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	 Ben	Kadir	IŞIK.	İstanbul	Üniversitesi	Cerrahpaşa	Deniz	Ulaştırma	İşletme	Mühendisliği	3.	sınıf	
öğrencisiyim.	Denizci	Öğrenciler	Derneği	 23.	Dönem	Başkanı	 olarak	öncelikle	 derneğimizin	 kurulu-
şundan	bu	zamana	kadar	desteklerini	hiç	esirgemeyen,	mezun	olan	ve	güncel	üyelerine,	yönetiminde	
emek	veren	yöneticilerine	ve	temsilcilerine	şükranlarımı	sunarım.
	 Denizci	Öğrenciler	Derneği,	ülke	denizciliğinin	cumhuriyet	hedeflerine	ulaşması	için	çalışacak	
öğrencilerin	gelişimine	katkıda	bulunmayı;	öğrencilere	sektör	için	teknik,	psikolojik	altyapıyı	ve	bunun	
yanı	sıra	her	türlü	desteği	sağlamayı	hedeflemiştir.	Bu	çizgide	devam	eden	Denizci	Öğrenciler	Derne-
ği	sene	 içerisinde	birçok	etkinliğe	 imza	atmaktadır.	Başta	öğrencilere	 iş	ağı	sağlamak	adına	çeşitli	
delegasyonlar,	kahvaltılar	ve	sektör	buluşmaları	olmak	üzere	eğitim,	sosyal	sorumluluk	projeleri,	her	
dönem	sonu	gerçekleştirilmesi	hedeflenen	ve	20	senedir	yapılan	Denizkızı	Kongresi	gibi	etkinliklere	
de	imza	atmaktadır.	DÖDER,	projelerini	gerçekleştirirken	öğrenciyi	merkeze	alan	ve	&quot;fayda&quot;	
odaklı	hedeflerine	ilerleyen	bir	kurumdur.	Aynı	zamanda	kurulduğu	günden	itibaren	sektörün	gelişimi	
için	STK	ve	diğer	kuruluşlarla	da	temas	halinde	olmaktadır.
	 Bundan	iki	yıl	önce	tanıştığım	Denizci	Öğrenciler	Derneği’nde	bulunmaktan	büyük	onur	duyu-
yorum.	Dernek	ile	tanışmamdan	sonraki	kısa	zaman	içerisinde	sektör	büyüklerim	ve	ekip	arkadaşla-
rımla	çok	iyi	 ilişkiler	kurdum.	Burada	fikirlerimi	sunduğumu,	değerlendirdiğimi	ve	hayata	geçirdiğimi	
gördükten	 sonra	 ekip	 olup	birlikte	 birtakım	sorumlulukları	 üstlendiğim	 için	 başarıya	bir	 adım	daha	
yakın	olduğumu	hissettim.	İnanıyorum	ki	biz	denizci	öğrenciler	çalışmayı,	emek	vermeyi	bırakmadığı-
mız	sürece	hem	bu	kurumu	hem	de	ülke	denizciliğini	hak	ettiği	yere	getireceğiz	çünkü	bugün	bizimle	
birlikte	yetişen	öğrenciler	hakkında	biliyoruz	ki	yarın	her	biri	ülke	için	kritik	kararlar	alacağı	yerlerde	bu-
lunacaklardır.	Şimdi	ise	hedefimiz	denizciliğin	tersane,	gemi	inşa,	lojistik,	güverte,	balıkçılık,	turizm,	su	
altı	teknolojileri	ve	ticaretinde	görev	alan	tüm	denizci	öğrencilerin	teknik	gelişimine	katkı	sağlamaktır.	
Bugüne	kadar	bildiğimiz	ve	yaptığımız	en	iyi	şeyi	yapmaya	devam	edeceğiz.	Daha	çok	çalışacağız!	Bir	
emanet	olarak	aldığım	23.	Dönem	Denizci	Öğrenciler	Derneği	Yönetim	Kurulu	Başkanlık	görevini	kal-
bim	ferah	ve	hür	bir	şekilde	teslim	etmek	en	büyük	temennim	olacaktır.
Umutsuzluğa	düşmeden,	her	daim	Türkiye	Cumhuriyeti’nin	sağlam	temeller	üzerine	kurulduğunu	ha-
tırlayarak	yolumuza	devam	edecek	ve	bu	bilinci	genç	kardeşlerimize	de	aktaracağız.	Ulu	Önderimiz	
Mustafa	Kemal	ATATÜRK’ün	de	dediği	gibi:
 ‘’Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına 
onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler uygulamaya geçtiği vakit, Türk Milleti yükselecektir.’’

Saygılarımla.

Merhaba,
DÖDER ailesi;
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	 Zorlu	geçen	pandemi	sürecinin	ardından	iki	yıldır	gerçekleştiremediğimiz	kongremizi	31	Mart	–	
3	Nisan	tarihleri	arasında	Seven	Seas	Sealight	Elite	Otel’inde	AQUA	21.	Ulusal	Denizkızı	Kongresi	adıy-
la	gerçekleştirmiş	bulunmakta	olup,	2022	yılının	kışını	aralarken	sizleri	kongre	sayımızla	buluşturuyor	
olmaktan	oldukça	gurur	duyduğumuzu	belirtmek	isteriz.	Siz	değerli	üyelerimizin	katılımıyla	unutulmaz	
geçen	kongremizi	Denizden	sayfalarına	dökmek	için	arka	planda	emek	veren	E-Dergi	Komisyonu	üye-
lerimize	gönülden	teşekkürlerimizi	iletiyoruz.

	 Kongreye	özel	sayımızın	ilk	sayfalarında	kongremizin	birinci	gününde	gerçekleşen	birbirinden	
değerli	konuklarımızın	açılış	konuşmalarına	yer	verdik.	Kongremize	katılarak	Denizci	Öğrenciler	der-
neğine	vermiş	oldukları	önemi	gösteren	kıymetli	isimleri	ağırlamaktan	onur	duyduğumuzu	söylemek	
ister,	katılımlarından	dolayı	teşekkür	ederiz.

	 Kongremizin	ikinci	ve	üçüncü	gününden	her	bölümden	öğrenciye	hitap	edecek	şekilde	Kariyer	
Planlama	panelinden	Sosyal	Zekalı	Denizciler	paneline,	Gemi	Teknik	işletme	panelinden	Brokering101	
paneline,	sektörümüz	adına	oldukça	önemli	konu	başlıkları	altında	düzenlediğimiz	panelleri	sizler	için	
özetleyerek	bir	araya	getirdik.

	 Denizci	Öğrenciler	Derneği	olarak	dönem	içerisinde	gerçekleştirdiğimiz	en	büyük	etkinliğimizin	
son	gününde	ise	çalıştayımızı	gerçekleştirdik.	Çalıştayımızda	tüm	denizcilik	bölümlerinden	üyelerimiz	
her	fakülte	için	ayrı	masa	olacak	şekilde	ayrılarak	kendi	okulları	ve	fakülteleri	özelindeki	sorunları	ko-
nuşarak	raporlar	haline	getirdiler.	Ve	böylelikle	okullardaki	öğrenci	sorunları	adına	çözüm	bulmak	için	
düzenlediğimiz	çalıştayımız	amacına	ulaşmış	oldu.	Çalıştay	raporlarına	kongreye	özel	sayımızda	yer	
vererek	de	öğrenci	olarak	sorunlarımızın	denizcilik	alanındaki	her	mecraya	ulaşmasını	hedefledik.

	 Masmavi	 denizlerin	 her	 dalgasını	 her	 rengini	 Denizden	 sayfalarına	 dökmeye	 gönül	 vermiş	
E-Dergi	Komisyonu	olarak	AQUA	21.	Ulusal	Denizkızı	Kongremizi	unutulmaz	kılmak	adına	değerli	De-
nizden	okurlarına	sunmaktan	mutluluk	duyuyoruz.	Kongremizde	bizlerin	yanında	olarak	destek	veren	
değerli	büyüklerimize	ve	üyelerimize	en	içten	teşekkürlerimizi	sunar,	keyifli	okumalar	dileriz.

DENİZDEN Kalplerinize Ulaşması Dileğiyle…
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	 Denizci	 Öğrenciler	 Der-
neği,	 pandemi	 nedeniyle	 iki	 yıl-
dır	 gerçekleştiremediği	 denizci	
öğrenciler	 tarafından	 merakla	
ve	 özlemle	 beklenen	 Denizkızı	
Kongresi’ni	 gerçekleştirdi.	 Bu	 yıl	
geçtiğimiz	yıllarda	yapılan	kong-
relere	nazaran	bir	ilke	imza	atan	
DÖDER,	 en	 büyük	 destekçilerin-
den	biri	olan	Aqua	Chartering’in	
isim	sponsorluğunu	alarak	“Aqua	
21.	 Ulusal	 Denizkızı	 Kongresi”	
adıyla	dernek	 tarihine	altın	harf-
lerle	kazındı.
	 İki	yıllık	özlemin	ardından	büyük	emeklerin	karşılığı	olarak	bu	yıl	21.’	si	düzenlenen	Aqua	
Ulusal	Denizkızı	Kongresi’nin	 ilk	gününde	21.	yılın	önemine	ve	coşkusuna	yakışır	bir	biçimde	

Kuşadası	Seven	Seas	Sealight	Elite	Hotel’de	yo-
ğun	bir	katılım	ile	31	Mart	Perşembe	günü	açılı-
şını	gerçekleştirdi.	 	Bu	yıl	düzenlenen	kongrede	
Ulaştırma	 ve	 Altyapı	 Bakanlığı	 Denizcilik	 Genel	
Müdürü	Sayın	Ünal	BAYLAN	başta	olmak	üzere	
ağırlanan	protokoldeki	isimler	Türk	denizciliğine	
farklı	alanlarda	yön	veren	öncülerin	bir	araya	gel-
mesiyle	oluştu.
	 Kongre	 programı	 Denizci	 Öğrenciler	 Der-
neği	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Kadir	IŞIK’ın	konuş-
masıyla	başladı.	23	yıldır	varlığını	devam	ettiren	
DÖDER’in	idealist	ve	genç	denizci	öğrencilere	ev	
sahipliği	 yaptığını	dile	getiren	 IŞIK,	bu	 tür	orga-
nizasyonların	 denizcilik	 öğrencilerine	 sektörle	
temas	edebilme,	eğitim	ve	öğretimlerden	fayda-
lanabilme,	fikir	alışverişinde	bulunabilme,	ulusal	
ve	 uluslararası	 öğrenci	 buluşmalarına	 katılım	
gösterebilme	 imkânı	 sunduğunu	 ve	 mesleğe	
‘merhaba’	 deme	 şansı	 yarattığını	 söyledi.	 Kadir	
IŞIK	 konuşmasında	 Aqua	 21.	 Ulusal	 Denizkızı	
Kongresi’ndeki	 ilgili	 katılımla	 bir	 arada	 olmanın	
bireylere	sağladığı	değerlerden	ve	sektörün	 ileri	
gelenlerini	 ağırlamaktan	 onur	 ve	 gurur	 duydu-
ğundan	bahsetti.		

	 DÖDER	 Başkanı	 Kadir	 IŞIK’ın	 coşku-
lu	 açılış	 konuşmasının	 ardından	 sözü	 isim	
sponsorumuz	 olan	 Aqua	 Chartering	 kuru-
cusu	Melike	Aysu	GÜRGAN’a	bıraktı.	Sözle-
rine	 isim	 sponsoru	 olmanın	 hayatındaki	 en	
gurur	duyduğu	başarı	olarak	tarihe	geçtiğini	
belirterek	 başlayan	GÜRGAN,	 Ulusal	 Deniz-
kızı	kongresinin	21	yıldır	çizgisini	bozmadan	
büyük	bir	özen	içerisinde	devam	etmekte	ol-
duğunu	dile	getirdi.	“Bugün	aslında	gelecek-
teki	 meslektaşlarımızın	 misafiriyiz.”	 diyerek	
Denizci	 Öğrencilere	 verdiği	 değeri	 gösteren	
sözlerine	 DÖDER	 çatısı	 altından	 çıkmış	 bir	
öğrencinin	 sektörden	 başka	 bir	 öğrenciye	
kıyasla	en	az	on	kat	daha	başarılı	olduğunu	
tecrübe	ettiğini	belirtip	büyük	bir	gurur	duy-
duğunu	belirterek	noktaladı.

	 Kongremizin	açılışında	22.	Dönem	Denizci	Öğrenciler	Derneği	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Ali	Fatih	YAZAR,	her	yıl	hep	daha	iyisini	hedefleyen	Denizci	Öğrenciler	Derneği’nin	yapısını	bay-
rak	yarışına	benzeterek	kongrenin	beklentilerinin	üzerinde	olduğunu	ve	denizcilik	sektörü	adına	
dünyayı	değiştirebilecek	vizyona	sahip	olduğumuzu	vurguladı.

	 Ali	Fatih	YAZAR’ın	ardından	sözü	devralan	21.	Dönem	Denizci	Öğrenciler	Derneği	Yöne-
tim	Kurulu	Başkanı	Onur	YILDIZ,	Denizci	Öğrenciler	Derneği	ailesinin	bir	parçası	olmaktan	ve	
devrettiği	bayrağın	bir	değil	birkaç	adım	ileriye	taşınmış	olmasından	gurur	duyduğunu	içtenlikle	
dile	getirdi.

	 Aqua	21.Ulusal	Denizkızı	Kongremizin	 ilk	gününde	protokol	 açılış	 konuşmasını	 yapan	
Dokuz	Eylül	Üniversitesi	Denizcilik	Fakültesi	Mezunları	Derneği	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Sayın	
Orçun	ERBAYRAKTAR,	DEFMED	Mezunları	Derneği	adına	burada	bulunduğunu	belirterek	kong-
rede	bulunan	herkese	teşekkürlerini	iletmesinin	ardından	sözlerine	tüm	denizcilerinin	kalplerinin	

bir	olduğunu	dile	getirerek	devam	etti.	Denizci	ol-
manın	bir	tutku	olduğunu	hatırlatmasının	ardın-
dan	mesleğimizdeki	en	güzel	yanın	bizim	daya-
nışma	 ruhumuzu	 ortaya	 çıkardığını	 vurgulayan	
Orçun	 Bey,	 “Hepimiz	 aynı	 gemideyiz.”	 tabirinin	
dayanışma	ruhumuza	verilebilecek	en	güzel	ör-
nek	olduğuna	dikkat	çekti.	Denizcilik	hayatında	
etkileşimi,	 iletişimi	 ve	 sektörde	 sosyalleşmeyi	
can	damarlarımıza	benzeten	ERBAYRAKTAR,	bir	
diğer	denizciye	yaptığımız	yardımın	bizim	kaybı-
mız	değil	aksine	önümüzü	açan	bir	kapı	olduğu-
nu	vurguladı.	Konuşmasını	“	Denizciliği,	Türk’ün	
büyük	milli	ülküsü	olarak	düşünmeliyiz.	 ”sözleri	
ile	noktaladı.

DENİZDEN DENİZDEN
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	 Aqua	21.	Ulusal	Denizkızı	Kongresi’nin	ilk	gününde	protokol	konuşmacılarından	biri	olan	
Ordu	Fatsa	Deniz	Bilimleri	Dekanı	Prof.	Dr.	Özkan	Uğurlu,	aramızda	bulunmaktan	mutluluk	duy-
duğunu,	kongredeki	herkese	ise	teşekkürlerini	sunduğunu	iletti.	Denizciliğin	zor	bir	meslek	ol-
duğunu	ve	nitelikli	özelliklere	sahip	olan	çalışanlara	çok	ihtiyaç	duyulduğuna	dikkat	çekti.	Gemi	
adamlarının	ilk	eğitim	evresinin	denizcilik	fakültelerinden	geçtiğini	ve	gün	geçtikçe	bu	eğitimin	
uluslararası	bir	seviyeye	ulaştığını	belirtti.	Kongremizde	Türk	denizciliği	adına	güzel	adımlar	atıl-
masını	umduğunu	söyleyerek	konuşmasını	bitirdi.

	 Aqua	21.Ulusal	Denizkızı	Kongresi’nin	ilk	gününde	protokol	konuşmasını	yapan	Ulaştır-
ma	ve	Altyapı	Bakanlığı	Denizcilik	Genel	Müdürü	Sayın	Ünal	Baylan	bizlerle	olmaktan	mutluluk	
duyduğunu	dile	getirerek	konuşmasına	başladı.	1999	yılından	beri	DÖDER	ailesinden	haberdar	
olduğunu	 ve	 gençleri	 her	 daim	 desteklediğini,	
kendisinin	 de	 bu	 sıralardan	 geçtiğini	 büyük	 bir	
empati	duygusu	ile	bizlere	yansıttı.	Genç	deniz-
ci	 adaylarının	 staj	 ve	 iş	 hayatına	 atıldıklarında	
karşılaşabilecekleri	 sorunlara	 değindi.	 Yabancı	
uyruklu	gemilerin	gün	geçtikçe	sayısının	arttığını	
ve	Türk	Bayraklı	yerli	gemilerde	çalışma	oranın	
zamanla	büyük	ölçüde	azaldığını	üzülerek	aktar-
dı.	 Bu	 duruma	 karşı	 aksiyon	 gösterdiklerini	 ve	
çeşitli	ülkelerle	anlaşmalarının	olduğunu	dile	ge-
tiren	Sayın	Ünal	Baylan,	biz	genç	denizci	aday-
larının	 içini	ferahlattı.	Ayrıca	denizde	çalışan	ve	
staj	 arayan	 kız	 öğrencilere	 verdikleri	 destekler	
sayesinde	çok	daha	eşit	haklara	sahip	bir	çalış-
ma	ortamı	sağlamaya	yönelik	çalışmalar	yürüt-
tüklerinden	bahsetti.	Konuşmasını	kongremizin	
güzel	geçmesi	dilekleri	ile	bitirdi.

	 Müstafi	Amiral	Cihat	YAYCI,	Deniz	Ticaret	
Odası	Başkanı	Tamer	KIRAN,	Türk	Loydu	Başka-
nı	Cem	MELİKOĞLU	ve	Yıldız	Teknik	Üniversitesi	
Rektörü	Tamer	YILMAZ	ise	kongreye	katılama-
dıklarından	dolayı	üzüntülerini	belirttikten	sonra	
video	mesaj	göndererek	öğrencilere	selamlarını	
ve	sevgilerini	ilettiler.	

	 Piri	 Reis	Üniversitesi	 Rektörü	 Prof.	 Dr.	 Oral	 Erdoğan	Aqua	 21.	 Ulusal	 Denizkızı	 Kong-
resi’nin	 ilk	 gününde	 protokol	 konuşmacılarından	 biri	 olup	 konuşmasında	 denizci	 öğrencilere	
kendilerini	yönetmeyi	başarırlarsa	dünyayı	yönetecek	güce	sahip	olabilecekleri	hakkında	güzel	
öğütler	verdi.
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	 Böyle	büyük	bir	organizasyonda	bulunmak	öğrencilere	çok	büyük	mutluluk	vermeli	diye-
rek	sözlerime	başlayan	Karadeniz	Teknik	Üniversitesi	Deniz	Ulaştırma	İşletme	Mühendisliği	Me-
zunlar	Derneği	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Kaptan	Ahmet	Avcı	gençlere	sosyal	olmayı,	sektörden	
her	paydaştan	yer	almayı	önererek	kendilerini	geliştirmeleri	gerektiğini	vurguladı.

	 Türk	 Uzakyol	 Kaptanları	 Derneği	 Yö-
netim	 Kurulu	 Genel	 Sekreteri	 Özgür	 Doğan	
Güneş,	dernek	olarak	öğrencilerin	her	zaman	
yanında	olduğunu	ve	“Bizleri	daha	ileriye	ta-
şıyacak	olan	sizlersiniz.”	diyerek	öğrencilere	
olan	inancını	dile	getirdi.

	 Aqua	21.	Ulusal	Denizkızı	Kongresi’nin	
oldukça	profesyonel	ve	sıcak	bir	organizas-
yon	 olduğunu	 dile	 getiren	 WISTA	 Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Nazlı	Selek	DÖDER’in	sektör-
den	her	insanı	bir	araya	getirmesinden	dolayı	
büyük	gurur	duyduğunu	belirtti.	Dinamik	 ve	
çok	taze	bir	bakış	açısına	sahip	bir	nesil	ol-
duklarını	söylerken	iletişimin	hayatımızın	her	
alanında	çok	önemli	bir	 faktör	olduğunu	da	
önemle	 vurguladı.	 WISTA	 olarak	 her	 türlü	
desteği	sunmaya	hazır	olduklarının	da	altını	
çizerek	sözlerine	son	verdi.

	 	 Aqua	21.	Ulusal	Denizkızı	Kongresi	Protokol	Açılış	konuşmasını	yapan	TMMOB	
Gemi	Mühendisleri	Odası	48.Dönem	Yönetim	Kurulu	Üyesi	Faruk	Sarı,	kongrede	bulunan	emek	
veren	ve	destekleyen	herkese	teşekkürlerini	ilettikten	sonra	DÖDER’in	onda	olan	ailevi	bağına	
değindi.	Denizci	Öğrenciler	Derneğinin	 16.	Dönem	Yönetim	Kurulu	Başkanlığını	 yapan	Faruk	
bey,	DÖDER’in	her	sene	kendini	daha	çok	geliştirdiğine	şahit	olduğunu	ve	bu	durumdan	çok	
gurur	duyduğunu	ifade	etti.	Biz	denizci	öğrencilere	verilen	desteğin	bizlere	birer	ödev	verdiğini	
ve	bu	desteği	yaptığımız	her	işte	ve	alanda	aynı	özen	ile	çalışarak	ödevimizi	yerine	getirebilece-
ğimizi	aktardı.	Her	daim	bizlerin	yanında	olduğunu	dile	getirerek	sözlerini	noktaladı.

	 Aqua	21.Ulusal	Denizkızı	Kongresinin	ilk	gününde	protokol	konuşmasını	yapan	Gemi	Ma-
kineleri	İşletme	Mühendisliği	Odası	Yönetim	Kurulu	Başkanı	ve	TMMOB	Yönetim	Kurulu	üyesi	
Sayın	Feramuz	Aşkın,	isim	sponsorumuz	olan	Aqua	Chartering	Kurucusu	Aysu	Gürgan’a	teşek-
kürlerini	iletti.	Kongrenin	önemini	sektörün	paydaşlarını	bir	araya	getirmesiyle	görmüş	olduğu-
muzu	belirtti	 ve	biz	denizci	öğrencilere	denizcilik	mesleğinden	detaylıca	bahsetti.	Sevmeden	
ve	tutku	olmadan	yapmanın	imkânsız	olduğu	mesleklerden	bir	tanesi	olan	denizciliğe	meslek	
olarak	değil,	bir	yaşam	tarzı	olarak	bakılması	gerektiğini	öne	sürdü.	
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TERSANECİLİĞİN
KİLOMETRE
TAŞLARI
	 	 Aqua	21.	Ulusal	Denizkızı	Kong-
resi’nin	 Tersanecilik	 Panelinde	 Beşiktaş	
Grup	İcra	Kurulu	Başkanı	Yavuz	KALKAVAN,	
Beşiktaş	Tersanesi	Ticaret	Müdürü	Gündem	

GÜMÜŞKAYNAK,	ART	Tersanesi	Müdürü	Salih	BOSTANCI	yer	aldı.	Panelde	genel	olarak	Yalova	
hem	Tuzla	bölgesinde	tersane	faaliyetleri	yürüttüklerinden	bahsederek	başlayan	konuşmacıla-
rımız	Türkiye’de	denizcilik	şirketlerinin	çok	iç	içe	olduğuna	dikkat	çekti.	Kamu	tersanelerinin	bu-
günkü	altyapıyı	oluşturduğuna	bağlı	olarak	Türk	denizciliğinin	gelişimine	detaylı	olarak	değindi.

SOSYAL ZEKALI
DENİZCİLER

	 Denizci	 Öğrenciler	 Derneğinin	 dü-
zenlediği	Aqua	21.Ulusal	Denizkızı	Kong-
resinin	 ilk	 gününün	son	oturumunu	EAG	
Yönetim	Danışmanlığı	ve	Eğitim	Hizmet-
leri	 İnsan	 Kaynakları	 ve	 Yönetim	 Yol	 Ar-
kadaşı	 ve	 Değişim	 Uzmanı	 Esra	 Ertekin	
Gülbay,	Sosyal	Zekalı	Denizciler	Paneli	ile	bitirdi.	Sözlerine	‘’Kimse	size	başaramayacağınızı	söy-
lemesin’’	diyerek	başlayan	Esra	Hanım	kendi	hayatından	örnekler	vererek	tüm	denizci	öğrencile-
re	azim	ve	umut	aşıladı.	Yönetici	ve	Lider	arasındaki	farkı	ilham	ve	emir	arasında	zıt	bağdaşıklıkla	
açıkladı.	İyi	bir	lider	olmak	için	ilk	önce	her	gencin	kendi	öz	farkındalığını	kazanması	gerektiğini	
söyledi	ve	ekledi;	Bir	başlangıç	yapmayı	düşünürseniz	önce	kendinize	bakın	ve	öyle	başlayın.	Biz	
öğrencilerin	kendimizi	tanımamız	ve	yönetmemiz	adına	bilgi	ve	ego	arasındaki	bağlantıyı	açıklı-
ğa	kavuşturmak	adına	Einstein’nın	sözleri	ile	devam	etti.’’	Ne	kadar	çok	bilgi	o	kadar	düşük	ego,	
ne	kadar	az	bilgi	o	kadar	yüksek	ego’.	Son	olarak	panelini	denizci	öğrencilere	altın	niteliğinde	bir	
tavsiyesini	bırakarak	kapattı.’’	Her	gününüz	için	bir	aksiyon	planınız	olsun	zira	eylemsizlik	farkın-
dalık	pişmanlıktır.

	 Aqua	 21.	 Ulusal	 Denizkızı	 Kongresi’nin	
ikinci	gününün	Brokering	101	konulu	ilk	panelin-
de	Aqua	Chartering	kurucusu	Melike	Aysu	GÜR-
GAN,	19	ve	20.	Dönem	DÖDER	Başkanı	ve	Aqua	
Chartering	 Broker’ı	 Fuat	 VAR,	 Aqua	 Tanker’in	
Kurucusu	 Ayşegül	 GÖRÜR,	 Aqua	 Chartering	
Broker’ı	Ayberk	GÜRGAN,	Aqua	Chatering	Kira-
lama	Müdürü	Nergis	ERGÜN	kıymetli	bilgilerini	
ve	tecrübelerini	yıllardan	beri	gönül	bağıyla	bağlı	
olduklari	denizci	öğrencilere	aktardı.
	 Samimi	 bir	 söyleşi	 kıvamında	 gerçekle-
şen	panelimizde;	brokerın	bir	günü	nasıl	geçer,	
bir	brokerın	yaşantısı	ve	bir	broker	nasıl	olması	
gerektiğine	dair	konularına	değinildi.
	 Aqua	 Chartering	 Broker’ı	 Ayberk	 GÜR-
GAN,	 denizcilik	 sektörüne	 gastronomi	 sektö-
ründen	geçiş	yaptığını	açıkladı.	Fransa’da	eğitim	
almasının	ardından	İzmir	Çeşme’de	yeme-içme	
bazlı	bir	mekanı	olduğunu	ama	zamanın	rüzga-
rıyla	denizcilik	sektörüne	geldiğini	bizlere	aktar-
dı.	Aqua’nın	ilk	zamanlarında	büyük	bir	disiplinle	
bu	işe	girdiğini	ve	henüz	iki	kişilerken	kendisinin	
de	dahil	olduğundan	heyecanla	bahsetti	ve	ha-
yatının	bu	dönemi	şu	cümleyle	tanımladı:	“Aqua’	
daki	güven,	saygı	ve	içtenlik	aşçılığı	bırakmama	
sebep	olmadı	 lakin	 broker	 olmamı	 sağladı.”	 İlk	
aylarda	 bazen	 kendi	 datalarından	 ya	 da	 diğer	
kaynaklardan	armatörler	ve	armatör	brokerların	
iletişim	bilgilerini	listelediğini	ve	bu	noktanın	çok	
mühim	olduğuna	dikkat	çekti.	Bir	brokerın	ken-
dine	ait	bir	portföyü	olmak	zorundadır	fakat	ol-
mazsa	olmazı	karşılıklı	güven	ilişkisidir.	Aqua’nın	
ilk	yıllarında	ise	bu	paydaşlarıyla	birebir	görüşüp	
çalışma	 fırsatı	 için	 müsaade	 istediklerinden	
bahsetti.	 Brokerların	 her	 şeyden	 önce	 hizmet	
sektörüne	adandığını	ve	yapılan	işin	para	birimi	
ile	ölçülemeyecek	bir	değere	sahip	olduğunu	be-
lirterek	sözünü	devretti.
	 Fuat	 Var’ın	 bizi	 aydınlatacağını	 düşüne-
rek		Nergis	Ergün’e	“Bir	junior	nasıl	yetişir	ve	özel	
olarak	 izlediğimiz	bir	yol	var	mı?”	sorusunu	yö-
neltti.

	 Aqua	Chatering	Kiralama	Müdürü	Nergis	
Ergün,	 	 “Denizciliğin	 en	 güzel	 taraflarından	 biri	
alt-üst	 kavramının	 çok	 kuvvetli	 bir	 bağ	olması-
dır.”	cümlesiyle	yanıt	verdi.	Hem	üstün	astından	
hem	 de	 astın	 üstünden	 öğrendiği	 paha	 biçile-
mez	bir	iletişim	olduğunu	belirtti.	Her	senior-ju-
nior	bağının	kendine	has	ve	eşsiz	olduğunu	ve	
junior	 brokerı	 yakından	 tanıyıp	 o	 kişiye	 uygun	
bir	 yol	 haritası	 çizmekte	 olduklarının	 dile	 getir-
di.	Cümlelerini	Aqua’da	her	bireyin	birbirine	aynı	
saygı	ve	sevgi	çerçevesinde	davranmaları	sonu-
cu	bir	aile	olabildiklerini	söyleyerek	bitirdi.
	 Aqua	Tanker’in	 kurucusu	Ayşegül	Görür	
ise	denizci	öğrencilerinin	kendini	nasıl	daha	do-
nanımlı	 hale	 getirebileceğini	 ve	 sektörde	 nasıl	
başarılı	bir	birey	olabileceklerini	kendi	tavsiyeleri	
ile	 birlikte	 aktardı.	 Coğrafya	 bilgisinin	 ve	 ulus-
lararası	haber	 takibinin	bize	çok	büyük	avantaj	
sağlayacağından	bahsetti.
	 Denizci	Öğrenciler	Derneği’nin	19.	ve	20.	
Dönem	 Başkanı	 ve	 aynı	 zamanda	 Aqua	 Char-
tering	 Broker’ı	 Fuat	 VAR,	 denizci	 öğrenciler	 ile	
değerli	tavsiyelerini	ve	kıymetli	bilgi	birikimlerini	
paylaştı.
	 Son	 olarak,	 Aqua	 Chartering	 Kurucusu	
Melike	 Aysu	 GÜRGAN	 Brokering	 101	 paneli-
nin	 kapanış	 konuşmasını	 yaptı.	 Bugün	 denizci	
öğrenciler	 için	 eksiksiz	 bir	 şekilde	 kongremize	
geldiklerini	 ve	 her	 türlü	 sorularımızı	 cevaplaya-
caklarını	 dile	 getirdi.	 Denizci	 Öğrenciler	 Derne-
ği’ne	 olan	 gönül	 bağının	 kuvvetini	 her	 sözüyle	
derinden	hissettirdi.	Ardından	mesleki	detaylara	
girerek	sanılanın	aksine	brokerliğin	acımasız	bir	
meslek	olmadığını	bilakis	brokerliğin	ekip	çalış-
masına	çok	yatkın	olduğunu	ve	çok	büyük	önem	
arz	ettiğini	vurguladı.	Aqua’nın	su	gibi	pürüzsüz	
bir	şekilde	yol	alarak	geliştiğini	ve	bu	şekilde	de-
vam	ettiğini	mutlulukla	anlattı.	Aysu	GÜRGAN’a	
göre	 bir	 brokerde	 olması	 gereken	 en	 önemli	
özelliğin	 güzel	 ahlak	 olması	 gerektiğinin	 altını	
çizdi.

BROKERING
101
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ISM KOD
 Aqua	 21.	 Ulusal	 Denizkızı	 Kongresi’nin	
ikinci	 günü	 başarılı	 isimlere	 ve	 onların	
deneyimlerine,	 tavsiyelerine	 yer	 verdi.	 Bu	
isimlerden	birisi	 de	 kuşkusuz	Mert	Olcay	
Ünal’dı.	
	 “Herkese	merhabalar.	 çok	güzel	bir	or-

ganizasyon,	meslektaşlarımın	 arasında	 olmak	 çok	 güzel.”	 sözleriyle	 başladı.	 Panelinde	 gemi-
lerde	önemli	 bir	 sistem	olan	 “ISM	kod	neden	çıkmıştır”	 konu	başlığına	 yer	 verdi.	Uluslararası	
Emniyetli	Yönetim	Sistemi	olarak	geçen	ve	gemilerin	emniyetli	olarak	yönetilmesi	için	çıkarılmış	
bir	yönetmelik	olduğundan	bahseden	Ünal,	“neden	böyle	bir	şeye	ihtiyaç	duyulmuş”	sorusunun	
cevabını	“Gemilerde	yaşanan	kazalarda	birçok	kazanın	insanlardan	kaynaklı	olduğu	tespit	edil-
miş.”	diyerek	tamamladı.	“Bu	durumdan	ötürü,	IMO	bu	duruma	müdahale	ederek	bir	yönetmelik	
ortaya	koydu.”	şeklinde	sözlerine	devam	eden	Mert	Olcay	Ünal	eşsiz	bir	konuyu	detaylandırma-
sının	ardından,	aktarmış	olduğu	bilgilerle	de	denizci	öğrencileri	büyüledi.

DİJİTALLEŞEN
DÜNYADA
‘LOJİSTİK’

	 	 Günün	 üçüncü	 paneli	 olan	
Dijitalleşen	 Dünyada	 Lojistik	 başlığıyla	
gençleri	bilgilendirmek	üzere	ShipGo	CEO-
su	Merdan	AYDOĞAN,	Origin	Lojistik	Böl-
ge	Müdürü	Ağahan	ERTÜRK,	Origin	Lojistik	kurucusu	Yüksel	KAHRAMAN	bir	araya	gelerek	geç-
miş	kuşakların	ve	yeni	nesilin	çalışma	farklarına	değinerek	büyük	bir	değişim	ve	gelişimin	söz	
konusu	olduğunu	dile	getirdiler.	İyi	bir	şirketin	en	önemli	özelliklerinden	birinin	personeline	değer	
vermesi	olması	gerektiğini	vurguladılar.

KARİYER
PLANLAMA
	 			Platinum	Marin	Servis	Teknik	ve	Ticari	
Direktörü	Emrah	Şen,	Aqua	21.	Ulusal	De-
nizkızı	Kongresine	katıldı.	“Aranızda	bulun-
maktan	onur	duyuyorum”	diyerek	sözleri-
ne	başlayan	Şen,	öğrencilik	zamanlarında	
onlara	 bu	 kadar	 yol	 gösterilmediğinden	

Kariyer	Planlama	paneliyle	denizci	öğrencilere	yardımcı	olmaktan	mutluluk	duyduğunu	dile	ge-
tirdi.	 Bu	 işi	 gerçekten	 severek	 yaptığını,	 severek	 yapılacak	 olan	 işin	 başarıyı	 da	 yanında	geti-
receğine	inandığını	söyledi.	Denizci	öğrencilerin	panel	boyunca	pürdikkat	dinlediği	Emrah	Şen,	
“Ben	kariyer	planlamacısı	değilim,	insan	kaynakları	uzmanı	da	değilim	ama	size	anlatacaklarımın	
ortak	 bir	 paydada	buluşacağını	 düşünüyorum.”	 dedi.	 Bizlerin	 de	 aynı	 yollardan	geçeceğimize	
inandığını	söyleyerek	ekledi,	güzel	bir	tesadüftür	ki	99	yılında	üniversiteyi	bitirdiğimde	o	zaman	
üçüncüsü	düzenlenen	Denizkızı	Kongresine	katılmıştım.	Şu	an	fark	ediyorum	ki	çitayı	çok	yük-
seltmişsiniz.	Gururla	yaptıklarınızı	izliyorum.	Biz	daha	küçük	bir	gruptuk	fakat	şimdi	sizler	koca-
man	bir	aile	olmuşsunuz.	“İnsanların	çevresindeki	5	kişinin	ortalamasıdır”	inancını	benimserken,			
amacının	iyi	insanlarla	birlikte	olmak	olduğunu	da	ekledi	ve	hayat	arkadaşı	eşine	teşekkürlerini	
sundu.	Yaşadığı	şeylerin	ona	bir	çok	şey	kattığını	anlattıktan	sonra,	“Bir	yoldan	gitmek	isteme-
nizi	anlıyorum	ama	bunların	değişmesi	de	kararlarınızın	yanlış	olduğu	anlamına	gelmiyor.	Biraz	
da	hayata	bırakmak	gerekiyor.	Kendinizi	sınırlandırmayın.	Benim	tavsiyem	size	bu	olabilir	hedef	
kurmak	güzeldir,	o	hedefe	yürümek	güzeldir,	değişime	açık	olun	fikirlerinizde	de	değişime	açık	
olun.”	önerilerinde	bulundu.	Sözlerini	sonlandırırken	“Işıl	ışılsınız,	çok	parlaksınız	gözlerinizin	içi	
gülüyor	bunu	hiç	kaybetmeyin,	emin	olun	ki	bir	şeyi	 istediğinizde	onu	başaracaksınız.”	diyerek	
teşekkürlerini	sundu.

TÜRKİYE LİMANLARININ
MEVCUT DURUMU VE

GELİŞİM ANALİZİ
	 	 Türkiye	 limanlarının	 mev-
cut	 durumu	 ve	 gelişim	 analizi	 adlı	 pa-
neli	 gerçekleştirmek	 üzere	 Dokuz	 Eylül	
Üniversitesi	 Denizcilik	 Fakültesi	 Öğretim	
Üyesi	 Prof.	 Dr.	 Soner	 ESMER,	 TCEEGE	
Konteyner	Terminal	 İşletmeleri	Ticari	Müdürü	Gül	Diril	SARAÇOĞLU,	Global	Terminal	 İş	Geliş-
tirme	Uzmanı	Çiğdem	YÜZBAŞIOĞLU	öğrencileri	aydınlatmak	üzere	AQUA	21.	Ulusal	Denizkızı	
Kongresi’nde	yer	aldılar.	Limanların	kapasitesinin	arttırılmasını	vurgularken	bunu	karşılayacak	
bir	coğrafyamız	da	olduğunu	belirtmeden	geçmediler.	Aliağa’daki	inanılmaz	limancılık	yükselişi	
örneğini	de	vererek	bu	gibi	sahaların	artmasının	hem	ülkemiz	faaliyetlerine	büyük	katkı,	hem	de	
istihdam	sağlayacağını	dile	getirdiler.	Bir	diğer	bakımdan	limancılık	faaliyetleri	yürüten	paydaş-
ların	beraber	hareket	ederek	yeşil	koridoru	sağlaması	gerektiğinin	önemiyle	limanların	sürdürü-
lebilirlik	ve	gelişim	planlarından	bahsetme	fırsatını	değerli	Denizci	Öğrenciler	Derneği	gençlerine	
aktarmasının	ardından	soru	cevap	kısmına	geçerek	interaktif	bir	şekilde	paneli	noktalamış	bu-
lundular. 15
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GEMİ TEKNİK
İŞLETME
	 Aqua	 21.	 Ulusal	 Denizkızı	 Kongresinin	
ikinci	gününde	Gemi	Teknik	İşletme	konu-
lu	panel	için	Branch	Manager	Hikmet	Atı-
lım	Eren	 ve	 Fleet	Manager	Burak	Atasoy	
bizlerleydi.	 Kendilerini	 tanıtmaları	 ve	 tec-
rübelerine	 değinmelerinin	 ardından	 panel	

konusu	 ile	 ilgili	 teknik	bilgiler	ayrıntılarıyla	biz	denizci	öğrencilere	aktarıldı.	Owner	armatör	şir-
ketlerinin	özelliklerinden	ve	hangi	amaçla	kurulduklarını	açıklayan	Hikmet	ve	Burak	Bey	bizlerin	
de	 soruları	 doğrultusunda	etkileşimi	 yüksek	bir	 konuşma	gerçekleştirdiler.	 Zaman	zaman	bu	
durumun	avantajlı	veyahut	dezavantajlı	olduğunu	da	söylemekten	kaçınmadılar.	Hayatın	her	ala-
nında	olduğu	gibi	eğer	işlerini	profesyonel	bir	şekilde	gerçekleştirebiliyorlarsa	muhakkak	ki	daha	
kaliteli	bir	iş	çıkacağını	belirttiler.	Son	olarak	işletmenin	teknik	kısmının	dallarından	ve	görevlen-
dirilmesinin	içeriğini	duru	bir	biçimde	bizlere	aktardılar.

DENİZDEN KARAYA
SERÜVEN

	 Aqua	 21.	 Ulusal	 Denizkızı	 Kong-
resi’nin	 ikinci	 gününün	 Denizden	 Karaya	
Serüven	konulu	ilk	panelinde	Esko	Marine	
Genel	Müdürü	&	LISCR	Bölge	Müdürü	Er-
han	Esinduy,	 Esko	Marine	Genel	Müdürü	
Adem	Kocadağ	ve	Esko	Marine	Denizcilik	
Danışmanı	Behzat	Esinduy	kıymetli	bilgilerini	ve	tecrübelerini	denizci	öğrencilere	aktardı.
	 Esko	Marine	Denizcilik	Onursal	Başkanı	Behzat	Esinduy,	Hongkong’da	staj	yaptığını	söy-
leyerek	sözlerine	başladı.	“Deniz	hayatı	her	geçen	gün	insana	tecrübe	katmaya	devam	ediyor.”	
diyerek	sözlerine	devam	etti.	Esinduy,	 “Daha	okuldayken	karada	nasıl	 iş	bulurum	diyen	birinin	
yanlış	bölüm	seçmiş	olduğunu	düşünüyorum.”	diye	devam	ederek	denizci	öğrencilere	eğitim	ve	
meslek	hayatlarında	karamsar	olmamalarını	ve	vazgeçmeden	çalışmaları	gerektiği	tavsiyesini	
vererek	konuşmasını	sonlandırdı.	
	 Esko	Marine	Genel	Müdürü	&	LISCR	Bölge	Müdürü	Erhan	Esinduy	da	Behzat	Esinduy	gibi	
staj	konusuna	dikkat	çekerek	“Türk	denizciliği	olarak	stajın	kavramını	anlamış	değiliz.	Yurtdışın-
da	okula	girmeden	önce	öğrenciyi	destekleyen	şirketler	olmak	zorunda	ve	stajda	bir	numaralı	
etken	İngilizcedir.”	diyerek	stajda	yabancı	dilin	önemine	vurgu	yaptı.
	 Paneldeki	3	konuşmacı	da	büyük	bir	problem	olarak	gözlemledikleri	staj	sorununu	elle-
rinden	geldiğince	gidermeyi	amaçladıklarını	dile	getirip	denizci	öğrencilere	fırsat	tanıma	hakkı	
sunduklarının	 altını	 çizdi.	 “Bu	meslekte	 başarılı	 olmak	 istiyorsanız	 basamakları	 koşarak	 değil	
adım	adım	çıkacaksınız.	Sıradan	insan	çok	var	ama	aranan	insan	bulmak	çok	önemli.	Günümüz	
denizci	öğlencilerinde	sayısız	 imkân	var	ve	bu	yüzden	kariyeriniz	 için	kendinize	her	zaman	bir	
şeyler	katmaya	devam	etmelisiniz”	tavsiyelerini	vererek	paneli	sonlandırdılar.	

GELECEĞİN
GÜÇLENEN
SAVUNMASI
	 Geleceğin	 Güçlenen	 Savunması	 Pane-
li’nde	SEFT	Dizayn	Kurucusu	Semih	Zorlu,	
ASFAT	 Klaslama,	 Test	 ve	 Kabul	Müdürü	

Sedat	Ulukan	ve	STM	Dizayn	Grup	Lideri	Hakan	Sim	bizlerleydi.	
	 Aqua	21.	Ulusal	Denizkızı	Kongresi’nin	ikinci	günü	Geleceğin	Güçlenen	Savunması	konulu	
ilk	panelinde	SEFT	Dizayn	Kurucusu	Semih	Zorlu,	ASFAT	Klaslama,	Test	ve	Kabul	Müdürü	Sedat	
Ulukan,	STM	Dizayn	Grup	Lideri	Hakan	Sim	savunma	sanayi	hakkındaki	kıymetli	bilgilerini	ve	
tecrübelerini	denizci	öğrencilere	aktardı.
	 Panelin	açılışını	yapan	Semih	Zorlu,	2000’li	yılların	başında	askeri	gemilerin	tasarımıyla	
başlayan	gemilerde	millileşme	ve	 savunma	sanayisinde	 korvet,	Türk	 tipi	 karabotları,	 çıkarma	
gemileri,	lojistik	destek	gemileri	gibi	donanmaya	destek	veren	yardımcı	sınıfların	da	askeri	proje-
lere	dahil	olduğunu	söyleyerek	yaklaşık	son	20	seneden	günümüze	kadar	hemen	hemen	her	tip	
geminin	üretilmeye	devam	ettiğini	dile	getirdi.	90’larda	başlayan	ilk	ataleti	sağlamanın	öneminin	
bir	vitrin	projenin	oluşması	ve	bu	projeyle	kendini	göstermesi	olduğunu	vurgulayan	Semih	Bey,	
“Deniz	suyu	bir	kere	değdi	mi	ondan	mütevellit	bir	daha	geri	dönemezsin”	diyerek	sözlerine	dik-
kat	çekti.	
	 Yapılan	milgemleri	havuzlamak	için	10.000	tonluk	havuzlama	projeleri,	su	altı	platform-
larında	eş	zamanlı	olarak	denizaltı	üretimlerinin	devam	etmesiyle	denizaltı	havuzlama	projesini	
beraberinde	getirdiğini	söyleyen	Semih	Bey,	“Bir	başarı	bir	sonrasını	tetikleyerek	devam	etmek-
tedir,	bunlar	güzel	şeyler	fakat	yetinmemek	lazım	sizlerin	bu	başarıyı	bir	üst	çıtaya	çıkarmanızı	
temenni	ederiz.”dedi.	Ardından	sözlerine	“Yabancı	bir	armatörün	gelip	gemisini	Türkiye’de	onarı-
ma	sokması	siz	değerli	mühendis	arkadaşlardan	kaynaklı	olarak	oluştu”	diye	devam	etmesiyle	
denizci	öğrencilere	verdiği	değeri	vurguladı.
	 Semih	Bey’den	sonra	sözü	alarak	TCG	Alemdar	Gemisi’nden	bahseden	Hakan	Bey:	“Üç	
farklı	rakip	firmadan	üç	temsilciyiz	fakat	amacımız	tek;	Türk	Savunma	Sanayisini	zirveye	getir-
mek.	Bu	ülke	insanı	inandığı	inat	ettiği	sürece	başaramayacağı	tek	bir	şey	yok.”	diyerek	ileride	
denizcilik	sektörüne	hizmet	edecek	öğrencilere	umut	oldu.
	 Panelin	sonunda	diplomalar	arasında	hiçbir	fark	olmadığını	asıl	fark	yaratacak	olanın	ken-
dini	geliştirmek	olduğunu	sevgilerin,	tutkuların	ve	kişisel	yeteneklerin	insanı	güzel	bir	yere	kesin-
likle	konumlandıracağını	söyeleyen	panel	konuşmacıları	denizci	öğrencileri	kendilerine	hayran	
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YÜZEN
SANATLAR
	 Aqua	Ulusal	Denizkızı	Kongresinin	son	
gününde	Yüzen	Sanatlar	panelinde	Nauti-
ca	Yachting	Genel	Müdürü	Melih	Cankurt	
kıymetli	 bilgileriyle	 sevgili	 Denizci	Öğren-
ciler	 Derneği	 üyelerine	 bilgilerini	 aktardı.	
Yat	turizmini	anlatarak	sözlerine	başlayan	

Cankurt,	bu	sektörde	çalışmanın	ilk	yolunun	dil	bilmekten	geçtiğini	ve	sektör	içerisinde	sürekli	
yabancı	müşteriyle	temas	etme	fırsatı	olduğundan	atlanmaması	gereken	önemli	bir	kriter	oldu-
ğunu	ısrarla	vurguladı.	Yat	kiralamadan	bakım	onarıma,	bakım	onarımdan	seyahat	rehberliğine	
kadar	müşterinin	 tüm	ihtiyaçlarını	karşılama	hizmeti	vermektedirler.	Sözlerine	 “Oldukça	keyifli	
olan	bu	meslekte	kendimi	bir	gün	bile	 işe	gidiyor	gibi	hissetmedim.	Sanki	 teknem	varmış	da	
tekneme	gidiyormuşum	gibi	hissettim.	İşinizi	severek	yaparsanız	sizler	de	bu	duyguları	yaşarsı-
nız.”diyerek	devam	edem	Cankurt	gençlere	hayatları	boyunca	unutmamaları	gereken	bir	noktayı	
dile	getirerek	sözlerine	son	verdi.

GÜNÜMÜZDE
PERSONEL DEĞİŞİMİ 

VE YÖNETİMİ
	 Günün	son	paneli	olan	Günümüz-
de	 Personel	 Değişimi	 ve	 Yönetimi	 başlı-
ğı	 adı	 altında	 Personel	 Müdürü	 Cumhur	
Kaan	KOPARAL	ve	Personel	Müdür	Asis-
tanı	Zeynep	BURGAÇ	son	zamanlarda	Uk-
rayna’daki	büyük	kriz	sebebiyle	piyasada	oluşan	boşluğa	dikkat	çekerken	son	beş	yılın	istatis-
tiklerine	göre	yayımlanan	rapordaki	tek	güzel	haberin	olan	denizcilerin	artması	olduğunun	altını	
çizdiler.	Denizcilik	öğrencilerinin	kapı	kapı	dolaşarak	staj	ve	iş	bulmak	için	armatör	aramaması	
adına	ajansı	 kurduklarını	 ve	böylece	gelecekteki	meslektaşlarına	 iş	 seçiminde	ayrıcalıklar	 ya-
rattıklarını	 vurguladılar.	 İş	 hayatında	mutlu	 ve	başarılı	 olmak	 isteyen	her	 insanın	 kariyer	 planı	
yapmadan	önce	kendini	iyice	tanımasını	ve	yöneldiği	iş	sahasını	çok	iyi	araştırması	gerektiğine	
dikkat	çektiler.

MAVİ
KARİYER

	 Mavi	Kariyer	adlı	panelde		Makine	
Zabiti	Kaan	Sevinç	ve	Güverte	Zabiti	Ebru	
Gülbağ	öğrencilerle		soru-	cevap	tarzında	
ilerlerken	 aynı	 zamanda	 da	 çok	 önemli	
noktalara	 değindiler.	 Denizci	 öğrenciler-
den	 “Beşiktaş	Denizcilik,	 	ham	petrol	ge-
milerinde	başlattığı	stajyerlerine	veya	daha	sonraki	zabitlik	süreçlerinde	ham	petrolde	başlayan	
sonrasında	 dökmeye	 veya	 kimyasala	 geçiş	 yapabiliyor	mu	 yoksa	 biz	 bunu	 stajdayken	 tercih	
edebiliyor	muyuz?”	 sorusuna	gemide	 	 sistemlerin	 değişebileceğiyle	 cevabına	 	 başlayan	Ebru	
Gülbağ		öncelikle	uzak	yol	vardiya	zabiti	ve	makine	zabiti	olarak	mezun	olunabileceğini	anlattı.	
Sadece	birkaç	değişimin	değişim	olarak	geçtiğini	ve	bunun	dışındaki	nüansların	aynı	olduğunu	
dile	getirerek		“Gemi,	gemidir.”		sözüyle	cümlelerini	noktaladı.	Kaan	Sevinç	ise	istenilen	şirkette	
staj	yapmak	veya	kariyere	başlamak	için	sahip	olunması	gereken	belli	başlı	özelliklerden	bah-
setti.	Bu	özelliklerden	 ilkinin	cesur	olmak	gerektiğini,	 ikincisinin	girişken	olunması	gerektiğini,	
üçüncüsünün	ise	özverili	ve	hırslı	olunması	gerektiğini	söyledi.	“Bu	özellikleri	eğer	karşı	tarafa	
aktarabilirseniz	hayal	ettiğiniz	ve	tercih	ettiğiniz	şirketlere	girmeniz	kolaylaşır.	Kendinize	güvenin,	
cesur	olun	ve	biraz	da	kendinizden	ödün	verin.”	diyerek	tavsiyelerini	noktaladı.	Bilgi	dolu	birçok	
öneri		içeren	bu	panel	öğrencilerin	diğer	soruları	ve	konukların	cevaplarıyla	son	buldu.
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SİGORTA KAVRAMI
VE GEMİ ALIM
SATIM SÜRECİ

DENİZ VE
HUKUK

	 Aqua	 21.	 Ulusal	 Denizkızı	 Kongre’si-
nin	üçüncü	gününde	Sigorta	Kavramı	ve	
Gemi	Alım	Satım	Süreci	konulu	panelinde	
Broker	Erdem	Atabey	ve	Gemi	Alım-Satım	

(S&P)	Brokeri	İlknur	Elbana	denizci	öğrencilerle	buluştu.	
	 Erdem	Bey,	sektörü	az	çok	bilen	 lakin	yine	de	vurgulanması	gereken	konulara	değindi.	
Denizciliğin	en	verimli	taşıma	metodu	olduğunu	ve	dünya	genelinde	taşımacılığın	%90’nın	deniz	
yolu	ile	yapıldığını	belirtti.	Ardından	sigortalardan	ve	kollarından	bahseden	Erdem	Bey	gemideki	
sigorta	türlerini	detaylandırdı.	Ardından	brokerlik	mesleğini	tanımladı	ve	başarılı	bir	brokerde	ol-
mazsa	olmazlardan	bahsetti.	Sürekli	yeni	insanlarla	tanışmaya	yatkın	ve	devamlı	problem	çöz-
mek	zorunda	olan	brokerler	 stresli	 bir	 iş	 yapmalarına	 rağmen	problemleri	 çözdükten	sonraki	
aldıkları	tatmin	duygusu	mesleğe	daha	da	bağlanmalarını	sağladığını	belirtti.	Sözlerini	noktalan-
dırmadan	önce	Erdem	Bey	babasının	bir	sözünü	denizci	öğrenciler	ile	paylaştı.’’	Ne	iş	yaparsan	
yap	aranan	insan	olman	gerekir’’	ve	kendi	yorumuyla	devam	etti;	‘’Sizlere	tavsiyem	çok	çalışma-
nız,	hayal	kurmanız	ve	kendinize	yatırım	yapmanızdır.”	Bu	altın	değerindeki	tavsiyesinden	sonra	
sözü	İlknur	Hanım’	a	devretti.
	 İlknur	Hanım,	WISTA	üyesi	olduğunu	belirttikten	sonra	çalıştığı	firmayı	tanıttı	ve	mesleği-
ne	olan	aşkını	şu	cümle	ile	aktardı:	’	Dünyaya	bir	kere	daha	gelsem	yine	gemi	alım-satım	brokerli-
ği	yapardım.’’	Brokerlik	mesleğinde	başarıyı	yakalamanın	olmazsa	olmazlarından	bahsetti	ve	öğ-
rencilerin	kendilerini	nasıl	daha	donanımlı	bir	hale	getirebilecekleri	hakkında	tavsiyeler	verdi.	Her	
meslekte	olduğu	gibi	brokerliğin	de	kendine	has	zorlukları	olduğunu	sabır	ve	özveri	gerektirdiğini	
aktardı.	Brokerlerin	iş	düzeninden	bahseden	ve	hizmet	sattıklarını	doğrulayan	İlknur	Hanım	hızlı	
ve	doğru	bilginin	önemini	vurguladı.	Son	olarak	disiplin,	saygı	ve	güzel	ahlakla	kurulan	mesleki	

çevrenin	önemini	vurguladı	ve	teşekkürlerini	iletti.

	 Aqua	 21.	 Ulusal	 Denizkızı	 Kong-
re’sinin	üçüncü	gününde	Deniz	 ve	Hukuk	
konulu	 panelinde	 Memişoğlu	 Kurun	 Ku-
rucu	Ortağı	Cavit	Memişoğlu,	Memişoğlu	
Kurun	Kurucu	Ortağı	Adalet	Seden	Hoca-
oğlu,	Avukat	Zuhal	Deniz	Demir	ve	Avukat	
Nazlı	Seren	Çakır	denizci	öğrencilerle	birlikte	akıllardaki	bütün	soru	işaretlerini		kaldıran	muhte-
şem	bir	panel	gerçekleştirdi.
	 Panelin	açılışını	yapan	Cavit	Memişoğlu,	deniz	hukuku	alanında	deniz	sigorta	firmaları-
na	PNI	ve	tekne	alanında,	Charter	parti	navlunun	ödenmemesi,	gemi	alım	satım	işlerinde	hem	
alıcı	hem	de	satıcı	tarafı	olunarak	gerekli	hukuki	hizmetinin	verildiğini	açıklayarak	konuşmasına	
başladı.	 Sektörde	denize	 tedarik	 veren	 firmaların	 yanında,	 seferden	men	edilmiş	gemiler	 için	
de	hukuki	hizmet	verildiğine	dikkat	çekti.	En	çok	yaşanan	gemideki	mürettebatın	yaralanması	
sonucu	ülkesine	dönmesi	ya	da	vefat	etmesi	durumunda	mağdur	olan	aileye	gerekli	olan	deste-
ğin	verilmesini	sağladıklarından	bahsetti.	Ayrıca	çevre	kirliliği	ve	kargonun	yani	gemide	taşınan	
yükün	eksik,	hasarlı	ya	da	geç	kalması	durumlarında	da	olduğu	gibi	deniz	üzerinde	gerçekleşen	
her	olaya	karşı	adaleti	sağlamak	için	can	va	başla	çalıştıklarını	dile	getirdi.
	 Sözü	Cavit	Bey’den	devralan	Adalet	Seden	Hanım,	deniz	hukuku	üzerinde	çalışan	avukat-
ların	milyondolarlar	kazanmadığını	aksine	çok	özveri	ve	fedakarlık	isteyen	bir	meslek	olduğuna	
açıklık	getirdi.	Deniz	hukuku	alanından	yola	çıkarak	iş	sektörünün	her	alanında	kadınlara	karşı	
uygulanan	baskılara	dikkat	çektikten	sonra	mesleğini	severek	yapmasının	nedeni	olarak	denizin	
onu	çok	heyecanlandırdığını	ve	her	geçen	gün	yeni	ve	teknik	bilgiler	öğrenmesinden	çok	mem-
nun	olduğunu	dile	getirdi.
	 Deniz	hukuku	avukatları	dışarıdan	çok	elit	görünüyor	fakat	brokerlİk	gibi	mesai	saati	ol-
mayan	bir	meslek	diyerek	sözlerine	başlayan	Cavit	Bey,	Deniz	Ticareti	Hukuku	denizciliği	bil-
menizi	gerektiren	teknik	bir	alan	ve	iletişime	geçilen	herkesin	teknik	bilgiye	sahip	olduklarından	
teknik	kısmın	bilinmesinin	çok	önemli	bir	nokta	olduğunu	vurguladı.	Geminin	durduğu	bir	saat	
bile	büyük	miktar	paralara	tekabül	ettiğinden	deniz	hukukçuları	büyük	bir	stres	ve	sorumluluk	
yaratan	7/24	devam	eden	bir	iş	olduğunu	dile	getirdi.
Avukat	Zuhal	Deniz	Hanım,	Hukuk	fakültesinden	Deniz	Hukukuna	geçmek	isteyen	arkadaşların	
öngörü	ve	 içgüdülerini	 iyi	kontrol	etmesini	gerektiğine	dikkat	çekerek	sözlerine	başladı.	Daha	
sonrasında	deniz	ticareti	hukuku	sektöründeki	kadın	çalışanların	her	geçen	gün	arttığından	do-
layı	duyduğu	mutluluğa	dikkat	çekti.
	 Ardından	sözü	devralan	Avukat	Nazlı	Seren	Hanım,	çok	az	Deniz	Ticareti	Bürosu’nun	var	
olmasından	kaynaklı	bölüm	hakkında	yanlış	bilinen	tabulardan	olan	tanıdığın	yoksa		kimseyi	işe	
almadıkları	söylentisine	açıklık	getirdi.	Stajyere	kimsenin	kapısının	kapalı	olmadığını	 fakat	her	
büronun	beliri	bir	iş	kapasitesi	olduğunun	önemle	altını	çizdi.	Son	olarak	Deniz	Ticareti	Hukuku	
hakkında	öğrencilerin	 sorduğu	birbirinden	güzel	 soruları	memnuniyetle	 cevaplayan	panel	 ko-
nuşmacılar,	teşekkürlerini	ileterek	paneli	sonlandırdı.
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denizcilik fakültesi
MASASIÇALIŞTAY RAPORLARI

DF SORUNLARI

OKULDA YAŞADIĞINIZ SIKINTILAR VE SORUNLAR
•			Üniversitelerde,	gaz,	roro,	passenger,	liquid,	temel	tanker	sertifikaları	verilmeli.

•			Karadeniz	Teknik	Üniversitesi	‘nde	güverte	ve	makine	bölümlerinde	sosyal	dersler	eşitsizliği	en-
gellenmeli,	bölüm	derslerinin	artırılması	ve	simülasyon	derslerinin	tekrar	verilmesi	sağlanmalı.

•			Denizcilik	fakültesi	öğrencilerinin	işledikleri	müfredat	ve	dersler	aynı	olmalı.

•			STCW	derslerinin	sene	sonunda	verilmesi	nedeniyle	liman	başkanlığından	gemi	adamı	cüzdanı	
çıkarılması	zor	oluyor.	STCW	derslerinin	daha	erken	bitirilip	finaller	biter	bitmez	yaz	döneminden	
gün	kaybetmeden	gemiye	çıkılabilmeli.

•			KTÜ,	İTÜ	ORDU’da	liderlik	dersi	yok	meslek	yüksekokullarında	da	olmalı.

•		Karamürsel	MYO’da	aynı	akademisyen	birden	fazla	derse	giriyor,	tüm	okullarda	akademisyen	ek-
sikliği	var.	Sektörden	daha	fazla	insan	üniversitelere	kazandırılmalı.

•	 	 	Üniformalı	 eğitim	olmamalı	 çünkü	gemide	üniforma	zorunluluğu	yoksa,	disiplin	ahlaki	olarak	
verilmeli.

•		Başörtülü	kadınların	üniforma	sorunu	yaşaması	sebebiyle	ve	deniz	yaşamına	uygun	görülmediği	
gibi	birçok	negatif	yoruma	karşı	gerekli	düzenleme	yapılmalı.

•			Fatsa	Deniz	Bilimleri	Fakültesi’nde	yeni	kurulan	simülasyon	merkezi	ve	yeni	açılan	bölümler	ile	
birlikte	fakülte	binasının	derslik	sayısı	yetersiz.	Her	geçen	sene	öğrenci	sayısı	ve	sınıf	artarken	bina	
tamamen	yetersiz	kalması	sebebiyle	yeni	binalar	yapılmalı.

•			Karadeniz	Teknik	Üniversitesi	Sürmene’de	bulunan	kampüse	ulaşım	yetersizliği	sebebiyle	ek	se-
ferler	ve	yeni	araç	seferleri	konulmalı.

•			Piri	Reis	Üniversitesi’nde	hiyerarşi	olmamasının	meslek	hayatına	geçişte	sıkıntılar	çıkaracağından	
üniforma	zorunluluğu	ve	hiyerarşi	gelmesi	faydalı	olacaktır.

•			Galatasaray	Üniversitesi’nde	tedarik	sorunu	nedeniyle	simülasyon	eğitimi	okulun	yanında	bulu-
nan	simülasyondan	eğitim	alınmaktadır,	okula	yeni	simülasyon	kazandırılmalı.

•			Öğrenci	kontenjanlarının	arttırılması	ile	yeni	fakültelerinin	açılarak	biriken	zabit	sorunu	oluşması-
nın	önüne	geçilmeli.

•		Sektörün	kalbi	olan	İstanbul’dan	uzak	olan	denizcilik	fakültelerine	bağlı	bölümlerin	sektörle	buluş-
ma	anlamında	zorlanması	engelleme	amaçlı	Denizcilik	Genel	Müdürlüğü’nden	İstanbul’a	uzak	olan	
okullara	bu	amaç	için	hibe	vermesi	istenmeli	(Ulaşım	ve	yol	masraflarının	karşılanması).	

•			Kısa	staj	dönemlerinde	staj	için	şirket	bulunamamasından	ötürü	zorunlu	staj	süresi	okul	eğitimi	
tamamlandıktan	sonraya	sarkabiliyor.	Bu	durum	için	stajların	farklı	dönem	ve	uzunlukta	yapılması	
önerilebilir.	Çalıştayda	staj	sistemi	için	verilen	öneriler;

1.			Kısa	stajların	kaldırılıp	6	ay	olmak	üzere	iki	farklı	dönemde	altı	aylık	staj	yapılabilmeli.

2.			Kısa	stajları	kaldırıp	ilk	6	aylık	stajın	ardından	ikinci	6	aylık	stajın	4.	sınıfın	2.	döneminde	yapılabil-
meli	Böylelikle	gemiden	indikten	sonra	zabitliğin	daha	kısa	sürede	alınması	sağlanmalı.

MESLEKİ SORUNLAR

•			Ulaştırma	Altyapı	Bakanlığı	uluslararası	gemi	insanı	denklik	anlaşmalarının	arttırılması.

•			Şirketteki	aynı	görevdeki	tüm	milletteki	gemi	adamları	aynı	maaşı	almalı.

•			Türk	Zabitanlarının	mezun	dernekleri	tarafından	yurtdışında	reklam	edilmesi	lazım	ve	denizcilik	
dernekleri	fonlanmalı.

•			Kız	ve	erkek	stajyerler	arasında	halen	ayrımcılık	yapılması,	kız	stajyerlere	daha	hafif	işlerin	veril-
mesi	ya	da	kız	stajyerler	gemide	iken	meslek	hayatında	ilerlemesi	için	desteklenmemesi.

İNGİLİZCE SORUNU

•			Hazırlıkta	öğretilen	İngilizce	mesleğe	yönelik	olmaması	sebebiyle	müfredat	gereği	içeriği	değiş-
tirilmeli.

•			Okullar	kendi	içlerinde	ve	birbirleri	ile	çalıştaylar	düzenleyerek	İngilizce	dilinde	çalıştay	konularını	
konuşup	tartışmalı.

•			Denizcilik	İngilizcesi	adı	altında,	sektörde	faaliyet	gösteren	kişiler	tarafından	online	platformlar	
üzerinden	sunum	yapılmalı.

•			%30	ingilizce	olan	okullarda	eğitimi	yarı	İngilizce	yarı	Türkçe	almanın	olumsuzluğunu	engelleme	
amaçlı	dersler	tamamen	İngilizce	alınmalı.

ŞİRKETLERİN İŞ / STAJ FIRSATLARI

•			Armatörlerin	kendi	ülkeleri	vatandaşlarına	öncelik	vermeli.

•			Her	sene	öğrenci	sayımız	artmakta	fakat	gemi	sayımız	ve	istihdamımız	aynı	oranda	artmamak-
ta.	Yabancı	şirketlerde	uygulanan	junior	officer	veya	junior	engineer	çalışmaları	Türk	şirketlerinde	
istihdama	ve	faydaya	sebep	olabilir	bu	sebeple	Türk	şirketlerinde	de	bu	tarz	uygulamalara	geçilmeli.

•			Şirketlerin	kısa	stajyer	kavramına	uzak	olması	ve	almaması.

•	 	 	Odaların	çeşitli	şirketlerle	yaptığı	anlaşmalar	 ile	kontenjan	açarak	kız-erkek	eşitliği	sağlanarak	
açıkta	kalan	öğrenciler	staja	yerleştirilmeli.

•			Piri	Reis	Üniversitesi’ne	ait	eğitim	gemisinin	şu	an	faaliyet	gösterememesi	kısa	staj	olanaklarını	
da	daraltmıştır.	Geminin	satılmaması	için	tüm	okullardan	destek	alınmalı.

YIPRANMA PAYI VE EMEKLİLİK SORUNLARI

•			Denizciler	örgütlenip	etkinlik	ve	protestolar	düzenlemeli,	sesini	duyurmalı.

•			Yaşı	büyük	olan	denizciler	eğitimden	geçirilmeli.

•			Yıpranma	payı	geri	gelmeli.

DENİZDEN DENİZDEN
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GEMİ ADAMLARININ SEYİR SIRASINDA YAŞADIĞI SORUNLAR

•			Sağlık	raporu	veren	hastaneler	iyi	denetlenmeli,	gemiye	katılacak	adamları	şirket	tarafından	özel	
sağlık	raporu	sağlanmalı.

•	 	 	Deniz	adamları	şirketler	gereği	düzenli	olarak	basit	düzeyde	psikolojik	 teste	 tabi	 tutulmalı,	bu	
denetleme	bakanlık	tarafından	yapılmalı.

SİGORTA SORUNU

•			Denizcilik	Genel	Müdürlüğü	tarafından	yayınlanan	tüzükte	Türk	ve	yabancı	bayraklı	gemilerde	çalı-
şanların	sigortaları	şirket	tarafından	ödenmeli	ve	bu	durum	genelge/kanunlarla	sonuca	bağlanmalı.

•	 	 	Yabancı	bayrakta	çalışan	zabitin	kendi	sigortası	 için	ödemesi	gereken	ücretler	standart	altına	
alınmalı	aksine	denizciler	sigortalarını	kendileri	ödememeli.

MOBBING

•			Denizde	çalışan	herkesin	mobing	uğradığında	yardım	alabileceği	kanal/hat	oluşturulmalı.

•			Gemide	özellikle	ortak	çalışma	alanları	ve	yerlerde	kameralar	arttırılmalı.

DENİZCİLİK ETİĞİ

•			Meslekte	ve	sektörde	hala	okul	ayrımcılığı,	rekabeti	kötüye	kullanma,	üst-alt	ilişkisinin	hiyerarşide	
kavramının	öğrenilememesine	bağlı	olumsuz	yansımalar	düzeltilmeli.

•	 	 	Her	okulun	kendi	bünyesinde	dernekten	bağımsız	 temsilcileri	bulunmaktadır.	Kulaktan	dolma	
bilgilerle	her	okul	kendi	arasında	önyargıya	ve	farklı	düşüncelere	sevk	edilmektedir.	Okulların	birbi-
rini	tanıması	açısından	ve	eğitim	düzeyinin	konuşulması	için	bu	temsilciler	yılda	belli	zamanlarda	
toplantı	yapmalı.

•			Staj	için	gidilen	şirketlerde	sen	kadınsın	seni	gemiye	çıkarırım	fakat	tanımadığım	ekibin	olduğu	
gemiye	gönderemem	gibi	kadına	bakış	açılarının	önüne	geçilmeli.

•			Yazılmamış	örf	ve	adetlere	bağlı	olan	ve	bu	kurallar	çerçevesinde	oluşturulan	denizcilik	etiğinin	
tek	bir	noktada	toplanamayarak	denizcilik	etiği	açısından	farklı	görüşlerde	düşüncelerin	ortaya	çık-
ması,	 etik	 kodların	 tam	anlamı	 ile	uygulanmamasına	neden	olmaktadır.	Kara	 ve	deniz	personeli	
ortak	bir	çatı	altında	buluşamayarak	farklılıklar	ve	anlaşmazlıklar	ortaya	çıkabilmektedir.	Bu	yazılı	
olmayan	kurallarla	yazılı	hale	getirilmeli	Yaşar	CANCA’nın	hazırlamış	ve	sunmuş	olduğu	Denizcilik	
Etiği	konulu	sunumu	tüm	okullar	tarafından	okunmalı	ve	dinlenmeli.	Deniz	Ticaret	Odası	ve	Nauti-
cal	Institute	tarafında	oluşturulmuş	olan	denizcilikte	etik	kodlarının	derslerde	öğretilmeli	ya	da	tüm	
okullardan	öğrencilere	yetkili	bir	kişi	tarafından	anlatılmalı.

STAJ MODELİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA

•	 	 	 İstanbul	Üniversitesi-Cerrahpaşa	bünyesinde	DUİM	bölümü	2	opsiyonludur.	Eğer	1.	Sınıf	sonu	
2.5	aylık	 staj	ortadan	kalkarsa	öğrenciler	 işletme	veya	güverte	opsiyonunu	seçemeyecektir.	Her	
okulda	farklı	staj	politikası	uygulanmaktadır.	İstanbul	Üniversitesi-Cerrahpaşa	bünyesinde	4.	Sınıfa	
geçmek	için	280	gün	staj	yapılması	gerekmektedir.	Okul	hayatı	boyunca	yapılması	gereken	360	gün	
stajı	 farklı	 farklı	 yerlerde	yaparak	 tamamlanması	gerekebilmektedir.	360	gün	zorunlu	kavramının	
esnetilebileceği	yani	asgari	320	maksimum	360	gibi	bir	değişiklik	ile	daha	uygulanabilir	model	ya-
pılabilir.	6+6	şeklinde	değiştirilmesi	düşünülen	staj	modelinin	yanlış	olmaktadır.	2+2+6	modelinde	
gemi	çeşitliliği	ve	stajyerlerin	kendini	deneme	fırsatımızın	daha	fazla	olması	sebebiyle	değiştirilme-
meli.	(Masada	yaklaşık	25	öğrenci	vardır	ve	oylama	yapıldığında	mevcut	düzenin	devam	etmesini	
düşünen	23	öğrenci	vardır.)

EĞİTİM GEMİLERİNİN ARTIRILMASI

•			Piri	Reis	eğitim	gemisinin	gibi	tüm	okulların	staj	yapabileceği	ortak	bir	gemi	olmalı.	Eğitim	gemi-
lerinde	stajların	1,5	gün	sayılması	gibi	imkanlar	değerlendirilmeli.

•			Okul	gemisinin,	kendi	okulu	başta	olmak	üzere,	birçok	okul	öğrencisine	staj	imkânı	sağlamasının	
önüne	geçilmemeli.

TÜRK GEMİ ADAMLARININ ULUSLARARASI PİYASADAKİ
ÇALIŞMALARI ARTIRMA ÇABALARI

•			Kariyer	planlaması	adı	altında	Türkiye’deki	denizcilik	fakültelerinden	mezun	olup	yurtdışında	çalı-
şan	sektörden	insanlarla	buluşulmalı,	online	platformlar	üzerinden	etkinlikler	düzenlemeli.

•			Crew	Management	firmalarının	tanıtımlarının	daha	sık	yapılması	ve	Türk	gemi	adamı	alan	şirket-
lerle	iletişime	geçerek	bir	liste	oluşturulup	tüm	okullar	ile	paylaşılmalı.

Tüm	masa	katılımcılarının	kararı	bu	yöndedir.

DENİZDEN DENİZDEN
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İNGİLİZCE SORUNU

•			Eğitim	dili	Türkçe	olan	üniversitelerin	eğitim	dili	%30	veya	%100	yapılmalı.	

•			Tüm	okullarda	mesleki	İngilizce	dersleri	verilmeli.

•			Gönüllü	staj	yapan	öğrencilerin	staj	süreleri	içerisindeki	SGK	prim	ödemelerinin	zorunlu	stajda	
olduğu	gibi	okullar	tarafından	yapılmalı.

•			GİSBİR	ve	tersanelerin	iş	birliği	ile	staj	süresinde	öğrencilerin	konaklama	ihtiyaçları	karşılanmalı.

•			Bandırma	Onyedi	Eylül	Üniversitesi	için	staj	programı	son	dönem	için	tek	değil	her	yılın	sonuna	
alınması	ve	SGK	primlerinin	ödenmesi	için	rektörlük	ile	konuşulmalı.

•			Tersaneler,	üniversitelerle	birlikte	hareket	ederek	öğrencileri	sektördeki	sorunlar	hakkında	bilgilen-
dirmeli	ve	öğrencileri	yönlendirmeli.

•			Gemi	inşaa	öğrencileri	için	sunulan	Erasmus	programı	dahilindeki	okul	çeşitliliği	artırılmalı.

ŞİRKETLERİN İŞ / STAJ FIRSATLARI

•			Yat	açısından	uzmanlaşılmalı,	yedek	parça	tedariki	için	fabrikalar	kurulmalı.	

•			Su	altı/üstü	araçların	makineleri	yeni	teknolojiye	uygun	yerli	sanayiler	tarafından	üretimine	ağırlık	
verilmeli.

•			Yurt	dışı	eğitimler	olmalı,	öğrenci	transferleri	artırılmalı.	Farklı	ülke	sanayileri	örnek	alınmalı.	İşçi-
lerin	hakları	geliştirilmeli.

•			SNAME	gibi	uluslararası	kuruluşlar	hakkında	yeterli	bilgilendirme	yok,	daha	fazla	bilgilendirme	ve	
çalışmalar	yapılmalı.

•	 	 	Türkiye’de	eğitim	gören	yabancı	uyruklu	öğrencilerin	hakları	da	gözetilmeli,	yurt	dışı	 imkanları	
artırılmalı.

•			Gemi	inşaa	sanayisini	geliştirmek	için	tam	otomasyona	geçilmesine	teşvik	edilmeli.

•			Gemi	inşaatı	ve	gemi	makineleri	mühendislerinin	çalışma	saatleri	esnek	olmamalı.

•		Dernek	etkinliklerinin	Ulaştırma	Bakanlığı	veya	odalar	tarafından	önündeki	ulaşım	engelini	kaldı-
rılmalı.

•			Daha	okul	sıralarındayken	sahaya	hâkim	öğrenciler	yetiştirilebilmesi	için	part	time	öğrenci	çalış-
tırmaya	teşvikler	sağlanmalı.

TÜRKİYE’DE GEMİ İNŞA SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ

DENİZCİLİK ETİĞİ

•			Tersaneler	yeni	mezunların	iş	başvurularına	(CV)	olumlu	veya	olumsuz	kesin	geri	dönüş	sağlan-
malı.

gemi inşaa
MASASIÇALIŞTAY RAPORLARI

•			Okulda	yaşadığınız	sıkıntılar	ve	sorunlar

•			Mesleki	sorunlar

•			İngilizce	sorunu

•			Şirketlerin	işi	/	staj	fırsatları

•			Mezuniyet	aşamasındaki	öğrencilerin	ne	alanda	
çalışacağını	bilememesi	ve	staj	süreleri

•			Türkiye’de	yeni	inşa	sanayinin	geliştirilmesi

•			Denizcilik	etiği

MASA KONULARI

•			Eğitim	kalitesinin	artması	için	teorik	derslerin	yanında	uygulama	derslerinin	artması	sağlanmalı.	

•			Okullardaki	çizim	ve	programlama	derslerinin	sayıları	artırılmalı.

•			Tüm	okullardaki	çevrimiçi	ders	kayıtlarının	toplanarak	denizci	öğrenciler	için	sunulması.

•			Staj	süreleri	artırılmalı.

•			Karadeniz	Teknik	Üniversitesinde	üstten	ders	alımı	yapılabilmeli.

•			Tersanelerde	okullara	belli	bir	kontenjan	dağıtımı	yapmalı,	tersaneler	okullara,	öğrencilere	spon-
sor	olmalı.

•			Sektörde	uzmanlaşmış	öğretim	görevlileri	ve	üyeleri	üniversitelerde	artırılmalı.

•	 	 Belli	 bir	 yaşın	 üzerindeki	 öğretim	görevlileri	 verimlilik	 açısından	 yeniden	değerlendirmeye	 tabi	
tutulmalı.

•			Simülasyonlar	veya	VR	gözlükler	ile	dersler	desteklenmeli.

•			Teknik	tasarım	programlarının	okullarda	eğitimi	ve	lisansları	artırılmalı.

•			Yeni	okullar,	eğitmen	ve	teknik	ekipman	konusunda	tam	donanımlı	olmadan	açılmamalı,	daha	
çok	okuldan	ziyade	eski	okulların	kalitesi	artırılmalı.

ALINAN KARARLAR VE VERİLEN FİKİRLER

OKULDA YAŞANILAN SIKINTILAR VE SORUNLAR

MESLEKİ SORUNLAR

•			Öğrenciler	staja	erkenden	teşvik	edilmeli.	

•			İş	sağlığı	ve	güvenliği	uzmanları	tersane	dışı	bir	kurum	tarafından	kontrol	edilmeli.

•			Stajyerlere	verilen	maaş	ve	iş	koşullarının	denetlenmesi	sağlanmalı.

•			Cinsiyet	ayrımcılığına	karşı	denetlemeler	artırılmalı	ve	kadın	çalışlanların	hakları	kanunen	korun-
malıdır.	Bu	konuda	çalışanlara,	farkındalığı	artıracak	eğitimler	verilmeli.

Tüm	masa	katılımcılarının	kararı	bu	yöndedir.

DENİZDEN DENİZDEN
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•			Sektör	mezunları	her	geçen	gün	artmaktadır	ve	bu	artış	hem	rekabete	hem	de	ihtiyaç	fazlasına	
doğru	ilerlemektedir.	Bu	durumun	önüne	geçilmesi	adına	kontenjanların	azaltılması	ve	asıl	mezun-
ların	iş	bulmada	sorun	yaşamaması	adına	denizcilik	bölümü	mezunları	dışında	farklı	bölümlerden	
mezun	olan	öğrencilerin	sektöre	alınmasının	önüne	geçilmeli	önerisi	geldi.

•	 	 	 	Denizcilik	 fakültelerinde	 yer	alan	bölümlere	baraj	 gelmesi	gerektiği,	 düşük	 taban	puanlarıyla	
bölümlere	giriş	yapmaya	hak	kazanılmaması	önerisi	geldi.	Belirli	bir	sıralama	ve	puan	uygulaması	
olması	gerektiğini	vurguladı.

•			Denizcilik	fakültelerinde	bölüm	kontenjanları	düşürülmeli	önerisi	geldi.

YENİ AÇILAN BÖLÜMLER VE ARTAN MEZUN SAYISI

•			Gümrük	vergilerinin	düşürülmesi	halinde	limanların	daha	aktif	hale	getirilebileceği	düşünülüyor.

•		 	 	İnsan	iş	gücünün	bağlı	olduğu	çalışmaların	zaman	kaybına	neden	olması	neticesiyle	otonom	
sistemlere	ağırlık	verilmesi	gerektiği	önerisi	geldi.

•			Devlet	limanlarında	çok	fazla	iş	kazası	olmaktadır.	Bunlarla	ilgili	temel	İSG	(İş	Güvenliği	ve	Sağlığı)	
eğitimi	yanı	sıra	liman	içi	güvenlik	önlemleri	artırılmalı	ve	ekstra	denetime	tabii	tutulmalı	fikri	geldi.

•			Yurt	dışında	bulunan	özelleşmiş	limanlar	ile	iş	birliği	yapılarak,	yerli	limanlar	ile	bu	özel	limanlar	
arasında	taşınan	kapasitenin	artırılması	ve	işlevselliğin	kazandırılabilmesi	önerisi	geldi.	

•			Liman	sistematiği	ve	liman	sonrası	kara	sistematiği	uyuşmadığı	için	liman	verimliliği	işlevselliğini	
yitiriyor	çünkü	kara	tarafındaki	teknik	zayıflık	nedeniyle	liman	ne	kadar	verimli	olsa	da	faydalanma	
oranı	düşüyor.

•			Yeşil	liman	kapsamında	olmalılar	önerisi	geldi.

•			Liman	içerisinde	demir	yolu	olması	limanı	daha	işlevsel	hale	getirecektir	önerisi	geldi.

LİMANLARIN İŞLEVSELLİĞİ

•			Yabancı	turiste	çok	fazla	odaklanılmaktadır;	bunun	yanı	sıra	yerli	turistlerin	de	yat	ve	marina	kul-
lanımını	artırmak	için	Türk	Lirası	odaklı	bir	yönetim	anlayışı	geliştirilmeli	önerisi	geldi.

•				Şehirlere	göre	farklı	fiyat	politikasının	önüne	geçilmeli	fikri	sunuldu.

•			Küçük	şehirlerdeki	marinaların	geliştirilip	yoğun	olan	marinaların	iş	yükü	paylaştırılmalı	önerisi	
geldi.	

•			Marinalara	çalışma	standartları	getirilmesi	gerekli,	bu	sayede	tüm	yerli	marinaların	belirli	bir	sevi-
yenin	üzerinden	hizmet	vermesi	sağlanacaktır	fikri	geldi.	

•			Yatırımcılar	için	marina	teşvik	kanunu	çıkarılabilmeli	fikri	geldi.

MARİNALARIN İŞLEVSELLİĞİ

işletme
MASASIÇALIŞTAY RAPORLARI

•			Meslek	Yüksek	Okulları	ana	yerleşkeden	ve	Denizcilik	Fakültelerinden	ayrı	bir	şekilde	kurulmak-
tadır.	Bu	durum	Meslek	Yüksek	Okulu	öğrencilerinin	ana	yerleşkede	bulunan	öğrencilerden	bilgi	ve	
birikim	olarak	uzak	olmalarına,	sektörel	açıdan	eksik	kalmalarına,	mentörlük	açısından	ise	yetersiz-
lik	hissetmelerine	sebep	olmaktadır.	

•				Sektörde	çalışmayıp	direkt	yüksek	lisans	yaparak	öğretim	üyesi	olan	kişiler	özel	sektörle	ilgili	öğ-
rencilere	yeteri	kadar	destek	olamamaktadır.	Bu	sebeple	okullardaki	öğretim	üyeleri	sektör	tecrübe-
si	olan	kişilerden	seçilmeli	önerisi	geldi.	İşletme	opsiyonu	üzerine	bölüm	okuyan	tüm	katılımcıların	
eğitmen	eksiğiyle	ilgili	sıkıntı	çektiği	kanısına	varıldı.

•			Akdeniz	Üniversitesinde	topluluk	kurmak	okul	tarafından	yasaklanmıştır.

•			Denizcilik	odaklı	topluluklar	daha	aktif	olmalı	ve	sık	sık	etkinlikler	düzenleyerek	öğrencilere	fayda	
sağlamalı	önerisi	geldi.

•			Öğrencilere	ödev	ve	proje	benzeri	yönlendirmeler	verilerek	sektör	büyükleri	ile	ilişki	kurmalarını	
sağlamaları	önerisi	geldi.

•			Mersin	Üniversitesinde	seçmeli	derslerin	sayısı	az	olduğundan	ötürü	öğrenciler	istemedikleri	bir	
seçmeli	dersi	almak	zorunda	kalmaktadırlar.

•			Samsun	Üniversitesinde	bitirme	tezi	ve	staj	zorunluluğu	yok,	bunların	bir	standarda	bağlanılarak	
zorunlu	hale	getirilmesi	talep	edildi.

•	 	Okullarda	denizcilik	 ile	alakalı	ekipman	eksikliğinin	yaşandığı	belirtildi.	 İşletme	bölümü	de	olsa,	
temel	güverte	ve	makine	ekipmanlarının	okullarda	bulunmasının	gerektiği	önerisi	geldi.

•			Her	üniversitenin	müfredatının	ayrı	olması	üniversiteler	arası	bilgi	farklılığına	sebep	olmaktadır,	
koşulları	eşitlemek	adına	tüm	üniversitelerde	ortak	bir	müfredat	kullanılmalı	önerisi	geldi.

OKULDA YAŞANILAN SIKINTILAR VE SORUNLAR

•			İngilizce	hazırlık	sınıfları	temel	seviyede	kalmaktadır;	bölümler	ve	hazırlık	sınıflarının	seviyesi	çok	
farklı	 ilerlemektedir.	Haftada	bir	veya	 iki	ders	saatinde	öğrencinin	okuyacağı	bölümle	alakalı	 ter-
minoloji	dersleri	yapılması	ile	öğrenciler	hazırlıktan	sonra	kendi	bölümüne	daha	iyi	adapte	olabilir.	
Terminoloji	dersleri	için	UZEM	benzeri	sistemlere	çalışma	sayfaları	veya	online	dersler	yüklenebilir	
önerisi	geldi.

•				Uludağ	Üniversitesi	öğrencileri	hazırlık	okumak	istediklerine	dair	ilgili	mecralara	başvurmalarına	
rağmen	sonuç	alamamışlardır.

•			Üniversitelerde	bütün	bölümlerin	İngilizce	olması	dahilinde,	ikinci	bir	yabancı	dil	olanağı	sağlan-
malı	önerisi	geldi.

•			Erasmus	kontenjanları	ve	antlaşmalar	artırılmalı	önerisi	geldi.

İNGİLİZCE SORUNU

DENİZDEN DENİZDEN
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HUKUK
MASASI ÇALIŞTAY RAPORLARI

OKULLARDA YAŞANILAN SIKINTILAR VE SORUNLAR

•			Piri	Reis	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi’nde	‘’seçmeli’’	olarak	adlandırılan	derslerin	‘’zorunlu	seçmeli’’	
olarak	öğrencilere	verilmesi	dile	getirildi.

•			Deniz	Hukuku	derslerinin	yetersiz	kalması	hakkında	konuşuldu.

MESLEKİ SORUNLAR

•			Avukatlık	yeterlilik	sınavının	2019	girişlilerden	sonra	uygulanacağının,	2020	girişlilere	fakülteye	
girdikten	sonra	açıklanması	hakkında	konuşuldu;	2020	girişlilerin	haklarının	yendiği	dile	getirildi.

•			Deniz	Hukuku’nun	tekelleşmiş	bir	sektör	olması	dile	getirildi.

•	 	 	Stajyerlerin	 işverenler	 tarafından	kötü	muameleye	maruz	bırakılması	 ve	stajyerlere	haklarının	
ödenmemesi	hakkında	konuşuldu.

MAVİ VATAN

•	 Mavi	Vatan	devlet	meselesidir.	Devlet	ve	hükumet	farklı	kavramlardır.	Mavi	Vatan’ı	muhalifle-
rin	dahi	kabul	etmesi	gerekir.	Bu	savaş	masada	kazanılmalıdır.

•	 Egemenlikleri	devredilmeyen	adalarda	Türkiye	haklarını	savunmaya	devam	etmelidir;	özel-
likle	de	devletlerin	denizler	üzerindeki	egemenlik	haklarını	1	mil	dahi	artırmak	için	bu	kadar	çaba	
gösterirken.

•	 Halkı	Mavi	Vatan	konusunda	bilinçlendirmek	için	lise,	ön	lisans	ve	lisans	programlarının	müf-
redatlarına	bu	konuyu	dahil	etmeliyiz	isteğinde	bulunuldu.

•	 Mavi	Vatan	fikrinin	içinin	boş	kalmaması	ve	daha	da	geliştirilmesi	adına	uluslararası	arenada	
daha	gerçekçi	konvansiyonlarla	ve	uluslararası	örf	adet	kurallarına	uygun	olarak	icra	edilmesi	ge-
rekmektedir.	Bunun	yanında	Mavi	Vatan	konusunda,	savunulan	haklarımızın	bir	dayanağı	olmayıp	
eylemsiz	kalmış	fikirlerdir.	Devletimizin	hak	iddia	ettiği	sularda	deniz	mekânsal	planlama	bağlamın-
da	birtakım	eylemler	yapması	gerekmektedir.	

GEMİ KAZALARI

•			Türk	mahkemelerin	yetki	alanına	giren	çatma	olaylarında	dahi,	davaların	yabancı	mahkemelere	
taşınmasından	 dolayı;	mahkemelerimizin	 güvenilir	 olduğunu	 kanıtlamamız	 gerekmektedir.	 (Prof.	
Dr.	Sezer	Ilgın’ın	geçmiş	yıllarda	taraf	olduğu	bir	davada	İngiliz	mahkemelerinin	Türk	Hukuk	sistemi-
ni	ve	deniz	hukukçularını	yeterli	ve	nitelikli	bulmaları	bu	konuya	atıftır.)	

Tüm	masa	katılımcılarının	kararı	bu	yöndedir.

•			Akdeniz	Üniversitesinde	pandemi	süreci	sonrasında	staj	yapılmamaya	başlanılmıştır,	pandemi	
süreci	içerisinde	mesleki	bilgi	sorunu	yaşayan	öğrenciler	sonrasında	da	aynı	sorunu	yaşamaya	de-
vam	etmektedir.	

•			Üniversiteler,	şirketler	ve	limanlarla	anlaşma	yapmamaktadır;	bu	durum	staj	bulma	konusunda	
öğrencileri	zor	duruma	sokmaktadır.	Şirketlere	veya	limanlara	stajyer	alma	zorunluluğu	getirilmeli	
önerisi	geldi.

•			Üniversite	ile	aynı	il	ve	ilçede	bulunan	limanlarda	stajyer	için	zorunlu	kontenjan	açılmalı	önerisi	
geldi.

•			Staj	süreleri	mesleği	kavrayabilmek	için	çok	az	bir	süre	olarak	görülmektedir,	bu	sebeple	staj	sü-
relerinin	uzatılması	hakkında	öneri	geldi.

•			Staj	bulmak	için	destek	sağlayan	bir	kurum	olması	gerektiği	önerisinde	bulunuldu.

•	 	 	Denizcilik	İşletmeleri	öğrencileri;	Tıp	Fakültesi	öğrencileri	gibi	dönem	içerisinde	haftanın	belirli	
günleri	işe	gitmeli,	kalan	günlerde	ise	okulda	teorik	eğitim	almalıdırlar	önerisinde	bulunuldu.

•			Staj	süresinde	hiçbir	iş	yaptırılmayan	öğrencilerin	meslek	bilgisi	edinemeden	stajlarını	tamamla-
mış	olmalarının	bir	sorun	olduğu	belirtildi.	Bu	konuda	şirketler	eğitim	departmanı	kurma	konusunda	
teşvik	edilmeli,	stajyerlere	işleyişi	öğretmek	bir	yük	olarak	görülmemeli	talebinde	bulunuldu.	Şirket-
lerin	bu	departmanları	sağlıklı	bir	şekilde	yönetip	yönetemediklerini	görebilmek	adına	ise	denetle-
nilmesi	önerisinde	bulunuldu.

•		Şehir	dışında	staj	yapmak	isteyen	öğrenciler	barınma	konusunda	ciddi	bir	sıkıntı	yaşamaktadırlar.

•			Denizcilik	alanının	geliştiği	yerlere	uzak	olan	veya	az	olan	üniversitelerde	öğrenciler	staj	bulmakta	
zorlanmaktadırlar.

İŞ VE STAJ FIRSATLARI

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü mezunları kara yönlü istihdamı pek iyi 
bilmemektedir. Bunun tanımı neden eksik kalıyor?

•			Deniz	deneyimi	olan	mühendislerin	kara	tarafına	dahil	edilmesi	sonucunda	Denizcilik	İşletmeleri	
Yönetimi	bölüm	mezunlarının	istihdam	alanı	daralmaktadır.	Bu	konuda	çeşitli	sınırlamalar	getirile-
bilir	önerisi	geldi.

•			Dersler	sektör	ağırlıklı	olmalı,	iş	hayatı	derslerde	öğretilmeli.	İyi	bir	broker,	acenteci	veya	sörveyör	
işinin	ya	da	bu	işi	yapacak	kişiler	için	bu	alanlar	derslerde	detaylı	işlenmeli	önerisi	geldi.	Böylelikle	
öğrencilerin	kafalarındaki	soru	işaretleri	büyük	oranda	giderilir	ve	hangi	alanda	çalışmak	istedikleri-
ni	bilerek	iş	hayatına	girerler.

•			Denizcilik	bölümlerini	tanıtımlarının	yetersiz	kaldığı,	bölüm	tanıtımlarının	lise	yıllarından	itibaren	
yapılması	gerektiği	vurgulandı.

Tüm	masa	katılımcılarının	kararı	bu	yöndedir.
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ÇALIŞTAY RAPORLARI EKİBİ
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