir iş istendiğinde, işi 

yerinde inceleyip yetkili taşeronu çağırıyoruz. Gelen firma da işin kontrolünü sağlayıp bir 

fiyat belirliyor, biz de ona göre fiyat bildiriyoruz. Taşeronun parasını tersane ödüyor. 

Gemi onaylarsa işe başlıyoruz. Bu söylediklerim ekstra işler için geçerli. Proses bu 

şekilde ilerliyor ve sonlanıyor. Bildiğiniz gibi havuzlarda en büyük işlerden biri raspa 

boya. Bu işlem her gelen gemiye uygulanır. Bunun dışında bir de standart işlerden ör-

nek verecek olursam, overboard dediğimiz valflerle ilgili konuşayım. O valflerin bakımı-

nı gemi muhakkak yaptırmak zorundadır. Özel kesim işler yapılacaksa bunlar da ha-

vuzda gerçekleşir. Geminin hasar görmüş borusu veya sacı varsa bunlar kontrol ve ta-

mir edilir. Ana makinada sorun varsa bunu overhaul (revizyon) etmek gerekir. Bu da 

makine parçalarının tümünün sökülüp, temizlenip, sorunun tespit edilip, yerine geri 

takılacak olması anlamına gelir. 

   Öncelikle, her alanda olduğu gibi kadınların bu alanda da başarılı olacağına tabii ki 

herkes gibi ben de inanıyorum. Bu alanda yaşanabilecek bazı sıkıntılardan bahsetmem 

gerekirse, yeni inşa tersanelerinde iş yükünün fazla olmamasıyla birlikte, bakım onarım 

tersanesindeki şartlar gerek taşeron firmalarla görüşme sıkıntıları gerekse burada açık-

ça hissedilen erkek hegemonyası, makinelerin kadınların fiziki yapısının kaldırabileceği 

fakat bir erkeğin yaratılıştan gelen kas gücünün daha uygun olması gibi olumsuz 

durumlarla karşılaşabilirler. Yine söylemem gerekirse, bir kadın tabii ki tüm bu işlerin 

altından kalkabilecek güce ve zekâya sahiptir, bu konuda erkek kadın ayrımı yapmak etik 

değildir. Benim çalıştığım tersanede de kadın mühendislerimiz elbette var ve çok iyi 

işlere imza atıyorlar. Yakın zamanda taşeron firmada görevli bir kadınla da tanıştım; 

taşeron firmayla çalıştığımızda karşılaştığımız tüm günlük sorunların, örneğin birbiri-

mizle olan iletişimimizde günlük dilde kullanılan birçok argo sözün kadınların yanında 

söylenmediğine şahit oldum ve diyebilirim ki daha çok kadın çalışana ihtiyacımız var. 

Kadınların biliyorsunuz bulundukları her ortamı yumuşatma, idare edebilme ve daha 

doğrusu dengeleyebilme özellikleri bizlerden oldukça fazla. 

   Ayrıca işin ciddi kısmında da kadınlar sivri zekaları ve pratik çözümleriyle içinden çıkı-

lamayacak bir işte bile farklı bakış açılarıyla olayları çözüme kavuşturuyor diyebiliriz. Bu 

sebeple tersaneye de iyi para kazandırıyorlar benim gözlemlediğim kadarıyla.  

 

 

 

  



 

 

 

   Gün geçtikçe kadın yapamaz algısı yıkılıyor ve ben bu sektörde de ilerleyen yıllarda 

daha çok kadın arkadaşımızla omuz omuza çalışacağımıza inanıyorum. Pozitif ayrım-

cılık kısmına da gelecek olursam, pazarlama departmanına biri alınacak ise ben kar-

şımda bir kadın bulmayı yeğlerim, bu da az önce saydığım sebeplerdendir. İşverenler 

saha kısmında, fiziki güç olarak kadın eleman çalıştırmakta çekimser kalsalar da dedi-

ğim gibi bu zamanla aşılacak bir konudur.  

   Benim en zorlandığım kısım işin bitiş saati oluyor. Bu hiçbir zaman net değil ve dola-

yısıyla sosyal hayatımı oldukça kısıtlıyor. Bu tabii yeni inşa tersanesi için değil, bakım 

onarım tersanesi için söylediğim bir durum. Gemiler gelmeden önce onlara işin biteceği 

tarih belirtiliyor, bir süre veriliyor; o sürede gemiyi çıkarabilmek çok önemli. Bu sebeple 

sık sık mesaiye kalma durumumuz oluyor, hayatınızda iş dışında çok az şeye ve kişiye 

vaktiniz kalıyor. Bunun dışında bir sorun var diyemem.  

   Bu iş oldukça yoğun tempolu bir iş. Geminin içinde sayısız tur atıyorsunuz, defalarca 

merdivenleri inip çıkıyorsunuz, taşerona verdiğiniz işin takibini yapmak yine sizin 

sorumluluğunuzda çünkü planlama mühendisi işin işleyişini taşerona değil size soru-

yor. Bir gemi düşünün 230 metre olsun. Bunun içinde her alanda günlük koşuşturma-

canızı bir hayal edin. Fizyolojik olarak bu yorgunluk ve fazla mesainin getirdiği uyku-

suzluğu sayabilirim size.  

   Bu kontrollerin sağlanmasının yanında az önce de bahsettiğim her gemide yapılan 

raspa boya işleri var, bunlar da oldukça yorucu ve uzun zaman alan işler. Bunu yapar-

ken soluduğunuz hava da çok kaliteli diyemem. Geminin içindeki birçok tankın bakımını 

sağlamak da ayrı bir iş ve bu tanklar kimi zaman pis su, tuvalet suyu, yakıt tankı gibi çok 

da hoş olmayan şeyler barındırıyor, bu işte her şeyi göze almalısınız. Geminin a’dan z’ye 

bakımı bunları da içeriyor.  

   Psikolojik açıdan bakarsak da bakım onarım tersanelerinin üstlendiği iş sorumluluğu 

fazla, zamanlaması çok önemli bir iş. Geminin zamanında buradan çıkmaması, arma-

törler ve müşterilerin sizin üzerinizde baskı kurması ve gerilim çıkması demek. Bu yüz-

den stres faktörü oldukça fazla diyebilirim.  

   Hava şartları her bakımdan bizim işimiz için önemli bir faktör. Örneğin en çok yapılan 

işlem raspa boya, yağmurlu bir günde yapılamaz. Boyanın ikinci ve üçüncü katını atmak 

için kurumasını beklemek de gerekir, hava sıcaklığı ve yağış durumu burada da devreye 

girer. Geminin sadece raspa boya işi kalmışsa ve hava şartlarından dolayı gerçekleş-

tirilemiyorsa, bu geminin tersaneden ayrılacağı süreyi uzatacağı için bir sorun yaratır 

fakat bu gibi olaylar sonradan gelişen aksilikler ve insanların dışında oluşacağı  



 

 

 

için bu durumda elimizden bir şey gelmez. Kaynak işleri de ona keza yağışlı ve çok rüz-

garlı bir günde yapılırsa çatlamalar meydana gelir ve bu asla istenmeyen bir durumdur. 

Bir geminin havuz periyodu bittikten sonra Tuzla’dan çıkmak için manevra yapması 

gerekir. Biliyorsunuz, Tuzla’da manevrayı sadece Türk kılavuz pilotlar yapabilir. Gemi 

tersaneden çıkmaya hazır olsa dahi hava şartları buna izin vermezse, gemi beş saat, on 

saat ya da bir gün fazladan tersanede beklemek zorunda kalabilir.  

   Tersanelerdeki iş kazalarında bir artış ya da düşüş oldu diyemem ama size alınan 

önlemlerden kısaca bahsedeyim. Bir tanker gemisinden örnek verecek olursam, Tuzla 

Koyu’ndan içeri alınıp, tersaneye girişi sağlanacak bir tankerin önce açıkta ‘gaspri’ dedi-

ğimiz, gaz ölçümleri yapılır. Herhangi bir sorun yoksa tersaneye alınır. Bir gemi tersa-

neye alındığında gemiye ilk çıkanlar, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları olur, onlara kısaca 

İSG de denir. Gemide tehlike oluşturacak yerler var ise oralara şerit çekerler, uyarı 

levhaları asarlar. Gemi girmeye müsait değilse de ‘girilmez’ tabelasını asarlar. Yangın 

için alınan tedbirler için de geminin belli yerlerinde yangın tüpleri var. Sigara içme alan-

ları da işaretlenmiş durumda, o alanın dışında kesinlikle sigara içmek yasak. İşi kolay-

laştırmak için kurulan iskelelerin denetimini de iş sağlığı ve güvenliği uzmanları yapar. 

Nasıl kurulacağı ve güvenliği kontrol edilir. Çalışılacak alanın arkasında yakıt tankı var 

ise bu da kontrol edilir, bildirilir, işaretlenir. Bunlar alınan önlemlerden bazıları. Öncelik 

her zaman güvenlik ve sağlık olmalıdır.  

   Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği okuyan arkadaşlara öncelik veriliyor. 

Bunun yanında gemi makineleri işletme mühendisleri de var. Gemi makineleri mühen-

disi ise ve deniz tecrübesi varsa bu tersanelerde mekanik kısımda da çalışabilirler. 

Kaptan çok fazla gördüm diyemem. Malzeme mühendisleri, kalite kontrol kısmında çalı-

şabilir. Makine mühendislerinin çalıştığı alanlar kısıtlı diyebilirim. Birçok tersane bir de-

partmana sadece tekniker alıyor ve bu da genellikle dizayn kısmı oluyor.  

   Gemilerin bir supply şirketi oluyor ve bu şirketler gemilerin malzemelerini tedarik eden 

yerli şirketler oluyor. Burada çalışanlara ‘shipsupplyer’ deniyor ve bu kişilerin tüm tersa-

nelere giriş yetkisi oluyor. Gemi, tersaneye geldiğinde, shipsupplyer gemiye çıkmadan 

önce kendini tanıtır, gemi isterse tüm malzemelerini bu şirketten tedarik eder. 

   Acentelere de bu alanda sıkça rastlıyoruz. Biliyorsunuz bir geminin Türkiye’deki liman-

lara yanaşması ve yük alıp boşaltması için bir takım izinlere ve sertifikalara ihtiyaç 

duyuyor. Bunları sağlayan ve takibini sağlayan da işte bu acente şirketleri.  

 

 



 

 

 

   İşçiler bu iş konusunda tecrübeli olmalılar. Örneğin herkes kaynak yapabilir ama işin 

sağlamlığı önemlidir, bu işe yıllarını vermiş olması önemlidir ve bu kişilere biz de 

‘ustabaşı’ deriz. Ustabaşı, taşeron elemanları da denetleyen ve görev dağılımı yapan 

kişidir. Bizim tersanede genellikle sabah sekizden akşam beşe kadar çalışılıyor. İsteyen 

beşten sonra da kalabilir, bu da mesai olarak işleniyor. İşçiler tersanede en alt gruptadır 

konum olarak. Ustabaşı, usta, yardımcı diye sıralayabiliriz. Ustabaşı işi görüp, diğerlerine 

nasıl yapılacağını anlatır, usta da o direktiflere göre işi yerine getirir. Yardım kısmı ise 

ustaya elektriğini çeken malzemeleri getiren kişi demektir.  

   Teknikerler, genellikle meslek liselerinden mezun oldukları için teorik bilginin yanında 

görerek öğrenme yani pratik bilgiye de sahiptirler. İşi tanıdıkları ve nasıl yapılacağını 

bildikleri için, bunu öğrenerek geldikleri için bir mühendise göre, uygulamada daha iyi-

dir diyebilirim. Tersanelerde de teknikerler bu yüzden önemlidir.  

   Gemi makine mühendisliği okuyanlar, tersanelerin mekanik kısımlarında önemli rol 

oynar. Ana makine işi, şaft işi gibi işleri yaparlar. Bu kişiler bir gemide tecrübe kazan-

mışsa, gemi inşa mühendislerine göre işi biraz daha iyi kavramışlar ve daha iyi yapa-

biliyorlar demektir.  Ben buradaki tersanede, güverteci çok fazla görmedim, bir gemi pro-

jesi geldiğinde bu işle de genellikle gemi inşa mühendisleri ilgileniyor. Bunun yanında, 

gemi sahibi tarafından görevlendirilen kişilerin arasında muhakkak bir güverteci olur ve 

tüm güverte işlerini o denetler. 

   Her işte olduğu gibi biz de yemekhaneden, gemiye çıkışa kadar olan tüm alanlarda 

öncelikle sosyal mesafeye dikkat eder olduk. Yerlere gerekli uyarı çizgileri çekildi. Ku-

rallara uymayanlara ciddi uyarı ve yaptırımlar getirildi. Girişlerde ateş ölçümü muhak-

kak yapılıyor. Maskesiz çalışmak diye bir durum söz konusu bile değil artık, bunun için 

de gerekli uyarılar yapıldı, önlemler alındı.  

   Tersaneye yanaşacak olan gemilere uygulanan bazı kurallara, mürettebata korona 

testi yapılması da eklendi. Herkesin negatif olması durumunda yanaşmalarına izin ve-

rilir oldu.  

   Bizi bu şartlar altında olumsuz etkileyen şeyler ise maskeyle devamlı çalışmanın ge-

tirdiği nefes alma, fazlaca terleme gibi durumlar oldu. Yüzümüze yapışan toz miktarı  

 



 

 

 

terle birlikte bizi hayli zorlamaya başladı diyebilirim. Ben de herkes gibi bu günlerin bir 

an önce atlatılmasını temenni ediyorum.  

   Bana kalırsa tersaneler en az etkilenen sektör oldu. Biz sokağa çıkma yasaklarında bile 

burada çalışıyorduk. İlk iki, üç aylık süreçte önlem amaçlı bazı şirketler tersaneye gelecek 

olan gemilerini geri çekti fakat sonradan bir yoğunuk yaşadığımızı söyleyebilirim. Bu 

sırada tabi ki ustabaşılardan, işçilerden rahatsızlananlar oldu, işe gelemediler, bizlerin 

bu durumda iş yükü arttı, zaman zaman da sekteye uğradı. Gemi bakım onarımı hafife 

alınacak bir mesele olmadığından ve insanlar bu işten para kazandığından, tersane işleri 

eskisi gibi gidiyor diyebilirim, ortada bir mecburiyet var çünkü. Olumsuz anlamda çok 

fazla etkilendik diyemem bu yüzden.  

   Yabancı diliniz yoksa çalışamazsınız. Bu konuda fikrim bu kadar net. Gemideki mü-

rettebattan tutun da az önce bahsettiğim enspektörler her zaman Türk olacak diye bir 

kural yoktur, Hintli de olabilir, Filipinli, Ukraynalı, Rus, Alman, birçok milletle muhatap-

sınız ve ortak bir dil bilmek zorundasınız. Ağzınızdan çıkacak her söz size karşı bir koz 

olarak kullanılabilir ve buna da çok dikkat etmeniz gerekir. Şöyle ki siz işinizde çok iyi-

siniz ve tecrübelisiniz bunu Türkçede akıcı ve ikna edici şekilde ifade edebildiğiniz gibi 

ikinci bir dilde de karşı tarafa anlatabilmeniz gerekiyor işi almanız için. İfade bozukluğu 

size ‘’Bana bu şekilde anlatılmadı, ben sizin anlattığınız gibi bu işi yaptım.’’ şeklinde geri 

dönebilir ve bunun yaşanmasını hiç birimiz istemeyiz. 

Bazı durumlarda da yabancı dil bilmeyen elemanlar, müşteriler için olumsuz bir etki 

yaratabilir. Terimler, işleyiş, her şey yabancı dil üzerinden ilerliyorken, işi yapacak kişinin 

dil bilmiyor olması müşteriye “tecrübesiz, iyi iş çıkaramaz” şeklinde yansıyabilir.  

    İngilizce artık dil olarak sayılmıyor bile. Herkesin yeterli 

seviyede bildiği kabul ediliyor günümüzde. Böyle de 

olması gerekiyor. ikinci bir diliniz varsa, özellikle öne çı-

kan diller Yunanca, İtalyanca, Arapça, Ruşça… Bu dil-

lerden birini biliyorsanız öne çıkma şansınız çok daha 

yüksek. Türkiye’de en çok Yunan armatörler oluyor. Yu-

nanca bilen birini hemen pazarlama alanında işe ala-

bilirler örneğin. Kısacası, dil bilmek bu sektörde olmazsa 

olmaz.  

   Bakım onarım tersanesinde çalışacak arkadaşlar için konuşmam gerekirse; plan-

lama, organizasyon, insan ilişkileri, yabancı dil konularının üzerine eğilsinler. Bunlara 

sahip biri iyi bir bakım onarım mühendisi olabilir. Yabancı ya da Türk farketmeksizin, 



 

 

tüm dillerde ve insanlarla güçlü bir iletişim bu işte şart. Emir vermekle, yönetmek 

birbiriyle ayrılmaz bir bütün olmakla beraber, saygı duyulan kişi olmak bir işi yürütmede 

ve yaptırım aşamasında en önemli faktördür. İnsan ilişkileri dediğim boyut da budur.  

   Tavsiyem, az önce saydığım maddelerde kendini geliştirmek isteyen arkadaşlar, okul-

ların kulüplerine üye olsunlar, sosyal yaşamın getirdiği bir takım kurallar, ekip olma 

bilinci, yöneticilik gibi kavramları tatsınlar ve hayatlarına entegre etsinler.  

   Bu işe başlamaya karar verdilerse, iş konusunda ne kadar planlı ve titiz olmaları ge-

rektiğini ve bunun yanında bu planlamayı özel hayatlarına dahil edemeyeceklerinin far-

kında olsunlar. Daha önce de bahsettim, bu iş saati olan bir iş değil. Severek yapabil-

mek de ayrıca çok önemli.  

   Maaş konusuna da değinmem gerekirse ki eminim bu da merak edilen bir konu; gemi 

inşa işi, bakım onarım ve yeni inşa olarak ikiye ayrılmış durumda. Bakım onarım tersane-

sinin beden gücü, stresi, iş yoğunluğu ve çalışma saatlerinin esnekliği, yeni inşaya göre 

daha fazla olduğundan, bu alanda çalışanların maaşları da biraz daha fazladır. Türkiye 

şartlarında bakım onarım maaşları ortalamanın üstündedir diyebilirim. Burada alınan 

maaş, kolay kolay her meslekte yeni başlayan birinin alacağı maaşa benzemez. Yeni 

inşa biraz daha rahattır, hafta sonu tatilleri vardır, bu yüzden bakım onarımdakiler kadar 

almazlar diyebilirim.  

   Hepinize çok teşekkür ederim. Duygu-

landım ve gururlandım da ayrıca. Geçen 

sene bu dernekte soruları soran tarafta 

iken bu sene sorulan tarafta olmak çok 

farklı bir duyguymuş. Bana bu şansı 

tanıdığınız için başkanınız Ali Fatih 

Yazar’a, komisyon başkanı Erkan Gün-

doğdu’ya, yönetimden sorumlu Tuncay 

Binici’ye, başkan yardımcısı Arca Çap-

raz’a, röportaja katılan dernek üyesi 

Selen Yüce’ye, hepinize teker teker 

teşekkürlerimi sunuyorum.  

   Bu dernek kesinlikle daha da büyüme gelişme potansiyeline sahip ve şimdiki yerinden 

daha da üstte olmalı diye düşünüyorum ve bunun olacağına da inanıyorum. Birçok 

arkadaşımız bu derneğe vaktini ayırıp, gönülden işini yapıyorsa, her yıl bir şeyler katarak 

ilerliyor demektir.  

   DÖDER bana çok şey kattı. Bu meslek için saydığım tüm yeteneklere bu dernek saye-

sinde sahip olduğumu ve işimde de bu yüzden iyi olduğumu düşünüyorum. Ben ocak 

ayında mezun olacağım fakat iki yıla yakın süredir çalışıyorum, bu da yine DÖDER saye-

sinde kurduğum network ve dernekteki abi-kardeş ilişkileridir. Bu imkanlara, bu derneğe 

katılan herkesin sahip olacağını samimiyetle söyleyebilirim. Herkes tanımalı ve bir 

parçası olmalıdır.  



   Türkler’in tarih sahnesine çıkış yeri 

kabul edilen ve uzunca bir dönem varlık-

larını sürdürdükleri Orta Asya’nın, step 

iklimine sahip geniş bozkırlarının, açık 

denizlere çıkış kapısı olmaması ; Türk-

ler’in, bu bozkırlarda geçirdikleri sürede 

deniz ve denizcilik faaliyetlerine ilgi duy-

madıkları düşüncesini akıllara getirebilir.  

Oysa Türkler, karaların ve suların birbi-

rini tamamlayan bir olgu olduğuna ina-

nıyor ve Türk Kağanı Türk’ü yerlerin ve suların sahibi olarak görüyorlardı. Bu düşün-

celere Orkun Kitaberleri’nde sıkça rastlamaktayız. Kültigin Kitabesi’nde yer alan  

‘’Ecdadımızın tutmuş olduğu yer,su sahipsiz olmasın diye az milletini tanzim ve tertip 

ettim.’’ ifadesinde, yerlerin ve suyun ayrılmaz bir bütün olduğundan bahsedilmektedir. 

Aynı şekilde, Bilge Kağan Kitabesi’nde, Türk Devleti’nin bekasının, yerinden ve suyun-

dan ayrılmamak olduğu da kabul edilmiştir. Yenisey Yazıtları’nda da ölümden ‘’Hem 

yerimden hem suyumdan ayrıldım.’’ diye bahsedilir. Bu kutsallığa başka bir örnek de 

Oğuz Kaan Destanı’nda, Oğuzlar’ın üç-ok kolunu oluşturan oğullarına ‘Gök, Dağ , Deniz’ 

isimlerini vermesi gösterilebilir. 

   Su, canlılığın devamı ve hayati bir ihtiyaç olması dışında, Türkler için bir ülkü ve felse-

fenin kaynağı olmuştur. Her şeyin sudan yaratıldığına olan inançları yüzünden suya 

derin bir saygı duymuşlardır. Türkçe’de ‘gemi’ anlamına gelen ‘kimeg ‘(kéme) kelme-

sinin kaynağı olduğu düşünülen Kimekler, İrtiş Nehri’ni kutsal saymışlardır. Kimekler, bu 

akarsuyu geçebilmek için gemi inşa etmişlerdir.  

   Dokuz Oğuz ve Kimek Boyları için Issık Gölü kutsal sayılıyordu ve gölün çevresini tavaf 
ederek gölü kutsadıklarına inanıyorlardı. Asya Kıtası’nı  boydan boya ayıran, dünyanın en 

büyük nehirlerinden biri olan 
Yenisey ve Lena, tarih boyunca 
Türk kültürünün ve medeniyet-
lerin oluşmasında önemli bir rol 
oynamıştır. Orta Asya mitoloji-
sine göre bu devasa nehirler; 
kaynakları cennette olan, gökten 
inen ve dünyada insanoğlunu 
besledikten sonra denize dökü-
lerek, yer altı dünyasında kaybo-
lurlardı.  

 
 

  



   Çin ve Hindistan kıyıla-

rından başlayan, Avru-

pa’nın en uç kıyılarına ka-

dar ulaşan ticaret yolları, 

temelde bir kara yolu ol-

masına rağmen yer yer 

nehirler ve göller ile bö-

lünmekte ve denize bağ-

lanmaktaydı. Asya içlerin-

den geçen ticaret ker-

vanları da bu yolu izle-

mek durumunda kalıyor-

lardı. Bu güzergahta olan 

İskit, Göktürk, Hazar, Pe-

çenek gibi Türk toplulukları da bu durumdan faydanalarak, sağladıkları taşımacılık 

servisleri ile ticaret yolları üzerinde önemli rol oynuyorlardı. 

   Türkler için denize ulaşmak her zaman bir ülkü olmuştu. Bu durum, Kültigin Yazıtı’nın 

güney yüzünde yer alan ‘’Doğuda Şantung Ovası’na kadar ordu sevk ettim, denize ulaş-

mama az kaldı.’’ ifadesinden de kolayca anlaşılabiliyordu. Yine aynı kitabede ‘’Batıda İnci 

(Siderya) Nehri’ni geçerek Demir Kapı’ya kadar ordu sevk ettim.’’ ifadesi de bize, Türk-

lerin nehirleri aşabilmiş/aşabilen bir toplum olduğunu göstermektedir. Bu duruma bir 

diğer örnek de Bilge Kağan Kitabesi’nde yer alan ‘’Türgiş’e doğru Altın Orman’ı aşarak, 

Kirtiş Nehri’ni geçip yürüdüm.’’ gösterilebilir. 

   Türklerin bir diğer su taşımacılığı faaliyeti de Avrupa Hunları dönemine uzanmaktadır. 

Tuna çevresine yerleşen Hun Boyları, burada yaptıkları kayıklarla, nehirde insan ve yük 

taşımışlardır. 

   İslamiyet öncesi Türklerin su yolu taşımacılığına ait en iyi örnekler Hazarlar döne-

minde ortaya çıkmıştır.Hazarlar, 7. ve 11. yüzyıllar arasında Hazar Denizi’nin çevresinde; 

Van Gölü’nden , Karadeniz kıyılarından Kiev’e ; Aral Gölü’nden, Macaristan’a kadar olan 

geniş topraklarda hüküm sürmüş bir Türk devletidir. Hazarlar, başlangıçta Terek Nehri 

boyunda iken daha sonra İdil, Yayık, Don ve Kuban nehirlerinin havzalarına yayılmış, 

önemli ticaret yollarını kontrol altına 

almışlardır. İslam tarihçileri tarafın-

dan Hazar, Bulgar ve Burtas toprak-

ları arasından geçen Burtas Nehri 

üzerinde, Türklerin yoğun olarak ti-

caret gemileri işlettikleri belirtilmiş-

tir. Aynı şekilde Hazar Türkleri’nin, 

Bulgar Türkleri ile Volga Nehri üze-

rinde gemilerle ticaret yaptığı da bi-

linmektedir.  

  



 

Hazarlar, Hazar Nehri havzaları ve Karadeniz kıyılarının üzerinde hakimiyet kurup, bu 

sularda gemilerle ticaret yaparak zenginleşmişlerdir. Ünlü seyyah IbnFadlan (Arap din 

bilgini,diplomat), Maveraün nehir bölgesinde, Ceyhan’a gitmek için Buhara’dan gemi 

kiralayarak Harezm’e geçtiğini ve bu yolun 200 fersah (600 mil) olduğunu belirtmiştir. 

Harezm’e vardığında, havaların ısınması ile Ceyhun Irmağı’ndaki buzlar çözülmüş, yol-

culuğuna buradan devam etmiştir. IbnFadlan bu ırmaklar üzerinden geçerken, deve deri-

sinden yapılmış keleklerin kullanıldığını, bunlar yardımıyla ticari malların, hayvanların ve 

insanların taşındığını aktarmıştır. Uygurlar’a gönderilen Çin elçisi Wang Yen-Te de Sarı 

Nehri geçerken, Türkler’in yapmış olduğu kelek ulaşımını anlatmıştır. Ayrıca , Beş Balık 

merkezine geldiğinde, Uygur Kağanı Arslan Han’ın, Çin heyetinin şerefine gölün dört bir 

tarafında davullar çaldırarak, gölde kayıklarla gezinti yapıldığını da aktarmıştır. Bu anlatı-

lanlardan da anlaşılacağı gibi Türkler sadece ticari olarak değil, eğlence amaçlı da 

kayıklar yapmıştır. 
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   Atlantis  Okyanusu’nda bulunan Bermuda 

Şeytan Üçgeni, esrarengiz bir bölgedir. Bir-

çok iddianın odağında  araştırmalar sürdü-

rülmüş ve uzun yıllar  birçok kişi tarafından 

açıklanamamış, doğaüstü güçlerin eseri 

olarak anılmıştır. 

 

   Açıklanamayan gemi, tekne ve uçak kazalarının 

artması ile bu kadar dikkatleri üzerine çeken  bu 

bölge için ilk başlarda manyetik alan etkisi den-

miştir. Bu manyetik alanın Dünya dışı varlıklar 

tarafından oluşturulduğu hatta Kristof Kolomb’un 

tuttuğu günlüklerde dahi gökyüzünde uçan ta-

nımlanamaz cisimler olduğu iddia edilmiştir. Ani 

hava değişimleri, metan gazı ve sıcak su çıkışı, 

git-gel dalgaları gibi olaylar da buna bağlanmıştır. 

   Tüm bu düşüncelerin ardından, bunun olağa-

nüstü bir  durum değil sadece doğal gaz olayı 

olduğu ortaya çıkmıştır. Yer altındaki doğal gaz, 

okyanusla kaplı kara parçasından çıktığında, dü-

şük sıcaklığın etkisiyle hidrat, beyaz, tebeşirimsi 

bir katıya dönüşmüş, ardından geçen sıcak su 

akıntısı ile hidrat erimiş ve çok hafif olduğu için 

karaya yükselmiştir. Bu sebeple de okyanus yo-

ğunluğu düşmüştür. Gemiler bu bölgede ardında hiçbir iz bırakmadan okyanusun dibine 

gömülmüş ve sonrasında okyanus eski haline dönmüştür. Düşen uçaklar içinde aynı 

sebep geçerlidir. Doğal gaz havadan bile hafif bir madde olduğu için havaya yükselmiş 

ve oradan geçen uçakların da bozularak, düşmelerine sebep olmuştur. 

   Gizemli hikayelere sahip, aslında doğal gaz kaynaklı yaşanan olaylarda adı geçen bu 

üçgenin köşelerinin, Bermuda, Miami ve San Juan olduğu düşünülmektedir. 
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   Günümüzde, korsanların efsaneleşmiş ol-

duğu düşünülse de son zamanlarda Gine Kör-

fezi’nde gerçekleşen saldırılar bu düşünceyi 

çürütür niteliktedir. Dünya üzerinde gerçekle-

şen korsan saldırılarının %90’a yakını Gine 

Körfezi’nde yaşanmaktadır. Uluslararası De-

nizcilik Bürosu’nun (BIM) açıklamış olduğu 

verilere göre Gine Körfezi’nde 2018 yılında 78, 

2019 yılında ise 121 korsan saldırısı gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu korsan saldırı-

larında yıllık yaklaşık 13-16 milyar dolar kayıp söz konusudur. Bu saldırılara verilebilecek 

en güncel örnek; Nijerya açıklarında 2019 yılının Temmuz ayında yaşanan Paksoy-1 adlı 

Türk gemisine düzenlenen saldırıdır. 18 kişilik Türk 

mürettebattan 10’u fidye karşılığında rehin alınmış, 

gemideki iletişim ve seyir cihazlarına zarar verilmiştir. 

Kaçırılan bu gemiciler güvenlik güçlerinin düzenlediği 

operasyon sayesinde başarılı şekilde kurtarılmıştır. Ya-

şanan bu saldırıların ardından Gine Körfezi uluslararası 

denizcilikte en tehlikeli sahalardan biri olarak tarihe 

adını yazdırmıştır. 
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   21. yüzyılın İstanbul’unda, Gülhane’den Sir-

keci’ye inip etrafınıza baktığınızda şık saat 

dükkânları, tatlıcılar, kırtasiyeler ve Sirkeci Tren 

Garı sizleri karşılar. Kadıköy ve Üsküdar vapur-

larını beklediğimiz rıhtımlarda da günümüzde 

pek çok insanın ve seyyar satıcının telaşını gör-

mek aşikârdır. Fakat II. yüzyılın İstanbul’unda yaşamış olsaydınız, aynı istikamette bir 

yürüyüş yaptığınızda sizleri çok güzel bir koy ve buradaki hem askeri hem de ticari 

faaliyetler gerçekleştiren Neorion Limanı kucaklamış olacaktı. Bugün üzerinde gezin-

diğimiz Sirkeci, o dönemlerde türlü denizcilerin ve temiz İstanbul suyunun kıvançla 

doluştuğu şehrin ana ve nadide bir limanıydı. 

   Hepimiz İskandinavya’nın iri yapılı, savaşçı çocuk-

ları Vikinglerin adını duymuşuzdur. Gerek filmlerde 

canlandırılan, gerekse denizcilik kitaplarında okudu-

ğumuz Vikingler, uyduların olmadığı, güneşin görün-

mediği, görüşün neredeyse sıfıra indiği zamanlar 

sizce yollarını nasıl buluyorlardı? Göksel seyrin 

moda olduğu ve matematiksel argümanların kulla-

nılmadığı o dönemlerde Güneş Taşı kullanıyorlardı. Bu taş, karstik yapısı sayesinde 

güneş ışığını içerisinde çift kırıp, doğru bir konumda tek yansıtıyordu ve bu sayede 

güneşin nerede olduğunu anlamada Vikingli denizcilere yardımcı oluyordu. 
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   Film Atlantik Savaşı’nda yer almış olan Amerikan denizcilerini ko-
nu almaktadır. Amerikalılar için o dönemde çok önemli olan ticaret 
gemileri ve mallarını sahiplerine ulaştırmaktır. Bu yolda gemilerin 
karşılaşacağı zorluklardan bir tanesi Kara Çukur olarak adlandırılan 
Atlantik hava sahasının dışında oldukları ve U-Bot’ lara karşı savun-
masız oldukları bölgedir. Hava koruma Greyhound ve diğer gemileri 
Atlantik sınırına kadar getirdikten sonra donanmadan ayrılır ve 
askeri birlikler ve hafif savaş gemileri ile yollarına devam etmekte-
dirler. Kara Çukur’dan çıkana kadar Alman Denizaltıları ile savaşır 

Greyhound. Hava ko-rumanın yardımıyla kurtulan Greyhound’a hasarlarını düzeltmesi 
için tersaneye gitmesi emredilir. Greyhound, konvoy tarafından iyi yolculuklar mesajını 
alır ve yolculuğunu tamamlar. 

Derin Sular, deprem sonucu yeraltındaki laboratuvarları yıkılan 

araştırmacı bir sualtı mürettebatının, güvenliği sağlamak için 

verdikleri ölüm kalım savaşını konu ediyor. Bir grup denizaltı ekibi, 

suyun altındaki laboratuvarlarında araştırma yapmaktadır. Çalış-

maların devam ettiği sırada, okyanusun dibinde yıkıcı bir deprem 

meydana gelir. Deprem, laboratuvarın hasar görmesine neden 

olunca, araştırmacılar binlerce km denizin altında mahsur kalır. 

Ölüm kalım savaşı veren ve en büyük korkularıyla yüzleşen ekibin 

bu süreçte karşılarına ummadıkları zorluklar çıkar. 

Tarih öncesinden kalma bir canavarı durdurmaya çalışan Johns 

Taylor'ın hikayesini anlatıyor. Uluslararası bir deniz altı gözlem 

programının parçası olan derin deniz sualtısı, soyunun çoktan 

tükenmiş olduğu düşünülen büyük bir yaratık tarafından saldırıya 

uğrar. Hasar gören denizaltı, mürettebatı içeride kapana kısılmış bir 

halde, Pasifik Okyanusu'nun en derin yerinde durmaktadır. Vizyoner 

Çin okyanus bilimcisi, kızı Suyin'in gönülsüzlüğüne rağmen, 

mürettebatı kurtarması için uzman derin deniz kurtarma dalgıcı 

Jonas Taylor'ı tutar. Taylor sualtının çevresinde süzülen bu canavarla daha önce de 

karşılaşmıştır; tarih öncesinden kalan ve iki buçuk milyar yıl önce soyunun tükendiği 

zannedilen, 23 metrelik bir Megalodon. Taylor aşağıda sıkışıp kalmış herkesi kurtarmak 

için kendi hayatını riske atmalı, korkularıyla yüzleşmeli ve dünyanın en tehlikeli 

yırtıcısının karşısına çıkmalıdır... 



  

 

  

   Adım Adım Knots, yelken, balık tutma, kamp, tırmanma ve dekoratif 

kullanımlar için en kullanışlı 100 düğümü sunar. Otoyolcu aksama-

larının, maymun yumruklarının ve diğer birçok önemli düğümün nasıl 

bağlanacağını açıklar. Net ve anlaşılır görüntüleri size tam olarak ne 

yapmanız gerektiğini gösterir.

   Bu vazgeçilmez kitap, ihtiyacınız olan düğümü tanımlar. Tırmanıyor 

musunuz ve güvenli bir düğüme bağlı mısınız? Sekiz figürünün ayırt 

edici şekli, doğru bağlandığını kontrol etmeyi kolaylaştırır. 

   Kitaba bağlı bir alıştırma ipiyle birlikte gelir, böylece tamamen kendinize güvenene 

kadar düğümleri istediğiniz kadar çalıştırabilirsiniz.  

''Bernard Moitessier, 1968-1969 yıllarında hiçbir yere uğramadan, 
yelkenle tek başına yaptığı bir buçuk dünya turu ile uluslararası bir 
üne ulaştı. Bu yolculuğunun sonunda yayınladığı ve birçok dile 
çevrilen Uzun Yol şüphesiz kitaplarının en simgesel olanıdır. Bu 
kitap, bir insanın, teknesinin, çevresindekilerin tam uyum içinde, hep 
beraber iç içe girdiği, titreştiği bir ezgi, bir deniz şiiridir. Bernard 
Moitessier, Sunday Times'in organize ettiği; tek başına, hiçbir yere 
uğramadan ve yardım almadan 'Golden Globe' dünya turu yarışı için 
Plymouth'dan 22 Ağustos 1968'de yola çıkıp, yarışı galip olarak tamamlamak üzereyken 
finiş hattına gitmekten vazgeçip Pasifik'e doğru yola devam etmeye karar verdi... Bütün 
normların dışındaki bu denizci, insanın ve teknesinin, ara ara sevimli, ara ara vahşi bir 
hayvan gibi kükreyen denizde, direncinin sonuna kadar gitmeyi hedefledi. Bu, o devirde 
yelkenle yalnız başına yapılan en uzun yolculuktu. Deniz ve gökyüzü arasında yunuslar, 
uçan balıklar, kuşlar ve yıldızlarla, hiç karaya çıkmadan tek başına yapılan 37455 mil...'' 

 

''Bir insan okyanusun ortasında, 1,67 metre çapındaki bir botun 
içinde fırtınalarla, köpekbalıklarıyla boğuşarak, üstelik içeceği suyu, 
yiyeceği kendi temin ederek kaç gün yaşayabilir? Bu şartlarda 76 
gün hayatta kalmayı başarabilse bile sinir sistemi böyle bir ortama 
dayanabilir mi? Bu kitapta işte bu soruların cevapları, gerçek kahra-
manının kalemiyle, üstelik kendi çizimleriyle anlatılıyor. Steven 
Callahan, Başıboş'ta cansalında tuttuğu notlarla sadece hayatta 
kalma mücadelesinin teknik yanlarını değil, yaşadıklarının duygusal 
etkilerini de akıcı bir dille anlatıyor.1986 yılında "Adrift" adıyla 

yayınlanan bu kitap tam 36 hafta New York Times Bestseller (en çok satan kitaplar) 
listesinde yer aldı ve günümüze kadar 19 dile çevrildi… Ayrıca Steven Callahan'ın kitabı 
pek çok filme esinti kaynağı olduğu gibi kendisi bizzat Pi'nin Yaşamı (Life of Pi) ve 
Denizin Kalbinde (In the Heart of the Sea) filmlerinde de danışman olarak görev aldı.'' 



 

 

Çanlar, sirenler ve halatlar, 

Ayrıca bin pare yükü soluğumda ıssızlığın. 

Arduvaz rengi göğün altında, 

Soluk dalgalarla yumruklaşır paslı kollarım, 

Çetin kasırgalar boz naralarla asılı tepemde, 

Boşaltmakta kinini yağmurla güvertemize. 

Hınçlı bir gülbank taşıyor rüzgar geldiği yönden 

Demirden kızgın bir maşayı andıran gemimizle, 

Çok miller çektik denizin çelik mavisi gözlerinde. 

Tamahkâr bir bakışla yaklaşıldığında, 

Unutulacak ne de çok şey var geride kalan. 

Yalnız bir şey de var ki ederi vefasızlık etmez, 

Hengâmesinden bin türlü ders çıkarılan, 

Dehşeti en büyük öğretici olan denizin. 

Bekleyen biri var dört bucak dünyanın, 

Belki loş, belki kirli, belki de şaşaalı limanlarında bizi. 

Hakkı hiçbir zaman ödenmez! 

İster yüzü suya değsin, 

İster bulansın liman tozuna,  

Ya da tersane yağına, 

Paylaştığımız, bütün bir ekmektir bizim! 

Kardeşçe bölüşülen, karılan deniz tuzuyla! 

Deniz kuşları öncü bellemiş kendini,  

Silik silik uçuşurlar pruvada. 

Kaderi şen anılar biriktirmek üzere çizilmiştir, 

Yönü, sonu gelmeyen ufuklara çekilen rotaların. 

Köpükten bir şeritle ispat ediyoruz, 

Geçtiğimiz suretsiz yollardaki varlığımızı. 

Saye gibi takip eder, biz gideriz o gelir ardımızdan. 

İşte hava karardı; 

Kafilesi görünür şimdi, deniz tarafından 

Koynuna çekilmiş bir zamanların korkusuz denizcilerinin. 

Uzaktan gelecek demirden bir eve kucak açar, 

Vuslatından arındırılması gerek, 

Havadaki mendilli bir elle yol gözleyenin... 

                                                                                                                              Yusuf Samet GÜLER 

                                                                                                                      İstanbul Gelişim Üniversitesi 

 



 

 

 

1. Direkler üzerinde bulunan donanımlar. 

2. Rüzgar gücünden yararlanan kumaş par-

çalarının bulunduğu direkle birlikte anıldığı 

adı. 

3. Misina ile olta arasında köprü görevi gören, 

kurşun, sahte yem bağlanmasını sağlayan 

yapı. 

4. Ortaya kadar. 

5. Yelkenli gemilerde direğe yatay bir şekilde 

bağlanmış göndere yön veren. 

8. Eşit zaman aralıkları ile tekrarlanan ultra-

sonik dalgalar yardımı ile deniz altı cisim 

bulma veya haberleşmeye yarayan alet 

10. Yelkenleri ufaltmak anlamına gelen terim. 

14. Kapasite, yük. 

16. Cisimlerin birbirlerine zarar vermemesi için 

yapılan donanım. 

17. Su ve ışık geçirmez kumaştan üretilmiş 

olan örtünün konulduğu yer. 

18. Yelkeni yönetmeye yarayan ip. 

19. Urgan. 

         

6. Yelkencilerin oturarak teknenin gidişatı 

anında dengesini sağladığı yer. 

7. Gemide herhangi bir yükü çekmek için 

kullanılır. 

9. Geminin belli kısmında biriken çevreye za-

rarlı olan suların toplandığı bölüm. 

11. Gün aymadan önceki loşluk zaman. 

12.    Kösteğin göz kısmına takılan sığırdili aparat 

13. Geminin sert bir maddeden oluşan    yürü-

meye uygun yüzeyi. 

15. Eski zamanlardaki gemilerde suyun depo-

landığı depolama kabı. 

20. Acil durum sandallarının bulunduğu yer. 

21. Durağan çember. 

22. Yelkenleri yukarı kaldırmak için kullanılan 

halatın donatılması için yapılmış cisim. 

23. İzleme, müşahede. 

24. Sarma yönünde hareket ettirici komut. 

25. Durgun basınç bölgesİ. 
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