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DenizdenDenizden

GALATAPORT İSTANBUL LİMAN
İŞLETMECİLİĞİ VE YATIRIMLARI A.Ş.

LİMAN İŞLETME GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
FİGEN AYAN İLE

GALATAPORT RÖPORTAJI

Kruvaziyer turizmine 1994 yılında bir turizm acenteciliğinde çalışmaya başlayınca giriş yaptım. Gemi firma-
larına hizmet veren bir firmada çalıştım. Bilindiği üzere kruvaziyer sektöründe iki tip acente var; biri yolcu 

acentesi dediğimiz, turlardan sorumlu olan acente diğeri ise gemi acentesi dediğimiz, bütün geminin 
işleminden ve kamu birimleriyle olan ilişkileri yürüten, takip eden acentelerdir. Ben her ikisinde 

de görev alarak başladım. Sonrasında, 1997’de rehber olunca kruvaziyer yolcularına birebir 
Fransızca ve İngilizce olmak üzere turlar yaparak giriş yaptım. Yani kruvaziyer gemilerine 

hizmet sektöründe bütün açılardan hizmet ver-
dim ama limancılık sektörüne 2003 yılında 

Kuşadası Limanı özelleştirildiğinde baş-
lamış oldum. Ondan sonra Bodrum, 

Antalya, Barselona, Lizbon olmak 
üzere ve en son 2014 itibariyle 

de Galataport İstanbul’da 
görev almaya başladım.

RöportajRöportaj

1. Kendinizden bahsedebilir misiniz?
Kruvaziyer turizmine girişiniz nasıl gerçekleşti?
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 En önde gelen bölge %35’e varan bir oran-
la Karayipler, arkasından da Akdeniz veya Avrupa 
diyebiliriz. Bu haznede de Türkiye ve dolayısıyla 
İstanbul’da mevcut yani ikinci en popüler desti-
nasyonun içinde bulunduğumuzu söyleyebiliriz. 
Arkasından son beş altı yıldır Avrupa’yı yakalaya-
cak şekilde Asya Kıtası önemli bir bölge oldu. İlk 
üç olarak bunlar olduğunu söyleyebiliriz.

 Doğuş Holding A.Ş., Özelleştime İdaresi 
tarafından 16 Mayıs 2013’te gerçekleştirilen Salı-
pazarı Limanı İhalesi’ni, 702 milyon dolar teklifl e 
kazandı. Grup, bu ihale ile alanın otuz yıllık süre 
boyunca işletmesini devralmış oldu. Ocak 2014’te 
Bilgili Grubu’na bağlı BLG Gayrimenkul Yatı-
rımları ve Ticaret A.Ş. ile gerçekleştirilen ortaklık 
sonucunda, Galataport İstanbul’un geliştirme ve 
işletmesinden sorumlu Salıpazarı Liman İşletme-
ciliği ve Yatırımları A.Ş. kuruldu. Bugün şirketteki 
ortaklık paylarının %81’i Doğuş Holding A.Ş. ’ye; 
%19’u BLG Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret 
A.Ş. ’ye ait. Şirketin unvanı, Şubat 2018 itibariyle 
Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatı-
rımları A.Ş. olarak değiştirildi.
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GALATAPORT İSTANBUL LİMAN İŞLETMECİLİĞİ VE YATIRIMLARI A.Ş.GALATAPORT İSTANBUL LİMAN İŞLETMECİLİĞİ VE YATIRIMLARI A.Ş.
LİMAN İŞLETME GENEL MÜDÜR YARDIMCISILİMAN İŞLETME GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
FİGEN AYAN İLE GALATAPORT RÖPORTAJIFİGEN AYAN İLE GALATAPORT RÖPORTAJI

           Galataport İstanbul özelleşmeden önce 
sadece bir kruvaziyer limanıydı ve bütün böl-
geler tel çitlerin ve jilet bariyerlerin arkasın-
da tamamen şehirden izole bir şekilde yer alı-
yordu. Bu bölge sadece kruvaziyer sektörü 
canlandığı zaman veya gemi geldiği zaman can-
lanıyordu ancak yine de tel çitlerin arkasındaydı. 

 Galataport İstanbul, 1,7 milyar dolar-
lık yatırım tutarı ile Boğaz kenarında 1,2 km’ye 
sahip sahil şeridini kapsayan, dünyanın en önemli 
destinasyon projeleri arasında yer alıyor. Galata-
port İstanbul ile şehrin tarihi limanını bir yandan 
dünya standartlarında bir kruvaziyer limanına ve 
yeni bir destinasyona dönüştürürken bir yandan 
da yaklaşık iki yüz yıldır halkın erişimine kapalı 
olan bu çok değerli sahil şeridi erişime açılacak. 
Dünyada ilk kez hayata geçirilen özel bir kapak 
sistemi ile yerin altında 29.000 m²’de kurgulanan 
terminale ev sahipliği yapacak tarihi liman ise, İs-
tanbul’un dünyaya denizden açılan kapısı olmaya 
devam edecek. 
 Limanımıza aynı anda üç gemi yanaşacak 
ve günlük 15.000’e yakın yolcuyu ağırlayabileceğiz. 
Proje tamamlandıktan sonra da yılda mürettebat 
dahil yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer yolcusunun 
İstanbul’u ziyaret edeceğini öngörüyoruz. 

 Galataport İstanbul, 1,7 milyar dolar-
lık yatırım tutarı ile Boğaz kenarında 1,2 km’ye 
sahip sahil şeridini kapsayan, dünyanın en önemli 
destinasyon projeleri arasında yer alıyor. Galata-

2. Kruvaziyer sektörünü küresel çapta değer-
lendirdiğimizde küresel payları ne durum-

da görüyorsunuz?

3. Galataport İstanbul Projesi’nin ortaya 
çıkış hikayesini ve aynı anda kaç cruise 

gemisine hizmet verebileceğini anlatabilir 
misiniz?

pazarı Limanı İhalesi’ni, 702 milyon dolar teklifl e 

boyunca işletmesini devralmış oldu. Ocak 2014’te 

rımları ve Ticaret A.Ş. ile gerçekleştirilen ortaklık 

 Galataport İstanbul özelleşmeden önce 

4.Galataport Projesi sadece bir kruvaziyer 
limanı değil bunun üstünde halka açık bir 

yaşam alanı olacak. Olumlu veya olumsuz olarak 
baktığımızda bunun kontrolünü nasıl sağlamayı 
düşünüyorsunuz? 
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 Kruvaziyer sektörü de bildiğiniz gibi sade-
ce altı ay işliyor dolayısıyla bizim hedefimiz devir 
aldığımız günden itibaren şehrimizin ve Türki-
ye’nin güzelliklerini ortaya çıkarmaktı. Dünyanın 
en güzel manzarasını herkese açabilmek için ter-
minal binamızı tamamen yer altına aldık. Biz bu 
alanı tamamen izole etmek yerine halkla ve şehirle 
buluşturabileceğimiz bir alan oluşturduk. Bir ma-
halle havasında Karaköy ile Fındıklı’nın arasında-
ki eksik olan parçayı birçok fonksiyon ekleyerek; 
yeme içme üniteleri, ofisler ve bir otelle tamamlı-
yoruz.  Aynı zamanda tarihi dokusu itibariyle arka 
perdede duran o bütün ihtişamlı binalarla birlikte 
çok önemli meydanlar da oluşturduk. Müzelerle 
birlikte gerçekten bir yaşam alanı olacak.
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GALATAPORT İSTANBUL LİMAN İŞLETMECİLİĞİ VE YATIRIMLARI A.Ş.GALATAPORT İSTANBUL LİMAN İŞLETMECİLİĞİ VE YATIRIMLARI A.Ş.
LİMAN İŞLETME GENEL MÜDÜR YARDIMCISILİMAN İŞLETME GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
FİGEN AYAN İLE GALATAPORT RÖPORTAJIFİGEN AYAN İLE GALATAPORT RÖPORTAJI

 Üçüncü havalimanı ülkemiz için gerçekten 
havadan açılan bir kapı olmuş oldu. Galataport İs-
tanbul’un da denizden açılacak olan bir kapı ol-
duğu aşikârdır. Bizler zaten üçüncü havalimanı-
nın işletmecisiyiz, Türk Hava Yolları’yla beraber 
iş birliği yaparak adeta sinerjiler oluşturuyoruz. 
Biz tek başımıza bir proje değiliz yani farklı farklı 
oyuncularla çalışarak, enerjimizi beraber kanalize 
ederek ülkemizi daha iyi noktalara getirmek için 
uğraşta bulunuyoruz. Dolayısıyla bu proje başka 
yatırımların habercisidir.

 Üçüncü havalimanı ülkemiz için gerçekten 

5. Sizce Galataport Projesi bundan sonraki 
gelecek yatırımların habercisi mi olacak?

 Galataport İstanbul sadece bir proje değil; 
biz destinasyon içinde destinasyon oluşturduk. 
Yurt dışındaki gemi firmalarına projemizi anlat-
tığımızda şunu söylediler, bence baya çarpıcı bir 
söyleniş: “Biz bundan sonra İstanbul’a geldiğimiz-
de sadece Ayasofya’yı veya Topkapı Sarayı’nı değil 
aynı zamanda Galataport’u da görmeye geleceğiz.” 
dediler. Dolayısıyla gerçekten bir yapbozun için-
deki eksik olan önemli bir parçayı biz hayata geçir-
miş olacağız. 

 Bu iş birliği içerisinde çalıştıktan sonra ve 
bu sinerjiler oluşturulduktan sonra mutlaka baş-
ka şeylerin de tetikleneceği aşikârdır. Ancak kesin 
olarak ne olacağını bilemem veya o kadar detayı-
na inemem ama teknolojinin gelişmesiyle ve sizler 
gibi genç arkadaşlar bu sektöre girdikçe mutlaka 
daha farklı boyutlarda ülkemiz için yeni yatırımlar 
olacaktır.
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 Bizim listelerimize, 150 sefer rezervasyo-
nu geldi. Yani gemi firmaları tarafından hangi 
geminin, hangi boyuttaki geminin, hangi tarihte 
hangi saatte gelip gideceğini net bir şekilde bili-
yoruz. Ancak şu anda pandemi sebebiyle tarihler 
yaklaştıkça gemi firmaları dinamik bir süreçten 
geçtikleri için son dakika rezervasyonları iptal 
ediyorlar. Şu anda 2 Mayıs 2021’de ilk gemimizi 
ağırlamak için hazırlık yapıyoruz. Hazırlık yapı-
yoruz derken, biz hazırız sadece geminin halatla-
rını bağlayıp hizmete başlayacağız.

 Öncelikle, Türkiye ve İstanbul çok sevi-
len, çok özlenen bir destinasyon. Gemi firmala-
rı İstanbul, Kuşadası, İzmir, Antalya, Marmaris 
gibi şehirleri yani bizim için önde gelen kruvazi-
yer limanlarımızı ziyaret ettikleri vakit gerçekten 
büyük gelir elde ediyorlar. Çünkü Akdeniz çana-
ğında bizim şehirlerimizde veya sahillerimizde 
bulunan tarihi dokuya sahip hiçbir yer yok. Dola-
yısıyla rakamlara baktığımızda, örneğin 2020 yı-
lında 80 seferle yaklaşık 100 bin yolcu bekliyorduk 
ancak pandemi sebebiyle bu seferler iptal oldu. 

 Ama 2021 yılında biz 150 sefere yakın 
gemi rezervasyonu almış bulunuyoruz. Buna da 
baktığımızda kesinlikle 2020’den daha yüksek 
bir rakam olması; İstanbul’a olan özlemi ve İs-
tanbul’un çok önemli bir marka olması sebebiyle 
kruvaziyer firmalarının olmazsa olmaz limanı ve 
destinasyonu olduğu sonucunu gösteriyor. Do-
layısıyla bu trendin yükselerek gideceğine inanı-
yoruz. Galataport İstanbul olarak önümüzdeki 
yıllarda, pandemiyi tamamen arkamızda bırak-
tıktan sonra bir buçuk milyon yolcu artı müret-
tebat ağırlamayı planlıyoruz. Bu da çok uçuk bir 
rakam değil, zaten bu rakamlara yakın yolculara 
ve mürettebata hizmet verdik. Biz bunu nasıl ba-
şarıyoruz? Bu rakamları nasıl yukarı çekiyoruz? 
Biraz önce ifade ettiğim gibi altı aylık bir sezonu 
biz kış aylarına da yaymak için gerekli bütün ça-
lışmaları yapıyoruz. Bu da nedir? Kış aylarında 
gelecek olan gemilere tamamen işletme yöne-
timinin almış olduğu kararla birlikte %60 gibi 

derin indirimler uyguluyor olacağız. Pandemi 
öncesinde, bu karara gemi firmaları tarafından 
gerçekten pozitif dönüşler aldık. Birçok gemi fir-
ması Aralık ayında gelmez iken rezervasyonları-
nı İstanbul’a çevirdiler. Bu sayede dediğimiz gibi 
altı aylık kısıtlı bir sezonu biz on iki aya yaymak 
için ve bütün şehrimizin kruvaziyer sektöründen 
faydalanması için gerekli bütün çabaları da yap-
mış olduk. Bunun da neticelerini almıştık ve bu 
durum mutlaka devam edecek. 

6. Kruvaziyer sektörü olarak gelecek yıllar için 
beklenen talep tahminen ne durumdadır?

7.  Galataport İstanbul ne zaman açılacak?
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 Projede yaklaşık 4.500 kişiye doğrudan is-
tihdam sağlanırken dolaylı istihdamın 30 bin kişi-
yi bulacağı öngörülüyor.  
 Galataport İstanbul, şehrin ana limanı, 
burası aynı zamanda inşaat sürecinin başından bu 
yana farklı disiplinler için adeta bir laboratuvar 
görevi görüyor. Çok sayıda Türk ve yabancı öğ-
renci grubunu sahamızda ağırladık, farklı dallar-
da staj fırsatları yarattık. Denizci öğrenciler bizler 
için çok değerli, Galataport İstanbul, açılışıyla bir-
likte de öğrencilere gerek bilgi ve deneyim pay-
laşımı gerekse istihdam anlamında büyük katkı 
sağlayacak bir proje.

 Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke için 
sizler gerçekten önemli oyuncularsınız yani gele-
ceğini şekillendirecek kişilersiniz. O yüzden şah-
sen Galataport’da çalıştığım günden itibaren veya 
daha önce aldığım görevlerde mutlaka denizciliğe 
gönlünü vermiş kişilere hep yardımcı olmak iste-
mişimdir. Ülkemiz gerçekten çok inanılmaz bir 
ülke ve ulaşımı denizden olduğu zaman çok daha 
farklı bir boyut kazanıyor. O yüzden başarılar di-
liyorum. Umarım çok yakında Galataport’un sa-
hil şeridinde hep birlikte sohbet ederiz, çay içeriz 
ve geleceğinizle ilgili sohbetlerde bulunuruz. 

RöportajRöportaj DenizdenDenizden
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 İnanılmazdı. Aslında bu fuarlara katılır-
ken gemi firmaları ve müşterilerimizle bir araya 
gelmek amacıyla gidiyor, stantla katılım sağlıyo-
ruz. Galataport Projesi ile şehrimizi ve ülkemizi 
tanıtmak için önemli adımlar attık. Sunumu-
muzu yaptıktan sonra adeta stantımızda kuyruk 
oluştu. Hamburg Limanı, Dubai, Abu Dabi, Oslo 
gibi birçok liman gelip bizim yapmış olduğumuz 
terminal binası hakkında bilgi almak istediler. 

 Çünkü bizim projemiz Dünya’da görül-
memiş bir terminal binasına sahip. Biz dünyada 
ilk defa bir terminal binasını yer altına inşa ettik. 
Bunu yaparken de amacımız sadece kruvaziyer 
sektörüne hizmet vermek değil; 1,2 kilometre-
lik sahil şeridini halkımıza, şehrimize ve sizlere 
açabilmek için inşa ettik. Tabii maddi boyutunu 
bir kenara atalım, gerçekten birçok zorluk yarattı 
bu karar. Ancak bu 29.000 metrekarelik terminal 
binasını yeraltına alarak ve ona bağlı olarak bir 
kapak sistemi sayesinde; geçici gümrüklü alanı 
ve güvenlik alanını da oluşturuyor oluyoruz. Di-
ğer liman işletmecileri, ki çok eski dostlarım, “Siz 
inanılmaz bir liman yapmışsınız? Nasıl yaptı-
nız?” dediler ve hatta Abu Dabi Limanı’nın genel 
müdürü düşüncesini “Bizde para var, sizde ise 
mühendislik varmış.” diye ifade etti. Dolayısıyla 
geri dönüşler çok iyiydi ve çok heyecan vericiydi. 
Aynı heyecanla bütün yolcu gemilerini, mürette-
batlarını ağırlamak için sabırsızlıkla bekliyoruz. 

FİGEN AYAN İLE GALATAPORT RÖPORTAJIFİGEN AYAN İLE GALATAPORT RÖPORTAJI

 İnanılmazdı. Aslında bu fuarlara katılır-

8.Hamburg şehrinde Cruise Europe 2019 fuarı-
na konuşmacı olarak katıldınız. Orada Gala-

taport Projesi hakkında aldığınız dönüşler nasıldı?

 Projede yaklaşık 4.500 kişiye doğrudan is-

9.Söz konusu dev proje ile bölgede büyük öl-
çüde istihdam sağlanacağını düşünüyoruz. 

İstihdam miktarı ve alanları nasıl olacak? Deniz-
ci öğrencilerin Galataport’taki yeri ve payı nedir?

 Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke için 

10.Denizci Öğrenciler Derneği ve gerçekleş-
tirdiği çalışmalarla ilgili düşünceleriniz 

nelerdir?
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 1334 yılında babasının vefatı üzerine kardeş-
lerinin de rızasıyla Aydınoğulları Beyi oldu. 1334-
1335’te Yunanistan ve Mora’ya sefer düzenledi. 1336 
yılında Bizans İmparatoru’nun Foça ve Midilli’deki 
Cenevizliler üzerine yaptığı sefere yardım etti. Buna 
karşılık Sakız Adası’nı aldı. Bu sefer esnasında IV. 
İoannis (Kantakuzen) ile tanışıp dost oldu. Umur 
Bey de Alaşehir’den vergi almaktan vazgeçti. Böyle-
ce Bizans’la dostluk ilişkileri devam etti. Umur Bey 
1337’de Arnavut İsyanı’nın bastırılmasında da Bi-
zans’a yardım etti. 

 1338 yılında Ege Adaları’na ve 1339 yılın-
da Yunanistan’a seferde bulundu. 1338-1340 yıl-
larında kardeşi Hızır Bey’le beraber Karadeniz’e 
sefer düzenlediler. Bu sefer sırasında Kili ve diğer 
sahilleri vurduğu; 300 gemiden oluşan donan-
masını karadan çekerek Mora girişindeki Germe 
Hisarı’na ulaştıkları; dönüşte de tekrar karadan 
geçerek İzmir’e ulaştıkları “Düstürname-i Enve-
ri” adlı eserde anlatılmaktadır. 

 Aydınoğulları Beyliği’nin ikinci ve 
en ünlü beyi olan Umur Bey 1309-
1310 yılları arasında dünyaya gel-

di. Babası Aydınoğulları Beyliği’nin kurucusu 
olan Aydınoğlu Mehmet Bey’dir. Genç yaşında 
babası tarafından İzmir’e Bey olarak atandı. Ba-
basının Ayasuluk’ta (Selçuk) kurduğu donanma 
ile korsanlık yaparak ün kazandı. 1328-1329’da 
Bozcaada’ya kardeşi İbrahim’le birlikte akın ha-
rekâtında bulundu.Sakız Adası’na da bir sefer 
düzenledi. 1332 yılında Gelibolu Semendre; 1333 
yılında Yunanistan ve Ege Adaları’na düzenlediği 
seferler sonucunda buraları haraca bağladı. 
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 Bu nedenle Umur Bey’den “Gemileri Kara-
dan Yürüten İlk Türk” olarak bahsedilir. 
Fakat Bizans kaynaklarında bahsedilme-

diği için bunun bir kurgu olduğu da söylenmektedir. 
1341 yılında Bizans İmparatoru III. Andronakios’un 
vefatı üzerine tahta küçük yaştaki oğlu İoannes geçti ve 
Bizans’ta saltanat mücadeleleri başladı. Umur Bey’in 
dostu olan Kantakuzen ise çocuk imparatora vasi tayin 
edildi. Dimetoka’da kendini imparator ilan eden Kanta-
kuzen, Umur Bey’den yardım istedi. 

ZÜLAL HATİCE DURMAZ 
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL
ÜNİVERSİTESİ

 Umur Bey’in deniz seferlerinden bıkan La-
tinler ve Bizans İmparatoru’nun annesi, Papa’dan 
yardım istediler. Papa’nın teşvikiyle bir Haçlı do-
nanması kuruldu. İlk Haçlı taarruzu sırasında 
Umur Bey daha yeni Kantakuzen’e yardım etmek-
ten dönmüştü. İlk hücum püskürtüldü. Haçlılar 
ikinci hücumda Sahil İzmir’i aldılar ve Türk do-
nanmasını yaktılar. Umur Bey ise yukarı İzmir’e 
çekilmek zorunda kaldı. Umur Bey’in Latinlere 
mütareke teklif etmesiyle mücadele bir süreliğine 
durdu. Umur Bey bu fırsattan faydalanarak Ru-
meli’ye Kantakuzen’e yardım etmeye gitti. Saru-
han Beyliği topraklarından geçmek için Saruhan 
Bey’den izin aldı.

Aydınoğulları Denizcisi Umur Bey’in gemileri ka-
radan yürütme fi krinin  İstanbul’un fethi sırasında 
Fatih Sultan Mehmet’e ilham verdiği söylenmek-

Denizcilik TarihiDenizcilik Tarihi DenizdenDenizden

 İstanbul üzerine yapılan harekât sırasında yanla-
rında bulunan Saruhan Bey’in oğlu Süleyman’ın humma-
dan vefat etmesi üzerine Umur Bey yukarı İzmir’e dön-
mek zorunda kaldı. Kantakuzen’e Osmanlı Beyliği’nin 
hükümdarı Orhan Bey’le anlaşmasını önerdi. Zamanında 
birçok şehirde cami, kervansaray, medrese, çeşme gibi 
hayır eserleri kuruldu. Yazar, şair ve alimleri koruyan bir 
devlet adamı olarak tanınan Umur Bey, “Kelile ve Dim-
ne”yi ilk kez Farsçadan Türkçe ’ye çevirtti. Aydınoğulları 
Beyliği’ne yükselme devrini yaşatan Umur Bey, İzmir ku-
şatması sırasında okla vurularak vefat etti.                                                        
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 1.Aliağa Limanlarının Tarihsel Gelişimi

 Aliağa ilçesinin kıyı şeridi çok sayıda koy ve yarımadayı bünyesinde barındırmaktadır. Kıyı şeridinde 
girintisi olan koylar deniz ulaşımı için doğal liman özelliği taşımaktadır. Bu özellik Aliağa Limanı’nın kurulup 
gelişmesinde rol oynayan önemli bir doğal faktördür. Çandarlı Körfezi içinde Aliağa Koyu, Nemrut Koyu, Ka-
raağaç Koyu, Akmermer Koyu, Kadırga Koyu, Hacıahmetağa Koyu bulunur. Aliağa ve çevresi tarihi çağlardan 
günümüze kadar birçok uygarlığa sahne olmuştur. Aliağa kıyılarında liman faaliyetlerinin tarihi de söz konusu 
antik dönemlere kadar uzanmaktadır. Aiollerin Aliağa kıyılarında M.Ö. 1120’de kurduğu Kyme ve M.Ö. 1047 yı-
lında kurduğu Myrina (Kalabakhisar) Batı Anadolu’nun önemli liman kentleridir. Günümüzde Aliağa şehrinin 
bulunduğu alanda Osmanlı Devleti zamanında Aliağa Çift liği ve PETKİM Limanı’nın bulunduğu küçük koyun 
batı yamacında Arap Çift liği adında bir çift lik yerleşkesi bulunmaktaydı. Osmanlı Devleti döneminde bugünkü 
Aliağa şehrinin bulunduğu yerde Aliağa Çift liği’nin sahibi bankerlik ve deniz ticareti ile uğraşan, 1746 yılında 
Venedik’ten İzmir’e gelmiş olan Baltazzi veya Osmanlı’nın deyimiyle Baltacı ailesiydi. Bu aile Aliağa Çift liği’nde 
5 bin dönüm toprağın sahibiydi. Baltazziler 1899 yılında Aliağa iskelesini inşa etmişlerdir. Bitkisel ve hayvansal 
ürünler ile çeşitli maddelerin ihracatı ve ithalatı Aliağa iskelesine yanaşan gemiler vasıtasıyla yapılmaktaydı.

 Aliağa 1960’lı yılların sonlarına kadar tarımsal karakteri ön planda olan bir yerleşke iken bu yıllardan 
sonra başta devlet tarafından kurulan büyük sanayi kuruluşları (TÜPRAŞ, PETKİM) olmak üzere sonraki 
yıllarda özel sektörün kurduğu çeşitli sanayi tesisleri (demir-çelik, gemi söküm, gübre, kâğıt-selüloz, kim-
ya vb.) ile hızlı bir sanayileşme sürecine 
girmiştir. 1977’de Ege Gübre firması ilk 
iskeleyi kurmuş, bunu Ege Çelik, Habaş, 
Batıçim, İzmir Demir Çelik, Petrol Ofi-
si (POAŞ), PETKİM, TÜPRAŞ, Akdeniz 
Kimya Nemport, Total Oil ve Alpet is-
keleleri izlemiştir. Bugün sanayi tesisleri 
Nemrut Sanayi Bölgesi, Organize Sanayi 
Bölgesi, Taşlı Burun ile Ilıca Burnu ara-
sında kalan Karaağaç Koyu’ndaki Gemi 
Söküm Tesisleri Aliağa Yarımadası üze-
rinde toplanmış durumdadır.

 2.Hinterland ve Limanların Paralel Etkileri

• Aliağa’nın Coğrafi Konumu 

 İzmir’in bir ilçesi olan Aliağa, Ege Denizi’nin kıyısında yer alır.  İlçe, Güneydoğusunda Dumanlı Dağı 
ve Kuzey Doğusuna düşen Yunt Dağı ile çevrelenmiş olup; Batısında Ege Denizi bulunmaktadır. Aliağa, uy- 
gulanan imar planları ve konut politikalarından dolayı önceleri Kuzey ve Güney yönünde genişlerken, son 
yıllarda Doğu yönünde genişlemeye başlamıştır. 
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 Bu nedenle yeni konut alanları da bu yönde konuşlanmaktadır. Aliağa’nın yüzölçümü 412 buçuk 
kilometrekaredir. İzmir’in Sanayi ilçesi Aliağa; Doğusunda Manisa, Kuzeyinde Bergama, Güneyinde Mene-
men, Güneybatısında Foça’ya komşudur. İzmir-Çanakkale karayolu kentin içinden geçmekte ve çift  gidiş-ge-
lişe sahip olan bu karayolu ile ilçeden İzmir merkeze 45 dakikada ulaşılmaktadır. Aliağa-İzmir arasındaki 
demiryolu hattında da iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Çift  gidiş-geliş hat çalışmaları devam eden 
tren yolu ve hızlı tren projesinin hizmete girmesiyle demiryolu ulaşımı karayoluna önemli bir alternatif ola-
caktır. 

• Aliağa Ekonomisine Genel Bakış 

 1980’lerde Çukurova, İzmir Demir Çelik, Ege Metal, Çebitaş, Habaş gibi özel demir-çelik fabrikaları iş-
letmeye açıldı. Yine aynı bölgede Makine Kimya Kurumu’na ait hassas döküm tesisleri ve hurda işletmesi, Pet-
rol Ofisi ile çok sayıda özel dolum tesisleri bu yıllarda kuruldu. 1997 yılında da 10 milyon metrekare üzerine 
Türkiye’deki tek Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak Aliağa Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur. 
Organize Sanayi Bölgesi’nde 2019 yılı itibariyle elli iki firma faaliyette bulunmaktadır. Aliağa’da çok çeşitli ve 
farklı amaçlar için kurulmuş çok sayıda sanayi kuruluşları vardır. Bu sanayi kuruluşlarının dağılımında TÜP-
RAŞ, PETKİM ve SOCAR’a bağlı olan on yedi fabrika, Star Rafineri, Gemi-Söküm Tesisleri, Enerji Santralleri, 
Viking Kâğıt Fabrikası, Ege Gübre Sanayi, Demir-Çelik Fabrikaları, haddehaneler, Nemrut Limanları ile lojis-
tik hizmeti veren işletmeler vardır. Ancak bu sanayi kuruluşları içinde en önemli yerleri Petrokimya tesisleri, 
Demir-Çelik işletmeleri, enerji santralleri ve limanlar oluşturmaktadır.

• Kuzey Ege Otoyolu İşletmesi 

  Ülkemizin 2023 yılı hedefl eri doğ-
rultusunda 5 Nisan 2017 tarihinde temel-
leri atılan, bölgenin en önemli deniz tica-
reti, sanayi ve turizm merkezlerine ulaşım 
mesafesini ciddi ölçüde azaltan Kuzey Ege 
Otoyolu 30 Ekim 2019 saat 00:01’de Erişme 
Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılmış-
tır. Ülkemizin lider kuruluşları önderliğin-
de finanse edilen Kuzey Ege Otoyolu, 56 
kilometre otoyol ve 40 kilometre bağlantı 
yolları almak üzere toplam 96 kilometrede 

hizmet vermektedir. Kuzey Ege Otoyolu, trafik ve otoyol kullanıcılarının güvenliğinin sağlanabilmesi amacıy-
la Akıllı Ulaşım Sistemleri teknolojisi ile donatılmıştır. Bu teknoloji sayesinde tüm otoyol güzergahı boyunca 
iki yüz kamera, yirmi altı değişken mesaj işareti, kırk değişken trafik işareti, yirmi bir trafik sayım sensörü, Sca-
da tünel/otoyol güvenlik sistem verileri tek bir merkezden izlenmekte ve acil durumlara karşı hızlı reaksiyon 
verilmektedir. Kuzey Ege Otoyolu, en modern teknoloji ile donatılmış 7 istasyonda, 32 çıkış ve 24 giriş tesisiyle 
7/24 kesintisiz hizmet vermektedir.
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• Biçerova Terminal 

 Biçerova Terminali, İzmir içindeki en ak-
tif kullanılan terminaldir. Nemrut Körfezi’nin 
hemen arkasında bulunan terminal, bölge liman-
larıyla bağlantılı demiryolu taşımalarında yoğun 
olarak kullanılmaktadır.  Gündüz boyunca yoğun 
banliyö seferlerinden (İzban) dolayı yük treni ha-
reketlerine kontrollü olarak izin verilmektedir.

Genel Bilgiler;
Yük trafiğine açık.
Uluslararası trafiğe açık.
Kantar var.
Gabari ölçer yok.

• Demiryolu Bağlantısı

 840 metrelik 2 hatta günlük 200 konteyner ka-
pasite ile Manisa, Aydın, Denizli, Afyon ve Kemalpaşa 
(İzmir) ile direkt bağlantısı olan demiryolu hattı saye-
sinde bölge ekonomisine rekabetçi fiyatlarla çevreci ve 
güvenilir bir taşıma fırsatı sunuluyor.

• Liman Tesisleri ve Kapasiteleri

 3.Türkiye için Aliağa’nın Ekonomik Önemi 

• Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi ve Aliağa’nın Ekonomik Önemi

 Aliağa, deniz taşımacılığı konusunda Türkiye’nin en güçlü ilçelerinden biri. On altı tane liman ve iske-
le mevcut. Bunlara yılda 5 bin – 5 bin 500 dolayında gemi giriş-çıkış yapıyor. Aliağa’da kırk beş yıldır sürekli 
büyüyen limancılık, son yıllarda daha hızlı bir ivme kazandı.
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 Son olarak Azerbaycan devlet şirketi SOCAR, ilçemize içinde üç tane de limanın bulunduğu on milyar 
dolarlık yatırım yaptı. İlçemizdeki limanlarda yüz milyon ton elleçleme yapılıyor. Türkiye’de gemi sökümü-
nün yapıldığı tek bölge de Aliağa’da. Burada sökülen gemiler de başta demir-çelik sektörü olmak üzere ülke 
ekonomisine büyük katkı sağlıyor. İlçemizde deniz ticareti anlamında hiçbir şey geri gitmiyor. Biz de burada 
faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin sesinin tek yerden çıkması için uzun süre ilçemizde bir oda kurulması 
için mücadele ettik. Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran bu talebimize destek verdi ve 2018 yılı Ağus-
tos ayında Türkiye’nin en genç odası olarak faaliyete başladık. Ben de odamızın ilk başkanı olarak hala bu 
görevi sürdürüyorum. On sene hem uluslararası alanda hem de Türkiye’de çeşitli sivil toplum kuruluşların-
da başkanlık yaptım. Sorunları ve bunların nasıl çözüleceğini biliyorum. Artık denizden kazandığını denize 
vermek isteyen bir iş insanıyım. Yönetim olarak baştan itibaren prensipli ve kaliteli hizmete odaklandığımız 
için, bu durum sektörün teveccühünü gördü ve kuruluşta yüz kırk beş olan üye sayımız bugün iki yüze ulaştı.

 Aliağa bir liman şehri olduğu, dolayısıyla limancı, konteynerci, yakıtçı, kumanya-
cı, dökmeci, gümrük komisyoncusu gibi az sayıda iş koluna sahip olduğu için daha butik hiz-
met verebiliyoruz. Öncesinde gelen problemlerin çözülmesi zaman alabiliyordu. Görev alanı-
mız Ayvalık, Çandarlı, Dikili, Bergama, Aliağa, Eski Foça, Yeni Foça’dan oluşan Kuzey Ege’yi 
kapsıyor. Burada Ayvalık, Dikili, Eski Foça ve Aliağa olmak üzere dört tane liman başkanlığı bulunuyor.

 2019–2020 T.C. Ticaret Bakanlığı verilerine bakıldığında Aliağa Gümrük Müdürlüğü hem en fazla 
ihracat yapan hem de en fazla ithalat yapan ilk on gümrük müdürlüğü sıralamasında yer almaktadır. 2020 
ve 2019 verilerinde Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan ikinci gümrük müdürlüğü ve yine 2020 verile-
rinde Türkiye genelinde en fazla ithalat yapan yedinci gümrük müdürlüğü konumundadır.  Bu dikkat çekici 
sıralama Ege Bölgesi’nden dünyaya açılan en önemli kapı anlamı taşımaktadır. Bizim bölgemizden yapılan 
ihracatın gümrük çıkışının yaklaşık %50’si ve ithalat gümrük çıkışının %40’ı Aliağa Gümrük Müdürlüğü-
müz tarafından yapılmıştır. 2021 yılında açıklanan resmi rakamlara göre Ege Bölge’mizin ve Türkiye’mi-
zin en önemli liman bölgelerinden Aliağa 2020 yılında pandemiye rağmen rekorlar kırmaya devam etti. 
2019 yılında Aliağa’da 65 milyon 799 bin net ton olan toplam yük elleçlemesini %4,78 artarak 2020 yılında 
68 milyon 946 bin ton rakamı ile bu zamana kadarki en yüksek rakama ulaşmıştır. Elleçlenen bu rakam-
la yine geçen sene olduğu gibi Türkiye’de ikinci sırada yer almaya devam etmekteyiz. 68 milyon net tonun 
40 milyonu ithalat, 20 milyonu ihracat ve 8 milyon tonu kabotaj ve transit yük olarak kayıtlara geçmiştir. 

 2020 yılında tüm Türkiye limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yıla göre %0,3 arta-
rak 11 milyon 626 bin 650 TEU olarak gerçekleşti. Buna karşın Aliağa konteyner terminallerimiz 2019 yılında 
1 milyon 132 bin TEU iken 2020 yılında yüzde 12,63 oranındaki bir artışla 1 Milyon 275 bin TEU’ya ulaşmış-
tır. Bu artış Türkiye ortalamasının çok üzerinde olup Aliağa’mız geçen sene olduğu gibi Türkiye’de beşinci 
sırada yer almaya devam etmektedir.
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 Elleçlenen toplam TEU rakamının 670 bin TEU’su ithalat, 605 bin TEU’su ihracat olarak gerçekleş-
miştir. Aliağa’ya gelen gemi sayısı 2019 
yılında 5 bin 132 iken karşılığında 94 mil-
yon gross ton yapılmıştır. 2020 yılında bu 
rakam 5 bin 356 ya çıkarak yaklaşık 103 
milyon gross tona ulaşmıştır. Gemi sayısı 
olarak %4.36 ve gross ton olarak %9,57 ar-
tış göstermiştir. Kocaeli’nden sonra Tür-
kiye’nin ikinci yoğun limanı olarak Aliağa 
Limanı kayıtlara geçmiştir. Limanlarımız-
daki 2020 yılındaki iyi görünüm, gemi sö-
kümünde çok daha iyi rakamlara ulaşmış-
tır. Pandemi sürecinden kötü etkilenen 
sektörlerin karşıtı olarak gemi söküm bu dönemi avantaja çevirmiştir. İki üyemizin tesisi daha Avrupa Birliği 
listesine kabul edilmiştir. Bu yıl yüz on sekiz gemi ve 854 bin tona ulaşılmıştır. 2009-2021 aralığını karşılaştır-
dığımızda söküm yapılan en yüksek ikinci tonaj konumundadır. Fakat en önemli gösterge son on bir yılda en 
yüksek söküm tonajına ulaşan 2012 yılında 281 gemi karşılığı 927 bin ton işlem yapılmıştır. Ortalama gemi 
başına tonaj 3298 tonlarda iken 2020 yılında gemi başına tonaj tarihi bir rekor ile 7237 tonla bitirmiştir. Bu da 
gemi sökümdeki üyelerimizin ulaştığı kaliteyi göstermektedir.   Bölgemizde rakamlarla da desteklenen gelişim 
süreci sürmekte olup takip ettiğimiz ve sonuçlanmasını beklediğimiz projelerden de bahsetmek isterim.

• Çandarlı Limanı

 Türkiye’nin beş ayrı liman bölgesinde beş endüstri bölgesi kurma kararı alınarak, Ege Bölgesinde ku-
rulacak endüstri bölgesinin yeri Çandarlı olarak belirlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ülkenin batısında 
kurulacak endüstri bölgesinin yerini Kuzey Ege olarak işaret ederek Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı Çandarlı’yı endüstri bölgesi olarak açıkladı. Kuzey 
Ege Çandarlı Limanı devletin planlamasında Çin’in baş-
lattığı ‘’Bir Kuşak Bir Yol Projesi’nin’’ demiryolu ayağının 
denize çıkış noktası olarak yer almaktadır. Bu yatırımla-
rın sonunda liman projesi mutlaka bir şekilde yapılacak 
olup Deniz Ticaret Odası olarak bu projenin optimum 
hangi şekilde yapılması gerektiği konusunda çalışmalar 
yapılmaktadır. Çandarlı Limanı, Asya-Batı Avrupa ile 
Akdeniz-Karadeniz hattında aktarma yükleri için önem-
li bir uğrak noktası olmalıdır. Çanakkale ve İstanbul Bo-
ğazı’ndan önceki son durak olan Çandarlı, Türkiye’nin 
enerji üretim ve depolama merkezi Aliağa’daki yatırımlar 
dikkate alınarak yakıt ikmal üssü haline gelebilir. Dünya 
yakıt ikmal pazarından aldığımız payı artırabiliriz. Doğu Akdeniz yeni enerji hatları ve lojistik projelerle şekil-
lenirken Çandarlı Limanı lojistik ve enerji kuşağında Türkiye’nin elindeki en büyük fırsatlardan biri olabilir. 
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• Çaltılıdere Yat İmal, Onarım, Çekek Yeri

 Aliağa İlçesi Çaltıdere Köyü, Hacı Ah-
met Koyu Mevkiinde bulunan devletin hüküm 
ve tasarrufu altındaki 1.210.801,71 metrekare 
yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Tekne İmal ve 
Çekek Yeri kurulması amacıyla imar planı onaylı 
alandır. S.S. Yat ve Tekne İmalatçıları Endüstrisi 
Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin son düzenle-
melerle birlikte toplam seksen altı adet firması-
nın bulunacağı Yat İmal, Onarım ve Çekek Yeri 
Projesi’dir. Çaltıdere yat imal bölgesinde yılda en az 500 milyon dolarlık iş hacmi oluşması ve dört bin kişiye 
istihdam yaratılması planlanmaktadır. Cazibe merkezi haline gelecek bölgede imal edilecek 10 milyon do-

larlık lüks yatlar dünyanın dört bir yanına 
gönderilecektir. Çaltıdere’deki yatırımlarla 
beraber İzmir, mega yat ve teknede dünya-
nın en önemli üretim merkezlerinden biri 
haline gelecek. Mega yat üretimi, Türki-
ye’nin denizcilik alanındaki lokomotif sek-
törlerinden biridir. Her yıl ortalama yüzde 
yirmi oranında büyüyen yirmi metre üzeri 
yat ve tekne endüstrisiyle Türkiye, mega yat 
üretiminde İtalya ve Hollanda’nın ardından 
dünya üçüncüsü durumundadır. Bu hızı ar-
kasına alarak bölgenin önemli ve katalizör 
sektörlerinden birisi olmasını sağlayacak bu 
projenin önemi çok büyüktür.

 Kuzey Ege Çandarlı Limanı, ülkemizin geleceğinin projesidir ve çok iyi planlanmalıdır. Kuzey Ege 
Otoyolunun açılmasıyla beraber Aliağa-Çandarlı Limanı Demiryolu Bağlantısı ve Nemrut Körfez Liman Bağ-
lantısı Demiryolu projeleri hızlanarak devam etmektedir. Bu liman akaryakıt ikmal, gemi tedarik, sıvı dökme 
yük limanı olarak tasarlanmalı ve içinde üretim ünitelerinin bulunacağı serbest bölge mantığıyla zenginleş-
tirilmelidir. Rıhtımın belli bir kısmının yapılıp işletilmeye başlanması, adım adım limanın hayata geçirilmesi 
önemli bir konumdadır. Kuzey Ege Çandarlı Liman Projesi Türkiye’nin en önemli projelerinden olup limanı 
bugünün değil, Türkiye’nin geleceğinin limanı olarak değerlendirmek gerekir. Bugün tüm dünya ülkelerinin 
Akdeniz’deki hem lojistik hem de askeri alanda yoğun bir şekilde devam ederken, Doğu Akdeniz yeni enerji 
hatları ve lojistik projelerle şekillenirken, Çandarlı Limanı lojistik ve enerji kuşağında Türkiye’nin elindeki en 
büyük fırsatlardan biri olabilir.

ADEM ŞİMŞEK
İMEAK DENİZ TİCARET ODASI ALİAĞA ŞUBE BAŞKANI

Hazırlayan: Adem Şimşek, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı
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AMATÖR
DENİZCİLİK
Kimlere Amatör Denizci Denir?

 Ticari amacı olmayan gezi, balıkçılık, spor, 
eğlence amaçlı, standartlara uygun, 2,5 metreden 
küçük ve 24 metreden büyük olmayan; kendilerine 
veya yakınlarına ait motor yat, yelkenli, özel kayıtlı 
tekneleri ya da aynı sınıf turizm işletme belgeli tek-
neleri kiralayarak sevk ve idare eden Amatör De-
nizcilik Belgesi’ne sahip yasal kaptanlara Amatör 
Denizci denir.

Amatör Denizcilik Belgesi
(ADB) Nedir?

 Yukarıdaki özelliklere sahip olan 
teknelerin kullanımlarını takip altına alan, 
yeterli donanım ve eğitime sahip kişiler ta-
rafından; güvenli ve emniyetli biçimde seyir 
işlemlerini tamamlayabilecek kişilere verilen 
ehliyetlerdir.

• Sınav Katılım Belgesi
• Amatör Denizci Sağlık Raporu
• Sınav Harcı Dekontu

ADB için Gereken
Evraklar Nelerdir?

Kimler ADB Alabilir?

 Yapılan ADB sınavında başarılı olan, 
14 yaşını bitirip 18 yaşından küçük olan ve 
ebeveyn muvaff akı alan kişiler; 18 yaşından 
büyük olan her yaştaki sağlık ve eğitim ye-
terliliği ile araç ehliyeti olan ve almaya yetkin 
her Türkiye Cumhuriyeti ve K.K.T.C vatan-
daşı; Türkiye’de oturma izni olan yabancı uy-
ruklu kişiler bu belgeyi alabilir. 
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TÜRKİYE’DE 
AMATÖR

DENİZCİLİĞİN 
DURUMU

 Günümüzde, tekne sahibi olan kişilerin sayısında bü-
yük artış yaşanmış ve marinalar da bu ölçüde geli-
şip değişmişlerdir fakat amatör denizcilik hak ettiği 

değeri görmemektedir. Amatör denizciliğe gerekli teşvikin yapıl-
maması, bunun geliri çok yüksek kişilerin hobisi olarak görülmesi, 
artan harç ve vergiler, tekne sahiplerinin amatör denizcilikten soğu-
masına sebep olmaktadır. 

 Amatör denizciliğin sorunlarından biri de ‘barınak` bul-
maktır.  Marinalar, büyük tekneleri, küçük teknelere tercih etmeye 
başlamışlardır. Bunun sebebi de artan masrafl ardır. Motor yatlardan 
daha fazla gelir elde etmek, marinalar için önemli bir yere sahiptir. 
Bunun sonucunda küçük tekne sahipleri, marinada yer edinmek is-
tediklerinde yüksek ücretler ödemek zorunda kalmaktadırlar.  Ama-
tör denizcilerin tekneleri için barınak bulamamalarından dolayı fır-
tınalarda birçok tekne batmakta veya hasar görmekte, kıçtan takma 
motorlar çalınmakta ve göçmen kaçakçılığı için kullanılmaktadır. 

 Birçok Türk amatör denizcisi barınak sorunundan dolayı 
teknelerini Yunanistan’da Doğu Ege kıyılarına bağlıyor. Yunanis-
tan da bu durumdan faydalanıp, kendi denizlerinde gezen tekneleri 
vergiye bağlamakta ve sadece Türkler için vize uygulaması yapmak-
tadır. 

 Ciddi ölçüde kaliteli teknelerin yapılabileceği altyapı olması-
na rağmen birçok tekne imalatçısı imalat yapmayı bırakmıştır. Çün-
kü ne talep vardır ne de talep edecek denizcilerimiz. 

.

.

 Ciddi ölçüde kaliteli teknelerin yapılabileceği altyapı olması-
na rağmen birçok tekne imalatçısı imalat yapmayı bırakmıştır. Çün-
kü ne talep vardır ne de talep edecek denizcilerimiz. kü ne talep vardır ne de talep edecek denizcilerimiz. 

.

.
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.

ZÜLAL HATİCE DURMAZ 
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL
ÜNİVERSİTESİ
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GÖKOVA KÖRFEZİ 
DENİZ KORUMA ALANI

 Gökova Körfezi; ada, kıyı, deniz, orman, sulak alan ha-
bitatları ve barındırdığı zengin biyoçeşitlilik ile Akde-
niz biyocoğrafik bölgesinde yer almaktadır. 34’ü nadir 

ve tehdit altında olan toplam 723 türe ev sahipliği yapmaktadır. Aynı 
zamanda bugüne dek yapılan çalışmalar göstermektedir ki Türkiye 
sularında yaşayan balık türlerinin yaklaşık %73’ü Gökova Körfezi’n-
de yaşamaktadır. Türkiye’nin 305 Önemli Doğa Alanı’ndan biri olan 
Gökova Körfezi’nin 270 km² karasal alanı ve 827 km² deniz alanı var-
dır. 1988 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) ilan edilmiştir.  
Bölgede yaşayan ve dikkat çeken türler arasında nesli tehdit altındaki 
orfoz (Epinephelus marginatus), kulaklı folya (Mobul mobular), akva-
toz (Rostroraja alba) ve nesli kritik tehdit altındaki keler balığı (Squa-
tina squatina ve Squatina oculata) bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, 
bölge Akdeniz fokuna (Monachus monachus) ve kum köpekbalığına 
(Carcharhinus plumbeus) ev sahipliği yapmaktadır. Akdeniz Körfe-
zi’ne endemik olan deniz çayırları (Posidonia oceanica) ise geniş ya-
taklarıyla birçok balık türü için sığınma, beslenme ve üreme alanıdır.

 Körfez, önemini sadece biyolojik çeşitliliğinden değil aynı za-
manda geçimini doğadan ve özellikle denizden sağlayan kişilerden de 
almaktadır. Tarım, turizm ve küçük ölçekli kıyı balıkçılığı bölgedeki 
en önemli üç geçim kaynağı arasında yer almaktadır. Körfez’de üç Su 
Ürünleri Kooperatifi (Akyaka, Sarnıç-Akbük, Akçapınar) bulunmak-
tadır. Kadınların da dahil olduğu geleneksel kıyı balıkçılığını yüzden 
fazla balıkçı yaşatmaktadır. Bölgenin maruz kaldığı çeşitli tehditler 
hem bu doğal zenginliği hem de geçimini bu zenginlikten sağlayan ki-
şileri olumsuz yönde etkilemektedir. Bu tehditlerin başında yasa dışı 
ve aşırı avlanma, iklim değişikliği, kıyı ve denizel habitatların tahribatı 
gelmektedir. 
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 Bu tehditlerin yarattığı olumsuz etkilerin azaltılması için Akdeniz Koruma Derneği, çeşitli çalış-
malar yürütmektedir. Bu çalışmaların başında Gökova Körfezi’ndeki Balıkçılığa Kapalı Alanlar-
da yasa dışı her türlü faaliyete karşı Deniz Koruculuğu Sistemi’nin uygulanması geliyor. Kör-

fez’deki altı bölge, Resmî Gazete ilanı ile “Balıkçılığa Kapalı Alan” olarak ilan edilmiştir. Zaman içerisinde 
yapılan sınır revizyonları ile bugün yaklaşık 30 km² alanda her türlü balıkçılık faaliyeti durdurulmuştur. Bu-
nunla birlikte iç körfezin 270 km²’lik alanı gırgır ve trol gibi endüstriyel balıkçılığa kapatılmıştır. 

 Balıkçılığa Kapalı Alanlarda Muğla İl 
Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muğla Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komu-
tanlığı, Jandarma Komutanlığı’nın bilgisi, yön-
lendirmesi ve su ürünleri kooperatiflerinin katı-
lımı ile 2013 yılından bu yana Deniz Koruculuğu 
Sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem denizel tür 
ve habitatların korunması, iklim değişikliğinin 
etkilerine karşı dayanıklılığın artırılması, hem 
balık üreme ve yumurtlama alanlarının hem de 
nesli tehdit altındaki türlerin korunması ve bun-
lar sayesinde kıyı balıkçılığının güvenceye alın-
masıdır. Dernek çalışanı olan korucular günde 

(en az) iki defa çıktıkları devriyede karşılaştıkları tüm yasa dışı aktiviteleri (yasa dışı avcılık, uygunsuz tekne 
bağlama, denize atık boşaltma vb.) tutanaklarla beraber kaydetmekte ve yetkili kamu kurumlarına bildirmek-
tedir. Yapılan izleme çalışmaları göstermektedir ki Deniz Koruculuğu Sistemi sayesinde kontrolü sağlanan Ba-
lıkçılığa Kapalı Alanlarla beraber deniz ekosistemlerinde olumlu değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimlerin 
başında balık biyokütlesinde görülen değişim gelmektedir. Balıkçılığa Kapalı Alanlarda, korunmasız alanlara 
kıyasla balık biyokütlesi 10 kata kadar artmış, korunan alanların dışında ise 2008 yılında 4gr / m² olan balık bi-
yokütlesi 2018 itibariyle 15gr / m²’ye yükselmiştir. Bununla beraber balıkçıların gelirlerinde de önemli artışlar 
gözlemlenmiştir. Akyaka Su Ürünleri Kooperatifi’nin verilerine göre; Balıkçılığa Kapalı Alanların ilan edildiği 
2010 yılından bu yana, kooperatif ortaklarının geliri %400 (dolar karşılığı %80’dir) artış göstermiştir. 
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 Denizel habitatların iyileşmesi ve bu sayede biyoçeşitliliğin güvence 
altına alınması için uygulanan bir diğer çalışma hayalet ağ temiz-
lik çalışmasıdır. Kaybolan, bilerek deniz tabanında bırakılan veya 

kopan balıkçılık av araçları hayalet ağ olarak adlandırılmaktadır. Sepet, misina, 
kurşun, uzatma ağları, mantar ve halat gibi balıkçılık malzemeleri, tekne ya da 
akıntı kaynaklı plastik malzemeler, deniz tabanında birikerek bir dizi tehdidi be-
raberinde getiriyor. Biyolojik çözünme özelliğinde olmayan hayalet ağlar, plastik 
kirliliği yaratarak gıda güvenliğini de tehdit ediyor. Ayrıca balıkçılıktaki işlevini 
yitirmesine rağmen ekonomik değeri olan balık türleri başta olmak üzere deniz 
canlılarını avlamaya devam ederek denizel biyoçeşitlillik için tehdit oluşturuyor. 
Deniz çayırları ve kaya resifleri gibi denizel türlerin üreme ve beslenme alanı olan 
habitatların üzerini kapatıp, ışık ve oksijen geçirgenliğini azaltarak habitat tahri-
batına neden oluyor. Tüm bunlar, balık stoklarının azalmasını beraberinde geti-
rerek balıkçılığı da olumsuz etkiliyor. Ayrıca av takımlarının hayalet ağlara takıl-
masıyla, kaybolan ağ ve misina miktarları her geçen gün artıyor.
  
 İklim değişikliğinin beraberinde getirdiği sıcaklık artışı denizleri de bir 
hayli etkilemekte ve yeni denizel türlerin ülkemiz kıyılarına girmesine neden ol-
maktadır. Süveyş Kanalı, Cebelitarık Boğazı ve gemilerin balast suları ile Türkiye 
kıyılarına gelen türler, artan sıcaklıktan dolayı denizlerimize hızla adapte olmakta 
ve bunun sonucunda hem denizel biyoçeşitlilik hem de balıkçılar üzerinde baskı 
oluşturmaktadır. Bu yeni türlerden bazıları Aslan balığı, Asker balığı, Lokum ba-
lığı ve Kılkuyruk mercandır. Yeni türlerin yerli türler ve habitatlar üzerinde yarat-
tığı baskının ve ekonomik zararın en aza indirilmesi için yapılması gerekenlerin 
başında; denizel biyoçeşitliliğin korunması yer alıyor. İstilacı türlerin hedef tür 
olarak avlanıp denizden uzaklaştırılması ve insan sağlığı için tehdit oluşturmayan 
türlerin, deniz ürünü tercihleri arasında yer alarak balıkçılığın desteklenmesi bi-
yoçeşitliliğin korunması için büyük önem taşıyor. Yeni balıkların yarattığı etkilere 
karşı çözüm ve politika üretilmesi, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum 
kuruluşları, şeflerin içinde bulunduğu çok taraflı bir çabayı gerektiriyor. Akdeniz 
Koruma Derneği, tüm bunlar için Deniz Koruculuğu Sistemini uygulamanın yanı 
sıra, istilacı tür dağılım ve popülasyonlarını belirlemek üzere stok araştırması ya-
pıyor ve Türkiye’nin farklı yerlerinden otuz kadar şefle yeni balıkların menülerde 
yer alması için çalışıyor.  

Hazırlayan: Zafer Kızılkaya, Akdeniz Koruma Derneği Başkanı
Fotoğraflar: Zafer Kızılkaya, Akdeniz Koruma Derneği Başkanı
www.akdenizkoruma.org.tr

MakaleMakale DenizdenDenizden

ZAFER KIZILKAYA 
AKDENİZ KORUMA DERNEĞİ BAŞKANI
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 1.Öncelikle Piri Reis Ship Services Genel 
Müdürü Sercan Kaçar kimdir? Sizi tanıya-

bilir miyiz?

 23 Nisan 1981 Diyarbakır doğumluyum. 
İlkokulu Diyarbakır’da, ortaokul ve lise eğitimi-
mi İzmir Karşıyaka Anadolu Lisesi’nde tamam-
ladım. Tercih ettiğim üniversite lisans bölümüm 
Celal Bayar Üniversitesi İktisat Fakültesi olma-
sına rağmen, uzun yıllar denizcilik sektöründe 
edindiğim tecrübeler ve çalışmalar neticesinde 
bu sektörde akademik olarak da bir gelişim elde 
etmek amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz-
cilik İşletmeleri Yönetimi alanında yüksek lisans 
programına devam etmekteyim. Geçtiğimiz yıl 
itibariyle Institute of Chartered Shipbrokers ye-
terlilik sınavlarını tamamlayarak enstitü üyeliği-
ne seçilmiş bulunmaktayım ve uzun yıllardır Piri 
Reis Denizcilik Hizmetleri Şirketler grubunda 
direktörlük yapmaktayım.

 2. Gemiler için tedariki hizmetlerinin ne 
kadar önemli olduğunu biliyoruz, bizlere 

kısaca deniz ticareti akış şeması içerisinde ku-
manyacılığın görevi ve işlem basamaklarını an-
latabilir misiniz?

 Tedarik hizmetlerini iki kısım ola-
rak ayırabiliriz; birincisi geminin içinde ya-
şayan denizcilerin yaşamlarını sürdürmeleri 
için gerekli olan temel ihtiyaçlardır. Ortalama 
olarak 18-22 arası bir mürettebat gemide, de-
niz üzerinde bir yaşam sağlamaktadır. Diğe-
ri ise geminin operasyonlarını sürdürebilmesi 

için gerekli olan geminin kendi ihtiyaçlarıdır. 
Bu kapsamda ekmekten yastığa, tornavidadan 
halata kadar çok geniş kapsamlı ve çeşitli ürün 
tedarik listesi söz konusu. `Süreç olarak değer-
lendirdiğimizde, gemi ve gemideki ekibin   ihti-
yaçlarını belirleyen müşteriler (donatan/işleten/
kaptan/kiralayan) geminin operasyon güzerga-
hı içerisinde en uygun tedarik noktalarını be-
lirleyerek hizmet aldıkları tedarik firmalarına 
taleplerini iletirler. Gemilerin bütçeleri doğrul-
tusunda bu talepler siparişe dönüştürüldükten 
sonra kumanya firmaları sipariş edilen ürünleri 
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 3. Kumanyacılık sektöründe yurt içinde ve 
yurt dışında hizmet verirken ürün çeşit-

liliği, talep edilen ürünün bulunabilirliği, kısıtlı 
zaman, uygun fiyat, en yüksek kalite gibi zorlu 
kriterleri sağlamak için izlenilen yollar nelerdir?

 Deniz ticareti ve hizmetlerinin çok ulus-
lu ve çok kültürlü bir yapıya sahip olduğunu 
gemi tedariğinde çok daha net bir şekilde hisse-
debiliyoruz. Aynı müşteriye ait bir filoda hatta 
aynı gemide birçok farklı din veya kültüre sahip 
denizci bulunabileceğinden, gıda özelinde farklı 
dil, din ve kültürlere ait ürün çeşitliliğini sağla-
mak durumundayız. Türkiye’de satışı olmayan 
değişik ülke mutfaklarına ait birçok gıda ürü-
nünü yurtdışından transit ticaret kapsamında 
getirmekte ve depolarımızda uygun koşullarda 
muhafaza etmekteyiz. Hem satın alma hem de 
sipariş ve teslimat tarafının çok iyi ayarlanması, 
en uygun lojistik koşullarının planlanması ve uy-
gulanmasını gerektiriyor. Aynı şekilde gıda dışı 
ürün grubunda da birçok ülkeden getirdiğimiz 
ürünler var. Dünyanın her tarafından düzenli bir 
şekilde, geniş bir yelpazedeki ürün grubunu ge-
tirerek transit depolarda konsolide etmek, son-
rasında Türkiye’nin tüm limanlarında siparişe 

hazırlayarak geminin ve limanın operasyonlarını 
aksatmayacak şekilde tüm lojistiğini sağlayarak 
teslimatlarını gerçekleştirirler. Tedarik, geminin 
hem limanda bağlı hem de yüzer pozisyonun-
dayken teslimini gerektirebilir. Kumanya firma-
larının görevi; hizmet sunacağı geminin talep ve 
ihtiyaçlarının, istenilen zamanda, istenilen yerde 
ve istenilen kalitede en sorunsuz şekilde temini-
ni sağlamaktır. Çok iyi bir planlama ve organi-
zasyon gerektiren hem hizmet hem de ürün tica-
retini içinde barındıran bir iş koludur.

göre teslimatını planlamak, eş zamanlı olarak 
gümrükler ve değişik bakanlıklardaki bürokra-
tik işlemlerini sağlamak için hem sahada hem de 
ofislerimizde iyi bir ekibe sahip olmak ve herke-
sin işini en iyi şekilde yerine getirdiği bir takım 
olabilmek işin püf noktası bence. 

 4. Kumanyacılık sektörü açısından pandemi 
öncesini ve sonrasını kıyaslarsak sektörün 

Dünya’daki ve Türkiye’deki durumunu nasıl yo-
rumlarsınız?

 Pandeminin ilk ortaya çıkışı ile bir du-
raklama durumu yaşandı ancak iş hacmi olarak 
en hızlı toparlayan sektör deniz ticareti oldu 
diyebilirim. Paralel olarak tedarik hizmetlerin-
de de çabuk bir toparlanma yaşandı. Bir süre 
tedarik ve teslimatta ciddi sıkıntılar yaşandı. 
Tedarik zincirindeki kırılmalar, virüsün yaygın-
laşmasını önlemek amacıyla alınan kısıtlama ve 
tedbirler hem satın alma tarafında hem de tesli-
mat tarafında ciddi aksaklıklara yol açtı. Ancak 
zamanla bu duruma uygun teslimat koşulları da 
oluşturuldu. Ürün fiyatlarında tedarik zincirin-
deki kırılmalardan dolayı bazı artışlar meydana 
geldi tabii ki. Özellikle hijyen ve koruma amaçlı 
ürünlerin talebinde çok ciddi bir artış yaşandı. 
Çalışma ortamı bakımından home ofis ve uzak-
tan çalışma yöntemlerini daha fazla uygulamaya 
başladık. Sahada bulunan personeller için aynı 
şey söz konusu olamadı, aynı şekilde hizmet 
vermeye devam etmelerini sağlamaya çalıştık.
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 5.Gıda tedariki için zaman, hız ve bozulma 
riski gibi durumları nasıl kontrol ediyor-

sunuz?

 Gıda tedarikinde ürünlerin satın alın-
masından gemiye teslimine kadar ürünlerde 
soğuk zincirin kırılmaması gerekir. Yüksek 
miktarda ürün çeşitliliğine sahip olduğumuz 
için depolar ve teslimat araçlarımız buna uy-
gun olarak hem kuru hem soğuk hem de donuk 
ürün taşıyabilecek şekilde tasarlanmaktadır.

DenizdenRöportaj

 Özetle hem Türkiye’de hem de dünyada 
gemi tedarik sektörü de değişimden nasibini aldı 
diyebiliriz. Covid-19, dünya üzerindeki tüm sek-
törleri bir şekilde etkiledi ve birçok değişimi de 
beraberinde getirdi aslında. Önümüzdeki, pan-
demi sonrasındaki süreçte özellikle tedarik sek-
töründe yaşanabilecek kırılganlıklara ve ani ge-
lişebilecek olumsuz durumlara karşı hazırlıklı ve 
dirençli durabilecek, daha çevik bir gemi tedarik 
planlaması en önemli konuların başında gelmek-
tedir. Sektörde yer alan tüm tedarikçilerin ayakta 
kalmaları bu şartlara uyum sağlayabilecekleri öl-
çüde mümkün olacaktır diye düşünüyorum.  6.Teknik malzeme tedarikinde doğru sipa-

rişin oluşması için IMPA Kodu’nun sizin 
açınızdan önemi nedir?

 Gemi tedarik sektöründe en önemli sa-
yılabilecek kuruluşlardan biri olan Uluslararası 
Gemi Satın Alımcıları Birliği tarafından oluştu-
rulmuş olan bu kodlama sistemi sayesinde sipa-
riş ve tedarik süreci ciddi anlamda hızlanmakta-
dır diyebilirim. Bir gemide kullanılabilecek veya 
tedarik edilebilecek neredeyse her türlü ürünü 
bölümlere ve kodlara ayıran bir katalog sistemi 
aslında. Özellikle gıda dışı ürün tedarikinde hem 
satın alımcıların hem de tedarikçilerin aynı dili 
konuşabilmesinin sağlanması önemli bir konu. 

Bakliyattan peynire, donuk et grubundan meyve 
ve sebzeye kadar her türlü gıda ürününü bozul-
madan ve en uygun koşullarda hem depoları-
mızda muhafaza edecek hem de gemiye naklini 
sağlayacak bir altyapıya sahibiz. Depolarımızdan 
çıkan soğuk ve donuk taşıma gerektiren ürünle-
rin takibinde sensörlü ısı kontrol sistemleri kul-
lanmakta ve gemiye teslim edilen her ürünün en 
uygun taşıma koşullarını oluşturarak teslim edil-
mesini sağlamaktayız.
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 7.Sizce bir kumanyacılık şirketinin Inter-
national Ship Suppliers and Services As-

sociation (ISSA)’a bağlı olması belirli bir hizmet 
ve kalite standardına sahip olmasını sağlamakta 
mıdır?

 ISAA gibi bir diğer önemli kuruluş olan 
IMPA, Uluslararası Gemi Tedarikçileri ve Hiz-
met Sağlayıcıları Derneğidir. Tedarikçilerin 
hizmet ve kalite standartlarının geliştirilmesi, 
tedarik hizmetlerinin etik kurallar çerçevesin-
de gerçekleştirilmesi ve bir gemi tedarikçisinin 
asgari ölçüde hizmet vermesi gibi konularda 
belirleyici olan, aynı zamanda gemi tedarikçile-
rinin uluslararası ölçüde sorunlarını dile getire-
rek çözüme kavuşturmayı ve sürekli gelişimini 
amaçlayan bir çatı kuruluşudur. Üyeliği ciddi 
bir itibar ve güvenilirlik sağlamaktadır ancak 
üye olan her firmanın kesin anlamda çok kali-
teli bir hizmet vereceğinin bir garantisi olma-
dığı gibi, derneğe üye olmayan bir tedarikçinin 
güvenilir olmadığı anlamını da çıkaramayız.

 8.Kumanya firmalarının daha etkin ve ka-
liteli hizmet vermesi için hangi koşullara 

sahip olması gerekmektedir? Sizce kumanya fir-
masındaki bir çalışanın sahip olması gereken iş 
disiplini nedir?

 Dünya ticaretindeki ürün taşımacılığının 
%90’ının deniz yolu ile taşındığını düşünürsek, 
denizciliğin ne kadar önemli bir sektör olduğunu 
anlayabiliriz. Tek bir gemi tarafından düzenle-
necek her bir sefer; donatanından işletmecisine, 
kiracısından taşıtanına, içindeki yükün alıcısın-
dan satıcısına, limanından taşeronuna, acente-
sinden sörveyörüne kadar çok geniş alanda bir 
çevreye ekonomik fayda sağlayabilmektedir. 

Bu katalog ve kodlama siteminde yer alan bir 
ürünün siparişi verilirken dünya üzerinde her-
hangi noktada tedarikçilere bu kodu bildirerek 
sipariş sürecini hızlıca gerçekleştirebiliyorsunuz. 
Bu sayede tam olarak ne istendiğini ve hangi 
özellikte bir ürün tedarik edilmesi gerektiğini 
çok daha rahat anlatabiliyorsunuz. Günümüz 
ihtiyaçlarına göre katalog ve ürün genişletme 
gibi bazı eksik kalan yönler mevcut ve bu ko-
nular üzerinde ciddi çalışmalar devam etmekte. 
Örneğin kod sistemi ürünün ne olduğunu her ne 
kadar bize anlatıyor olsa da nasıl bir kalitede ol-
ması gerektiği konusunda hala belirsizlikler var.

Bu konuda dernek üyeleri için belirli konularda 
eğitim ve kontrol mekanizmaları oluşturularak 
dünyadaki gemi tedarik sektörü için toplam ka-
liteyi daha da geliştirici adımlar atılabilir.
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 9.Denizci Öğrenciler Derneği ve Denizden 
Dergisi hakkında neler düşünüyorsunuz? 

Günümüz gemilerinden bu geniş çaplı ekonomik 
faydayı sağlayabilmenin en önemli unsuru o ge-
miyi yüzdüren içindeki denizcilerdir. Bu önemli 
görevlerinin haricinde ailelerinden ve sevdikle-
rinden uzakta, dışarıdaki işlerle kıyaslandığında 
daha ağır şartlarda yaşamaktadırlar. Bu nokta-
dan hareketle, tedarik hizmeti veren bir firma ve 
çalışanlarının öncelikli olarak, deniz ticareti içe-
risindeki bu yapıyı ve denizcilerin önemini kav-
rayarak, hizmet vereceğimiz her gemiyi kendi ge-
misi, içindeki denizciyi de bizzat kendisi olarak 
tasavvur edip empati kurması gerekir. Böylelikle 
teslimini gerçekleştireceği her ürünü kendi kul-
lanacakmış gibi, yormadan, tek seferde aynen is-
tendiği gibi teslim etmek için çalışılması gerekir. 
Bu sayede ürün ve hizmetteki kaliteyi yakalamış 
oluruz. Gemideki memnuniyeti yakaladığımız 
yerde müşteri ile güveni sağlarız. Gemi tedarik-
çiliğinde en önemli konu müşteri ile oluşturulan 
güven duygusudur. Gemiye verilecek hizmetin 
zamanlaması, gemide kullanılamayacak veya 
geri dönecek bir ürün tedarikinin yapılmaması, 
hızlı liman operasyonlarında ve kısa uğraklarda 
geminin bekletilmemesi en önemli konulardır.
Ürün ve hizmetlere ait fiyat tabii ki önemli bir 
etkendir ancak az önce belirttiğim çerçeveyi 
yakalamak, tedarikçi seçimlerinde ve değerlen-
dirmesinde fiyattan ziyade değer yaratmak çok 
daha önemli bir tercih sebebidir.

 Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin 
dünya deniz ticaretinden çok daha fazla oranda 
pay alması, dünya denizciliğinde söz sahibi ola-
bilmesi, denizciliğe gönül vermiş ve aynı zaman-
da bilimsel olarak eğitimini almış olan siz değerli 
öğrencilerin katkılarıyla olacağına inanıyorum. 
Bu anlamda ülkemizdeki denizcilik fakültele-
rinde okuyan denizci öğrencilerin tamamını 
kapsayan, bilimsel etkileşim içerisinde olmasını 
sağlayan ve gerçekten değer yaratan bir dernek 
olduğunuzu düşünüyorum. Bu doğrultuda hem 
derneğinize hem derginize ilerideki projeleriniz-
de katkı sağlayabileceğimiz her noktada sizlerle 
birlikte olacağımızı bilmenizi isterim.
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 1.NC İmalat ve Mühendislik A.Ş. Genel Müdürü 
Nuri Çiçek kimdir? Bize kendinizden bahsedebilir 

misiniz? Bu sektöre giriş sebebiniz nedir?

 1982 İstanbul doğumluyum, aslen Erzurumluyum. Hayatım ailemin görevinden dolayı birkaç farklı 
ilde geçti. Gemiyi ve denizi küçük yaşlarda tanıştığım, hayatıma etkisi olan güzel insanlar sayesinde öğrendim 
ve bu alana yöneldim. 2005 Yılında İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldum.  Aynı 
yıl bir tasarım firmasına girip çalışma hayatıma başladım. O dönemler gemi inşaat çok hareketli olduğu için 
piyasada iş bulmak ve deneyim edinmek görece olarak daha kolaydı günümüze göre. Sektördeki imkanlar 
daha fazlaydı. O dönemler belki şu an bulunan büyük tersaneler ve firmalar henüz yoktu veya gelişme du-
rumundaydı ama her şey yeni şekillenme döneminde olduğu için kendini geliştirebilenler için fırsatlar daha 
fazlaydı. 2008 yılı öncesinde sektör fırsatlar dünyası algısına sahip olduğu için herkes bir ucundan burada yer 
edinmeye çalışıyordu. O rüzgâr beni de etkilemiş olmalı, bir şekilde yolumuz kesişti diyebiliriz.

 2.Birçok farklı alanda faaliyet gösteren bir 
kuruluşsunuz. Bu faaliyetlerinizi kısaca 

açıklayabilir misiniz? Bu durumun olumlu ve 
olumsuz tarafl arını bizlere anlatabilir misiniz?

 Kendi firmamı 2012 yılında kurdum. O zamana kadar deneyim elde ettiğim tasarım ve proje konula-
rında ağırlıklı olarak çalışmaya başladım. 2008 yılında yaşanan finansal kriz nedeniyle en çok etkilenen sektör 
maalesef gemi inşaatı olmuştu. Bir anlamda kriz sonrası mecburiyetten kendi firmamı kurma durumuna da 
gelmiştim diyebiliriz. Dönemin zorlukları içerisinde ve sektördeki ana tasarım firmaları içerisinde hem finan-
sal hem de deneyim olarak yer edinmek kolay olmayacaktı. Sektörün düşüş anında tasarım yapmaya ve iş bul-
maya çalışmak hiç kolay değildi. Bu anlamda farklı bir tasarım ve çıkış noktası arıyordum açıkçası, firmanın 
geleceğini şekillendirmek için.

2828M A Y I SM A Y I S
2 0 2 12 0 2 1

RöportajRöportaj



RöportajRöportaj

NC İMALAT VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
GENEL MÜDÜRÜ NURİ ÇİÇEK İLE

GEMİ İNŞA YAN SANAYİ RÖPORTAJI

 O dönemde işimiz de az olduğu için gemi mühendisi büyükleri-
mizi ve yapılan işleri gezmeye fazlasıyla zamanım vardı. Hangi ürünlerin 
yurtdışında tedarik edildiğini ve kullanım yerlerini görüp inceleme fır-
satım olmuştu. Yalnızca tasarımdan çıkıp tasarladığım ürünlerin ima-
latlarına yönelmem gerektiğini düşünmeye başladım. Sektördeki dar-
boğazdan bir anlamda çıkış yolu arıyordum. Başından beri gemi boru 
tasarımı üzerine çalıştığım ve kafa yorduğum için yapılabilecek en iyi iş 
yine bu alanda karşıma çıktı. Egzoz hattı tasarımı ve ekipmanları imalatı 
üzerine kendimi geliştirmeye karar vermiştim. Bu yolda beni destekleyen 
büyüklerim de olduğu için kendimi çok şanslı olarak değerlendiriyorum.

 Yıllar içinde imalatlarımız arttı ve gemi inşaat sektörünün 
yanı sıra enerji sektörü firmalarına da çalışmaya başladık. Bu iki sek-
tör içinde egzoz ekipmanları imalatını gerçekleştirmekteyiz. Jeneratör 
konteynerleri, egzoz baca kazanı, egzoz manuel ve aktüatörlü dam-
perleri, egzoz susturucusu vb. konularda imalatlarımız hızla devam 
etmektedir. Bu ürünlerin bazıları için CE sertifikasyonları bitmiştir, 
bazıları için de tip onay süreçlerimiz devam etmektedir. Hem imalat 
hem de kalite anlamında müşterilerimize destek vermeye çalışıyoruz.

 Kendi mesleğimiz olduğu için tabii gemi inşaat sektöründe her türlü gemi donatım ekipman imalat-
larını da yapıyoruz, ondan vazgeçme şansımız yok. Gemi inşaatı ilk göz ağrımız olan, sevdiğimiz ve hep çalış-
mak istediğimiz bir sektör olarak firmamızdaki yerini hep koruyacaktır.
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 3.Gemi inşa sanayisi ile gemi inşa yan sanayisinden 
bahsedebilir misiniz? Mühendislik açısından gemi 

inşa sanayi ve gemi inşa yan sanayi arasındaki farklılıklar 
nelerdir? 

  Gemi yan sanayi, Gemi inşa 
sanayisinin ayrılmaz bir parçası oldu-
ğuna inanıyorum. İyi gelişmiş bir yan 
sanayiniz yoksa tüm ürünlerde yurt dı-
şına bağımlıysanız işte bu durumda ne 
kadar büyük bir firma/tersane olursanız 
olun taşeron olmaktan kurtulamazsınız. 
Türkiye maalesef birçok konuda hala bu 
durumda diye düşünüyorum. Askeri tek-
nolojiler ve firmalar sayesinde eskilere 
göre çok daha iyi bir konumda olsak da 
daha gidecek epey yolumuz var açıkçası.

  Bir gemi mühendisi için sade-
ce çalışma alanının tersaneler olduğuna 
inanmıyorum. Günümüzde gemi yan 
sanayide tasarım ve imalat alanlarında 
epey iş fırsatları bulunmaktadır. Öğrenci 
arkadaşlarımın sadece tersanelerde bizim 
işlerimiz yapılıyor algısında olmamaları 
gerekir. Malumunuz tersanelerde onlar 

ve hatta yüzlerle telaff uz edilen mühendis sayıları olduğu için o arada bilgi edinmek, 
kendini geliştirmek ve hatta kendini göstermek yer yer zor olabilir. Özellikle yeni 
mezun arkadaşlarımızın daha fazla yük alabileceği ve tecrübe edineceği yan sanayide 
çalışma hayatlarına başlamalarını tavsiye ederim. Tabii biraz da kişinin tercihine göre 
değişebilir bu dediklerim fakat ileriye dönük hayalleri ve hedefl eri olanların biraz 
daha zorlu bir yolu çekmeleri de gerekecektir. Mezun olur olmaz her şey önümüze 
gelsin, ofis, servis, büyük sosyal imkanlar ve rahat çalışma saatleri diye düşünenler 
için üzgünüm, maalesef tecrübe sahada ve işin içindeyken öğreniliyor. Bu istekle-
ri olanlar içinde imkanlar yok mu? Var tabii, ama arkadaşlarımızın en azından ilk 
beş yılını kendilerini geliştirmeye vermelerini öneriyorum. İleride bu tecrübe ve bi-
rikimin neler kazandıracağını göreceklerdir. Mezuniyet sonrası sektör araştırmasına 
giren arkadaşlara tavsiyem tersanelerin yanı sıra onları besleyen yan sanayi, tedarik 
zinciri firmalarına da bir göz atmaları olacaktır. Hatta mezuniyeti beklememek ge-
rekir, sektör dergileri ve seminerlerini takip edip gelişmelerden haberdar olmaları 
kendi gelecekleri için çok mantıklı olacaktır.
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 4.Gemi inşa yan sanayi sektörünün şu 
anki durumu nedir? Sizce Türkiye’de 

gemi inşa yan sanayinin daha iyi bir konuma 
gelmesi için neler gereklidir?

 Gemi inşa yan sanayi tüm gücüyle tersaneleri desteklemeye devam etmektedir. Fakat şu anda hem ka-
lifiye işçi hem de kalifiye mühendis ihtiyacı her zaman olduğundan daha çok belirginleşmiştir. 2008 finansal 
krizi sonrası gemi inşa sanayi ve doğrudan yan sanayi çok fazla kan kaybına uğramıştı. Sayısal kayıplardan daha 
çok kalifiye iş gücü kaybı yaşandı. Daha sonrasında yaşanan bir duraklama süresinde maalesef insanlar farklı 
iş sahalarına yöneldiler. Hayatın doğasında devinim olduğu için insanların sektörün açılmasını beklemesi ola-
mazdı ve olmadı da. Sektörel teşvik ve desteklerin 
de az olmasından dolayı sektörün tekrar toparlan-
ması zaman aldı. Gemi yan sanayi şirketleri yurt 
içinde yapılan projelerle hayatlarına devam ediyor-
lar, fakat gelişemiyorlar. Bu da gösteriyor ki yurt 
içinden ziyade yurt dışı pazarlara (ihracata) yönel-
meleri gerekmektedir. İçinde bulunduğumuz pan-
demi ve onun getirdiği sorunlarla boğuşmakta olan 
ve şu anda günü kurtarmaya çalışan firmalar için 
bunları söylemek çok gerçekçi olmuyor gibi düşü-
nülse de pandemi sonrası için izlenecek yol ancak 
bu olmalıdır. İhracat için de kalifiye personel, za-
mana uygun imalat otomasyon sistemlerine sahip 
olunması gerekmektedir. Tabii tüm bunlar için fir-
maların kendi işlerine yatırım yapmaları, günceli 
takip etmeleri ve personel eğitimlerine dikkat et-
meleri gerekmektedir. Genç mezun arkadaşlara da 
fırsat sunmaları kendileri için de doğru olacaktır.

 Şu durumda mezun olacak arkadaşları-
mızın yan sanayileri tercih etmelerinin ne denli 
önemli olduğunu söylemek isterim. Sizlerin ener-
jisi ve yeni bakış açıları sektöre yeni bir anlayış ve 
hareket getirecektir.
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5. Gemi inşa sektörü ürün tedarik konusunda yerli 
imalatçılardan ne derece faydalanıyor? Sizce Tür-

kiye’de parçalardaki ithalat oranının yüksek olmasının te-
mel sebebi nedir?

 Gemi yan sanayi birçok konuda 
yerli imalat çalışmaları yapılmaktadır. 
Ama tabii istenilen konumda değiliz 
maalesef. Sektör yan sanayiye desteğini 
artırırsa insanımızın başaramayacağı 
bir konu olduğunu düşünmüyorum. 
Yan sanayide ürün geliştirme konusu 
biraz zayıf olduğu için tam anlamıyla 
gemi inşa sanayinin tüm taleplerine 
cevap vermiyoruz. Yatırımların ürün 
geliştirme konusuna yönelmesi gerek-
mektedir. Bu da ancak finansal güç ve 
desteklerle olabilecek bir husus. Son 
dönemde askeri projeler sayesinde sek-
tör yeni imalatlar anlamında bir ivme 
yakaladı. Devletin ve özel sektör büyük 
firmaların yan sanayileri desteklemesi 
çok önem arz etmektedir. Bu sayede fi-
nansal güce sahip olacak yan sanayi fir-
malarının kendilerini geliştirmek için 
daha fazla yatırım yapma şansları ola-
caktır. Konu dönüp dolaşıp finans ve 
kalifiye iş günüce gelip dayanmaktadır. 
Kaçınılmaz iki konu üzerinde zaman 
ayırmak ve kafa yormak gerekliliği var-
dır.

 6.Sizler gibi ileride gemi inşa yan sanayide yer almak 
isteyen mühendislik öğrencilerine neler tavsiye 

edersiniz? İşe alımlarda spesifik olarak hangi özelliklere 
dikkat ediyorsunuz? Öğrenciler için hangi programları 
önerirsiniz?

 Daha önceden değindiğim gibi 
önemli olan öğrencilerin çalışmaya ve 
öğrenmeye hevesli olmasıdır. Öğren-
me süreci üniversiteden sonra bitiyor 
algısında olmak çok yanlış olacaktır. 
Mezuniyetten sonra asıl öğrenme baş-
lıyor ve sonu olmayan bir yol halinde 
önlerinde uzanıyor olacak. Buna hazır 
olsunlar, gemiden ve denizden zevk 
alanlar için çok keyifl i bir yolculuk ola-
cak iş hayatı. Hem öğrenme hem de 
öğrendiklerini gerçekleştirme imkâ-
nı bulacaklar. İşe alımlarda bana göre 
her firma işi gerçekten isteyen adaya 
vermek istemektedir. İnsanların heve-
si ve heyecanı karşı tarafça rahatlıkla 
anlaşılmaktadır genelde. Size sorulan 
sorular bilginizi test etmek için olduğu 
gibi azminizi ve sabrınızı ölçek için de 
sorulmuş olabilir. Bunlara dikkat edil-
meli. Her şeyden önce tüm öğrencile-
rin maddi olarak ne alacağına ek ola-
rak bilgi ve tecrübe olarak ne alacağını 
da bilmesi gerekir. Sadece maddiyatı 
düşünmeyelim, ilk önceliğimiz tecrü-
bemizi geliştirmek ve konulara vakıf 
olmak gelir. Maddiyat tabii peşinden 
gelecek. Ama siz onun için çalışmamış 
olacaksınız. Hem keyif alıyor hem de 
kazanıyor olacaksınız, önemli olan da 
bu. Siz işe ve bilgiye değer verirseniz si-
zin değeriniz de o ölçüde artacak, şüp-
heniz olmasın.
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Röportaj
NC İMALAT VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
GENEL MÜDÜRÜ NURİ ÇİÇEK İLE

GEMİ İNŞA YAN SANAYİ RÖPORTAJI



DenizdenDenizdenRöportajRöportaj

NC İMALAT VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
GENEL MÜDÜRÜ NURİ ÇİÇEK İLE

GEMİ İNŞA YAN SANAYİ RÖPORTAJI

 7.Sizce gemi inşa yan sanayiyi gelecekte 
neler bekliyor? 

 8.Denizci Öğrenciler Derneği ve Denizden Dergisi 
hakkında neler düşünüyorsunuz?

 Tüm dünyada geliştirilen otonom ve 
çevreci sistemlerin hızla gemi inşa sektörüne 
de girmesini bekliyoruz. Bu gelişme kaçınılmaz 
bir hal alıyor tüm sektörlerde. Çevresel birçok 
konu günümüzde gemilerde uygulanmaya baş-
ladı fakat kurallar ve istekler daha da sertleşe-
cek gibi duruyor. Öğrenci arkadaşlarımızın 
güncelden kopmamaları gerekir. Sektörde ve 
dünyada neler olduğunu takip etmeleri elzem-
dir. Açıkçası gelecekte neler olacağına bizim 
yeni mezun arkadaşlarımızın karar vereceği bir 
dünyada neden olmayalım? Özlemimiz budur. 

 Öğrenci kardeşlerimizin sektörden ve sek-
tördeki insanlardan haberdar olması için iyi bir 
imkân sunduğunuzu düşünüyorum. Öğrenciler 
arasındaki dayanışma ruhunu artırması ve birlikte 
çalışma pratiği oluşturması anlamında büyük kat-
kısı olacaktır. Bilgi paylaştıkça çoğalır, korkular ve 
gelecek endişeler de bir o kadar azalacaktır. Sizlerin 
görevi öğrenci arkadaşlarınızın ufk unu açmak, on-
ları gelecek hakkında heyecanlandırmak ve güncel 
gelişmelerden haberdar etmek olduğu için, yükü-
nüz ağır. Ama sizlerle tanıştığıma ve sohbet ettiği-
me çok memnun oldum. Benim de geleceğe olan 
umutlarımın artmasına neden oldunuz, sağ olun. 
Yolunuz açık olsun.  
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İlginizi Çekebilirİlginizi Çekebilir DenizdenDenizden
 RİTİM TUTABİLEN DENİZ ASLANI RONAN

 Ritim, seslerin düzenli tekrarıyla oluşan müziğin yapı taşlarından biridir. Ritmi hissetmek ise insan 
doğasında bebekken bile görülebildiğinden dolayı kolay bir olgu sanılmasına rağmen perde arkasında beynin 
bölümleri arasında güçlü bağlantılar gerektiren varoluşsal bir yetenektir. Ritme eşlik edebilmek, düzenli devam 
eden seslerden bir sonrakini tam zamanında öngörebilme gerektirdiğinden hayvan dünyasında örneklerine 
nadir rastlanmaktadır. Hatta bilim insanları hayvanların bir ritme insanlar gibi eşlik edebileceklerinden emin 
değillerdi, ta ki Kaliforniya’daki Deniz Aslanı Ronan’la tanışana kadar. Ronan en sevdiği şarkılardan biri 
olan Earth,Wind and Fire grubunun Boogie Wonderland isimli şarkısı gibi çeşitli ritimlere sahip şarkılara 
kafasıyla ritim tutabilen ilk insan olmayan memeli. Ronan’ın ritim duygusu, ritim tutabilmenin ‘karmaşık bir 
ses öğrenme’ kapasitesi gerektirdiğine ilişkin kuramı çürütmekle kalmayıp sanılanın aksine ritmik devinim 
için ses taklidi yapmak gerekmediğini de gözler önüne seriyor.

İLKNUR İREM BULMUŞ
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

 KELP ORMANLARI

 Kelp ormanları, dünyanın kıyı şeridinin büyük bir bölümünü kaplayan yüksek yoğunluklu yosun içe-
ren su altı ormanlarıdır. Dünyadaki en üretken ve dinamik ekosistemlerden biri olarak kabul edilirler. Birçok 
deniz canlısına ev sahipliği yapmaktadır. Kelpler sadece hayvanlar için değil insanoğlu için de faydalıdır. Muh-
temelen bu sabah ağzınızda yosun vardı. Kelpler bir dizi ürünün (örneğin; diş macunu, dondurma) yoğun-
laşmasını kolaylaştırmak için kullanılan aljinatlar adı verilen kimyasallar içerir. Ayrıca kelp ormanları tiroit 
rahatsızlıklarına ve iyot eksikliğinden kaynaklanan hastalıklara iyi gelmektedir. Su altı ormanlarında yaklaşık 
otuz farklı kelp türü vardır. Örneğin; Dev Kelp, Güney Kelp, Sugarwack ve Boğa Kelp bunlar sadece birkaç 
çeşit kelplerden bazılarıdır. Yosun üretimini ve hayati önem taşıyan yosun ormanlarının sağlığını tehdit eden 
birkaç şey vardır. Aşırı sıcaklıklar sonucu iki farklı balık türü ortaya çıkmıştır. İki sıcak su türü olan tavşan ba-
lığı ve davulcu balığı, saatte üç yüz ısırıkla birkaç saatte yaprakları yiyen obur balıklardır. Normalde bu orman 
içinde yaşayan diğer balık topluluğu da, bu istilacı sıcak su balıklarının hâkimiyeti altına giriyor ve dışarı atı-
lıyor. Eğer su sıcaklığındaki artış devam ederse, bu durum kelp ormanları ve genel olarak okyanusların sağlığı 
için büyük bir tehdit oluşturacaktır. 

GÜLŞAH IŞIK
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
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İlginizi Çekebilirİlginizi Çekebilir DenizdenDenizden

İzmir’de liman denilince akla gelen, jeopolitik önem taşıyan ve Aliağa ilçesinde yer alan Kyme Antik 
Kenti, Nemrut Körfezi bölgesinde olup iki tepe arasında yer almaktadır. Kentin kuruluşu için somut veriler 
M.Ö. 8. Yüzyıla gitmektedir. Günümüzde limanlar için taşıdığı jeopolitik önemi gibi tarihte de önemli bir 
liman bölgesi olduğu kabul edilmektedir. Antik Çağda Aiolis bölgesinde yer almaktadır ve bölgenin en büyük 
kentlerinden biri olduğu düşünülmektedir. İncelemelerde gözlemlendiği üzere ekonomik açıdan gelişimi sağ-
layan birçok ürünün ticareti bu bölgede yapılmıştır. Bu ürünler; zeytin, üzüm, buğday, zeytinyağı, seramik ve 
toprak kaplardır. Ayrıca şarapçılık konusunda ilerlemiş bir medeniyet yaşamıştır. Kazılardaki incelemelerde 
Kyme Antik Kenti’nin sikke basan ilk şehirlerden olduğu ortaya çıkmıştır. Tarihçi Strabon Kyme Antik Ken-
ti’ni “Aiolis’in en büyük ve en güzel kenti” olarak tanımlar. Bölgeyi ziyaret ettiğiniz zaman Nemrut Körfezi’nin 
hemen kıyısındaki yerleşimin neden bu kadar önemli olduğunu gözlemleyebilirsiniz. 

CEYLİN KOZAK
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

 ÖLÜMCÜL DENİZ FENERİ: TEVENNEC

 Yüz kırk bir yıldır konumunu koruyan Tevennec Deniz Feneri, sert rüzgarlar ve hırçın dalgalar tara-
fından her geçen gün aşındırılıyor ve bir kısmı yok oluyor. Diğer deniz fenerlerinden farklı olarak bu deniz 
fenerinin farklı ve ilginç bir hikayesi var. Fransa’da bulunan Tevennec adlı deniz feneri, halk arasında ‘perili’ 
olarak anılıyor. Geçmişten bugüne kadar deniz fenerini bekleyen bekçilerin hepsi ilginç ve kötü bir şekilde bu-
rada can vermiştir. Bekçiler psikolojik olarak problem yaşamışlardır ve gizemli bir şekilde bıçaklar üzerlerine 
fırlatılmıştır. Bunun gibi birçok vaka yaşanmıştır. 1910 yılından sonra ise fener otomatiğe bağlanmıştır ve o 
günden sonra kimse deniz fenerinde görev almamıştır. Marc Pointed, yüzyıldan uzun zamandır bu denizin 
ortasında terk edilmiş fenerde kalacak ilk insan olmaya ve fenerde tam altmış gün geçirmeye karar vermiştir. 
Amacı ise Fransa’da unutulmaya yüz tutmuş onlarca deniz fenerini yeniden canlandırmaktı ve bu dile geti-
rilen söylemlere bir açıklık getirmekti. Hayaletlere ve perilere inanmadığını belirten Pointed, insanlara bunu 
kanıtlama amacı ile 7 Mayıs 2016 tarihine kadar deniz fenerinde yaşamını sürdürmüştür. Bu sürenin sonunda 
ise deniz fenerinde anormal bir şeyin olmadığını belirtmiştir.

OĞULCAN KARAASLAN
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR BAŞLIĞI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
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 KYME ANTİK KENTİ



DenizdenDenizden
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Fotoğraf GalerisiFotoğraf Galerisi DenizdenDenizden
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Fotoğraf GalerisiFotoğraf Galerisi DenizdenDenizden

DÖDER Ailesine 
Teşekkür Ederiz!
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DenizdenDenizdenDenizdenDenizdenDenizden ÖneriyorDenizden Öneriyor

 Film, 2. Dünya Savaşı’nda U-96 isimli tip 7 sınıfı Alman U-boot 
mürettebatının neler yaşadığını konu almaktadır. Döneminin en iyi film-
lerindendir. Film galasında zamanın ünlü isimleri Wolfgang Peterson 
filmi ayakta alkışlamıştır. Bu filmde diğer savaş filmlerinde eksik olan 
savaşın insancıl boyutunu da ortaya çıkartmıştır. Savaş sırasında Atlas 
Okyanusu’nda göreve çıkan U-96 tipi Alman denizaltısı devriyeye çıkar. 
Gemi devriye sırasında yanında destroyer olmadan gezen beş gemilik bir 
filoyla karşılaşır. Filoya saldırırlar ve sonuç olarak başlarına çok büyük 
bir bela alırlar. Sonrasında karargâhtan La Rochelle’ye dönmeyi talep 
etseler de her şey istedikleri gibi gitmez. Karargâh tarafından asıl üsle-
ri olan La Rochelle yerine Cebelitarık’tan geçerek İtalya’daki La Spezia 
Limanı’na dönmeleri emredilir. Bunu başarmanın ne kadar zor olacağı-
nı bilseler de emirler doğrultusunda yola koyulurlar. Daha öncesinde 2. 
Dünya Savaşı’nda tarafsız olan İspanya’da tedarik için Alman gemileri ile 
buluşacaklardır. Son görevi başarabilecekler mi?

 DAS BOOT (1982) 8,3/10 IMDB

 Film, 20 Nisan 2010 tarihinde Meksika Körfezi açıklarında Ma-
condo Sahası’nda gerçekleşen, on bir kişinin ölümü ile sonuçlanan ve 
endüstriyel tarihin en büyük felaketlerinden olan Deepwater Horizon 
petrol sızıntısını beyaz perdeye taşıyor. Ana karakterimiz Mark Willi-
ams’ın, filmin ismiyle aynı olan Deepwater Horizon petrol platformuna 
gitmesiyle başlayan, oradaki iş güvenliği sorunlarından da bahsedip ger-
çekte yaşanan mahkemenin ses kayıtlarıyla harlayan filmimiz felaketi çok 
aydınlatıcı bir şekilde ele alıyor. Aksiyon/Drama türünde olan filmimizin 
başrolünde Ayı Teddy ve Transformers 4’ten tanıdığımız Mark Walh-
berg oynarken ona Kurt Russell, Gina Rodrigez, Dylan O’Brien ve John 
Malkovich gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

 DEEPWATER HORIZON (2010) 7,1/10 IMDB

 Film, Alan Turing’in gerçek hayat hikayesinden uyarlanmıştır. 
2014 yapımı tarihi bir gerilim filmi ve 2014’ün en yüksek hasılat yapan 
bağımsız filmi olmuştur. Filmde İngiliz matematikçi, kripto analiz ve 
öncü bilgisayar bilimcisi Alan Turing’in, matematikçi arkadaşları ile, II. 
Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren Alman Enigma kodunu kırmaya ça-
lışmaları anlatılıyor. Aynı zamanda kripto analistler tarafından Enigma 
kırılmaz bir kod olarak düşünülüyor. Bu kodu kırarken karşılaştıkları 
zorluklar ya da Alan Turing’in eşcinselliği nedeniyle cezai olarak kovuş-
turulması veya eşcinsel olduğu için yetkililerin onu ölüme sürüklemesi ve 
birçok farklı olaylar... Bu kodu bir defa da mı kırabiliyorlar yoksa devasa 
makineler inşa edip aylarca bekliyorlar mı? II. Dünya Savaşı’nın seyrini 
değiştiren gerçekten küçük bir kod mu olmalı? Ya da düşündüğümüzden 
büyük mü?

 THE IMITATION GAME (2014) 8,0/10 IMDB

4242M A Y I SM A Y I S
2 0 2 12 0 2 1



Denizden ÖneriyorDenizden Öneriyor DenizdenDenizden

 Roman, varlıklı bir ailede dünyaya gelen küçük bir çocuğun, ken-
disine bakan genç hanımdan çalınmasıyla çingene bir kadını anne bilerek 
büyümesi ile başlar. Gerçek ailesini hiç tanımadan büyüyen Singleton, 
korsanlık yaparak denizcilik sanatı yanı sıra hırsızlığı da öğrenir. Yağma 
dolu hayatında zenginliğe ulaşır. Bu çetin macerada edindiği bir dostun 
ona pusula olmasıyla yolundan geri dönmesini anlatır.

 KAPTAN SINGLETON

 Tüm erkek bireylerinin denizci olduğu ailede büyüyen bir erkek 
çocuğunu düşünün, sizce de en büyük tutkusu deniz olmaz mıydı? Ailesi-
nin tüm karşı çıkışlarına rağmen deniz tutkusundan vazgeçmeyen Mah-
mut’un denize kavuşması ile macerası başlıyor. Bu eserde onunla uzun 
yıllar denizin gizemini kendince nasıl çözmeye çalıştığını ve daha sonra 
çocukluk aşkı için geri dönüşüne tanık oluyoruz. Peki sizce Mahmut’u 
her şey eskisi gibi mi karşılayacak? Her sayfasında merak dolu sonu bek-
lediğiniz deniz tutkusunu çok derinde işleyen bir eser…

 HALİKARNAS BALIKÇISI 

 Değeri bir limandan diğerine yapılan seferlerle ölçülen yaşamın-
da yazar, karadan ayrılışın hüznüyle başlayan karaya varışın coşkulu se-
vinciyle biten raksları sözleriyle ilmek ilmek işliyor. Gemideki günlük 
yaşamdan birlikte seyirde olduğu insanlara, beyaz kanatlı yelkenli gemi 
sanatından sıra dışı olaylara kadar denizcilik hakkında kapsamlı bilgilere 
ve anekdotlara yer yer değiniyor. Gemilerle ilişkiyi insanlarla olan ilişkiye 
benzetirken gemileri yönetme sanatının daha incelik gerektirdiğini vur-
guluyor. Bu güzel sanatın hizmetindeyken, kendini unutarak kişisel duy-
guları kenara bırakmanın bir denizci için kendine duyulan güveni boşa 
çıkarmamanın en iyi yolu olduğunu savunan Conrad’ın sözleri denizden 
kalplerinize yansıyacak.

 DENİZDEN YANSIYAN

4343M A Y I SM A Y I S
2 0 2 12 0 2 1



DenizdenDenizdenŞiirŞiir

Deniz zehir barındırıyorsa insan hatasındandır
Deniz mucize barındırıyorsa insana direnebildiğindendir
Denizi batırmayı başarırsa kendini de batıracaktır insanlık

DENİZ VE DENİZCİLİK 
ÜÇLÜKLERİ

DR. GÜNTÜRK ÜSTÜN
ŞAİR - YAZAR

Tren feribotu ile ikimizin
Uzun bir yolu var gidilecek
O köpük yazacak, ben şiir

Yaşamlarını gemileriyle birlikte denizlerde yitiren
Kimi korkusuz ve özverili kaptanların yaşatılır adları
Hiç köprü üstlerine çıkamayacakları genç gemilerde

Tatlı alaycılığın simgesi yunus dostlarım lütfen dikkatini
Dağıtmayın güvertesinden baktığım kruvaziyerin
Nerede bakayım sizin oyun arkadaşınız cüce balinalar?

Adalar der ki, “Hoş bir rastlantı sonucu yarımadalardan kopmuşuz”
Yarımadalar der ki, “Adalar rastlantı sonucu kopmamalıydı buralardan”
“Aranızı bulma konusunda, kimse bizimle yarışamaz” der deniz taşıtları

Dergilerle kitaplarla hep
Esintiler çıkagelmeli denizden
Yatıştırmak üzere gerilmiş usları
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Deniz zehir barındırıyorsa insan hatasındandır

Yetenekli ve deneyimli şair-yazar Dr. Güntürk Üstün, kendi tanımlamasıyla 
“sahte haiku ile aforizma karışımı” üç dizelik şiirleriyle DENİZDEN okurlarını 
selamlıyor. Uzun yıllardır buram buram taşımacılık-lojistik-yolculuk aromala-
rıyla bezenmiş şiirler yazıp kitaplaştıran Dr. Üstün, denizcilik dünyasını yepye-
ni rıhtımlara yanaştırmaya bizce hayli kararlı görünüyor!



EMEĞİ GEÇENLER
GENEL YAYIN KOORDİNATÖRLERİ

Erkan GÜNDOĞDU  Piri Reis Üniversitesi
Arca ÇAPRAZ   İstanbul Teknik Üniversitesi
Tuncay BİNİCİ  Bülent Ecevit Üniversitesi

GRAFİK TASARIMI EKİBİ

Ezgi SOYASLAN  Bülent Ecevit Üniversitesi
Aziz Tevfik ENGİN  Karadeniz Teknik Üniversitesi
Orkun EROĞLU  Bülent Ecevit Üniversitesi
Emre ÖZTÜRK  Karadeniz Teknik Üniversitesi
Toprak GÜR   Piri Reis Üniversitesi
Tuğçe DEMİRKAPI  Piri Reis Üniversitesi
Yıldız KARATAŞ  Uludağ Üniversitesi

DÜZENLEME EKİBİ

Asya Eylül ÖZEK  Piri Reis Üniversitesi
Fikrettin BULUT  Piri Reis Üniversitesi
Firdevs GÜNGÖR  Mersin Üniversitesi
İlknur İrem BULMUŞ  Piri Reis Üniversitesi
Yaren DOĞAN  İskenderun Teknik Üniversitesi

FOTOĞRAF GALERİSİ

Gülce BEŞEL   Kocaeli Üniversitesi

KİTAP VE FİLM ÖNERİLERİ

İlknur İrem BULMUŞ  Piri Reis Üniversitesi
Ceylin KOZAK  Dokuz Eylül Üniversitesi
Firdevs GÜNGÖR  Mersin Üniversitesi
Orkun EROĞLU  Bülent Ecevit Üniversitesi
Şahin Özer KOLCU  İstanbul Teknik Üniversitesi
Emre ÖZTÜRK  Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Emeği GeçenlerEmeği Geçenler DenizdenDenizden
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EMEĞİ GEÇENLER

YURT DIŞI EKİBİ

Asya Eylül ÖZEK  Piri Reis Üniversitesi
Oğulcan KARAASLAN İstanbul Teknik Üniversitesi 
Şahin Özer KOLCU  İstanbul Teknik Üniversitesi
Ceylin KOZAK  Dokuz Eylül Üniversitesi
Orkun EROĞLU  Bülent Ecevit Üniversitesi

VİDEO EDİTLEME EKİBİ

Gülşah IŞIK   Uludağ Üniversitesi
Şahin Özer KOLCU  İstanbul Teknik Üniversitesi
Orkun EROĞLU  Bülent Ecevit Üniversitesi
Fikrettin BULUT  Piri Reis Üniversitesi
Ceylin KOZAK  Dokuz Eylül Üniversitesi

RÖPORTAJ, MAKALE VE DEŞİFRE EKİBİ 

Büşra ŞAHİN   Bülent Ecevit Üniversitesi
Büşra KASARCI  İstanbul Gelişim Üniversitesi
Hacer ALTAŞ   Piri Reis Üniversitesi
Rahime YILDIZ  Akdeniz Üniversitesi
Yaren DOĞAN  İskenderun Teknik Üniversitesi
Firdevs GÜNGÖR  Mersin Üniversitesi
Kadir IŞIK   İstanbul Üniversitesi
Ceylin KOZAK  Dokuz Eylül Üniversitesi
Orkun EROĞLU  Bülent Ecevit Üniversitesi
Enes YILDIRIM  Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi
İlknur İrem BULMUŞ  Piri Reis Üniversitesi
Zülal Hatice DURMAZ Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi
Emre ÖZTÜRK  Karadeniz Teknik Üniversitesi
Şahin Özer KOLCU  İstanbul Teknik Üniversitesi
Serhat İBİŞ   İstanbul Teknik Üniversitesi
Oğuzhan ÖZCAN  Bülent Ecevit Üniversitesi
Efe Tuğrul KARAKURT Bülent Ecevit Üniversitesi

Emeği GeçenlerEmeği Geçenler DenizdenDenizden
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facebook.com/DenizciOgrencilerDernegi

instagram.com/denizciogrder

youtube/Denizci Öğrenciler Derneği

twitter.com/denizciogrder

linkedin.com/company/denizci-öğrenciler-derneği-1999/

Şikayet, öneri, geri bildirim : info@doder.org.tr
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Tüm hakları saklıdır.


