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Merhabalar, Ben Fuat VAR.Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi 3. Sýnýf
öðrencisiyim. Sevgili Denizci Öðrenciler Derneði ailesi öncelikle bizimle burada ayný hayali
paylaþan bizlerle ayný heyecaný yaþayan bu deðerli ailenin her bir ferdine teþekkürlerimi borç
bilirim. Denizci Öðrenciler Derneði ile ilgili serüvenim(bunu bir serüven olarak nitelendiriyorum)
üç yýl önce baþladý. Bir futbol maçý dönüþü metrobüste öðrenmiþ olduðum bu derneðin aslýnda
tam aradýðým bir organizasyon olduðuna kanaat getirdim. Çünkü çocukluðumdan beri sürekli
sosyal faaliyetlerin içinde yer almýþ bir insan olarak Türkiye'ye mal olmuþ bu büyük ailenin bir
parçasý olmanýn verdiði heyecan beni fazlasýyla motive etmiþti. Ulu önder Mustafa Kemal
ATATÜRK'ün de dediði gibi "...Denizcilik sadece ulaþtýrma iþi deðil, iktisadi iþ olarak anlaþýlacak
ve tersaneler, gemiler, limanlar ve iskeleler inþa edilecek, deniz sporlarý kulüpleri kurulacak ve
korunup geliþtirilecektir. Çünkü: Topraklarýn ucu deniz olan bir ulusun sýnýrýný, halkýnýn kudret ve
yeteneðinin hududu çizer. En uygun coðrafi konumda ve üç tarafý denizlerle çevrili olan Türkiye
endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci ulus yetiþtirmek yeteneðindedir. Bu yetenekten
yararlanmasýný bilmeliyiz. Denizciliði Türk'ün büyük ulusal ülküsü olarak düþünmeli ve onu az
zamanda baþarmalýyýz..."bu bilinç etrafýnda toplanan ülkesini seven bu ülkeye inanan, ülke için
bir þeyler yapmak isteyen insanlarýn bir çatý altýnda toplandýðý, projeler yaptýðý, eleþtirmenin deðil
geliþtirmenin ön planda olduðu, yaratmanýn ve insanlara faydalý olmanýn verdiði gurur ve bu
gururun getirmiþ olduðu mutluluk her þeye bedeldi. Hayali olanlar insanlarla beraber olmak
kiþisel geliþimden önce toplumsal geliþimi önemseyen insanlarýn içinde bulunmak yaptýðýmý
iþlerde her zaman bizim için motivasyon kaynaðý oldu. Bu gayeler ve hedefler doðrultusunda üç
sene önce girdiðim bu derneðin þuan 19. Baþkaný olarak görev yapýyorum. Derneðe girdiðim
zamandan bu zamana kadar sektörden sayýsýz insanlarla tanýþtým. Hepsinin vizyonundan
misyonundan yararlanmaya kendime yol çizmeye gayret ettim. Daha sonra bu oluþumun içinde
yer almayan yakýn çevremde ki arkadaþlarýma da bu güzel ailenin birer ferdi olmasý ve aramýzda
yer almasý için sürekli tanýþtýðým insanlarýn vizyonlarýndan ve misyonlarýndan bahsederek
Denizci Öðrenciler Derneði sayesinde bu yönlerini geliþtirebileceðini aktardým.Bu oluþumun içine
dahil benimle beraber ayný hayali ve heyecaný paylaþan dostlarýmla amacýmýz içi dolu söylemler
geliþtirmek ve bu söylemleri de gücümüzün yettiðince eyleme dönüþtürmek. Bu çerçevede
önemli olduðunu düþündüðümüz konularda projeler üretmeye çalýþtýk çünkü her zaman
aramýzdan bir kiþi bile çevresinde bulunan bir kiþinin hayatýna olumlu yönde dokunup onu
yönlendirebildiyse bu doðrultuda amacýmýza ulaþmýþýz demektir. Ýþte bu dernek bu doðrultuda
benim hayatýmýn dönüm noktalarýndan oldu. Üç sene içinde hiçbir piþmanlýðým ve keþkelerim
olmadý bu dernekte. Sektörün bilgisinin yanýnda ikinci bir aile kazanmanýn vermiþ olduðu bu
mutluluk paha biçilemez bir duygu.
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Öncesinde baský olarak hazýrladýðýmýz Denizden dergimizi,Denizci Öðrenciler
Derneði'nin 19 yýllýk geçmiþinin verdiði güven,birikim ve yenilikçi düþünce
yapýsýyla E-dergi olarak huzurlarýnýzdayýz. Bizler daima sektör ve öðrenci
arasýnda köprü olma bilincini taþýmakta ve bu uðurda çalýþmalar yapmaktayýz.
Dergimizin amacý da denizci öðrencilerle sektör arasýndaki baðlarý güçlendirmek,karþýlýklý bilgi alýþveriþini sürekli kýlmaktýr. Derneðimiz, nasýl bir
denizcinin olmazsa olmazý pusulasý niteliðinde ise dergimiz de bu niteliði
taþýmakta ve doðru kullanýldýðý taktirde varmak istediðimiz limana gitmekte
yol göstericidir. Denizcileþme denizi gerçekten sevmekle ve bu amaçla
çalýþmakla baþlar. Bizler denizi,denizciliði,denizcileri,denize yakýn olmayý
kýcasý denize dair her þeyi seviyor ve sizlerin huzuruna 'Denizden' geliyoruz.
Belli havuz baþlýklar altýnda oluþturduðumuz dergimizde,sektörün de
öðrencinin de kendilerine dair bulabilecekleri konulara deðinerek
'Denizcilik Kültürdür” düþüncesiyle yola çýktýk. Çeþitli yazý ve röportajlarýn yer
aldýðý dergimizde denizcilik kültüründen eðitime,sektörden öðrenciye kýsacasý
denizci bir ülkenin gerçekten "deniz ülkesi" olabilmesi için gereken bütün
etkenlere deðinmeye çalýþtýk. Denizin topluma kazandýrýlmasýnýn denizle
büyüyen bir nesilden geçiceðini düþünüp "deniz izciliði" ne deðindik.
Denizde uluslararasý seviyede daha da ilerleyebilmenin eðitimden geçeceðini
düþünüp "erasmus"a yer verdik. Sektörden büyüklerimizin tecrübesi ve bizlere
yol göstericiliði sayesinde engel olarak gördüðümüz pek çok þeyi biz gençler
olarak baþarabileceðimizi sizlere göstermeye çalýþtýk. Son olarak bunu
yaparken en büyük yol göstericimiz MustafaKemal ATATÜRK'ün biz denizci
gençlere ýþýk tutan sözlerine deðinmek istiyoruz"En güzel coðrafî vaziyette ve
üç tarafý denizlerle çevrili olan Türkiye ; endüstrisi, ticareti ve sporu ile, en
ileri denizci millet yetiþtirmek kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifadeyi
bilmeliyiz ; denizciliði, Türkün büyük millî ülküsü olarak düþünmeli ve onu az
zamanda baþarmalýyýz." Bu yolda emeði geçen ve bizlerden desteðini
esirgemeyen herkese teþekkür eder,saygýlarýmýzý sunarýz. Ayrýca derneðimizin
Baþkan Yardýmcýsý olan e-derginin
fikir babasý, tasarým ve geliþim sürecinde
,
yanýmýzda olan Burak ELÝTAÞ a teþekkürü borç biliriz. Denizci Öðrenciler
Derneði ve Denizden dergisi'nin hikayesini yaþamanýz dileðiyle...
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D-regülasyonu kullanýlmaya zorunlu hale getirilecektir.
D-regülasyonu ise sürekli kullaným gerektirmektedir.
Biz denizciler olarak üstümüze düþeni yapmalý çevremizi temiz tutmalýyýz.
Gelecek nesillerin dünyamýzý korumalý ve onlarýn da en verimli þekilde faydalanmalarýný
saðlamalýyýz.

Deniz ve Kültür Denizcilik
Ali Rýza Ýþipek

Kültürü

Ýnsanýn her alanda, deniz ve denizcilikle olan etkileþimi, deniz kültürünü yaratýr. Etkileþim ile her alanda
denizi kullanmasýný bilen insan ortaya çýkar. Deniz kültürü, mavi uygarlýðýn omurgasýdýr. Türkiye'de deniz
kültürünün yeterince geliþtiðini söyleyemeyiz. Deniz kültürü, insanýn sadece denizi uzaktan seyretmesi
ile oluþmaz. Etkileþim gerektirir. Bu etkileþimde esas olan gemidir, deniz suyudur, kumsaldýr, balýkçý
oltasýdýr, aðdýr, dalgýç malzemesidir, limandaki iskeledir, tersanedeki kýzaktýr, müzedeki gemi maketidir,
müze gemidir, tuvaldeki resimdir, þarkýdaki güftedir, þiirdeki mýsradýr, balýk lokantasýndaki yemektir, yani
denizden nasiplenen her türlü somut faaliyet ve aracýn ta kendisidir. Ýþte Türkiye'de bu etkileþime giren insan sayýsý,
nüfusuna oranla çok azdýr. Deniz kültürünün en somut dýþa vurumlarýndan birisi de denizcilik gazeteleri ve dergileridir. Ancak
Türkiye'de sanal ortamýn denizcilik kültürüne katkýsýnýn, yazýlý ve görsel basýn ortamýndan çok daha fazla olduðunu
söyleyebiliriz. Deniz kültürümüzün yaygýnlaþmasýnda önemli rol oynayan sinema filmi, TV dizisi, TV reklamý gibi
uygulamalarda, ülkemizin özellikle son 20 yýlýnda, deniz ve denizcilik hemen hemen yok gibidir. Türk televizyon kanallarý
içinde, sadece denizcilik ve deniz kültürüne yönelik sürekli yayýn yapan bir televizyon kanalý mevcut deðildir. Halen kablolu
ve ücrete tabi kanallarda seyredilenler de, yabancý ülkelere ait kanallardýr. Son 20 yýlda, Türk denizciliði ve deniz kültürüne
yönelik olarak, televizyon kanallarýnca hazýrlanan ve gösterime giren belgesellerin sayýsý, çoðu Çanakkale Deniz Savaþý'na
ait olmak üzere 15'i geçmez. Ayný durum televizyon dizileri için de geçerlidir.Reklamlarda da denizcilik ve deniz temasýný kullananlar
son derece azýnlýkta kalmaktadýr. Bir istatistik çýkarýlsa sayýlarýnýn genelde % 10'u geçmeyeceðini düþünüyorum. Deniz ve deniz
kültürü ile ilgili kitaplar son yýllarda ciddi artýþ gösterdi. Bu geliþmede þüphesiz dijital yazým kolaylýklarý ve internet araþtýrmacýlýðýnýn
büyük rolü oldu.Diðer taraftan Türk edebiyatýnda, deniz ve deniz kültürü ile özdeþleþmiþ, denize büyük bir aþkla baðlý Halikarnas
Balýkçýsý Cevat Þakir Kabaaðaçlý benzeri bir romancý da henüz ortaya çýkmadý. Deniz kültürünün geliþmesine ve halk tarafýndan
sahiplenilmesine yönelik etkinlikler içinde sayýlabilecek unsurlar arasýnda, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramý ile 27 Eylül Deniz
Kuvvetleri Günü sayýlabilir.Diðer taraftan Preveze Deniz Zaferimizin 410'uncu yýldönümü olan 1948 yýlýnda alýnan bir kararla, 27 Eylül
günü “Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü” olarak kutlanmaya baþlandý. Ancak maalesef bu gün de halka mal edilemedi.
Deniz Kuvvetleri bile bu günü büyük bir coþku ile kutlamadý. Hâlbuki geliþmiþ denizci ülkeler ile Rusya, Romanya, Ukrayna,
Bulgaristan gibi eski Doðu Bloku ülkelerinde “Donanma Günleri” büyük coþku ile kutlanmaktadýr. Diðer taraftan, gemi müzeciliðinde en
büyük atýlým 11 Þubat 2011 günü gerçekleþti. Tarihi Nusret mayýn gemisinin bir benzeri, aslýna sadýk kalýnarak, yüzer gezer bir müze
olmak üzere, Gölcük Tersanesi'nde inþa edilerek hizmete girdi. Koç Müzesinde korunan Þehir Hatlarýnýn ünlü “Fenerbahçe” Vapuru ile
“Liman 2” isimli romorkör ve ilk dünya gezgini denizcimiz, Sadun Boro'ya ait “Kýsmet” yelkenlisi de müze gemiler ve tekneler arasýnda
yerlerini almýþtýr. Görüldüðü üzere, denizcilik kültürümüzün korunmasý ve geliþtirilmesine yönelik sivil giriþimlerin pek çoðunda,
Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri baþý çekmektedir. Ýstanbul, Bodrum, Ýzmir, Alanya'da kurulan nitelikli denizcilik müzelerinin
varlýðýna raðmen Osmanlý dönemi dâhil, Türk denizciliðine gerek denizci insan gücü, gerekse tersaneleri ile çok büyük katký saðlayan,
balýkçýlýðýmýzýn % 75'inin yürütüldüðü Karadeniz Bölgesinde bir Deniz Müzesi yoktur. Hepsinden önemlisi Kurtuluþ Savaþýnda
Sovyetlerden taþýdýklarý savaþ malzemesi ile savaþýn kaderini deðiþtiren bu kahraman bölgenin en azýndan Ýnebolu'da bir Kurtuluþ
Savaþý Deniz Müzesi'ne kavuþmasý gerekir. Deniz ve denizcilik müzeleri yaný sýra özellikle çocuklarýn denize olan ilgisini çekmek
üzere geliþmiþ denizci ülkelerde çok yaygýn olan ve hemen hemen her büyük þehirde bulunan akvaryumlardan da bahsetmemiz
gerekir. Akvaryumlarýn ilklerini, 2010 yýlýnda Ýstanbul'da açýlan “Turkuazoo Sualtý Dünyasý” ile “Ýstanbul Akvaryum”u oluþturuyor.
Bunlarý, 2012'de Ankara'da açýlan “Deniz Dünyasý Dev Akvaryum”u ile “Aqua Vega Akvaryum”larý takip etti.
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Bu akvaryumlarýn dýþýnda, üniversitelerimize ait altý adet “Su Ürünleri ve Hidrobiyoloji Müzesi” mevcuttur. Biraz da deniz izciliði
alanýndaki geliþmelerden bahsetmek istiyorum. 2004 yýlýnda Ýzmir'de deniz izciliðimizin geliþtirilmesi için çalýþmalara baþladýðýmýzda
öncelikle Ýzmir'deki deniz izci liderlerini tespit etmek istedik. Çocuk izcilerimizi yetiþtirmek için öncelikle sertifikalý deniz izci liderlerine
ihtiyacýmýz vardý. Ýlgili kurumlarla yaptýðýmýz yazýþmalar sonucu Ýzmir ilindeki deniz izci lideri sayýsýný tespit ettik. Maalesef bir deniz
þehri olan Ýzmir'de sadece bir deniz izci lideri mevcuttu o da Foça daydý.Bizde öncelikle izci lideri yetiþtirmemiz gerektiðini anladýk ve
Milli Eðitim Bakanlýðý ile koordineli olarak Güney Deniz Saha Komutanlýðý'nda ilk lider kursumuzu açtýk. 10 gün süren bu kursa eðitim
mekaný, eðitici personel ve ulaþým imkaný olarak her türlü desteði verildi ve kurs oldukça yoðun ilgi gördü daha sonra ikinci bir kursuda
açýldý ve toplam 79 deniz izci liderinin Milli Eðitim Bakanlýðýndan sertifika almaya hak kazanmasý saðlandý.Mezun olan liderlerimiz
okullarýnda kendi deniz izci ünitelerini kurdular. þu anda yaklaþýk kayýtlý 800 deniz izcisi çocuðumuz bulunmaktadýr. Bizim için çok
önemli bir rakam çünkü Türkiye'deki toplam deniz izcisi sayýsýndan daha fazla. 800 deniz izcisi Nisan 2004 ayýnda Güney Deniz Saha
Komutanlýðý'nda toplu olarak yemin ettiler. Ýzmir'de yapýlan çalýþmanýn bir benzeri ise 2008 yýlýnda Ýstanbul'da gerçekleþtirildi ve 1.200
Deniz izcisi yetiþtirilerek Tuzla Deniz Harp Okulu'nda gerçekleþtirilen toplu bir törenle yemin ettiler. Ben yetiþen bu yeni nesile inanýyor
ve güveniyorum, yeter ki destek olalým.

Sektörden

Ropörtaj

Asaf Denizcilik
Abdullah Ataþçý
1) Öncelikle kendinizi tanýtabilir misiniz? Denizcilik sektöründe yer almaya ve acente açmaya nasýl karar verdiniz?
Abdullah Ataþçý, tahsilimi Yakýn Doðu Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde tamamladým ayný zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi
Denizcilik Fakültesi 'Deniz Ulaþtýrma ve Lojistik' bölümü yüksek lisansýný tamamladým. Üniversite yýllarýmda yurtiçi birçok uluslararasý
firmada stajlarýmý yaptým. Akabinde 1 yýl Singapur ve 1 yýl Kanada olmak üzere eðitim ve stajlarýmý tamamladým.
-Babamýn uzun yýllar denizcilik sektöründe bulunmasýndan ve sektöre olan ilgimden dolayý her zaman hedefim
denizcilik sektöründe bulunup, hizmet vermekti. Bu hedefimi 6 Nisan 2015 yýlýnda Asaf Denizcilik LTD. ÞTÝ.'yi kurarak gerçekleþtirdim.
Þirket direktörümüz ve ayný zamanda kardeþim olan Muhammed Ataþçý 6 yýl Kanada'da lisans ve yüksek lisans programlarýný
tamamladýktan sonra Türkiye'ye kesin dönüþ yapmýþtýr. Özellikle uluslararasý partnerlerimiz ile iliþkilerimizde ön plana çýkýp, þirketimiz
için kilit rol oynamaktadýr.
2) Asaf Denizcilik olarak her tür gemiye hizmet vermektesiniz; saðladýðýnýz hizmetler nelerdir?
Sektörde müþterileriniz ile iletiþiminizi ve þirket stratejilerinizi nasýl deðerlendiriyorsunuz?
Konusunda uzman kadromuz, yenilikçi ve genç yönetim anlayýþýmýz sayesinde baþta Aliaða ve Ýzmir limanlarý olmak üzere yetki
bölgemizde her türlü gemiye acentelik hizmeti verebilmekteyiz. Gemilere verdiðimiz hizmetlerin en baþýnda armatör acenteliði
gelmektedir. Hizmet verdiðimiz armatörlerimizin gemilerinin her türlü liman geliþ iþlemleri, liman bildirimleri, yakýt alým ayarlamalarý,
personel deðiþimleri tarafýmýzca titizlikle saðlanmaktadýr. Bunun dýþýnda yine armatörlerimizin her türlü tamir&bakým, kumanya,
malzeme istekleri tarafýmýzca en doðru tedarikçiler seçilerek saðlanýp, gemilerinin sorunsuz ve eksiksiz bir biçimde limandan kalkmasý
hedeflenmektedir. Bu hizmetler dýþýnda Asaf Denizcilik olarak yetkimiz dahilinde olan tüm limanlarda ve Çanakkale/Ýstanbul
boðazlarýnda her türde gemiye acentelik hizmeti, personel deðiþim hizmeti, yakýt tedariði ve koordinasyonu hizmeti, malzeme tedariði,
temiz su tedariði saðlamaktayýz. Ayrýca gemi kiralama ve brokerlik hizmetlerimiz de bulunmaktadýr. Müþterilerimiz ile iliþkilerimizi
sürekli sýcak ve güncel tutmaya çalýþýyoruz. Bu sebeple müþterilerimize sürekli ziyaretlerde bulunup, herhangi bir öneri ve
taleplerinin olup olmadýðýný deðerlendiriyoruz. Bu meyanda þirket içinde de personelimiz ile düzenli toplantýlar yaparak
gerek limanda gerekse operasyon esnasýnda yaþadýklarý olumsuzluklarý gün yüzüne çýkarýp, bu problemlerin en aza
indirgenmesi hususunda gerekli istiþareleri yapmaktayýz. Teknoloji bakýmýndan hýz ve sürat çaðýnda olduðumuz
günümüzde, teknolojinin bize saðlamýþ olduðu tüm imkanlarý kullanarak, müþterilerimize en kýsa zamanda en
doðru bilgiyi anlýk olarak ulaþtýrmakta ve oluþan sorunlarý en kýsa sürede çözümlemekteyiz. Bunun
dýþýnda yine rutin bilgi akýþýný da ayý sürat ve titizlikle müþterilerimize anlýk olarak iletip
bilgilenmelerini saðlamaktayýz. Sektöre giriþ nedenimiz olan “Fark yaratmak” mottomuzdan
yola çýkarak stratejimiz gerek teknolojiyi, gerekse sektör ile ilgili güncellemeleri yakýndan
takip ederek, bu geliþmelerin ve deðiþimlerin baþta müþterilerimize olan faydalarýný
irdelemek ve bu deðiþimleri en kýsa zamanda hayata geçirmektedir. Bu geliþme ve
deðiþmelerin hayata geçiþ aþamasýnda en çok dikkat ettiðimiz olgular zaman ve
maliyet faydalarýdýr. Genel olarak stratejimiz ise yetki belgemizin alanýný geniþleterek
tüm Tük limanlarýnda acentelik hizmeti verebilmektir. Bu konuda altyapý
çalýþmalarýmýz devam etmekte ve en kýsa sürede hayata geçirilmeyi beklemektedir.

Sektörden

Ropörtaj

Asaf Denizcilik
Abdullah Ataþçý
3) ) Asaf Denizcilik olarak genç ve dinamik bir kadroya sahipsiniz; bunun sizin için avantajlarýný ve dezavantajlarýný
deðerlendirecek olursanýz sektör içerisindeki yerinizi nasýl deðerlendiriyorsunuz?
Ýþimizin doðasý gereði zamana karþý yarýþtýðýmýzdan genç ve dinamik bir kadroya sahip olmak tabi ki de çok büyük bir avantaj.
Ama bizim Asaf Denizcilik olarak bir büyük avantajýmýz da personelimizin genç yaþta olmasýna raðmen çekirdekten yetiþmiþ alaylý
ve yine bu iþin akademik olarak eðitimini almýþ Denizcilik Okullarý mezunlarýndan oluþmasýdýr. Yani elinizde sadece genç ve dinamik
bir kadronun olmasý yeterli deðildir. Bizim personelimiz genç yaþta edindikleri tecrübelere istinaden konusunun uzmaný olmuþ,
yeterlilikleri üst seviyede kiþilerden seçilmektedir. Personelimiz zamana karþý sahada yarýþýrken, ofis ekibimiz de onlarýn yükünü
hafifleterek sahada ki personelimize destek vermektedir. Genç personel ile çalýþmanýn en büyük dezavantajý sirkülasyonun çok
olmasýdýr. Yani çok fazla personel deðiþimi yaþanmaktadýr. Hayatýný yeni düzenlemeye baþlayan genç personel bir anda karar verip
iþten ayrýlabilmektedir. Biz bu dezvanatajý da avantaja çevirmeyi baþardýk. Bu sebeple, hem öðrencilere ve yeni mezunlara destek
olabilmek, hem de iþ tecrübesi kazandýrmak için sürekli stajyer iþe alýyoruz. Böylelikle kendi okulumuzda eleman yetiþtirerek mezun
olduklarýnda sahaya hazýr halde personelimiz oluyor. Olasý bir iþten ayrýlma durumunda yedeklediðimiz personelimiz sayesinde
iþlerimiz aksamadan ayný kalitede ve zamanda devam ediyor.
4) Kýsa bir süre içerisinde sektörde baþarýlý olmanýzýn arkasýndaki etkenleri nasýl deðerlendiriyorsunuz?
Oluþturduðunuz bu yenilikçi yapý ile sektördeki hedefleriniz ve gelecek planlarýnýz nelerdir?
Kýsa sürede baþarýya ulaþmamýzýn ana nedeni baðlý olduðumuz resmi kurumlara karþý sorumluluklarýmýzdan ödün vermeden
çalýþtýðýmýz armatörlere sunmuþ olduðumuz farklý hizmet stratejilerimizdir. Ayrýca genç ve dinamik kadromuzun operasyonlar
esnasýnda yaþamýþ olduklarý sorunlara getirdikleri çözüm odaklý yaklaþýmlar ve bu yaklaþýmlarýn armatörlerimize saðladýðý faydalar
sebebiyle kýsa sürede firmamýz göze çarpan bir yol katetmiþtir. Emin adýmlarla yürüdüðümüz bu yolda kýsa vadede hedefimiz
kurumsallaþarak tüm Türk limanlarýnda hizmet verebilen bir acente haline gelebilmektedir.
5)Denizcilik sektörünü acente ayaðý olarak ele aldýðýnýzda mevcut durumda var olan problemler nelerdir?
Asaf Denizcilik olarak sizin çözüm önerileriniz ve geliþtirdiðiniz/geliþtirmeyi planladýðýnýz stratejiler nelerdir?
Zamana karþý yarýþan bir sektörün parçasý olduðumuzdan bizim ve armatörlerimiz için kaybedilen zaman
çok önemlidir. Bu nedenle, gemi gelmeden önce, gemi limandayken ve gemi gittikten sonra yaþanan
süreçlerin minimumda olmasý tercihimizdir. Biz elimizden geldiðince bu zamaný kýsaltmaya
çalýþýyoruz. Ama kullanýlan sistemlerin tamamen online olmasý süreçleri daha da kýsaltacaktýr.
Bu hususta tüm birimlerin çalýþmalarý süratle devam etmekte ve zaman zaman bizlerin de
fikirleri alýnarak iyileþtirmeler yapýlmaktadýr. Sistem tamamen online olduðunda bir çok
sorun direkt olarak ortadan kalkacaktýr. Bir diðer sorun ise çalýþan personelin yabancý
dil yetersizliðidir. Bu sebeple ilgili kurumlar tarafýndan temel ingilizce eðitimi verilmesi
sektörümüz açýsýndan çok olumlu olacaktýr. Bir diðer husus ise çalýþan personelin
izin ve dinlenme sürelerindeki azlýktýr. Biz firma olarak kendi bünyemizde
personelimizi dinlendirebilmek için gemi programý hazýrlamaktayýz. Böylelikle
personelimiz dinlenebilmekte ve önceden izinli olduðu günleri bilmektedir. Sektörde
benzerine az rastlanýr bu sistem ile de sektörde fark yaratmayý ve çalýþanlar
tarafýndan tercih edilen bir firma olmayý hedeflemekteyiz.

Sektörden

Ropörtaj

Asaf Denizcilik
Abdullah Ataþçý
6) Sizce sektörün incelikleri nelerdir? Sektör beklentilerini karþýlama yeterliliði olarak kendinizi nasýl deðerlendiriyorsunuz?
Sektörümüz hizmet sektörü olduðu için en önemli husus müþteri memnuniyetidir. Bunun için armatörlere ve onlarýn temsilcisi olan
limana gelen gemi kaptanlarýna en iyi þekilde hizmet verilmelidir. Zaman tüm sektörlerde olduðu gibi bizim sektörümüzde de önem
arz etmektedir. Bu nedenle gelen mesajlarýn en kýsa sürede cevaplanmasý ve gelen gemilerin en kýsa sürede/hatasýz/eksiksiz olarak
operasyonel iþlemlerinin tamamlanmasý gerekmektedir. Sürekli deðiþen teknolojiye ve yönetmeliklere vakýf olunmasý, personel
eðitimlerinin eksiksiz olarak saðlanmasý gerekmektedir. Biz Asaf Denizcilik olarak bu konulara gereken önemi hassasiyetle
vermekteyiz. Gerek personelimizin yeterlilikleri, gerekse üst yönetim olarak bizlerin hassasiyetiyle yukarýda bahsetmiþ olduðum
konulara gereken özen gösterilmekte ve yatýrým yapýlmaktadýr. Globalleþen günümüz dünyasýnda multimodal taþýmacýlýðýn sürekli
geliþim ve aþama kaydettiði bir ortamda, biz de bu geliþim ve deðiþimlere ayak uydurabilmek ve ayný oranda uyum saðlayabilmek
adýna var olan gücümüzle çalýþmayý ilke edindik.
7) Türkiye'deki yapýyý dünya ile kýyasladýðýnýzda; avantaj ve dezavantajlarý nasýl deðerlendiriyorsunuz?
Ülkemiz artýk yurtdýþýndaki benzerleri ile ayný kulvarda koþturmaktadýr. Gerek teknolojik bakýmdan gerekse otomasyon olarak dünya
denizciliðine entegre olmuþ bir yapýmýz var. Bazý yabancý ülkelerde denizcilik sýnýrlý saatler arasýnda yapýlýrken, ülkemizde 7/24
denizcilik kavramý benimsenmiþtir. Böylelikle gelen gemilere, özel durumlar hariç, 7/24 hizmet verilmekte ve zaman kavramý çok
önemli olan gemiler en kýsa sürede yeni seferlerine uðurlanmaktadýr. Yurtdýþýnda kurallar çok katý olarak uygulanýrken ülkemizde iyi
ikili iliþkilere ve olumlu yaklaþýmlara binaen gerek armatör yararýna gerekse de kiracý yararýna olumlu esneklikler tanýnabilmektedir.
Ülkemiz bayraðýný taþýyan birçok gemi, þerefle dalgalandýrdýklarý bayraðýmýzý yurtdýþý limanlarda gururla temsil etmekte ve denizciliðin
güven ve emniyet unsurlarýný her bakýmdan yerine getirerek birçok limandan tutuklanmadan ve sorunsuz bir þekilde ayrýlmaktadýr. En
büyük dezavantajýmýz Türk armatör ve Türk gemilerine olan ön yargýdýr. Fakat bu durum da, günümüzde yerini yavaþ yavaþ güven
unsuruna býrakmaktadýr. Gemi acentelilði olarak inceleyecek olursak, en büyük avantajlarýmýz 3 tarafýmýzýn denizlerle çevrili olmasý,
denizci bir toplum olmamýz ve dünyadaki en önemli geçiþ noktalarýndan Ýstanbul ve Çanakkale boðazlarýna sahip olmamýzdýr. Diðer
bir büyük avantajýmýz ise sektörümüzdeki birçok firmanýn denizciliði butik firma kimliðinden sýyrýlýp, kurumsal boyuta
taþýma çabasý ve daha kaliteli hizmeti daha uygun bir maliyet ile müþterilerine sunmasýdýr. Böylelikle Türk
denizciliði ülkemize gelen gemilerin yabancý armatörlerinin de dikkatini çekmeyi baþarmýþtýr. Bu çözüm odaklý,
düþük maliyetli ve kaliteli yaklaþýmlar sayesinde yabancý armatörlerin Türkiye uðraklarý sorunsuz
karþýlanmaktadýr.
8) Türkiye'nin denizcilik sektöründeki temel taþlarýndan olan acente hizmetleri açýsýndan
geleceði nasýl görüyorsunuz?
Gemi acenteliði dünyada artan deniz ticaretine baktýðýmýzda hiçbir zaman deðerini ve
etkinliðini kaybetmeyecek bir sektör. Ülkemize gelen armatörlerin ve gemi kaptanlarýnýn
ilk temas kurduðu kiþiler acenteler. Bu nedenle, ülkemiz hakkýnda bilgisi olmayan ya
da ön yargýsý olan kiþiler için bizim yaratacaðýmýz intiba çok önem arz etmektedir.
Biz, Asaf Denizcilik olarak bu zamana kadar yaratmýþ olduðumuz hizmet farkýný,
deðerlerimizden ve etik kurallara uyma huyumuzdan vazgeçmeden devam etmeye,
iþimizi en iyi þekilde yapmaya, kurumsallaþarak ve þubeleþerek daha büyümeye
odaklýyýz. Dünya varolduðu sürece yükler ve ürünler bir yerden bir yere taþýnmaya
devam edecektir. Bu sebeple de gemi acenteliði gelecekte de önem arz etmeye
devam edecektir. Hedefimiz sürekliliði olan, etik çalýþma kurallarýný benimsemiþ,
müþterilerine kurumsallýk çatýsý altýnda belirli standartlar ile hizmet veren bir firma
haline gelmektir. Geliþen teknoloji, globalleþen dünya, artan multimodal taþýmacýlýk
hacmi ile birlikte gemilere ve gemilere hizmet veren tüm firmalara ihtiyaç önümüzdeki
dönemlerde de revaçta olacaktýr.

EÐÝTÝM
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Limanlarda Ýþ
Saðlýðý ve
Güvenliði Önemi

Geliþim Üniversitesi

Limanlar, ülkelerin denizyolu, havayolu ve karayolu ile baðlantýyý
saðlayan ve dünya genelinde eriþilebilirliðinin bir ölçütüdür.
Geliþen teknolojiyle birlikte dünya pazarý içerisinde ürün ve hizmet
çeþitliliðin arttýrmasýyla, hem bölgesel hem de ulusal ekonomiye
büyük katký saðlayan limanlar, sanayinin ve ticaretin geliþmesi
açýsýndan önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir (Bayraktutan,2013).
Limanlar ülkelerin dünyaya açýlan kapýlarý olmasýnýn yanýnda ülke ekonomisine
saðladýðý gelir ve istihdam kaynaðý oraný ile büyük bir öneme sahiptir (Bayraktutan,2013).
6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu'nun 2012 yýlýnda yürürlüðe girmesiyle birlikte
çalýþanlara zarar verme potansiyeline sahip tüm tehlikelerin ortadan kaldýrýlmasý,
risklerin belirlenmesi ve önlenmesi zorunluluk haline getirilmiþtir. Denizyolu
taþýmacýlýðýnda, birim maliyeti etkilemek için gemilerin yük trafiðinin fazla, çok çeþitli ve
hýzlý transfer edilmesi nedeniyle ayný anda birkaç operasyonun gerçekleþtirilmeye
çalýþýlmasý da iþ kazalarýnýn oluþmasýnda etkilidir.
Tabloda verilen deðerler incelendiðinde denizcilik sektöründe yaþanan iþ kazalarýnýn
azýmsanmayacak bir oranda olduðunu
göstermektedir. Bu nedenle, liman
iþletmeleri çalýþanlarýný iþ saðlýðý ve
güvenliði ile ilgili eðitimlerle bilgilendirmeli
ve yapýlan çalýþmalarda Ýþ Saðlýðý ve
Güvenliði kurallarýna uyulmasý çin gerekli
önlemlerin alýnmasýný, uygulanabilirliðinin
denetlenmesini ve gerekli kiþisel koruyucu
donanýmlarýn temin edilmes
saðlanmalýdýr. (DANACI,2014)
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1)Erasmus yapmaya nasýl karar verdiniz?
Ýkinci sýnýfý bitirince ingilizceyi yeterince pratiðe dökemediðimi farkettim.Anladým ki ben Türkiyede Ýngilizce konuþamayacaðým.
Bunu fark ettikten sonra erasmus ve Exchange programlarýný araþtýrmaya baþladým.Exchange Amerika'da olduðu için gerçekten
çok uzak geldi ve erasmusa karar verdim.Ben her zaman yabancý dili çok iyi bir öðrenci oldum.Ama biri gelip küçük bir soru
sorduðunda cevap verip sohbet edemiyordum.Erasmusa da bu nokta da karar verdim.Ýngilizceyi Yurdýþýnda çözmem gerektiðini
anladým.
2)Erasmus'a gitmeden önce izlediðiniz yollardan bize biraz bahseder misiniz? Gideceðiniz ülkeyi tercih
etmenizdeki etkenler nelerdi?
Ýlk olarak rehber öðretmenimin fikrini aldým. Beni çok destekledi.Kesinlikle gitmemi ve dünya vatandaþý olmam gerektiðini söyledi.
Tabi o zaman ne demek istediðini erasmustan döndükten sonra anladým.Erasmus'a 3.sýnýfta gittim.Öncelikle hangi dersleri alabilirim
ve saydýrabilirim diye yurtdýþýndaki okullarý ve ders programlarýný araþtýrdým.Tam olarak hangi ülkeye gideceðim bu noktada belli
oldu.Aldýðým dersleri saydýrabilmek istedim çünkü dönünce hýzlýca mezun olmak istiyordum.Bu nedenlerle iki seçeneðim kaldý.
Almanya ve Hollanda.Hollanda daha Avrupa'nýn merkezi gibi geldiði için ve daha uygun olduðu için Hollanda daha mantýklý geldi.
Daha sonra mülakatlara girdim.Benim için biraz stresliydi.Bu zümreyi de atlatýnca geriye okulla yazýþmak kaldý.Okul beni kabul
etti ve ders programlarýný ilettiler. derslerimle örtüþtüðünü görünce . Benim için en önemli kýsým hibeydi.Okul bana yer konusunda iki
opsiyon sundu.Birincisi birkaç öðrenciyle ev paylaþmaktý.Diðeri ise yurttu.Yurt bana daha mantýklý gelmiþti çünkü çok fazla farklý
kültürü içinde barýndýrýyordu ve bir öðrenci olarak en önemlisi fiyatlarý daha makuldü.

3)Erasmus sürecinde karþýlaþtýðýnýz zorluklar nelerdi? Adaptasyon konusunda büyük zorluklar yaþadýnýz mý?
Ben eramusa en yakýn arkadaþýmla gittim. Buna raðmen ilk gittiðim iki hafta hayatýmýn en zorlu iki haftasýydý.Daha önce yurtdýþý
tecrübem olmasýna raðmen gerçekten çok zordu.Ellerimizde valiz nasýl gideceðimizi bilmiyoruz insanlar yardýmcý olmuyor sanýrým
hayatýmýn en büyük þokunu o an yaþamýþtým.Tabi sonradan ne kadar cana yakýn insanlar olduðunu anladýk.Yurda gittiðimizde
gerçekten çok kötü bir manzara bizi bekliyordu.Gerçekten çok piþman olmuþtum ama artýk vazgeçemezdim çünkü çok uðraþmýþtým.
Odayý baþtan yaþanabilcek hale getirdim.Derken yavaþ yavaþ karþý odama yan odama farklý ülkelerden insanlar gelmeye baþladý.
Ýkinci haftanýn sonunda aðladýðým o günleri tamamen unuttum bu sefer dönmeyeceðim diye aðlamaya baþladým.Ben okul
baþlamadan on gün önce gitmiþtim dolayýsýyla adaptasyonum daha hýzlý gerçekleþti.Ardýndan okul baþladý.Erasmuslular için ayrý
bir sýnýf yapýlmýþtý.Dolayýsýyla sen dersi Ýngilizce görüp Ýngilizce tartýþýyordun.Evet ilk bir ay benim için çok zordu. Dersi anlamak için
odama gelip çevirisini yapýp kendime anlatýyordum.Böylelikle farkýnda olmadan birinci ayýn sonunda ben Ýngilizceyi sular seller gibi
anlýyor ve konuþuyordum.Çünkü günlük hayatýma tamamen Ýngilizce girmiþti.Bu arada Hollandayý bir diðer seçme nedenim
flemenkçe çok yaygýn bir dil olmadýðý için sokaktaki insanlarýn Ýngilizce bilip konuþtuðu bir ülke olmasýydý.Bir diðer zorlukta tabi ki
soðuklardý.7 ay kaldým ve 3 ayý karlýydý.Ve okula bisikletle gidiyorduk.Orada kar yaðýnca hayat da durmadýðý için baþlarda baya
zorlanmýþtým.
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yüksek lisans döneminde bir veya iki dönem erasmusun yapýlmasý yönünde.Süreç zor bir süreç deðil evraklarý hazýrlamak,mülakatý
geçmek ve kabul görmek bunlar gerçekten zor deðil.Vaktiniz varken,öðrenciyken bu seçeneðinizi göz ardý etmemenizi öneririm.Bu
3)Erasmus sürecinde karþýlaþtýðýnýz zorluklar nelerdi? Adaptasyon konusunda büyük zorluklar yaþadýnýz mý?
arada döndüðümde ders saydýrmada sýkýntý yaþadým diyebilirm. Erasmusun biraz stresli bir yaný varsa bana göre dönüþteki
Ben eramusa en yakýn arkadaþýmla gittim. Buna raðmen ilk gittiðim iki hafta hayatýmýn en zorlu iki haftasýydý.Daha önce yurtdýþý
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baþlamadan on gün önce gitmiþtim dolayýsýyla adaptasyonum daha hýzlý gerçekleþti.Ardýndan okul baþladý.Erasmuslular için ayrý
bir sýnýf yapýlmýþtý.Dolayýsýyla sen dersi Ýngilizce görüp Ýngilizce tartýþýyordun.Evet ilk bir ay benim için çok zordu. Dersi anlamak için
odama gelip çevirisini yapýp kendime anlatýyordum.Böylelikle farkýnda olmadan birinci ayýn sonunda ben Ýngilizceyi sular seller gibi
anlýyor ve konuþuyordum.Çünkü günlük hayatýma tamamen Ýngilizce girmiþti.Bu arada Hollandayý bir diðer seçme nedenim
flemenkçe çok yaygýn bir dil olmadýðý için sokaktaki insanlarýn Ýngilizce bilip konuþtuðu bir ülke olmasýydý.Bir diðer zorlukta tabi ki
soðuklardý.7 ay kaldým ve 3 ayý karlýydý.Ve okula bisikletle gidiyorduk.Orada kar yaðýnca hayat da durmadýðý için baþlarda baya
zorlanmýþtým.

ÖÐRENCÝDEN
Batuhan Aydýn

Stajyerin Aný
Defteri

Kocaeli Üniversitesi

Öncelikle stajýmý kýyý emniyete baðlý kurtarma 8 gemisinde yaptým.
Gemideki stajyerle karadaki herhangi bir meslekteki stajyerin ayn
olmadýðýný belirtmeliyim. Öncelikle gemiye çýkmanýn vermiþ olduð
zorluk ve iþi öðrenirken göstermekte olduðun çaba... Mesela Aralýk
ayýnda buz gibi havada bayrak direðine çýkýp flama asýyorsunuz ve
bu hayatta zoruna gitmiyor sebebi ise hiyerarþi düzeninden kaynaklanýyor. Geminin tüm
sorumluluðu üzerinde olan süvari bey, yani kaptan sizin ile asla muhattab olmaz genellikle
2. Kaptan ile muhhatap olur ve yapýlmasý gereken iþleri onunla konuþup gemi personeline
aktarýlmasýný ister. Stajyer olarak gemiye çýktýðýmda aslýnda mesleðimi sevdiðim için pek
zorlanmadým ama yoruldum diyebilirim. Örneðin soðuk havalarda çýkýp halat güçlendirme
gemideki diðer adýyla façina yaptým. Gemideki gemici ve yaðcý dediðimiz güverteci ve
makine personelleri ile aranýz iyi olursa iþi öðrenebileceðim, gemiye çýktýðým daha ilk
haftada anladým. Boðazda gördüðünüz veya liman yakýnlarýnda yanaþtýrmalarda
gördüðünüz römorkörler de ara sýra yýkanýr sebebi ise tuzlu su gemini. Güvertesinde pas
yapmasýn diye ve bunu da soðuk günlerde yaptýðýmýz oldu. Bu tarz gemilerde stajyerin bir
diðer görevi ise telsiz dinlemek. Acil bir olay olduðunda VTS dediðimiz deniz trafik
kontrollerini saðlayan merkezler tarafýndan gemiye VHF telsizi aracýlýðý ile size görev
verilir ve bunun her an olabilme ihtimali olduðu için sürekli en az bir stajyer olarak telsiz
baþýnda beklerdik bir diðer zorluk ise süvari bey ve ya zabitlerden birinin personele kýzýp
personelinde gelip hýncýný sizden çýkartmasý tabi iþ öðrenmek ve stajýnýn yanmamasý için
buna da sessiz kalýyorduk. Gemideki bir diðer zorluðumuz ise gemide her an tetikte
olmaktý. Acaba kim emir verecek sürekli tetikte olmak zorunda kalýyorsun ve bu da insaný
yoruyor. Kurtarma 8 gemisine her hafta olmak üzere ayda bir defa harita düzeltme dergileri
gelir ve düzeltilecek haritalar üzerinde biz stajyerler çalýþma yapardýk ve bunu bir gün
boyunca hiç bir iþ yapmadan sadece haritalarla uðraþmak zorunda kalýrdýk. Buda bizim
için yorucu bir iþti. Gemide en zor ve pis iþ ise raspa ve boyadýr. Biz de stajyer olarak
bunlardan nasibimizi aldýk. Bir diðer zorluk ise kumanya almaya gitmek. Her gün belirli
listeler elimize verilir, çarþýya gidip araba olmadýðý için yürüyerek yaðmur çamur
dinlemeden gemiye erzak getirmek de bizim için zorlu oluyordu. Aslýnda gemiye ilk
gittiðinizde size tavsiyem sakýn kimsenin kiþisel iþini yapmayýn. Bir diðer zorluðumuz ise
dalgalý havalarda ide çýkmaktý. Yemek yerken tabaðýn kaydýðýný ve bunu tutmaya çalýþtýðýn
zamanlar olduðunu söylemek isterim. Orada ki insanlar buna alýþkýn ama ben ilk defa öyle
bir ortama girdiðim için garipsemiþtim. Benimde gemide ki ilk tecrübelerim bunlar.
Zevkli bir o kadarda yorucu günlerdi...

ÖÐRENCÝDEN
Mehmet Kurtuluþ

ERKEN BÝTEN
HAYAL

Kocaeli Üniversitesi

Bir zabitin denizde çalýþma süresi ortalama 4 yýl. Bu sürenin nasýl uzatýlacaðýný
düþünmeden önce sanýrým neden bu kadar kýsa olduðunu düþünmeliyiz.Yapýlan
bir ankette mesleðinizi ne kadar daha sürdürmek istiyorsunuz sorusu sorulan
zabitlerin, yüzde 30 oranýnda ilk fýrsatta, yüzde 46 oranýnda ise
belirli bir ekonomik düzeye ulaþýnca cevaplarýný verdiðini görüyoruz.
Ayný ankette mesleðinizi yeniden seçme fýrsatýnýz olsa bu mesleði seçer miydiniz
sorusu sorulan zabitler yüzde 70 oranýnda hayýr cevabýný veriyor.
Peki gemi adamlarýnýn iþlerinden memnuniyetsizliðinin sebebi ne?
Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Yusuf Öztürk bu
sorunun zabitlerin öðrencilik döneminde meslekleri hakkýnda yeteri kadar bilgi
edinmediðinden ve eðitim veren kurumlarýn öðrencilerini denizi seven,
denize ve denizciliðe kolay uyum saðlayacak öðrenciler arasýndan seçmediðinden
kaynaklandýðýný söylüyor. Bende bu sözlere katýlmakla beraber gemi adamlarýnýn
çalýþma standartlarýnýn yükseltilmesinin, isteklerine cevap verilmesinin bu
sorunun çözümüne katký saðlayacaðýný düþünmekteyim. Sonuç olarak sektöre
yeni atýlacak öðrencilerin

kendini ve sektörü çok iyi gözden geçirmesi gerekli.

Öðrenciler Sektörün zorluklarýný, çalýþma standartlarýný iyi bilmeli kendinde de
bunlara göðüs gerecek kuvveti ve deniz sevgisini
emekli olanlar topluluðuna katýlmamak içten bile deðil.

görmeli. Aksi takdirde erken

Sosyal Sorumluluk
Ali F. Yazar - Ziynet Ecmel Dönertaþ
Piri Reis Üniversitesi

Geleceðimize
Küçük Bir
Ziyaret

ETKÝNLÝK

II.Delegasyon

Denizci Öðrenciler Derneði
Denizci Öðrenciler Derneði (DÖDER) 2017– 2018 faaliyet dönemi ikinci delegasyon toplantýsýný
10 Aralýk Pazar günü Yönetim Kurulu Baþkaný Fuat VAR önderliðinde 106 kiþilik yoðun bir katýlým
ile Ýstanbul Geliþim Üniversitesi'nde gerçekleþtirdi. Ýstanbul Üniversitesi, Ýstanbul Teknik Üniversitesi,
Yýldýz Teknik Üniversitesi,Geliþim Üniversitesi,Piri Reis Üniversitesi,Kocaeli Üniversitesi,Bandýrma
Onyedi Eylül Üniversitesi,Ziya Kalkavan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi denizci öðrencileri ikinci
delegasyonda bir araya geldiler. Delegasyon Yönetim Kurulu Baþkaný Fuat VAR' ýn açýlýþ konuþmasý
ile baþlayarak akabinde Geliþim Üniversitesi Öðretim Görevlisi Levent Bakýr; zamanýnda kendisinin de
DÖDER'de aktif bulunduðunu ve þu an Denizci Öðrenciler Derneði'ni aðýrlamaktan onur duyduðu
konuþmasýný yaparak mikrofonu okul temsilcilerine býraktýlar. Okul temsilcileri istek, sorun ve
memnuniyetlerini dile getiren konuþmalarýný gerçekleþtirdiler. Ýstekler doðrultusunda, delegasyon
esnasýnda bazý önemli kararlar alýndý. Konuþulan önemli konulardan birisi ise döneme yoðun
çalýþmalarla baþlayan DÖDER'in 'E-Dergi'si oldu, derginin detaylarýndan, komisyondaki öðrencilerin
istekliliklerinden ve dönem içerisindeki çalýþmalardan bahsedildi. Delegasyon sonlandýrýlmadan önce
Yönetim Kurulu Baþkaný Fuat VAR ve Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Burak ELÝTAÞ öncülüðünde,
katýlýmcýlara ufak bir sürpriz ile onlarla eðlenceli bir “soru-cevap” bölümü gerçekleþtirildi, katýlýmcýlarýn
neþeli tavýrlarý bu bölümden memnun kalmýþ olduklarýnýn bir göstergesi oldu.

ETKÝNLÝK

Sektör
Söyleþileri

Denizci Öðrenciler Derneði
Denizci Öðrenciler Derneði (DÖDER) 2017- 2018 faaliyet döneminde "Sektör Söyleþileri"
etkinliðini 28 Kasým 2017 Salý günü Moda Deniz Kulübü'nde gerçekleþtirdi.
Denizci Öðrenciler Derneði (DÖDER) 2017 2018 faaliyet döneminde "Sektör Söyleþileri" etkinliðini
28 Kasým 2017 Salý günü Moda Deniz Kulübü'nde gerçekleþtirdi. Etkinlik Ýstanbul Teknik Üniversitesi,
Piri Reis Üniversitesi, Yýldýz Teknik Üniversitesi, Ýstanbul Üniversitesi, Niþantaþý Üniversitesi, Geliþim Üniversitesi,
Bandýrma Onyedi Eylül Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Barbaros Hayrettin Paþa MTAL öðrencilerinden
toplam 233 öðrencinin katýlýmý ile gerçekleþti.Denizcilik Ve Giriþimcilik adlý söyleþiye öðrenciler yoðun ilgi gösterdi.
Konuþmacý olarak CMA CGM Lojistik Genel Müdürü ayný zamanda TUDÖB kurucu baþkaný Hakan Karaca katýldý.
Konuþmasýnda, CMA CGM Lojistik þirketiden bahsederken, þirketin giriþimcilik serüvenine örneklerle deðindi.
Network'ün önemini ,yaþam içerisindeki mutluluklarý oluþ sýrasýnda gözden kaçýrýlmamasýný,her ne olursa olsun
kaygýlara yenik düþülmemesi gerektiðini tecrübelerinden örnekler vererek bahsederken dernekteki en
güzel anlarýný denizci öðrencilere aktardý.Türkiye Giriþimcilik Vakfý adýna ise konuþmacý olarak Vakfýn
Genel müdürü Mehru Aygül katýldý. Mehru Aygül , Türkiye Giriþimcilik vakfýný tanýtan kýsa bir video
izlettikten sonra Vakýf'ýn temel amaçlarýndan ve Vakýf'a seçilmenin 6 aþamasýndan bahsetti.
6 yýldýr bu Vakýf'ta yer alan Aygül, ekip kavramýný, ekip arkadaþýnýn önemini ve ekip arkadaþýnýn
nasýl seçilmesi gerektiðini aktardý. 19. dönem baþkaný Fuat Var'ýn Dernek'in önemini ve her geçen
sene büyüyen bir ailenin içinde yer almaktan onur duyduðunu ifade ettiði konuþmasýnýn ardýndan
Denizci Öðrenciler Derneði, destekleri için Moda Deniz Kulübü'ne teþekkürlerini sundu ve etkinlik
sona erdi.

Bulmaca
Alperen Þaþmazoðlu - Ali Yazar

Hadi Bul,
Hediyeyi Kap !

Piri Reis Üniversitesi

Soldan Saða
1-Ay tutulmasý.
2-Deniz suyunu tatlý suya çeviren aygýt.
3-Makara ve zincirlerin oluþturduðu kaldýrma donanýmý.
4-Gemiyi manyetik mayýnlara karþý korumak içn kullanýlan yöntem.
Yukarýdan Aþaðýya
5-Silindirin üzerini örten kapak.
6-Çarmýklarý doldurmak için boðatalarýn gözlerinden donatýlan
halatlara verilen isim.
7-Koþullar gerektirdiðinde ikinci demiri atarak her iki demirin zincir
kalomasýný eþitlemek.
8-Manivela ile bir cismi kaldýrmak.
9-Gemi kovasý.
10-Gözlem yapmak için kullanýlan aletlerde ýþýðýn yönünü deðiþtirmek
amacýyla özel olarak yapýlmýþ cam.

Ödül için cevaplarýnýzý : h.nurorgan3@gmail.com

DENÝZDEN
Sayý: 1

Þikayet, Öneri ve Geri Bildirim : info@doder.org.tr

facebook.com/DenizciOgrencilerDernegi

Tüm haklarý saklýdýr.

instagram.com/denizciogrder/

twitter.com/denizciogrder

