
Mayıs - Ağustos 2020   SAYI : 101

YıpranıyoruzYıpranıyoruz







Lloyd’s Register and variants of it are trading names of Lloyd’s Register Group 
Limited, its subsidiaries and affiliates. Copyright © Lloyd’s Register Group 
Limited, 2019. A member of the Lloyd’s Register group.

Working
together
to deliver
decarbonised
shipping.

Collaborate with us as a strategic partner to 
enable the transition to a cleaner, safer and 
more sustainable world.

Engage with us at lr.org

MO-Decarb-print-advert-210x297-201907 2.indd   1 24/07/2019   13:41:21



Lloyd’s Register and variants of it are trading names of Lloyd’s Register Group 
Limited, its subsidiaries and affiliates. Copyright © Lloyd’s Register Group 
Limited, 2019. A member of the Lloyd’s Register group.

Working
together
to deliver
decarbonised
shipping.

Collaborate with us as a strategic partner to 
enable the transition to a cleaner, safer and 
more sustainable world.

Engage with us at lr.org

MO-Decarb-print-advert-210x297-201907 2.indd   1 24/07/2019   13:41:21

THE ONLY SHIPYARD AT 
TURKISH BLACK SEA
THE ONLY SHIPYARD AT 
TURKISH BLACK SEA

Yo u r  H o m e  A t  B l a c k  S e aYo u r  H o m e  A t  B l a c k  S e a
Feel The Real HospitalityFeel The Real Hospitality
Yo u r  H o m e  A t  B l a c k  S e aYo u r  H o m e  A t  B l a c k  S e a
Feel The Real HospitalityFeel The Real Hospitality

  

Victoria River & Sea Transport Ltd.Victoria River & Sea Transport Ltd.  
  
Barbaros Mah. Teknik Yapi Deluxia Palace  Barbaros Mah. Teknik Yapi Deluxia Palace  
No:5/A, Office 433 Atasehir, Istanbul Turkey No:5/A, Office 433 Atasehir, Istanbul Turkey 
  
  Mail   :  shipbuilt@victoriariversea.com    Mail   :  shipbuilt@victoriariversea.com  
Mobile      : +90 545 792 20 07  Mobile      : +90 545 792 20 07  
Phone      : +90 216 504 99 72Phone      : +90 216 504 99 72  

 

Victoria River & Sea Transport Ltd. 
 
Barbaros Mah. Teknik Yapi Deluxia Palace  
No:5/A, Office 433 Atasehir, Istanbul Turkey 
 
  Mail   :  shipbuilt@victoriariversea.com  
Mobile      : +90 545 792 20 07  
Phone      : +90 216 504 99 72 



Mayıs - Aralık 2020   SAYI : 101

YıpranıyoruzYıpranıyoruz

DenizcilikDergisi  I  Mayıs - Ağustos 2020

İÇİNDEKİLER ›››

DAHA FAZLASI....

Kapt. Ali Cömert yazıyor : Türk boğazları ve 
Montrö Sözleşmesi

İTÜ DEFAV’dan yeni rektöre nezaket ziyareti

JEMS ESCI’ya girdi

Yedi Çifte Yelkenliler geliyor

Jotun ve MarineLine’den eğitime 
anlamlı destek

Kapt. Mesut Öztürk MDTO 
genel sekreteri oldu

56

36

53

Kapt. Levent Akson yazıyor : Dün ve bugün54

22

48

51

20

Kıyı Emniyeti’nde 
ilk kadın römorkör 
kaptanı

12 yıl önce elimizden 
alınan hak : Yıpranma Payı

Sanal gerçeklikte 
devler ligine çıktı : 
Kapt. Levent Şen

12

60

www.denizci l ikdergis i .com

Kaptanların yağına üç ödül

18

Kapak
Kapakkonusu

konusu



DenizcilikDergisi  I  Mayıs - Ağustos 2020

7

MÜH. ASIM İLKER MEŞE
DEFAV YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Yıpranan kritik çalışanlar
BİZLER denizcilik mesleğinin çok zor bir meslek olduğuna 

inandırmakta hep güçlük çektik. Denizcinin derdini ancak de-
nizci anlar dememiz bundandır. Zannedilir ki dümdüz asfaltta 
bir yerden bir yere yük taşıyoruz, limandan limana dünyayı 
dolaşıyoruz.

Her limanda gönül eğlendiriyoruz, yediğimiz önümüzde ye-
mediğimiz arkamızda.

Ancak gerçek hiç de öyle değildir. Çelik bir hapisanenin içer-
sinde seferi tamamlamaya çalışırsınız. Ağır denizlerle boğu-
şur, makina arızaları ile baş etmeye, personeli ayakta tutma-
ya, gemiyi sağ salim limana ulaştırmaya çalışırsınız.

Pandemi döneminde son dört aydır gemilerden dışarıya 
adım atamadık. Küçük kamaralarımıza sığmaya çalışan ha-
yatın yarattığı stresin yanına, geminin 24 saat devamlılığını 
sağlamakla yükümlü olmanın verdiği gerginliği de eklerseniz 
bizi daha iyi anlayabilirsiniz. Makinaların durması, insanların 
hayati ihtiyaçlarına geç ulaşması hatta aç kalması demek. De-
nizcilerin Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün ifadesiyle “kritik 
çalışan” olarak ilan edilmesinin nedeni tam olarak budur.

 Dünyada gözlerinin içine bakılan denizciler, ne yazık ki Tür-
kiye’de hak ettikleri değere bir türlü kavuşamıyor.

 Bundan 12 sene önce elimizden alınan yıpranma payı, yıp-
ranmamızın önüne geçemediği gibi kalifiye denizcilerin de 
kısa sürede denizden çekilmesine neden oldu. Bu da bizim 
uluslararası alandaki rekabet gücümüzü doğrudan etkiledi.

Bu haksızlığın aile içerisinde yarattığı sıkıntıları da eklerseniz 
“bilgisizlik sonucu kaldırıldığına” inanmak istediğimiz yıpran-
ma payının tereddütsüz verilmesi gerektiği ortaya çıkıyor. 

Eğer bu gerçekleşmezse “yıpranma payı” her zaman günde-
mimizde olmaya devam edecek.

 Allah selamet versin!
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KORONAVİRÜS salgınının ikinci 
dalgası gelir mi gelmez mi derken 
küresel bir hastalık görmüş olduk. Ha-
yatın neredeyse tamamında meydana 
gelen gecikme hatta iptaller bizi de 
etkiledi.

Her ne kadar DenizcilikDergisi.
com’da anında haberciliğe sağlıklı bir 
şekilde devam etsek de basılı dergi 
tarafında gecikmeyle karşılaştık. Bu-
nun için de günceli yakalayabilmek 

adına iki sayımızı birleştirme kararı 
aldık. Varsın 100’üncü sayısını geride 
bırakan dergimizin gördüğü en büyük 
sıkıntı bu olsun diyelim.

 *****

Bu sayımızda 2008’de bir kanun ile 
denizcilerin elinden alınan “yıpranma 
payı”nı dosya konusu yaptık. Konuyu 
ilgili kişi ve kurumlara  sorduk.

*****

Kapt. Ali Cömert, Türk boğazları ve 
Türk Boğazları Montrö Sözleşmesini 
yüzlerce yıl geriye giden tarihiyle bera-
ber kaleme almaya başladı.

*****

Kapt. Levent Şen’in dört sene önce 
İngiltere’de kurduğu ve daha şimdi-

den devler arasına giren Orka, Türk 
denizcilerinin neler yapabileceğini 
gösteren önemli bir örnek.

*****

MÜGESAN’ın kurucusu Müh. Cev-
det Işık  liderliğinde ve İTÜ rektörlüğü-
nün desteğiyle başlatılan “Yedi Çifte 
Yelkenliler” projesi denizcilik eğitimi 
açısından bir milat olacak.

*****

Okulumuz 2012 mezunu Kapt. Gi-
zem Turan, Kıyı Emniyeti Genel Mü-
dürlüğü’nde denizde göreve başlayan 
ilk kadın kaptan olması  ünvanı kazan-
dı. Başarılarının devamını dileriz.

Herkese sağlıklı günler diliyorum.

Allah selamet versin.

Jurnalden

GENEL YAYIN 
KOORDİNATÖRÜ 

ADNAN ERDAL

www.denizcilikdergisi.com

QR Code ile daha fazla içerik
Denizcilik Dergisi olarak yeni dönemde, www.denizcilikdergisi.com haber sitemizi yayına 

başlatmanın yanı sıra QR Code uygulamasını da kullanmaya başladık.

Malumunuz, dergiler sayfa sayısı sınırlamasından dolayı zaman zaman yazıların ve fotoğrafların 
tamamına yer veremediği gibi, işin doğası gereği video da yayınlayamıyor.

İşte bunun için QR Code kullanmaya başladık.

Android işletim sistemini kullanan cep telefonunuza veya tablet bilgisayarınıza Google Play’den 
indireceğiniz OR Code Reader’ı kullanarak haberlerin yanında yer alan QR Code simgesini 

tarattığınız zaman, www.denizcilikdergisi.com üzerinde söz konusu haberin daha geniş halini, tüm 
fotoğraflarını ve hatta videolarını içeren sayfaya ulaşabileceksiniz. 

iOS tabanlı cihazlarınızda ise herhangi bir uygulama indirmeden, sadece kamerayı OR Code’a tutarak 
aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

İşte bu kadar kolay!

Denizcilik Dergisi, her ay kapınıza kadar getirilip imza karşılığı bizzat size teslim edilsin ister misiniz?
O zaman hemen bizi 0 212 850 51 68 veya 0 532 781 80 79 numaralı telefonlardan aramanızı veya 

sitemizdeki iletişim formundan yazmanızı bekliyoruz.
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DİNLENİRKEN BİLE DİNLENİRKEN BİLE 
YIPRANIYORUZYIPRANIYORUZ

Aylarca bir gemide şiddetli fırtına-
lardan tutun aile özlemine kadar 
onlarca ciddi sorunla mücadele 
eden, statik elektriğe ve vibrasyona 
vücutlarını teslim etmiş adeta yüzer 
bir hapishaneyi işyeri edinmiş gemi 
insanları 2008 yılında ellerinden alı-
nan “Yıpranma Paylarını” geri isti-

yorlar. 1 Ekim 2008 tarihinde yürür-
lüğe giren 5510 sayılı yasa ile gemi 
adamlarının yıpranmaya bağlı erken 
emeklilik hakları ellerinden alındı. Bu 
tarihten önce gemi insanlarına çalış-
ma koşullarındaki ağırlığın psikoloji-
lerinde ve bedenlerinde yarattığı yıp-
ranmaya karşılık denizde çalıştıkları 

her yıl için sigortalılık sürelerine 90 
gün ilave hizmet süresi veriliyordu. 
Erken emeklilik olarak ifade edilen 
bu süreye camiada yıpranma payı 
deniliyor. Yıpranma payını, deniz-
cilik sektöründe faaliyet gösteren 
STK’ların önde gelen isimlerine sor-
duk.

G E M İ İ N -
S A N L A R I -
NIN aynı 
z a m a n d a 
dinlenme ve 
yaşama m e 
k â n l a r ı 
olan gemiler 

bir çeşit “faraday kafesine” benzeti-
lirler. Ancak gemiadamların yaşadığı 
faraday kafesi yalıtım özelliğinden de 
yoksundur. Yolculuk sırasında gerek 
makinelerin, gerek elektronik sistem-
lerin, gerekse atmosferik koşulların 
ürettiği statik elektrik gemiinsanının 
bünyesinde ağır etkiler yapmaktadır. 

Önceleri, statik elektrik vurgunu 
dediğimiz bu olay günümüzdeki ka-
dar belirgin değildi. Gemiler limana 
uğradıklarında yaklaşık 1 hafta sürey-
le kalabiliyorlardı. Şimdi ise 100 Bin 
Grosstonluk düzenli hat gemisinin li-
manda kalış süresi yaklaşık 1,5-2 gün-
dür. Bu süre de yükleme ya da tahliye 
işlemiyle geçer. Dolayısıyla geminsanı 
“faraday kafesinde” çalışmanın ve 
yaşamanın sonucunda almış olduğu 

statik elektrik yükünü bünyesinden 
atamamaktadır. 

Gemiinsanlarının maruz kaldıkları 
fiziki şartlar, doğa koşulları ve deniz 
kazaları – fırtına, buzlanma, nem, su 
alma, batma, çok sık yaşanan iklim 
değişiklikleri, sık değişen zaman dili-
mi, aşırı titreşim, sürekli sallanma, gü-
rültü ve bulaşıcı hastalıklar onlar için 
gemide bulundukları sürece tehlike 
oluştururlar. Bunlardan kaçış olanağı 
da bulunmamaktadır. 

Teknolojik gelişmeyle bu etkenle-
rin üstesinden bir ölçüde gelinmiş 
ve daha güvenli gemilerin üretilmesi 
sağlanmışsa da, gemilerin büyüyen 
boyutları, taşıdıkları tehlikeli yükler, 
maruz kalınan zehirli ve tehlikeli gaz-
lar ve bunlara bağlı olarak artan ölüm 
ve yaralanma riskleri, az sayıda çalışan 
ile yoğun ve uzun süreli çalışma gerek-
leri, süre baskısı, artan evrak çalışma-
ları ve tüm bu etkenlere bağlı olarak 
stresli çalışma koşulları gemiadamının 
sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkiler 
yaratmaktadır ve onu yıpratır. 

Stresin gemiinsanının en temel so-
runlarından biri olduğu son dönemler-
de yapılan araştırmalarda belirgin bir 
şekilde gözler önüne serilmiştir. Sen-
dikamızın da bir grup akademisyen 
ile birlikte 2018-2020 yılları arasında 
gemiinsanları ve ailelerine yönelik ola-
rak yürütmüş olduğu psikolojik destek 
projesinin ana bulgusu “gemiinsanları-
nın büyük bir kısmının ev ve ailelerin-
den uzun süre ayrı kalmalarına bağlı 
olarak tecrit olma, aile içi rol karma-
şası ve stres yaşamakta olduklarıdır.” 

Tüm bunların yanı sıra, çalışma biçi-
mi vardiya sistemi olan denizde çalış-
ma diğer 24-saatlik çalışma biçimle-
rinden farklıdır. Sürekli maruz kalınan 
fiziki koşullarla birlikte sürekli tetikte 
olmak, endişeli geçen uzun süreler, 
bazı durumlarda zorunlu uzun çalış-
ma saatleri, vardiya sistemiyle bozu-
lan biyolojik döngü ve yetersiz uyku 
gibi şartlar altında yıllar boyu çalışmak 
yorgunluğun birikmesine neden olur. 
Akut yorgunluğun uzun dönemde 
birikmesi, kalıcı bir yorgunluk haline 

Türkiye Denizciler 
Sendikası Genel Başkanı 

İrfan Mete

Faraday Kafesi’nde yaşıyoruz
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dönüşmesi ve gemiinsanlarında kalıcı 
hasar yaratması söz konusudur.

Maruz kalınan fiziki ve biyolojik et-
kenlerin, aileden uzak kalmak, uzun 
süreyle dar bir alanda bir arada bu-
lunma mecburiyeti ve işyerinden uzak-
laşamama duygusu, aynı mekânda 
dinlenme zorluluğu, çalışma ve din-
lenme saatlerinin birbirine karışması 
gibi kısıtlılığı süreklilik gösteren yaşam 
koşullarının psikolojik sonuçlarının 
gemiadamının üzerindeki etkisi ağır 
ve çapraşıktır. Bu durumda, uyku-ye-
mek-dinlence gibi çareler yorgunluğun 
giderilmesi için yeterli gelmemektedir. 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 
böyle bir yorgunluk halini “fatigue” 
olarak adlandırmaktadır (sözlük an-
lamları: yorgunluk, tükenmişlik, ar-
gınlık, bitkinlik, aşınma). (“Biriken 
yorgunluk” ya da “metal yorgunluğu” 
olarak da ifade edilebiliriz) Yapılan 
araştırmalar denizde vardiyalı çalışma 
biçiminin gemiinsanının biyolojik den-
gesini bozduğunu ve beyin işlevlerine 
hasar verdiğini göstermiştir. Gemiinsa-
nı için bir ölçüde rahatlama ve dinlen-
me gemiden ayrılmasıyla olanaklıdır.

 
Dünya Denizcilik Sağlık Örgütü 

(WMHO) denizcilik mesleğini en teh-
likeli iş ortamlarından birinde – deniz-
de – yapılan ve en fazla fiziksel güç 
gerektiren işlerden biri olarak tanım-
lar. Bu itibarla, çalışma döneminde 
yapılan işin insan ömrünü ve yaşam 
kalitesini ne şekilde etkilediği sosyal 
politikalarda ve sosyal güvence uygu-
lamalarında dikkate alınmak zorunda-
dır ve İş – Yaşam dengesi sağlanmak 
zorundadır. 

Bazı iş kollarında yapılan iş nedeniy-
le maruz kalınan tehlikeler ve yıpran-
ma nedeniyle çalışanın mevcut yaş 
sınırından daha önce emekliliğe hak 
kazanması gerekir, yıpranma bir şe-

kilde telafi edilmelidir. Çünkü bu tür 
çalışanların emeklilik dönemleri diğer 
sigortalılara göre daha zor geçecektir. 
Öte yandan gemiinsanlarının yıpran-
ması denizcilik camiası tarafından iyi 
bilinen bir gerçek olduğu için 50 yaşın 
üzerindeki deniz emekçileri iş bulmak-
ta çok zorlanmaktadırlar. Bu yaş sınırı 
giderek 40 yaşa düşmeye başlamıştır. 
Ehil olmak, yeterli belgelere sahip ol-
mak ve tecrübeli olmak istikrarlı bir 
işin garantisi değildir. 

Gemiinsanlarının emeklilik yaşlarıy-
la meslek ömürleri bağdaştırılmalıdır. 
Hal böyle iken, gemiinsanlarına daha 
önce sosyal güvence kapsamında sağ-
lanmış bulunan yıpranma hakları (Fiili 
Hizmet Süresi zammı) 2008 yılında ya-
pılan mevzuat değişikliğiyle ellerinden 
alınarak ayrı bir mağduriyet oluşmuş-
tur. 

Oysa daha az tehlikeye ve yıpranma-
ya maruz kalan kesimler daha sonra 
bu kapsama dahil edilmiş ve zamdan 
yararlanmaktadırlar. Bu itibarla 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Yasası’nın 40’ıncı Madde-
sinde yapılacak bir değişiklikle deniz 
çalışanlarına her çalışılmış yıl için 90 
günlük fiili hizmet süresi zammı veri-
lerek yıpranma payları iade edilmeli, 
oluşan mağduriyetleri biran önce gi-
derilmelidir. 

Kaldı ki, bu durumda dahi gemiin-
sanının erken emekliliği zordur. Ço-
ğunluk “çağrı üzerine” ve belirli süreli 
sözleşme veya sefer esaslı sözleşmeyle 
çalışır. Yıl içinde bazen üç ay evde/“i-
zinde” geçer, sigorta primleri eksiktir. 
Diğer tarafta Türk gemi tonajının yak-
laşık %70’i yabancı bayrak taşımakta-
dır. Belirli ticari kolaylıklar sağlandığı 
için gemi sahiplerince tercih edilen 
yabancı bayrak (kolay bayrak) altında 
tutulan gemilerde çalışan Türk gemi-
insanları için herhangi bir güvence söz 

konusu değildir. Çünkü bu ülkeler ça-
lışan haklarının asgari düzeyde sağlan-
dığı ülkelerdir. Adeta bir “kayıt dışılık” 
söz konusudur. Bu gemiinsanlarının 
iş yeri ve işvereni yabancı olduğu için 
ülkemizde de emekliliğe yönelik sigor-
ta primleri ödenmez, yasal zemini de 
bulunmamaktadır. 

Son olarak tanık olduğumuz Co-
vid-19 salgını denizcilik mesleğinin ne 
kadar meşakkatli, tehlikeli ve yıpratıcı 
bir meslek olduğunu gözler önüne 
sermiştir. Tüm dünyada üretim ve ti-
caret çarkları durma noktasına geldiği 
ve insanların evlerine kapandığı bir za-
manda gemiler seferlerini, gemiinsan-
ları da salgın tehlikesiyle karşı karşıya, 
cansiperane bir şekilde çalışmalarını 
sürdürmüş dünya için elzem olan mal-
zemeleri taşımışlardır (dünya ticareti-
nin yaklaşık yüzde 90’ı deniz yoluyla 
yapılmaktadır). 

Yine tüm dünyada uygulanan seya-
hat yasakları nedeniyle gemiinsanları 
denizde çalışabilecekleri sürelerin çok 
üzerinde hizmet vermişler ve vermeyi 
sürdürmektedirler. Uygulanan önlem-
ler nedeniyle liman izni kullanmak 
bir yana hastalandıklarında limanda 
tedavi olanaklarına erişimleri engel-
lenmiştir – mahsur mağdur ve bitkin 
kalmışlardır – yıpranmaya devam et-
mişlerdir. Vardiya sistemi nedir? De-
nizde çalışma kesintisiz “24 saatlik” 
çalışma biçimi ve 3-lü vardiya sistemi-
ne dayanır (24:00-04:00-08:00- 12:00-
16:00-20:00-24:00). Esas olarak her 
gemiinsanı 4 saatlik çalışma süresini 
takiben 8 saatlik dinlenme süresine 
sahip olmalıdır. Ancak fazla mesai 
gereksinimleri olduğunda veya arıza/
kaza durumlarında bu düzen aksar. 
ILO Denizcilik Çalışma Sözleşmesine 
(MLC 2006) göre bir gün içinde mutla-
ka 6 saat kesintisiz, toplam olarak da 
asgari 10 saat dinlenme süresi tanın-
mak zorundadır.
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HEM bir 
meclis üyesi, 
hem 50 yıllık 
bir meslek in-
sanı, hem de 
TÜRDEF Tür-
kiye Denizcilik 
Federasyonu 

Başkanı ve federasyon üyesi 27 STK 
adına görüşlerimi ifade etmek istiyo-
rum. Uzun zamandan beri Türkiye 
Denizciler Sendikası ile birlikte deniz-
cilerin, deniz calışanlarının yıpranma 
hakkı, bir diğer adıyla fiili hizmet süre-
si zammı konusunu çalışmaktayız. 

Yaptığımız bu çalışmalarda göster-
dikleri işbirliği nedeniyle sendika baş-
kanımız sayın İrfan Mete ve yönetim 
kurulu üyelerine de teşekkür ediyo-
rum. Gemi adamlarına daha önce sos-
yal güvence kapsamında sağlanmış 
bulunan yıpranma hakları, fiili hizmet 
süresi zammı maalesef 1 Ekim 2008 
tarihinde çıkartılan 5510 Sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sigortalar Kanunu 
çerçevesinde, ne yazık ki deniz çalı-
şanlarının elinden alınmıştır. Deniz 
çalışanları büyük bir mağduriyete sü-
rüklenmiştir. 

Sadece deniz çalışanları değil aile 
bireyleri de yıpranmaktalar. Anne ba-
bası yıpranmakta denizcinin, kardeşi 
yıpranmakta, evliyse eşi ve çocukları 
da yıpranmakta. Lütfen bu yıpranma 
hakkı konusunu denizde fiili çalışan in-
sanlar olarak değerlendirmeyiniz. 

1 Ekim 2008 tarihinde sonra daha 
az tehlikeye, yıpranmaya maruz ka-
lan kesimler “yıpranma payı” verilen 
mesleklere eklenmiş, fiili hizmet süresi 
zammından faydalanmıştır. Uluslara-
rası Denizcilik Örgütü (IMO) denizde 

çalışmanın büyük bir yorgunluk oldu-
ğunu ifade etmiş hatta bu yorgunlu-
ğu tükenmişlik, bitkinlik, aşırı biriken 
yorgunluk olarak da ifade etmiştir. 
Yapılan araştırmalar denizde vardiyalı 
çalışma biçiminin gemi adamının biyo-
lojik dengesini bozduğunu, beyin iş-
lemlerine hasar verdiğini göstermiştir. 

Gemiinsanının bir ölçüde rahatlama 
ve dinlenmesi ancak gemiden ayrılma-
sıyla olanaklıdır. Diğer taraftan Dün-
ya Denizcilik Sağlık Örgütü denizcilik 
mesleğini en tehlikeli iş ortamlarından 
biri olarak, denizde yapılan ve en faz-
la fiziksel güç gerektiren işlerden biri 
olarak tanımlar. 

Bu itibarla, çalışma döneminde yapı-
lan işin insan ömrünü ve kalitesini ne 
şekilde etkilediği sosyal politikalarda 
ve sosyal güvence uygulamalarında 
dikkate alınmak zorundadır. İş yaşam 
dengesi sağlanmak zorundadır. Gemi 
adamlarının emeklilik yaşlarıyla mes-
lek ömürleri mutlaka insani bir şekilde 
bağdaştırılmalıdır. 

Son olarak 8-10 aydan beri dünya 
COVİD-19 pandemi sorununu yaşa-
makta. COVID 19 salgını denizcilik 
mesleğinin ne kadar meşakkatli, teh-
likeli ve yıpratıcı bir meslek olduğunu 
dünya üzerinde gözler önüne sermiş-
tir. Tüm dünyada üretim ve ticaret 
çarkları durma noktasına geldiği ve 
insanların evlerine kapandığı bir za-
manda gemiler seferlerini, gemiinsan-
ları da salgın tehlikesiyle karşı karşıya 
olmalarına rağmen cansiperane bir 
şekilde sürdürmüş, dünya için elzem 
olan malzemeleri taşımışlardır. Ben 
uluslararası sularda seyrüsefer yapan 
Türk denizcilerimizi, deniz çalışanları-
mızı en kalbi sevgi ve saygıyla anmak 

istiyorum. Bir kontratını bitirip ikinci 
kontratına geçen, hatta İstanbul Bo-
ğazı’ndan geçip gemiden inip ayrıla-
mayan, bir kontrat daha atmak zorun-
da kalan denizci meslektaşlarımın da 
saygıyla anılmasını temenni ediyorum. 

Diğer taraftan ülkemizde çalışan 
meslektaşlarımız olarak da Kıyı Em-
niyeti Genel Müdürlüğü’nde görev 
yapan, son zamanlarda özlük hakları 
nedeniyle bir mağduriyet yaşayan fe-
dakâr kılavuz kaptanlarımızın başta 
Türk boğazları olmak üzere ve tüm 
kılavuz kaptanlarımızla beraber Türki-
ye’nin tüm limanlarında gece gündüz, 
40 bin-50 bin civarında gemiye hizmet 
vermesi, fedakârca çalışmalarını göz 
ardı edilmemeli. Kılavuz kaptanları-
mıza uluslararası sularda seyrüsefer 
yapan tüm denizcilere saygı ve sevgi-
lerimi sunuyorum. 

Yıpranma hakkı fiili hizmet süresi 
gerçekten tüm ticari ve mesleki kuru-
luşlarımızın mutlaka bir araya gelerek 
bu meseleye destek vermesini gerekti-
riyor. Biz Türk deniz endüstrisinin say-
gıdeğer üyeleri olarak armatör, deniz 
çalışanları, deniz emekçileri el birliği, 
gönül beraberliğiyle bir araya gelerek 
yıpranma hakkının, fiili hizmet süresi 
zammının denizcilere 12 yıl sonra ye-
niden ihdas edilmesini sağlamalıyız. 

Türkiye Denizciler Sendikası ve Tür-
kiye Denizcilik Federasyonu adına da 
teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Tüm 
Armatörler Birliği, Türkiye Armatörler 
İşverenler Sendikası, Koster Armatör 
ve İşletmecileri Derneği başta olmak 
üzere bize destek veren tüm diğer 
STK’lara şükranlarımı arz ediyorum. 

Ancak denizcilik endüstrisinin, deniz 

Türkiye Denizcilik 
Federasyonu Yönetim 

Kurulu Başkanı
Erkan Dereli

Denizcilik kutsal meslektir
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mesleğinin amiral gemisi, en büyük 
kamu kuruluşu Deniz Ticaret Oda-
sı’dır. Deniz Ticaret Odamız bize her 
zaman destek oldu; yardımcı oldu. 
Yıpranma hakkının tekrar deniz emek-
çilerine geri alınması için de gerekli 
ilgiyi, duyarlılığı, desteği gösterece-
ğine inanıyorum. Eğer Deniz Ticaret 
odamız da bu konuda adını andığım 

STK’larla birlikte katkı ve destek verir-
se Ankara ile müzakerelerin en kısa 
zamanda başlayacağını arz etmek 
istiyorum. Elhamdülillah kitabımız Ku-
ran’ı Kerim’de Rabbimiz 36 sure, 78 
ayeti kerimede deniz, gemi, denizcilik 
vahiy etmiştir. Kutsal denizcilik mes-
leğinin, deniz çalışanlarının, deniz 
emekçilerinin yıpranma hakkının ve-

rilmemesi günah işlemektir. Deniz ça-
lışanlarının ve ailelerinin kul hakkının 
zayi edilmesidir. 

Altını çizerek tekrar söylemek istiyo-
rum. Deniz çalışanlarının, kutsal deniz-
cilik mesleğinin, denizcilerin yıpranma 
hakkının verilmemesi günah işlemek 
demektir.

DENİZCİLER 
birçok meslek 
grubunun ak-
sine, son de-
rece yoğun, 
yorucu ve yıp-
ratıcı şartlarda 
çalışmaktadır.

Denizci vardiyalı çalışır; hem gece 
hem gündüz vardiya tutar, vardiya 
aralarında diğer görevlerini yapar, 
manevra, bakım tutum, tank/ambar 
temizliği, yükleme tahliye operasyo-
nu gibi işler yoksa kısıtlı zamanında 
uyumaya çalışır. Titreşim, gürültü, ge-
minin sallanması derken kaliteli uyku 
uyuyamaz. Sürekli vardiya tuttuğu için 
bir tek gün bile uzun uyuyamaz. Bir 
de üstüne korsanlar saldırır mı tehdidi 
çıkar. Bayram, hafta sonu, resmi tatil 
demeden durmaksızın çalışır, denizci 
yıpranır.

Gemiler sürekli hareket halindedir. 
Seyir halinde birkaç günde bir saat 
dilimi değiştirir. Bazen çalışma saatine 
zaman ilave olur, bazen de dinlen-
me saatinden zaman gider. Karadaki 
insanlar için çok kolay olan iletişim, 
denizciler için bazen kâbusa dönüşür. 
Son yıllarda ilerleme kaydedilmiş olsa 
da kısıtlı imkânlarla denizciler sevdikle-
ri ile iletişime geçmeye çalışır; bazen 
bir mail bile atamaz, çoğu zaman 

sosyal medyayı, günlük haberleri bile 
takip edemez. Denizcilerin ayakları 
bazen aylarca yere basmaz, toprağa 
değmez. Bazen en basit, en temel 
ihtiyaçlar bile ulaşılamaz olur, denizci 
yıpranır.

Gemiler hareket eder. Sürekli çevre-
sel şartlar değişir. Seyir yapılan sular 
değişir, trafik değişir, bir gün çok sıcak 
olur, bir gün buzlu sularda seyir yapılır. 
Gemiler bazen ağır denizlere, fırtınala-
ra girer, günlerce sallanır.. Deniz tutar 
bazen denizciyi, bazen de denizci gün-
lerce düzenli yemek yiyemez. Denizci 
yıpranır.

Gemiler önce suda yüzebilsin diye, 
sonra yük taşıyabilsin diye, en sonun-
da da gemi üzerinde görevli insanlar 
yaşasın diye dizayn edilir. Geminin 
boyutuna göre geniş hareket imkânı 
yoktur. Her ne kadar MLC 2006 Söz-
leşmesi ile bir takım zorunluluklar ge-
tirilmiş olsa da spor yapma imkânları, 
hareket etme alanı son derece kısıtlı-
dır, denizci yıpranır.

Limanlar artık şehirlerden uzaktadır. 
Binlerce ton yük saatler içinde, bazen 
de bir iki gün içinde yüklenir, tahliye 
edilir. Limanlar artık dinlenmek, dışarı 
çıkmak için fırsattan çok yorgunluğun, 
yıpranmanın merkezi olmuştur. Birçok 
limanda dışarı çıkmak artık hayaldir. 

Bazen denizcinin tulumu günlerce 
üzerinde kalır. Limanlarda PSC, SIRE, 
CDI, Rightship, Klas, türlü türlü dene-
timler vardır. Gemilerin taşıdığı yükle-
rin tehlikeleri vardır. Halatlar, kreynler, 
güverte ve makine dairesi birçok tehli-
keyi barındırır. Denizci yıpranır.

Bir çok şirkette denizci 4ay, 6 ay 8 
ay gibi kontratlarla çalışır. Karada ol-
duğu zaman ‘izindeyim’ dese de as-
lında ‘işsiz’ dir. Karada çalışan kişilerin 
sigortaları yılın 365 günü yatarken, 
çoğu denizci yılın 200-250 günü ancak 
sigortalı olarak çalışır. Yabancı bayraklı 
gemide ise sigorta başlı başına sorun-
dur. En küçük bir sağlık sorununda de-
nizci gemiye gidemez. Emeklilik hayal 
olur, denizci yıpranır.

Denizci sevdiklerini aylarca göremez, 
çocuklarının büyümesine şahit olamaz. 
Seçim olur oy kullanamaz. Bazen en 
sevdiklerinin düğününe, cenazesine 
iyi gününe, kötü gününe katılamaz. 
Denizci uzakta olduğu için hakkını ara-
yamaz. Denizci gözden uzaktır, bazen 
gönülden de… Denizci en çok buna 
yıpranır.

Denizci gemide de karada da yıpra-
nır, yıpranma payı hakkı en çok  deniz-
cilerin hakkıdır. 2008 yılında kaldırılan 
‘denizcilerin yıpranma hakkı’ geri veril-
melidir.

Denizciler yıpranır

Prof. Dr. Özcan Arslan
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D Ü N Y A 
ticareti denil-
diğinde deniz 
taş ımac ı l ığ ı 
göz ardı edi-
lemez. Bugün 
dünya ekono-
mileri büyük-

lüğü 80 trilyon dolar ve dünya çapın-
da ticaret hacmi ise yaklaşık olarak 
20 Trilyon dolarlık büyüklüktedir. Bu 
büyüklüğün oluşmasında kaçınılmaz 
olan ise mal ihracatları ve ithalatları-
dır. Bugünün dünyasında her ülkenin 
kendine yetmesi gibi bir olgu düşünü-
lemez bile. Dünya ekonomisinin var 
olması mal, hammadde ve yarı ma-
mul ihracı sistemine bağlıdır. Peki bu 
mallar hangi yollar ile ülkeler arasında 
taşınıyor diye bakarsak % 90 ile deniz 
taşımacılığının en büyük paya sahip ol-
duğunu görürüz. Bugün denizcilik ve 
deniz taşımacılığı olmaksızın bir dünya 
ekonomisini düşünmenin bile müm-
kün olamayacağını söylemek varsayım 
ya da tez değil tam anlamıyla bir ger-
çektir.

Yukarıda hepimizin çok iyi bildiği bir 
konunun altını çizmek istememdeki 
ana gaye aslında denizcilerin önemi-
ni anlatmak için bir girişti. Deniz ta-
şımacılığı kaçınılmaz olarak denizciler 
olmaksızın yapılamayacağını da tar-
tışılmaz bir durumdur. Her ne kadar 
son zamanlarda gelişen teknolojiler 
sayesinde insansız hava araçları, kara 
araçları hatta deniz araçları yapılmış 
olsa da içerisinde bulunduğumuz dö-
nemde % 100 insansız bir deniz taşı-
macılığı çok yakın gelecekte mümkün 
olamayacaktır. Yani bizim jenerasyo-
numuz ve bir sonraki jenerasyon bile 
aktif olarak denizlerde ter akıtmaya 
devam edeceklerdir. Denizlerde kaç 

denizci çalışıyor sorusuna ICS isimli or-
ganizasyonun verilerine göre toplam 
1.647.500 deniz insanı denizlerde ça-
lışıyor diye cevap verebiliriz. Bu deniz-
cilerin 774,000’i zabitan sınıfında ka-
lanı ise personel olarak çalışmaktadır. 

Denizcilik zor ve meşakkatli bir mes-
lektir. Her işin mutlaka kendisine göre 
zorlukları tabii ki vardır. Fakat denizci-
liği diğer meslek kollarından farklı bir 
şekilde ayıran negatif özellikler ortaya 
çıkmaktadır. Örneğin klasik bir çalışan 
akşam mesaisi bittiğinde evine, aile-
sinin yanına gidebilme özgürlüğüne 
sahiptir ama bir denizcinin böyle bir 
imkanı maalesef bulunmamaktadır. 
Aylarca ailesinden uzakta geçirmek 
zorunda kalacaktır.

Çok ağır şartlar altında, bazen fırtı-
nalarda kamarasına girmek bile müm-
kün olamayan günlerde bir yandan 
vardiyasını tutmak ve işini yapmak 
zorundadır denizcilerimiz. Birçok kara 
çalışanının birkaç haftalık evinden 
uzak kalma süreçlerinde bile zorlandı-
ğı bir ortamda denizcilerimiz 4 aydan 
az olmayan kontratlar ile gemilerde 
bizlere hizmet etmektedir. 

Özellikle pandemi ve takip eden sü-
reçte denizcilerimizin bize durmaksı-
zın hizmet etmesinin yanı sıra kontrat 
süreleri biten personel gemilerde ha-
pis kaldı. Birçok liman devleti bu süreç-
te personel değişikliğine izin vermedi. 
Zaten izin verilse bile hava yollarının 
çalışmıyor olması yine fedakar deniz-
cilerimizin evlerine dönmesine engel 
oldu. 

Gemilerin bir başka özelliği ise olu-
şan statik elektrik sebebiyle insan 
vücudunda biriken enerji sorunudur. 

Her ne kadar gemilerde topraklama 
imkanı var olsa da sonuç her zaman 
% 100 başarıya ulaşmamakta ve de-
nizcilerimiz bünyelerinde elektrik yükü 
ile çalışmak zorunda kalmaktadır. 
Yine makinelerin, Jenaratörlerin, şaft 
ve pervanenin çalışmaları esnasında 
ortaya çıkan vibrasyon ise insan bün-
yesi üzerinde olumsuz etkiler yarat-
maktadır. 

Gemide beslenme konusunda da 
son yıllarda ciddi mesafe kat edilmiş 
olsa bile taze sebze ve meyve temini 
kara çalışanları ile kıyaslanamayacak 
düzeydedir. 

Denizciliğin çok fazla alt kırılımı var-
dır. Fakat genel çalışan havuzu; kuru-
yük gemileri, konteyner gemileri ve 
tankerlerde kümelenmiştir. Bu gemi 
tiplerinde yapılan işin basit olmadı-
ğıı, insan gücünün hala yoğun olarak 
kullanıldığı ve inanılmaz risklerin yo-
ğunlaştığı bir çalışma ortamı vardır. 
Gemi insanlarının sigorta teminatını 
sağlayan P&I sigortacılarının personel 
ölüm, yaralanma ve sakat kalmaları ile 
ilgili açılan dosya sayısı toplam hasar 
dosyalarının % 30’unu oluşturmakta-
dır. Buradan yola çıkarak her yıl deniz-
cilik mesleğini icra ederken hayatını 
kaybeden, yaralanıp sakat kalan deniz 
personelinin sayısı diğer meslek grup-
larına göre oldukça fazladır. 

Bu kadar önemli, hatta hayati bir 
mesleği icra eden fedakar denizcile-
rimizin mesleki yıpranma hakkı 2008 
yılı öncesine kadar bulunmaktaydı. 
Fakat ne hikmetse deniz çalışanlarının 
yıpranma hakkı 2008 yılında yürürlüğe 
giren 5510 sayılı  kanun ile kaldırılmış-
tır. Kanun kapsamına giren ve yıpran-
ma hakkına sahip olan mesleklerin bir 

Türk P&I  Genel Müdürü
Kapt. Ufuk Teker

Ortada büyük haksızlık var
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çoğunun denizciliğin de içerisinde bu-
lunduğunu söyleyebiliriz. Bir çimento 
yükü taşırken maruz kaldığımız çimen-
to tozundan mı bahsedelim, makine 
dairesinde kimyasallarla yapılan temiz-
likten mi bahsedelim, sürekli kaynak 
işi içerisinde olunmasından mı, genel-
likle yükleri asit ve türevi olan kimya-
sal tanker çalışanlarının çalışma stan-
dartlarından mı ya da çalışma hayatı 

boyunca dökme yük gemisi personeli 
hayatının kaç gününü demir çelik fab-
rikalarında hurda demir tozuna tabi 
geçirmiş ondan mı bahsedelim. Bizim 
bilmediğimiz bir değerlendirme krite-
riyle bu kanunun denizcilerimizin yıp-
ranma hakkını elinden almış olmasını 
büyük bir haksızlık olarak gördüğümü 
belirtmek isterim. Bu konunun sektö-
rümüzün öncelikli konularından birisi 

olarak mutlaka gündemde tutulması 
gerektiğini düşünüyorum. Sektörün 
sözü geçen ileri gelenleri ve tüm sivil 
toplum örgütleri ile bu konu sonuçla-
nana kadar gerekli girişimlerde bulun-
mak genç denizcilerimiz için yapmak 
zorunda olduğumuz bir hizmettir. 

Sağlıklı, huzurlu günlerde sizler evde 
kalın denizciler gemide zaten. 

D E N İ Z 
emekçilerinin 
mesa j l a r ı n ı 
gö rmezden 
gelmeyin

Geçen 1 
Mayıs İşçi 

Bayramı’nda izlediğim bir videoda, 
gemilerin seyir halinde Boğazlardan 
geçerken görüntüleri kılavuz kaptan 
gemiye biniş iniş görüntüleri ile başlı-
yordu. Görüntülere “Hasretinle yandı 
gönlüm - Yandı yandı söndü gönlüm”  
şarkısı eşlik ediyordu.

Ardından deniz emekçilerinin mesaj-
ları geliyordu :

- Benim gibi emekçi olan sağlık çalı-
şanı eşimin,  bu virüsle mücadelenin 
tam ortasında yoğun bakım ünitesin-
de görev yapması. (Yutkunuyor, deva-
mı gelemiyor…)

- Ailemizle görüşemiyoruz ama biz 
yine de işimize dört elle sarılıyoruz. Biz 
denizciyiz çalışmak zorundayız…

- Yeni şeyler öğrenme ümidiyle tüm 
gayretimle çalışmaya devam ediyo-
rum…

- Emekçi arkadaşların İşçi Bayramı 

kutlu olsun. Allah hepsinin yardımcısı 
olsun…

- Çeşitli zorluklarla karşılaşsak da 
bizi bekleyen sevdiklerimize kavuşma 
arzusu ile bizim gibi denizci, işçi ve 
emekçilerin dayanışma bayramı olan 1 
Mayıs Emek Bayramını kutluyorum…

- Tüm çalışanların İşçi Bayramı kutlu 
olsun…

- 1 Mayıs İşçi ve Emekçi bayramımız 
tüm çalışanlarımıza kutlu olsun…

- SELİN gemisi olarak tüm çalışanla-
rın 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlarım…

 
- Emeğin, emektarın, fırtınalı deniz-

lere rağmen, işimizi severek yapar, 
zorluklarla dolu meslek hayatımızda, 
alın terinin, dayanışma ve yardımlaş-
manın, mutluluğunu yaşayan emek-
çileriz…

“11 Şubat 1924 tarihinde Milli Mü-
cadele ve Kurtuluş’a katkıları, İstik-
lal Madalyası ile ödüllendirilen Türk 
Denizcilerimizin bugün gösterdikleri 
özverili çalışmaları karşılığında yıpran-
ma payı haklarını geri istemeleri çok 
mudur?”

 - 6, 7 aylığına geldik, 11 ay oldu val-

la nasıl olacak bilmiyorum…

- Personel  80 gün oldu daha karaya 
ayak basmadı. Şartlar zor. İşte telefon 
çekecek de, ailesiyle konuşacak, halle-
rini hatırlarını soracak. İşte onlardan 
gelen iyi haberle burada mutlu olacak-
lar. Başkaca bir şey yok yani…

 
“Bugünlerde denizcilerimiz ulusal ve 

uluslar arası ihtiyaç ve tedarik zincirini 
sürdürmek üzere insanlığın emrinde, 
en ön cephede Covid-19 salgınına kar-
şın mücadele etmektedir. Tıpkı Kur-
tuluş Savaşı’nda İnebolu Mavnacılar 
Loncası denizcilerinin Türk İstiklali’ne 
demir ve kan taşıyan ana arter İstiklal 
Yolunu açması gibi.

 
Bizler şanlı Türk denizcilerinin evlat-

ları olarak gönlümüz her kademede 
ve her ölçekte kanun yapıcı tüm idari 
unsur ve yöneticilerin ellerini vicda-
nına götürerek Türk Denizcisine hak 
ettiği YIPRANMA PAYI HAKKINI geri 
iade etmesidir. Derin, mavi saygı ve 
sevgilerimizle arz ederiz.

Geçmişte olduğu gibi bugün de de-
nizcilerimiz Covid-19 salgınından kü-
resel kurtuluşumuz için gerekli mal ve 
hizmet akışının devamlılığını sağlamak 
üzere tüm dünya denizlerinde deniz 
hizmeti vermeye devam etmektedir-

E. Kapt. Sedat Tenker

Denizcileri görmezden gelmeyin



18

ler.

Bizler Türk Deniz Sivil Toplum Ku-
ruluşu örgütleri olarak Türk Uzakyol 
Gemi Kaptanları Derneği, Türk Kıla-
vuz Kaptanlar Derneği ve Deniz Tra-
fik Operatörleri Derneği olarak tüm 
deniz emekçilerimizin 1 Mayıs Emek 
ve Dayanışma Bayramını kutlarken, 
denizlerinin sakin, rüzgârlarının kolayı-
na, pruvalarının daima neta olmasını 
yürekten temenni ederiz”

Evet deniz emekçilerimiz 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Bayramını kutla-
malarını ve YIPRANMA HAKKI talep-
lerini denizci zarafeti, centilmenliği 
ile derin ve mavi saygı ve sevgileri ile 
iletiyorlar.

Kanun yapıcıların bu talebi değerlen-
direbilmeleri umudu ile ben de video 
konuşmalarını deşifre edip yazmayı 
uygun gördüm. Umarım ilgili denizci-
lik, kılavuzluk teşkilat ve kuruluşları da 
kanun yapıcılara zorunluluğu anlatıp 
bu hakkın alınmasına yardımcı olurlar.

Kılavuz kaptanlarımız, diğer kılavuz-
luk personeli (gözcü, pilot motoru ve 
römorkör personeli, istasyon görevlile-
ri), deniz trafik operatörleri gece gün-
düz demeden deniz trafiğinin aksa-
madan devam etmesi için özverili bir 
şekilde çalışıyorlar. Özellikle Türk bo-
ğazlarındaki trafiğin aksamaması için, 
Boğazların kılavuzluk teşkilatı olan Kıyı 
Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün bu ça-
lışan grup için gereken önlemleri almış 

olduğunu düşünüyorum. İşleyişin özel-
likle Covid-19 nedeniyle aksamaması 
için çalışanların bağışıklık sistemlerinin 
güçlü ve bedenlerinin dinlenmiş olma-
sı gerekiyor. 

Bu bakımdan yorgunluk yönetimi 
çok önemli. İstirahat ettikleri ortam-
lar, istasyonlar çok önemli. Ben emekli 
olurken yaşam alanı olarak en zayıf 
halka Mehmetçik Kılavuzluk İstasyonu 
idi. Umarım oranın sorunları gideril-
miştir.

Bu vesile ile tüm deniz emekçilerini 
özverili, sabırlı çalışmaları nedeni ile 
kutluyorum.

PRUVALARI NETA OLSUN.
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İTÜ Denizcilik Fakültesi Güverte 
2012 mezunu Kapt. Gizem Turan, 
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nde 

(KEGM) denizde göreve başlayan ilk 
kadın oldu.

Turan’ın görev yeri İstanbul Boğazı 
olan Kurtarma 8’de birinci zabit ( ikin-
ci kaptan ) olarak çalışacağı öğrenildi.

İTÜ Denizcilik Fakültesi’nden me-
zun olduktan sonra Arkas’da sırasıyla 
üçüncü, ikinci ve birinci zabit olarak 
çalışan Turan, ardından Sefine Tersa-
nesi’nde tersane kaptanı olarak görev 
aldı.

Denizcilik Dergisi’ne konuşan Turan, 
birçok geminin hala kadın denizci ka-
bul etmediği sektörde Kıyı Emniyeti 
gibi bir devlet kurumunun kapılarını 
açmasının çok anlamlı olduğunu söy-
ledi.

Turan, “Kıyı Emniyeti Genel Müdür-
lüğü’nün kadın istihdamına önem 
vermesinin kadınların sektörümüzdeki 
varlığını pekiştireceğini düşünüyorum. 
Kıyı Emniyeti’nde çok destek gördüm 
ve hala da destek görüyorum. Deniz-
cilik mesleğini seçmeyi düşünen kadın-
lar başlarda biraz zorlanabilirler. Asla 
pes etmesinler. Mutlaka başaracaklar-
dır” dedi.

Daha önce Kıyı Emniyeti Genel Mü-
dürlüğü’nde Kapt. Tuba Akar da uzun 
yıllar İstinye Gemi Trafik Hizmetleri 
Amirliği’nde deniz trafik operatörlüğü 
ve meydancı operatörlük yapmış ar-
dından 2019’da emekli olmuştu. Yine 
İzmir VTS’in müdürü Kapt. Özge Çakır 
da halen görevine devam ediyor.

Kıyı Emniyeti’nde ilk kadın Kıyı Emniyeti’nde ilk kadın 
römorkör kaptanırömorkör kaptanı

İTÜ Denizcilik Fakül-
tesi Mezunları Sosyal 
Yardım Vakfı ( DEFAV ) 
yönetimi, İTÜ’nün yeni 
rektörü Prof. Dr. İsmail 
Koyuncu’ya hayırlı ol-
sun ziyaretinde bulun-
du.

İTÜ DEFAV Yönetim 
Kurulu Başkanı Müh. 
İlker Meşe ve İkinci 
Başkan Kapt. Tayfun 
Sözer, görüşmede Rek-
tör Koyuncu’ya Yüksek 
Denizcilik Okulu’ndan 
(YDO) bu yana deniz-
cilik eğitimi konusunda 

bilgi verdiler. Vakfın 
çalışmaları hakkında 
da bilgi sunan DEFAV 
yönetimi özellikle öğ-
renci yurdunun daha 
da geliştirilmesi için gö-
rüşlerini paylaştılar. Ya-
rım saatten fazla süren 

görüşmede DEFAV yö-
netimini ilgiyle dinleyen 
Prof. Dr. İsmail Koyun-
cu daha sık bir araya 
gelmek istediğini bildi-
rirken taraflar düzenli 
olarak toplantı yapmayı 
kararlaştırdılar.

İTÜ DEFAV’dan yeni rektöre ziyaret
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İTÜ Denizcilik 
Fakültesi Güver-
te 1988 mezunu Kaptan 

Tarkan Karakaya ile Güverte 1993 
mezunu Kaptan Oğuz Çakır’ın Mani-
sa’daki çiftliklerinde GENIUS marka-
sıyla ürettikleri zeytinyağı, dünyanın 
en prestijli yarışmalarından ard arda 
ödüller kazandı.

New York Olive Oil Competition’da 
altın madalya kazanan GENIUS ardın-
dan İtalya EVO IOOC International 
Olive Oil Contest 2020 ve Londra In-
ternational Olive Oil Competition’da 
altın madalya aldı.

Tarkan Karakaya ve Oğuz Çakır 2013 
yılında Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde 
Kaptanın Çiftliği’ni kurdu ve Arbequ-
ina cinsi zeytin üretimine girişti. Sık 
ekim tekniğini kullanan kaptanlar, 

240 dönümlük çiftli-
ğe 38 bin zeytin ağa-

cı dikti. Ekim 2017’de 
Kaptanın Çiftliği’nde 

makineli hasat dönemine 
geçildi. Bu yöntem Güney 
İspanya ve California’da kul-
lanılıyor, hem verimi hem de 
yağın kalitesini arttırıyordu. 
İspanya’dan satın alınan ha-
sat makinesi aynı yıl hasatta kullanıl-
dı. Makineli hasat yöntemi sayesinde 
tüm zeytinlik birkaç saat içinde yağa 
dönüştürülebiliyordu. Bu süreç de sür-
dürülebilir bir kaliteyi ve çok miktarda 
Premium kalitede, çok düşük asit ve 
yüksek polifenollere sahip mükemmel 
zeytinyağını ortaya çıkarttı.

Tarkan Karakaya ve Oğuz Çakır’ın 
Genius ismiyle ürettikleri zeytinyağ-
ları bu yıl ABD’de dünyanın dört bir 

yanından getirilen zeytinyağları ile 
yarıştı. Dünyanın en prestijli yarışma-
larından biri olan New York Olive Oil 
Competition jürisi Kaptanın Çiftliği’n-
de üretilen Genius’u Altın Madalya ile 
ödüllendirdi. GENIUS ardından da İtal-
ya EVO IOOC International Olive Oil 
Contest 2020 ve Londra International 
Olive Oil Competition’da altın madal-
ya kazandı. GENIUS marka zeytinyağ-
larıyla ilgili ayrıntılı bilgiye www.geni-
usoliveoil.com adlı internet sitesinden 
ulaşılabiliyor.

Kaptanların yağına üç ödülKaptanların yağına üç ödül
YDO mezunu kaptanlar Tarkan Karakaya ve Oğuz Çakır’ın ürettiği zeytinyağları tüm YDO mezunu kaptanlar Tarkan Karakaya ve Oğuz Çakır’ın ürettiği zeytinyağları tüm 

ödülleri topluyor.ödülleri topluyor.
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İTÜ Rektörlüğü Yönetim Kurulu Top-
lantı Salonu’nda düzenlenen imza 
törenine, İTÜ Rektörü Prof.Dr. Meh-

met Karaca, MÜGESAN adına Müh. 
Cevdet Işık ve İTÜ Denizcilik Fakülte-
si Dekanı Prof.Dr. Oğuz Salim Söğüt 
katıldı.

Protokole göre, MÜGESAN, İTÜ De-
nizcilik Fakültesi mezunları için çok 
önemli manevi değeri olan “Yedi Çifte 
Yelkenli Teknelerini” bakım-onarım ve 
yeniden imalat çalışmalarını bedelsiz 
olarak üstlendi.

MÜGESAN, İTÜ’nün Denizcilik Fa-
kültesinde mevcut olan “Yedi Çifte 
Yelkenli Teknelerinin” yapılarını örnek 
alarak, Beş ve Yedi çifte yelkenli tek-
ne üretimi yapacak. MÜGESAN ayrı-
ca deniz eğitim sahasında mezunlar, 
yelkenli tekne sahipleri ve ilgili öğrenci 
kulüplerinin sorumlu öğretim görevli-
lerinin koordinasyonunda, öğrenciler 
ile birlikte eğitim yapılmasına öncülük 
edecek.

Değerli bir girişim

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kara-
ca, imzalanan protokolü öğrencilere 
pratik kazanımlar sağlayacak değerli 
bir girişim olarak ifade ederek, bu 
çalışmaya öncülük etmesi nedeniyle 
Müh. Cevdet Işık’a teşekkürlerini sun-
du. MÜGESAN adına imza törenine 
katılan Müh.Cevdet Işık da, öğrenci-
ler ile mezunları bir araya getirecek 
bu çalışmanın tarafı olmaktan büyük 
onur ve heyecan duyduğunu söyledi.

Müh. Cevdet Işık, İTÜ Denizcilik Fa-
kültesi Tuzla Yerleşkesinde bu çalış-
manın koordinasyonunu sağladığı için 
İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Oğuz Salim Sögüt başta olmak 
üzere, fakülte yönetimine ve teknik 
personellere teşekkür etti. Teknelerin 
imalatına müteakiben kulüp sorumlu-
su öğretim elemanları ve öğrenciler ile 
birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekledi-
ğini söyledi.

Yedi Çifte Yelkenliler geliyor
İTÜ ve MÜGESAN arasında Denizciliği Yaygınlaştırma Kapsamında İşbirliği 

Protokolü’ imzalandı.
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İTÜ ve MÜGESAN arasında imzala-
nan “Amatör Denizciliği Yaygınlaş-
tırma Kapsamında İşbirliği Proto-

kolü” kapsamında inşa edilecek olan 
Yedi Çifte Yelkenliler için çalışmalar 
başladı.

İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Oğuz Salim Söğüt ve Dekan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Metin Çelik geçti-
ğimiz günlerde MÜGESAN’ı ziyaret 
ederek çalışmaları yerinde inceledi. 
MÜGESAN’ın kurucusu Müh. Cevdet 
Işık Söğüt ve Çelik’e projede gelinen 
aşamayla ilgili bilgi verdi.

“Denizde buluşma”
“Amatör Denizciliği Yaygınlaştırma 

Kapsamında İşbirliği Protokolü”nün 
aynı zamanda amatör denizcilik açı-
sından bir teşvik olacağını belirten 
Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt, “teknele-
rimiz mezunlarımızla öğrencilerimizin 

bir araya geleceği orta-
mı sağlayacak. Tekne-
lerimizin ince boya gibi 
son çalışmalarını öğ-
rencilerimiz mezunları-
mızla beraber yapacak. 
İlk iki teknenin en kısa 
sürede hizmete alması-
nı planlıyoruz” dedi.

“Bu proje 
öncülük edecek”

Bu projenin başta yelken ve kürek 
olmak üzere kulüplere de öncülük 
edeceğini belirten Prof. Dr. Metin Çe-
lik ise, “yedi çifte çalışmasının benzeri 
teknolojik çalışmalarda da yapılabilir. 
Bu tip eğitim ve sektörü buluşturan 
çalışmalar için tüm dinamiklerin oldu-
ğunu belirten Çelik, “üniversitemiz ve 
rektörümüz onaylıyor. Sponsorlarımız 
fonluyor ve öğrencilerimizin eğitim 
kalitesi yükseliyor” dedi.

Çelik şunları söyledi :

“Amatör Denizciliği Yaygınlaştırma 
Kapsamında İşbirliği Protokolü”nün 
aynı zamanda İTÜ’nün bu tür girişim-
lere açık olduğunu bir kere daha gös-
terdiğini dile getiren Çelik, “örneğin 
güneş enerjisi ile hareket eden tekne 
gibi projelerin de önünü açtı. Deste-
ğin bakım ve onarımı da içermesiyle 
beraber sürdürülebilirlik de sağlanmış 
oluyor”

Tekneler bittiğinde böyle olacak

Ağabeylerle 
kardeşler
denizde 
buluşacak

İTÜ ile MÜGESAN İTÜ ile MÜGESAN 
işbirliği ile hayata işbirliği ile hayata 
geçirilen projede geçirilen projede 
tekne inşaları başladı.tekne inşaları başladı.
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Yüksek Denizcilik Okulu ( YDO) 
1979 mezunları Adnan Erdal, 
A. Vehbi Üstün ve Sami Özka-

ya ile İşinsanı D. Benjamin Berra’nın 
ortaklığında hayata geçen girişim ser-
mayesi ve yatırım ortaklığı projesinde 
Berra, denizcilik firmaları ve armatörle-
re yüksek maliyetli alımları için ödeme 
kabiliyetlerini artırma imkanı sunuyor.

Ödeme kolaylığı sunacağız
İngiltere ve Ukrayna’dan sonra Tür-

kiye’de faaliyet göstermeye başlayan 
Berra’nın işleyişini “Denizcilik firmaları 
ve armatörlerin ihtiyacı olan ürünleri 
uygun şartlarda temin etmek.” şeklin-
de özetleyen A. Vehbi Üstün, ağırlıklı 
olarak yakıt, yağ ve IMO konvansi-
yonları gereği temin edilmesi zorunlu 
Scrubber, WBT ( Water Ballast Treat-
ment ) gibi yüksek giderli konularda 
armatörlere ve denizcilik firmalarına 
anlaşmalı olduğumuz markalarla uy-
gun ödeme planı sunacağız” dedi.

Katalizör oluyoruz
Bankalar gibi para veren bir kuruluş 

değil, finansman sağlayarak katalize 
eden bir firma olduklarını belirten D. 
Benjamin Berra ise, “Hem finansal yö-
netim hem ticari yönetim tarafındayız. 
İşin finansal yönetiminde, şirketlerin 
satın alacakları ürünü uygun şartlarda 
sunarken aynı zamanda da firmanın 
ödeyebilme kapasitesini geliştiriyoruz. 
Ticari yönetim tarafında ise ilgili fir-
manın verimli çalışabilmesi için gerekli 
takas ve ticari desteği veriyoruz” diye 
konuştu.

D.Benjamin Berra şunları söyledi :
“Biz bütün malı vadeli satıyoruz diye 

bir olay da yok. Finansman yüküyle 
karşılaşan insanlara uygun çözüm 
önerileri ile ticareti güçlendiriyoruz. Di-
yelim ki 100 ton kapasiteli bir fabrika-
nız var fakat 60 ton üretebiliyorsunuz 
ve bir şekilde döndürmeye çalışıyor-
sunuz. Geri kalan 40 birimi de üretip 
satsa bir kar elde edecek. Biz işte bu 
kısımda dahil oluyoruz. Sen bu atıl 
olan kapasiteni ver bize. Finansal yü-
künden kurtul, atıl kapasiteni doldur. 
Bizim aldığımız malla beraber takas 
ticareti devreye giriyor. Biz işletmenin 

girdilerini sağlıyoruz, karşılığında mal 
veya hizmet alıyoruz”

Çözüm Odaklıyız
D. Benjamin Berra, özel sermaye gi-

rişimi ile banka kredisi arasındaki farkı 
da şöyle anlattı :

“Bankalar sadece kredi verdiği fir-
malardan borcunu tahsil etmeye 
odaklanıyor. Biz ise kredinin neden 
geciktiğine veya ödenmediğine bakı-
yoruz. Proje bazında çözüm ortaklığı 
sağlıyoruz bunun çözümü için yönlen-
dirme yapıyoruz. Yani çözüm ortağı 
oluyoruz. Firmamız bir “girişim ser-
mayesi yatırım ortaklığı”dır. Berra’nın 
Türkiyede birkaç kolu daha var. Yeni 
bir ortaklık oluşturduğumuz firmamız 
öncelikle İngiltere’de bulunan genel 
merkezin irtibat bürosu gibi çalışacak. 
Daha sonra Berra’nın diğer kollarını da 
bünyesine alıp franchise ortaklık ola-
rak yoluna devam edecek. Ukrayna’da 
da aynı yapılanmamız var. Orada da 
bir franchise ortaklık oluşturduk. Bura-
da da aynısını yapacağız”

Armatörlere Berra desteği
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
satın alarak fayton zulmünden 
kurtardığı Büyükada’daki atlardan 

10’u, Ağva’daki Castle Nolana Otel ta-
rafından sahiplenildi. Her biri için ayrı 
ayrı inşa edilmiş ahırlara yerleşen atlar 
kötü günlerin ardından hayatın tadını 
çıkarıyorlar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ada-
lar’daki fayton zulmüne son vermek 
için, her biri sağlıksız koşullarda çalış-
tırılan bin 177 atı satın aldı. Adalar’da 
kurulan hayvan hastanesinde tedavi-

leri yapılan atlar, başta veteriner fa-
külteleri olmak üzere sahiplendirildi. 
Daha önce 7 ata ev sahipliği yapan 
Ağva’daki Castle Nolana Otel de atlar-
dan 10’unu sahiplendi. Aynı zamanda 
Transbosphor Denizciliğin de kurucu-
su olan, otel sahibi, YDO 1988 Güver-
te mezunu Kapt. Mustafa Can, kendi 
atlarına olduğu gibi Adalar’dan gelen 
her ata da ayrı ahır inşa etti.

Veteriner gözetimine alınan atlar 
bundan sonraki yaşamlarına Ağva’da 
insanlarla iç içe devam edecekler.

Ağva ormanlarını 
turlayacaklar

Atların bundan sonra sevgi dağıtaca-
ğını söyleyen Mustafa Can, “Atlarımı-
zın Adalar’daki durumlarını görür, her 
seferinde çok üzülürdüm. Kurtarılarak 
sahiplendireceğini duyunca 10 ata da 
biz talip olduk. Adalar’dan gelen atla-
rımız bundan sonra diğer kardeşleriyle 
birlikte acı çekmeden, huzur içinde ya-
şayacaklar. Başka çocuklarımız olmak 
üzere ziyaretçilerimize hayvan sevgisi-
ni aşılayacaklar, onlarla Ağva’nın or-
manlarını turlayacaklar” dedi.

Faytondan huzura
İBB’nin fayton zulmünden kurtardığı Büyükada’daki atlardan 10’u, 

Ağva’daki Castle Nolana Otel tarafından sahiplenildi.
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Türkiye’den 6 kıta ve 24 ülkeye 
ihracat yaptıklarını belirten UZ-
MAR Tersane Müdürü Orhan 

Kum, tersane olarak kendi sınıflarında 
dünyada lider olduklarını belirterek şu 
anda teslim edilmek üzere inşa aşa-
masında olan 10’dan fazla tekneleri 
olduğunu söyledi. Kum, 6 kıta ve 24 
ülkeye 200’ün üzerinde tekne ihraç 
ettiklerini ve kendi sınıflarında lider 
konumunda olduklarını belirtti.

14 inşa devam ediyor
Pandemi şartlarına rağmen işlerin 

duraksamadığına dikkat çeken Kum; 
‘’Şu anda tersanemizde 30 metreden 
60 metreye kadar farklı tiplerde in-
şası devam eden 14 adet tekne var. 
Dünyanın önde gelen petrol üretici 
şirketlerinden biri olan ‘’Kuveyt Oil 
Company” için daha önce 20 metre 
boyutunda 6 tane tekne yapmıştık, bu 
tekneler kendi sınıflarında Smart Tek-
ne ünvanını almıştı ve en sessiz tekne 

seçilmişlerdi. Şimdi ise kendi filoların-
daki en büyük tekneyi yapıyoruz. 60 
metre boyunda olan bu tekne ‘’Mul-
ti-Purpose Oil Spill Recovery Vessel” 
olarak geçiyor. Bunun yanında yine 
dünyanın en büyük denizcilik firma-
larından olan Boskalis firmasına daha 
önce birçok tekne vermiştik. Şu an 
yine Boskalis firması için 4 adet tekne 
inşa ediyoruz, bunlardan 3 tanesi 42 
metre ve 1 tanesi 46 metre. Ayrıca 
Danimarka’ya yaptığımız ‘’Ice Class” 
tipinde 30 metre bir proje var. Onun 
haricinde kendi ülkemizin kıyı emniye-
tine 2 adet römorkör inşa ediyoruz ve 
bunlar kendi sınıfında stabilitesi en iyi 
tekneler. Yine önde gelen denizcilik 
firmalarından Saam Smit El Salvador 

için 2 tane daha 
32 metre tekne 
inşa ediyoruz. 4 
tane de Pakistan’a 
yapılıyor.

İlk olacak projelerimiz var
İnşa aşamasında olan projelere ek 

olarak tasarım aşamasında da proje-
ler olduğunu ve bunların bazılarının 
Türkiye’nin yanısıra Avrupa’da da bir 
ilk olacağının üzerine basan Orhan 
Kum, “Üretimin dışında bir de üzerin-
de çalıştığımız Ar-Ge ve Mühendislik 
projeleri var. Bunların arasında hazırlık 
aşamasında olan bir otonom projemiz 
var. Hayata geçtiğinde Avrupa’da ve 
ülkemizde bir ilk olacak” dedi.

UZMAR UZMAR 
otonom otonom 

römorköre römorköre 
odaklanıyorodaklanıyor

UZMAR Tersanesi, Danimarka’nın 
Aarhus Limanı için inşa ettiği RAm-
parts 3000 römorkörünün ilk çeliğini 
kesti.

UZMAR’ın Avrupa’nın en iyi tersa-
nelerinden biri olduğunu ifade eden 

Kaptan Knud Erik Østerberg Hansen, 
“Bu projenin çok başarılı olacağına ve 
gelecekte UZMAR ile iyi ilişkilerimizin 
süreceğine eminim.” dedi.

“Hermes” ismini alan RAmparts 
3000 Sınıfı ASD römorkör 30 metre 
uzunluğunda ve 2 adet 2013kw mo-
tora sahip olacak. Hermes’in, en bü-
yük farkı ise Tandem modu adı verilen 
mekanik bir hibrit işleve sahip olması. 
Bu mod sayesinde römorkör daha 
güvenli ve çevre dostu bir kimliğe sa-

hip olmasının yanı sıra, aynı zamanda 
daha düşük işletme maliyeti ile görev 
yapabilecek.

UZMAR Yönetim Kurulu Başkanı 
Noyan Altuğ ise, Dünyanın birçok li-
manında UZMAR’ın inşa ettiği römor-
körler yıllardır güvenle hizmet veriyor. 
Hermes ile bu haritaya Danimarka’yı 
da ekliyoruz. Avrupa’nın önemli lima-
nı Aarhus’ta başlayacak yeni dönem-
de katkımız olması bizi gururlandırı-
yor.” diye konuştu.

Danimarka’ya Tandem modlu römorkörDanimarka’ya Tandem modlu römorkör
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İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezun-
ları Derneği ( DEFAMED ), vefat etmiş 
üyelerinden 1979 Güverte Bölümü 
Mezunu Kapt. Faruk Türker’in annesi-
ne nezaket ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz yıllarda hayata gözleri-
ni yuman Kapt. Faruk Türker’in Türk 
Silahlı Kuvvetleri Çamlıca Özel Bakım 
Merkezi’nde kalan annesi Sevime Ça-
kır bir süre önce dernek ile iletişime 
geçti.

Sevime Hanım kaybettiği oğlunun 
Balık Günü’nde İTÜ DEFAMED tarafın-
dan, 40. Mezuniyet yılı anısına üyele-
rine takdim ettiği anı madalyasını ken-
disi teslim almak istediğini iletti.

Dernek Sevime Hanım’ın bu duygu-

sal talebini hemen yerine getirdi. 

Dernek Koordinatörü Ceylan Ata-
tunç Eker, derneği temsilen rahmetli 
Kapt. Faruk Türker’in annesi Sevime 
Hanım’ı kaldığı merkezde ziyaret ede-

rek anı madalyasını kendisine takdim 
etti.

Duygusal anların yaşandığı buluşma-
yı ölümsüzleştirmek için bir de anı fo-
toğrafı çekildi.

İTÜ DEFAMED’den duygulandıran ziyaretİTÜ DEFAMED’den duygulandıran ziyaret
YDO 1979 mezunu rahmetli Kapt. Faruk Türker’in 40. yıl madalyası annesine verildi.
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32 Yüksek Denizcilik Okulu (YDO) 
1981 mezunu Kaptan Erol 
Gözen’in Bodrum’da yaşama 

hayali bir ilçenin kaderini değiştirdi. 
Kurduğu İMİ Koleji Bodrum’un en iyi 
okulu olmakla kalmadı, YDO kardeşli-
ği ruhuyla yetişen denizcilerin aynı za-
manda iyi birer eğitimci de olduğunu 
kanıtladı. 

Denizcilik Dergisi olarak bu sayıdan 
itibaren okulumuzdan mezun olup 
farklı sektörlerde başarılı olan me-
zunlarımızın hikâyelerine yer vermeye 
başlıyoruz. İlk konuğumuz, geçmiş 
dönemlerde YDO Mezunlar Derneği 
(DEFAMED) Başkanlığı ve DEFAV Yö-
netim Kurulu Üyeliği de yapan Kaptan 
Erol Gözen oldu. Erol Gözen soruları-
mızı şöyle yanıtladı: 

Hayat hikayenizi anlatır 
mısınız?

Samsun Bafralı bir anne, Giresun Ti-
rebolulu bir babadan 1959 Diyarbakır 
doğumluyum. 3 erkek kardeşin en kü-
çüğüyüm. Okul öncesi çocukluğumun 

1.5 yılını Diyarbakır’da, sonraki 3 yılı-
nı Ankara’da, peşine 3.5 yılı Ordu’da 
geçirdim. Hava astsubay olan babam 
emekli olduktan tekrar Ankara’ya 
yerleştik. 1977 yılında TED Ankara 
Kolejini bitirdim. ODTÜ Ekonomi veya 
İşletme okumak istiyordum. Puanım 
tutmasına rağmen liseyi doğrudan bi-
tiremediğim için giremedim. Ön kayıt-
la tıp fakültesine girme olanağı varken 
ben o arada aklıma düşen Yüksek De-
nizcilik Okulu Güverte Bölümüne ön-
kayıt yaptırdım. Kazanarak İstanbul’a 
gittim. 1981 yılında da okulumuzdan 
mezun oldum. Ortaköy’deki okulun 
son mezunlarındanım. 

Denizde bir süre çalıştıktan sonra 
askerlik hizmeti yaptım. Askerlik dö-
neminden sonra hem evlilikle birlikte 
oluşan koşullardan hem de sektörde-
ki kalifiye eleman ihtiyacından dolayı 
karada kalmayı tercih ettim. TED’de 
ortaokuldan beri arkadaş olduğum 
eşim de İTÜ mezunu kimya mühendisi 
olmasına karşın birlikte olmanın etki-
siyle denizcilik sektörüne girmişti. Za-

manın bilinen denizcilik firmalarında 
çalışmaya başladık.  1986-1989 yılları 
arasında 3 sınıf arkadaşımla birlikte 
Bodrum’da bir firma kurup yat işlet-
meciliğine soyunduk. 18 metre usku-
na donanım bir tekne yaptırdık.  Üç 
yıl kadar bir Fransız firmayla çalıştık. 
Bir büyüğümüzün bize dediğine göre 
bir kez çırak çıkmadan, yani iflas et-
meden iş hayatında başarılı olunamaz-
dı. Biz de olamadık, çırak çıktık. İstan-
bul’a döndük. 

Konteyner ağırlıklı olmak üzere çe-
şitli firmalarda çalıştıktan sonra 1994 
yılında İMİ Denizcilik Hizmetleri A.Ş.’yi 
kurduk. Konteyner hat acentalığı, 
gemi işletme ve chartering, taşımacı-
lık, lojistik derken 26. yılımıza geçtiği-
miz Kasım ayında girdik. Kurduğumuz 
ayrı ayrı şirketlerle lojistik, tarım işlet-
mesi, bilgi işlem ve reklam sektörlerin-
de şans aradık, dişe dokunur bir sonuç 
edemedik.  Bodrum kanımıza girmişti 
bir kez. 1996 ve 1999 yıllarında Bod-
rum Bitez’de toplamı 30 dönüm olan 
iki arazi satın aldık. İçinde malikane 

Bodrum Bodrum 
hayalinden hayalinden 
eğitim ışığı eğitim ışığı 
doğdudoğdu

Kapt. Erol Gözen
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diyebileceğimiz bir taş ev ile, 200 bü-
yükbaş hayvan kapasiteli, Muğla’nın 
üçüncü büyük besi çiftliğini kurduk. 
Dört yıl işlettikten sonra besi işini ka-
pattık. 2004-2010 yılları arasında çift-
liği yaz dönemlerinde haftalık, aylık ve 
sezonluk yabancılara kiraladık. Önem-
li ve uluslararası bilinen konuklarımız 
oldu. Hatırı sayılır iş ve arkadaşlık ilişki-
leri geliştirdik.

Bodrum’da bir denizcilik kursu, 
sonrasında meslek lisesi açmak üze-
re 2008 yılında İMİ Eğitim Kurumları 
A.Ş.’yi kurduk. Bürokrasiyi aşamadık. 
Sonrasında arayış ve  araştırmalarımız 

bizi önce TED Bodrum Koleji’ni kurma 
düşüncesine itti. TED merkezine baş-
vurda bulunduk. TED tercihini başka-
larından yana kullandı. Eğitim aklımıza 
düşmüştü bir kez. Önce Özel Sağlık 
Meslek Lisesi kurmaya kafa yorduk. 
Ondan da yönetmelik değişmesiyle 
son anda vazgeçtik. 2013 yılında Mi-
las’ta 22 dönüm bir arazi satın aldık 
ve 17,000 m2 kapalı alanı olan top-
lam 7 binadan oluşan 52 derslik ve 
1200 öğrenci kapasiteli eğitim kam-
püsümüzü inşa ederek 2015 yılında 
Anasınıfından Lise sona kadar eğitim 
veren İMİ Koleji’ni hayata geçirdik. Şu 
an Muğla ilinin en önde gelen okulla-
rından birisi.

25 yıllık bu süreçte 1998-2000 yıl-

larında YDO Mezunlar Derneği Baş-
kanlığı, aynı dönem DEFAV Yönetim 
Kurulu Üyeliği yaptım. 2009-2010 dö-
neminde Cenevre Üniversitesi  “Com-
modity Trading” Executive MBA  dip-
loma programını bitirdim. Programın 
en yaşılı (50 yaş) ve ilk Türk öğrenci-
siydim.

10 yıldır Zürih’te yaşıyorum. Evliyim 
4 yaşında bir oğlum var.

YDO günlerinden aklınızda 
neler kaldı? Yatılı eğitim 
faydalı mıydı?

Yüksek öğrenim düzeyinde abilik kar-
deşlik ilişkilerinin 
olduğu bir yatılı 
eğitim bir insanın 
karşısına çıkabi-
lecek en etkin, 
en verimli eğitsel 
olgu. İyi-kötü, 
doğru-yanlış, ka-
zanç-kayıp, daya-
nışma, paylaşma, 
dar alanda sosyal 
ilişki becerileri  
kader birliğinin 
yapıldığı bir or-

tamda insanda çok daha derin etki-
ler ve oluşumlar bırakıyor. Okuldaki 
amatör yatılılık yaşamı gemide meslek 
yaşamında profesyonelliğe bürünüyor 
ama ruhundan hiç bir sapma yapmı-
yor. Abilik, kardeşlik  dostluk ve arka-
daşlık ilişkileri içinde meslek başarıyla 
öğreniliyor ve sürdürülüyor. Bir nevi 
ahilik teşkilatı. 

YDO’dan akılda, okul sahilinde 
bankta oturup kitap okuduğum, ders 
çalıştığım, geçen gemilere bakarak, 
gelecek meslek hayalleri kurduğum 
anlar kaldı. Biz Anadolu’dan gelenler 
için yatakhanelerin hafta içindeki top-
lumsallığı, coşkusu, hafta sonlarındaki 
yalnızlığı, yoğun, derin arkadaşlıkların 
duyguları, paylaşımları kaldı. Çamaşır 

yıkamalar, asıp kurutmalar, kışın so-
ğuğunda kafayı çeşmenin altına so-
kup saç yıkamalar, haftada bir sıcak 
su duşları,  evden ve okuldan alınan 
harçlığın büyük bölümünü kısa süre-
de harcayıp cepte 5 TL (bir çay ya da 
belediye otobüsü bileti bedeli) ile bir 
haftaya direnmek kaldı.  Tabi akılda 
olaylardan çok sosyal ve mesleki ge-
lişimimi etkileyen, kendileri farkında 
olmasalar da benim ben olmamı şekil-
lendiren insanlar ve karakterler kaldı. 
Yeri gelmişken bazıları yaşama veda 
etmiş şu değerli isimleri kısa anılarla 
anmadan geçemeyeceğim. 

Kapt.Necmettin Akten; navigas-
yon dersi hocamız, aynı zamanda 
mezuniyet tezi hocam. Gemi stajımı 
ro-ro’da yaptığımı biliyor, tez konum 
da “ro-ro ve konteyner taşımacılığında 
ekipman kiralama (leasing)” Son sınıf-
ta navigasyon final sınavı yaparken 
beni dışarı alıp, “sen zaten bu derste 
çok iyisin, seni sınava sokmayıp tam 
not vereceğim. Bahçelievler, İ.Ü. İşlet-
me İktisadı Enstitüsünde davetli oldu-
ğum ve yaş meyve sebze ihracatında 
taşıma ile ilgili bir konuşmam vardı, 
sınavdan dolayı gidemiyorum. Senin 
gitmeni ve benim yerime orada ko-
nuşma yapmanı istiyorum” dedi. Ben 
şaşkınlık, korku, onur duygularının 
hepsini birden o saniyede yaşadım. 
Hocam nasıl, ben, olmaz, yapamam 
falan derken bu duygular içinde ken-
dimi Enstitüde birkaç hoca ve 30-40 
kadar öğrencinin önünde buluverdim. 
Hocamın kendi yerine koyacak kadar 
bana güvenmesi, topluluğa karşı ko-
nuşma fırsatı, bunu becermenin bana 
verdiği özgüven gibi ilk büyük ve zorlu 
adımları Necmettin Hocamın/Ağabe-
yimin sayesinde attım.

Kapt.Ferit Biren;  Transbal-
kan Denizciliğin kurucusu. O dönem 
iki adet modern ro-ro gemisi sahibi. 
Önce staj, sonra tezimi de yazmak 
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amaçlı ofiste part time konteyner 
kontrol ve takip işleri, mezuniyetten 
sonra da kısa bir süre 3.Kaptanlık yap-
tım. Ferit Kaptan, değerli ağabeyim 
şirketin Maçka Valideçeşme’de arşiv 
olarak kullandığı ama yarısı boş ter-
temiz evini kalmam için bana verdi. 
İstanbul’da ilk tutunmamı sağlayan, 
bir gencin elinden tutmanın, ona bir 
temel desteği vermenin ne demek ol-
duğunu farkettiren çok değerli insan.

Kapt. Gündüz Aybay;  Hukuk 
Hocam, herkesin hocası. Giyimiyle 
kuşamıyla, konuşmasıyla, dünya gö-
rüşüyle, dosdoğru, apaçık net düşün-
celeriyle büyük karakter. Yaşamımda 
her yönüyle örnek almaya çalıştığım, 
dostum diyebileceğim kadar insanı 
kendisine yakın hissettirten kişi. Ha-
yatımdaki en önemli kilometre taşı, 
bilge, çelebi insan.

Kapt.Halit Gürdeniz;   Liderlik Psiko-
lojisi ve Protokol dersi hocam. Kaptan-
lığın yöneticilik olduğunu düşünürken 
bana onun yöneticiliğin çok ötesinde, 
bir liderlik olduğunu anlatan, liderliğin 
ne olduğu hakkında farkındalık yara-
tan. Bana bu dersi en önemli ve en 
sevdiğim ders kılan değerli hocam/
ağabeyim.  Adab-ı muaşeretin yüksek 
öğretimini bu dersle verip, “denizci 
adam A’dan Z’ye adamdır, kavga da 
eder, vals de yapar” deyişiyle karakte-
rimi ve yaşamımı ne temele oturtaca-
ğıma karar verdirten önemli insan.

Stajyerliklerini yaptığım; dürüstlük, 
sevencenlik ve güvenilirliğiyle Gv 79 
Kpt.Ahmet Cem Sütunç; genel kül-
türü, entellektüelliği, güleryüzü ve 
pozitifliğiyle Mk.77 Müh. İlker Meşe; 
yaşam felsefesi, direnme, cesaret ve 
gerçekçiliğiyle Gv 77 Kpt. Kahraman 
Kahraman; entellektüelliği, espritüel-
liği, daha o zaman girişimci ruhuyla, 
yaşamı okuyuşu ve algılayışıyla Gv 79 
Kpt.Ahmet Ağaoğlu; hepsi bu dö-

nemde pekişen karakterime farkında 
olmadan etki etmiş, dokunmuş de-
ğerli ağabeylerim, meslekdaşlarım. 
Dünyada ya da ahirette, Allah hepsine 

selamet versin.

Eğitime girip kolej 
kurma fikri nasıl oluştu? 
Önümüzdeki döneme dair 
planlarınız nedir?

Eğitim hiç aklımızdan çıkmadı diyebi-
lirim. Evet biz denizciyiz ama eğitimi 
kutsayan, tutkulu bir eğitim düşkünü-
yüz. Denizcilik sermaye yoğun, risk-
leri yüksek, bilgi, öngörü ve analitik 
düşünce üzerine kurulu, uluslararası 
ilişkileri çok fazla olan entellektüel bir 
iş. Birçok sektörde olduğu gibi çoğu 
zaman biz de işi gereken standartlar-
da yapacak nitelikli çalışan bulmakta 
sıkıntı çektik. Gelişmekte olan bir ül-
kenin orta gelir tuzağını aşmasında 
tek yolun eğitimli ve nitelikli insanlar 
yetiştirmekten geçtiğinin hep farkında 
olduk. Bilinçaltımız, yönetim deneyi-
mimiz, finansmana ulaşma olanakla-
rımız olgunlaştığında da eğitime ciddi 
ölçüde bir yatırım kararı aldık. Oysa 
denizcilik sektöründeki işimiz ve bi-
rikimlerimiz bizi rahatlıkla yaşatacak 

düzeydeydi. Bir çeşit borç ödemek di-
yebiliriz. Geleceğe yönelik tek bir pla-
nımız var. Ülkenin yoğun ihtiyacı olan 
nitelikli insan yetiştirmek. 

Türk denizciliğinin 
geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?

Denizcilik sermaye yoğun bir iş. Tür-
kiye ise hem girişim hem de yatırım 
sermayesi  kısıtlı olan bir ülke. Doğu 
Karadeniz ve belirli aileler dışında ül-
kenin denizci karakteri olmaması da 
ayrı bir olgu. Dünya ticaretindeki du-
raklamaya da bakıldığında Türkiyenin 
orta sınıf tuzağını aşamadığı gibi daha 
uzun süreler buralarda kalacağı da 
öngörülebilir. Kısıtlı sermaye, yüksek 
risk. Bu nedenle bir iki çıkış tabii ki ola-
bilir ancak genel olarak Türk denizci-
liğinin geleceğinin daha uzun süreler 
konjonktürel nedenlerle bugünlerden 
farklı olacağını düşünmüyorum. 

Denizcilik sektöründe 
yatırım yaptınız mı, 
yapmayı düşünüyor 
musunuz?

İşimiz kuruluştan bu yana acentalık, 
brokerlik, liman hizmetleri üzerine ku-
rulu. Konteyner hat acentalığı yoğun-
laştığımız ve para kazandığımız alan 
oldu. Biz denizciliğe yatırım yapma-
dık. Büyük ihtimalle yukarıda sözünü 
ettiğim nedenlerle cesaret edemedik. 
Gemi işletme ve armatörlüğe yönelebi-
lirdik ancak gemi ve personel yeterlik 
standartlarının ticarete ve finansmana 
hakim gelişmiş ülkelerce çevre, can 
ve mal güvenliği gerekçesiyle giderek 
ağırlaştırıldığını, cezalar, mahkemeler, 
liman devleti kontrolleri, gemi bağla-
malarla boğuşulduğunu görmek bizi 
bu işten ayrıca uzak tuttu. 

Kısıtlı sermaye ile bu standartları tut-
turabilmeyi sürekli kılacak yatırım ya-
pamayacağımızdan çekindik. Cesaret 
eden meslektaşlarımız arkadaşlarımız 
oldu. Onları gerçekten kahraman ola-
rak görmek gerek.
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İZMİR Büyükşehir Belediyesi toplu 

ulaşımda deniz taşımacılığının payını 

artırmayı ve filoysunu modern, çevre-

ci, engelli kullanımına uygun gemilerle 

genişletmeyi sürdürüyor. Uğur Mum-

cu Arabalı Vapuru Çeliktrans Tersa-

nesi’nde düzenlenen törenle denize 

indirildi.

Çeliktrans Denizcilik Yönetim Kurulu 

Başkanı Ahmet Ötkür, suya indirme 

törenlerinin bayram olduğunu, bunun 

törenle kutlandığını söyledi. 

Ötkür, “Biz de bugün burada Uğur 

Mumcu Vapuru’nun inşa süresini ta-

mamladık. Denize indirildi. Denize 

indirilmesiyle birlikte gemi vasfını ka-

zanacak” dedi.

Uğur Mumcu Arabalı Vapuru suyla buluştuUğur Mumcu Arabalı Vapuru suyla buluştu
Uğur Mumcu Arabalı Vapuru Çeliktrans Tersanesi’nde düzenlenen törenle denize indirildi.

3636

DE
N

İZ
 G

Ü
N

DE
M



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TU1933-TPI tantm ilan 2019 - Denizcilik Dergisi.pdf   1   20.05.2019   11:10



İTÜ Denizcilik Fakültesi Güverte 
(2004) mezunu Levent Şen’in 2011 
yılında İstanbul’da, 2016 yılında da 

İngiltere’de kurduğu AR-GE firması 
Orka, sanal gerçeklik alanında dünya 
devleriyle yarışıyor. Orka 2019 yılında 
uluslararası 3 ödüle, 2020’de ise şu 
ana kadar 2 ödüle aday gösterildi.

Orka’nın başa güreştiği VR endüstri-
sinin 2024 yılında dünya çapında 44.7 
milyar dolar hacime ulaşacağı tahmin 
edilirken, sadece VR ile eğitimin dün-
ya ekonomisindeki hacminin 2030 
yılında 294 milyar dolar olacağı ön 
görülüyor.

Levent Şen henüz okul yıllarınday-
ken kafasında bir sanal eğitim gemisi 
tasarladı. Denizde çalıştığı yıllar bo-
yunca da bu fikrini nasıl ileri taşıyabile-
ceğini planladı. 2011 yılında ise Ar-Ge 
firması Orka’yı kurdu. Levent Şen, 9 
yılda dünya devleriyle boy ölçüşen, 
Türkiye’nin sanal gerçeklikte gururu 
olan Orka’yı Denizcilik Dergisi okurla-
rına anlattı:

Orka nasıl doğdu?
Genel olarak sorgulamayı ve içinde 

bulunduğu ortam, durum veya koşul-
ları daha iyiye nasıl götürebileceğini 
düşünmeyi seven bir insanım. Seçti-
ğim okulum ve mesleğim de bu yö-
nümü geliştirmemde fazlasıyla faydalı 
oldu. Denizcilik Fakültesinde öğrenci 
olduğum zamanlarda, okulumuzun 

idaresinde bulunan Akdeniz Eğitim 
Gemisi Orka’nın kurulmasının ilk to-
humlarını attı diyebilirim aslında.

Her şeyin temeli Akdeniz 
mi?

Ne yazık ki artık sadece anılarda kal-
mış olan Akdeniz gemisine, ilk defa 
okulumuzun oryantasyon eğitimi es-
nasında çıkmıştık. Sonrasında da bir-
kaç ders haricinde onu ziyaret etme 
fırsatımız olmadı. Bir devlet okulunun 
bir gemiyi idame etmesinin, onu işlet-
mesinin ve kullanmasının ne kadar zor 
olduğunu bizlere açıklamışlardı. An-
cak, her ne kadar Akdeniz ile sefere 
çıkamasak da, en azından onu o an 
ki mevcut durumundan daha etkili 
ve verimli kullanabilmemizin bir yolu 
olmalı diye düşünmeye başlamıştım. 
Daha sonra bu fikir sesli hale geldi ve 
bizim o zaman “Aktif Eğitim Sistemi” 
olarak adlandırdığımız bir proje oluş-
tu. Kısaca anlatmak gerekirse bu pro-
je, farklı sınıflardaki gönüllülerin bir 
araya gelerek tecrübe ve kıdeme göre 
edindikleri bilgi ve tecrübeleri daha alt 
sınıflara Akdeniz gemisinde anlatma-
sı, bunu yaparken de mezunlarla bir 
araya gelerek nesiller arasında bir bağ 
yaratılmasını amaçlıyordu. O dönem 
okulumuzun dekanı olan Sayın Prof.
Osman Kamil Sağ başta olmak üze-
re okulumuz yöneticileri ve Akdeniz 
gemisi kaptanları Sayın Kapt.Münip 
Baş ve Kapt.Ali Cömert’in sorumlulu-
ğu üzerlerine alması, gemi müretta-

Kapt. Levent Şen’in dört sene önce İngiltere’de kurduğu Orka, VR endüstrisinde daha Kapt. Levent Şen’in dört sene önce İngiltere’de kurduğu Orka, VR endüstrisinde daha 
şimdiden başa güreşiyor.şimdiden başa güreşiyor.

Sanal gerçeklikte devler Sanal gerçeklikte devler 
ligine çıktıligine çıktı
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batının da Akdeniz’in bir nevi hayata 
dönüyor olması heyecanına emekle-
riyle destek vermesi, Vakıf Başkanımız 
Sayın Müh.İlker Meşe’nin de maddi 
ve manevi destekleri ile bu proje ha-
yata geçti. Öğrenciler hafta sonlarını 
Akdeniz gemisinde geçirdi, her bir 
parçasına dokundu, kullandı, hissetti. 

Hep beraber yemeklerini pişirdi, me-
zunlarımızla bir arada sohbet etti ve 
uzun bir süre bizden sonra da bu akti-
vite devam etti. “Aktif Eğitim Sistemi” 
tanımlaması ve proje çıktıları o kadar 
beğenilmişti ki, o yıllarda IAMUS’in 
dergisinde örnek olarak gösterilmiş 
ve hakkında bir makale yayınlanmıştı. 
Bu proje benim için de; iş planlama-
sı yapma, organizasyon oluşturma, 
lojistik sağlama vb gibi kavramların 
edinilmesinde bir tecrübe olmuştu. Ve 
şu fikir zihnimde yer etmişti. “Bir dev-
let okulu, bu boyutlardaki bir gemiyi 
işletme riskini alamaz, ancak gerçek 
boyutlarda bir gemi, eğitimin kalitesi 
ve anlaşılırlığı açısından çok önemli. 
Bunun bir yöntemi olmalı…”

Denizcilik yaşantınızın 
nasıl bir etkisi oldu?

Denizcilik yaşantımın son iki yılında, 
görev yaptığım Genel Denizcilik’in Gü-
ney Kore ve Çin’de bulunan tersane-
lerde devam eden yeni inşa projeleri 
bulunmaktaydı ve ben de tersanede 
deneme seyri öncesinde görev alan 
ekipten biri olmuştum. Yaklaşık 2 yıla 
yakın bir süre boyunca gemilerde katıl-
dığımız testler, denetlemeler ve hazır-

ladığımız uygunsuzluk raporlamaları, 
asli görevimdeki operasyonel becerile-
rimi geliştirmeye başlamıştı. Örnekle-
mek gerekirse, daha önce sadece mi-
mic diagram üzerinden kurduğunuz 
bir yükleme veya tahliye operasyonu 
esnasında sürdürmüş olduğunuz farklı 
operasyonel süreçlerin, gerçek boyut-
larda nerelerde nasıl etkiler yarattığını 
ve nasıl bir harekete sahip olduğunu 
görebiliyordum. Çalışma sürecini bil-
mekten öte, çalışma prensiblerini de 
çok daha iyi anlamaya başlamıştım. 
Bu da net bir şekilde operasyonel ka-
zanımlarımı artırmıştı. İşte bu zaman 
dilimindeki yapılan gözlemler, okul yıl-
larımda aklıma takılan sorgunun son 
aşamasını oluşturdu. Hem Akdeniz 
gemisinde, hem de tersanedeki test 
süreçlerinde aslında beni geliştiren 
şeyin görsel öğrenme olduğunu anla-
mıştım. O zaman bu görselleştirmeyi 
bir şekilde diğerlerine ulaştırabilirsem, 
faydalı bir model geliştirmiş olabilirim 
dedim ve kendimi bu konularda geliş-
tirmeye başladım. İşte o zaman “Sanal 
Eğitim Gemisi” fikri olgunlaştı. Belli bir 
kabiliyet ve finansal güce geldiğimde 
de nihayetinde de doğru zaman geldi 
diyerek Orka’yı kurdum.

Kapt. Levent Şen’in eşi Kapt. Nildeniz 
Sütçü Şen de İTÜ Denizcilik Fakültesi 
Güverte 2004 mezunu ve Türkiye’nin 
ilk kadın kılavuz kaptanı olarak görev 
yapıyor.
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Nedir bu ‘Sanal Eğitim 
Gemisi’?

Sanal eğitim gemisi, Orka’nın başlıca 
kurulma sebebidir. Tamamen birebir 
boyutlarda ve yüksek görsel kalitede 
dijital olarak tasarlanmış, gerçek bir 
geminin manevra vb gibi tüm fizik-
sel simulasyonlarını içinde barındıran, 
kullanıcıların çeşitli seviyelerde öğre-
nimleri ve tecrübeleri edinebildikleri, 
tamamen operasyonel, kullanıcılarının 
ilerlemelerini ve eksikliklerini bulut 
tabanlı geliştirdiğimiz ODENES isimli 
analiz sistemimizle anlık olarak takip 
edilebilmesine olanak sağlayan, ger-
çek zamanlı bir eğitim simulasyonu ve 
gemisidir. Yaklaşık 6 yıl önce ilk pro-
totip versiyonu doğdu ve son 3 yıldır 
da İngiltere’de İngiliz Deniz Ticaret 
odasına bağlı MNTB (Merchand Navy 
Training Board) ile koordineli bir şekil-
de onların sistemine uygun bir şekilde 
gelişimini tamamlamak üzere olan bir 
projenin ürünüdür. Kullanıcılar eğer 
Sanal Gerçeklik gözlüklerine sahip-
lerse bu deneyimi Sanal Gerçeklikte 
yaşayabilecekleri gibi, normal bir bilgi-
sayar oyunu formatında kendi bilgisa-
yarlarına indirerek, kendi öğrenme ve 
edinimlerini de sürdürebilirler.

Orka sadece denizcilik 
alanında mı var?

Altında barındırdığı teknoloji ve de-
tay sadece denizcilik sektöründe de-
ğil, diğer endüstrilerde de fazlasıyla 
üzerimize dikkatlerin çekilmesini sağ-
ladı. Geçen sene Orka’nın aday göste-
rildiği ödüllerin tamamı bu projedeki 
teknoloji ve hedeften dolayıdır.

Nedir bu ödüller?
Bunlardan ilki “International 

VRAwards”. Bu organizasyonu VR 
dünyasının Oscar’ları olarak da ni-
telendirebiliriz. Tamamen sektörün 
uzmanları tarafından oluşan 80 civa-
rı juri tarafından yapılan değerlendir-
meler sonucu finalistler ve kazananlar 
belli oluyor. Biz de bu ödüllere “VR 
Education and Training of the Year” 
kategorisinde aday gösterilen 10 fir-
madan birisi olduk.

Diğer adaylığımız Virtuality XR Awar-
ds. Bunda da benzer bir kategori olan 
ancak XR’ı kapsayan “XR Training 
Simulation of the Year” kategorisin-
de aday gösterilen 3 firmadan birisi 
olduk.

Bizim için duygusal anlamda en kı-
vanç verici adaylık ise MaritimeUK 
ödülleriydi. O sırada İngilterede daha 
3.yılımızdaydık ve ilk defa düzenlenen 
bu onur ödülüne Orka, “Future Skills” 

dalında “The Nautical Institute” ve 
“Cornwall Maritime Academy” ile bir-
likte aday gösterdi. Bunların hiçbirini 
kazanamadık ama bizim için büyük bir 
motivasyon ve gurur oldu.

Sanal Eğitim 
Gemisi’ni Türkiye’de 
değerlendirmediniz mi?

Bu soruya şu şekilde bir parantez 
açarak cevap vermek isterim. “Sanal 
Eğitim Gemisi” ile ilgili yaklaşık 1.5 yıl 
kadar önce biz Deniz Ticaret Odası ile 
görüşerek ülkemiz denizcilik öğrenci-
lerinin faydalanabilmesi için temasta 
bulunduk. Hatta o zaman önerdiği-
miz şey; zaten çok büyük bir kısmı ta-
mamlanmış olan bu projenin ülkemiz 
denizcilik eğitimine, öğrencilerin staj 
defterlerine göre tekrar düzenlene-
rek/revize edilerek tüm denizcilik öğ-
rencilerinin kullanımına ücretsiz sunul-
masıydı. Kendilerinden talebimiz ise, 
bu güncelleme için gereken maliyetin 
karşılanmasıydı. Yani kar amacı güt-
meden, tüm öğrencilerin faydalana-
bilecekleri, okulların da kendi öğrenci-
lerinin ilerlemesini takip edebilecekleri 
bir platform önerisiydi. Ama beklediği-
miz ilgiyi bulamadık ve geçmişte kaldı. 
Bu yıl da, mevcut pandemi dolayısıyla 
öğrenciler açık deniz eğitimi yapa-
bilecekleri gemi bulmakta problem 
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yaşıyorlar. Sadece Türkiye değil, tüm 
dünya aynı durumda takdir edersiniz. 
Müh. Erkan Dereli ve Kapt. Koray Ka-
ragöz desteğiyle Türkiye Denizcilik Fe-
derasyonu’nun ve başta Prof. Dr. Öz-
can Arslan olmak üzere İTÜ Denizcilik 
Fakültesi’nin çabası ile bu proje tekrar 
gündeme getirildi ama yine olumlu bir 
ilerleme kaydedilemedi. Eğer destek 
sağlamak isteyenler olursa bu projeyi 
tekrar gündeme getirmek istiyoruz.

Yurt dışında ilgi nasıl?
Yurtdışında bu proje ile ilgili ciddi iler-

lemeler kaydettik. Dünyanın en büyük 
gemi işletme firmalarından bazıları, 
kendi sponsor oldukları stajyerleri he-
defleyerek, kendi özellerinde bu siste-
mi kurdurmak için bizimle görüşüyor. 
Örneğin V.Ships yaklaşık 1500 stajyer 
ve görev yükseltmesi vermeyi planladı-
ğı zabitler için kendine özel bir Sanal 
eğitim gemisi simülasyonu üretmemiz 
için bizimle uzun süredir temasta. Bu 
örneği de, sistemin sektörümüzde 
oluşturduğu ilgiye örnek göstermek 
için veriyorum. Diğerler taleplere ticari 
sır diyelim.

Bu yıl da ödüllerde aday 
mısınız?

VRAwards 2020 içerisinde 2 kate-
goride birden Orka ödüle aday gös-
terildi. Bunlardan birisi geçen sene de 
aday gösterildiğimiz “VR Education 
and Training of the Year” kategorisi. 
DHL Supply Chain için yapmış olduğu-
muz bir VR eğitim platformu ile yarı-
şacağız.

Diğer kategori ise benim için çok 
özel ve önemli bir kategori olan “In-
novator VR Company of the Year”. 
Yani artık ürettiğimiz projelerle değil, 
yaptığımız geliştirmeler ile Dünyada 
VR endüstrisine etki eden ve onu şekil-
lendiren 8 firma arasında gösterildik. 
Takdir edersiniz ki bu yıllardır süren 
emeğin güzel bir takdiri. Kazanıp ka-
zanmayacağımızı bilmiyorum. Şansı-

mız çok yüksek ama ra-
kipler de çok güzel işlerle 
karşımızda.

Bu kategorinin diğer bir 
güzel yanı ise, adaylığı-
mızın denizcilik sektörü 
hedeflenerek üretilmiş 
olan bir teknoloji/ürün ile 
gelmiş olması. Gemilerde 
bulunan VDR kayıtlarını, 
Sanal gerçeklik sistemimiz içerisinde, 
dışarıdan hiçbir ek veri girişi olmadan 
1e1 olarak tekrar canlandırabiliyoruz. 
Yani sizi zamanda geri götürebiliyor 
ve olay yerinin içerisine sokabiliyoruz. 
Özellikle gelenekçi yapısıyla bilinen ve 
her yeniliğin öncelikle biraz dirençle 
karşılaştığı bu sektörde üretilen bir 
ürünün, tüm endüstriler içerisinde en 
inovatiflerden biri olarak gösterilmesi 
üzerinde durulması gereken bir konu 
olmalı.

Orka bugünlere nasıl geldi?
Bu sorunun cevabı biraz uzun olabi-

lir. Kısaca, aile desteği, doğru mentor-
lar, doğru müşteri, doğru ekip, doğru 
strateji, cesaret, verimli çalışmak ve 
biraz da şans. “Bir fikrim var ve ben 
böyle bir şey yapacağım” dediğimde 
öncelikle ailemin, ve sevgili eşim Kapt.
Nildeniz Sütçü Şen’in desteği çok 
önemliydi. Arkadaşlarımın bana olan 
inancı ve desteği paha biçilemezdi.

Öğrencilik yıllarımın ilk yıllarından 
beri beni fikirleriyle etkileyen çok de-
ğerli insanlar oldu. Onlarla yaptığım 
sohbetler, onların tecrübelerinden 
faydalanmamı sağladı.

Kapt. İlhan Önerdem, Kapt. Tahir 
Sarıoğlu, Kapt. Ferit Biren sayesinde 
denizcilik kültürünü ve disiplinini öğ-
rendim. Kendilerini büyük bir saygıyla 
anıyorum. Kapt. Tayfun Sözer saye-
sinde iyi bir yöneticinin nasıl olması 
gerektiğini öğrendim. Kapt. Uğur Ziya 

Soku sayesinde mutevazılığı, olayla-
rı sakince irdelemeyi öğrendim. Hoş 
mütavazılık konusunda bazen hata 
yapıyor olabilirim. Kapt. Suat Hayri 
Aka ve Müh. Turgay Kaya sayesin-
de mücadeleyi öğrendim. Müh. İlker 
Meşe ve Müh. Feramuz Aşkın sayesin-
de girişimciliği öğrendim. Müh. Sena 
Nomak sayesinde çabalamak ve eme-
ğin neler getirdiğini öğrendim. Ve tabi 
ki üstümde en çok emeği olan sayın 
Kapt. Enver Bilgi, aldığım kararlar ön-
cesinde benle çok değerlerli saatlerini 
harcayan ve bana uluslararası başarı 
yakalamanın mümkün olduğunu öğ-
reten kişi. Lütfen ismini şu an saya-
madığım kişiler de gücenmesinler, 
herbirinin katkısı kalbimde. Etrafınızda 
böyle isimler mentor olursa, ve siz bu 
tecrübeleri almak isterseniz, hayatta 
bir kaç adımı daha hızlı atma şansınız 
olacaktır.

Orka’nın yerli çözüm 
ortakları oldu mu?

Orka kurulduğundan bu güne kadar 
hizmetlerini ilk başta belirlediği bazı 
firmalara sunmaya gayret etti. Özellik 
bir Ar-Ge firmasıysanız ve yeni ürünle-
rinizi ticarileştiriyorsanız, kurmuş oldu-
ğunuz strateji ve iş planı tek başlarına 
yeterli olmuyor. Bu inovatif süreçte 
sizinle beraber hareket edecek çözüm 
ortalarınıza ihtiyacınız var.

Benim ilk günden beri hedefim ta-
mamen yurtdışıydı. Ancak yurt dışına 
açılmadan önce elinizde kuvvetli refe-
ranslar olması gerekiyor. Buna göre de 

Kapt. Levent Şen ve İngiltere Ulaştırma eski Bakanı, 
Parlamento Üyesi Nusrat Ghani

41

DE
N

İZ
 G

Ü
N

DE
M

DenizcilikDergisi  I  Mayıs - Ağustos 2020



bir strateji geliştirmiştim. Limanlardan 
ilk müşterimiz Evyapport olmuştu, çok 
büyük bir online eğitim yapısını onlar-
la beraber oluşturduk. Başta Kapt.Ali 
Keskin olmak üzere tüm ekipleri özve-
ri ve anlayışlı bir şekilde koordine oldu 
ve çalıştı. Kendilerinin bu inovatif ya-
tırımları, destekleri ve talepleri bizleri 
de geliştirdi.

Gemi işletmecilerinden Arkas Deniz-
cilik ile 3 yılı aşkın bir çözüm ortaklığı-
mız oldu. Öncelikle eğitim konusunda 
verdikleri önem bakımından ülkemizin 
önde gelen gemi işletme firmaların-
dan oldukları kanaatimi belirtmek 
isterim. Öyle ki, onlarla yaptığımız 
toplantılara sadece Eğitim Departma-
nı değil, tüm üst düzey yöneticileri 
ile katılırlardı. Her biri, o değerli va-
kitlerini o toplantıda geçirir ve emek 
harcardı. Başta Kapt. İbrahim Kontay-
tekin olmak üzere, tüm yöneticilerin 
bu şekilde bir emek veriyor olması bir 
firmanın eğitim politikalarındaki cid-
diyeti de örneklemiş oluyordu. Genel 
olarak yenilikler üst düzey yöneticiler 
tarafından dirençle karşılanır ama en 
azından bizim yaşadığımız tecrübe-
de, yenilikler onlar tarafından filolara 
benimsetiliyordu ki bu da son derece 
önemlidir. Profesyonel yaklaşımlarla 

çözüm ortaklığımız sistemlerimizi ve o 
süreçte ürettiğimiz prototiplerimizi ge-
liştirmemizde çok büyük katkı sağladı. 
Uluslararası kural ve/veya gereksinim-
lerden ötürü değil, gerçekten fayda-
sına inandıkları için eğitime yaptıkları 
yatırım ve emek gerçekten fazlasıyla 
takdir edilmeli.

Evyapport, Arkas gibi çözüm ortaklı-
ğı kurduğunuz firmalarla büyümek sa-
nırım en doğru ve de riskli stratejiydi. 
Kaliteli bir ekibimizin olması, Ar-Ge ya-
tırımlarımızın tamamının öz sermaye 
ile yapılmış olması ve tabi ki yurt dışına 
açılmış olmak diğer etkenlerdi. Bizim 
tecrübemize göre yurt dışı firmalarda 
sadece “Evet” veya “Hayır” var. “Bel-
ki” ya da “Sen şu işi bir yap bak sonra 
çok daha büyük işler yaparız” yok. Bu 
da bir firmanın hayatta kalması için o 
kadar önemli ki!

Yurt dışına açılma nasıl 
oldu?

İşte biraz önceki soruda eksik kalan 
şans kısmı aslında bu sorunun ceva-
bında anlatılmış olacak. Doğru za-
man, doğru yer ve tabi biraz da şans/
kader… OCIMF’in bir toplantısına ka-
tılan Sayın Selim Güngen bize yurtdışı 
kapısını aralayan kişidir. OCIMF’in ko-

mitelerinden birisi olan STS komitesi 
toplantısında, yaşanan problemleri 
önlemek için yapmayı planladıkları bir 
eğitim demosu gösterilmiş. Toplantı-
nın kahve arasında Selim Bey, gördü-
ğü demo üzerine, böyle bir işi yapabi-
lecek bir firma olarak Orka’yı önermiş. 
Bunun ardından da bizimle temasa 
geçtiler ve çözüm önerimizle ilgili bir 
sunum yapmak için bizi İngiltere’ye 
davet ettiler. Valizimizi hazırladık, 
OCIMF’e gittik, yaşadıkları problemi 
nasıl çözebileceğimizi anlattık ve işi 
hala denizcilik sektöründe marketin 
en büyük pay sahipleri olan firmaların 
elinden aldık. Yaptığımız iş o kadar 
beğenildi ki, buna sponsor olan firma 
tarafından yüzde 15 bonus ödemesi 
yapıldı ve sonrasında da zaten bu re-
ferans ile ilerlemeye başladık.

Tüm yurt dışı serüveni 
böyle mi başladı?

Aslında ilk fitili bu ateşledi. Biz o 
dönemde Teknopark Istanbul içerisin-
deki Start-Up firmalarından birisiydik. 
Teknopark Istanbul bizi Birleşik Kral-
lığın Ulusalararası Ticaret ve Yatırım 
birimi ile tanıştırdı. Normalde bu birim 
büyük firmaların ana merkezlerini Bir-
leşik Krallığa taşıması için çalışan ve 
danışmanlık veren bir birimdi. Ancak 
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onlar da, stratejilerinde bir revizyon 
yaparak, ileride büyüme potansiyeli 
olan firmalara da destek olmaya baş-
lamışlardı. Kendilerinin destekleri ile 
İngiltere’de de Orka kurulumunu yap-
tı. Sağladıkları destek sadece firma 
kurulumu da değildi, işimizle ilgili bize 
danışmanlar atandı, sorduğumuz her 
soruya uzmanları tarafından cevap ve-
rildi. O dönemde Orka, bu şekilde da-
nışmanlık verilen start-up boyutundaki 
firmaların ilkelerinden biriydi. Ekipleri 
bizi gerçekten değerli gördü ve bunu 
hissettirdi. Düzenledikleri “Teknoloji 
Yatırımları” temalı konferans ve etkin-
liklerde kendimizi dev firmaların CEO 
ları ile panelist olarak bulduk. Göster-
dikleri değer firmanın cirosuna değil, 
yapılan işlereydi ve herkes için aynıydı.

Orka İngiltere’de nasıl 
büyüdü?

İngiltere’de firma olarak var olma-
ya başladıktan sonra da sıra sesimizi 
orada duyurmaya gelmişti. Sonuçta 
yurtdışında işe yapmakla ilgili çok tec-
rübemiz yoktu. Hatalar yaptık ve bun-
lardan dersler çıkardık. Nasıl toplantı 
yapılacağını onlarla öğrendik. Çok 
riskler aldık ve cesaretle uzun süreli 
oyunlar kurduk. Bu iki hamleyi tek bir 
anı ile örneklemek isterim.

Her iki yılda bir düzenlenen “London 
International Shipping Week – LISW” 
vardır. Sektörün ciddi oyuncularının 
bir araya geldiği bu buluşma bir hafta 
boyunca yüzlerce etkinlik ile devam 
eder. LISW 2017’e biz katılmak istedik 
ve sonra, o zaman için bize büyük bir 
yük getirecek olmasına rağmen, “Ne-
den sponsor olmuyorum ki?” diye dü-
şünerek sponsorlardan birisi olduk ve 
LISW 2017’e dahil olduk. Sponsorlar 
listesindeki her firma, endüstrinin için-
dekiler tarafından biliniyor, Orka hariç 
tabi ki. Orka bilinirliği, en azından isim 
olarak katılımcılar arasında var olmaya 
başlamıştı. Sponsorluğumuzu kullana-

rak çok özel toplantılara da girmeye 
başlamıştık. Bunlardan birisi “Ship Ma-
nagers” toplantısıydı. Sektörün ulusla-
rarası önde gelen işletme firmaları ve 
armatörler bir araya gelmiş, düzenle-
nen panellerde management firmaları 
kendilerini ön plana çıkararak PR ya-
pıyorlardı.

Unutamadığınız bir anı var 
mı bu süreçte?

İsmini vermeyeyim ama önde gelen 
işletmecilerden birisi bir panel esnasın-
da denizcilik eğitim piyasasının lideri 
konumundaki bir firma ile yenilikçi 
eğitim çözümleri geliştirdiğini ana te-
maya oturtarak uzun bir sunum yaptı. 
Kahve arası verildiğinde kendisinin ya-
nına gittim ve paneldeki sunumu için 
teşekkür ettim. Ardından da kendisine 
kartımı uzatarak şunu söyledim; “Su-
numunuz oldukça etkileyiciydi. Eğitim 
teknolojilerine yapmış olduğunuz yatı-
rım sizin bunu ne kadar ciddiye almış 
olduğunuzu gösteriyor, tebrik ederim. 
Ancak yaptığınız bu yatırımın daha 
etkili, kaliteli ve işe yarar olmasını is-
tiyorsanız, bana kartımdaki iletişim 
bilgilerinden ulaşabilirsiniz”

Bu cümlem onu rahatsız etmişti ve 
bana nazikçe sunumu pek iyi dinle-
memiş olmam gerektiğini, çünkü za-
ten sektörün en iyisiyle çalıştıklarını 
söyledi. Teşekkür ettim ve yanından 
ayrıldım.

Risk almış ve hedefime ulaşmıştım. 
Nasıl mı? O firma zaten buna ciddi bir 
yatırım yapmış ve uzun süreli bu yatı-
rımda ilerleyecekti, benim için bir müş-
teri potansiyeli değildi. Ama ben onla 
bu konuşmayı yaparak, kendimi sa-
londaki diğer katılımcılara duyurmuş-
tum. Birkaç dakika bile geçmeden, 
diğer işletme firmalarının üst düzey 
yöneticileri yanıma gelmeye başladı ve 
onlar için ne yapabileceğimizi sorma-
ya başladı. Etkinliğin sürdüğü günler 

boyunca bir araya geldik, daha sonra 
da kendilerini faaliyet gösterdikleri ül-
kelerde ziyaret edip çeşitli işbirliklerine 
başladık. Şu an temasta olduğumuz 
dünyanın önde gelen gemi işletme 
firmaları ve armatörleri ile tanışmamız 
böyle oldu.

Daha nice örnekler verebilirim. An-
cak ana nokta sadece biraz cesaret! 
Küçük sularda değil, engin denizlerde 
boğulma riskini almak lazım.

Orka’dan gelecekte ne 
bekliyorsunuz?

Orka, ilk baştada belirttiğimiz gibi 
bir Ar-Ge firması ve sürekli yeni pro-
jeler üzerine çalışarak ürünler ortaya 
çıkarma planında ilerliyor. Kısa bir 
süre önce, başka bir Ar-Ge firması ile 
ortak yürüttüğümüz çalışmalar netice-
sinde, öncelikle denizcilik sektöründe 
kullanılmak üzere “Marinspector” 
isimli uzaktan gemi, platform ve tesis 
denetlemesi yapılmasını sağlayan bir 
platformu piyasaya sunduk. Özellikle 
pandemi dönemine denk gelmesi de, 
bizim için doğru zamanlama oldu. 
Ürüne ciddi bir talep var ve kullanımı 
yaygınlaşıyor. Sanırım 5-6 ay içerisinde 
iyice kendine yer etmiş olur.

Şu an iş ortağımız olan Zenith Gemi 
İşletmeciliği için üretilen yenilikçi simü-
lasyon uygulamalarımız var. Onlar da 
kısa bir süre sonra, Zenith haricinde 
diğer gemi işletme firmalarına ve ar-
matörlere duyurulmaya başlayacak. 
Ayrıca uzun süredir üzerinde çalıştığı-
mız ve birkaç ay sonra aktif edilecek 
olan yenilikçi bir crewing platformu 
ürünü sektöre girecek. Ülkemiz deniz-
cileri öncelikli olmak üzere, denizciler 
ile firmaları bir araya getiren, altında 
kayda değer algoritmalar bulunduran 
bu platformun da sektörde yer ede-
ceğini düşünüyoruz. Ve daha bir çok 
yeni proje… Orka, yeni çözümler ile 
karşımıza çıkacak.
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Yüksek Denizcilik Okulu Gü-

verte bölümünden 1959’da 

mezun olan Erol Büyükdora 

kaptan dünya denizlerinde 50 yıl ge-

çirdi. Eşiyle yaptığı seyirlere, zamanla 

çocukları da katıldı. Erol Kaptan’la 

tirbünlü gemilerde başlayan, modern 

gemilerde devam eden denizcilik ya-

şantısını konuştuk. Erol Kaptan Or-

taköy’deki okulun mezunlarından. 

Babası demiryollarında çalıştığı için 

çocukluğu şehir şehir gezerek geçti. 

Yozgat’ta dünyaya gelse de, aslen 

Rumeli göçmeni bir ailenin üyesi. Okul 

seçiminde babası gibi gezmeyi çok 

sevmesinin rolü büyük oldu. Yüksek 

Denizcilik Okulu’na girdi ve denizcilik 

macerası böylece başladı. Erol Kaptan 

okul yıllarını ve denizcilik yaşamını şöy-

le anlattı:

Denizi çok sevdim
Okula isteyerek girdim. Gezmeyi 

çok seviyordum. Değişik ülkeler, coğ-

rafyalar görmek istiyordum. Denizci 

oldum. Denizi gerçekten çok sev-

dim. Uzun seferler beni hiç rahatsız 

etmedi. Hep öyle seferlere çıkmak 

istedim. İlk olarak Deniz Nakliyat’ın 

gemilerinde başladım. Yozgat gemi-

siyle Amerika hattında çalıştım. Tir-

bünlü bir gemiydi bu. Kaptan olmam 

ise batan Amasya gemisinde oldu. O 

gemi 1970 yılında battı. Manisa’da, 

Yozgat’ta, Çoruh’ta kaptanlık yaptım. 

Emekli olduktan sonra da denizi bırak-

madım. Akmar’da, İnce Denizcilik’te, 

Kalkavan Denizcilik’te çalışmayı sür-

YDO Güverte 1959 mezunu Kaptan Erol Büyükdora, tirbünlü gemilerle başlayıp YDO Güverte 1959 mezunu Kaptan Erol Büyükdora, tirbünlü gemilerle başlayıp 
modern gemilerle sona eren meslek hayatını anlattı.modern gemilerle sona eren meslek hayatını anlattı.
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Evlenip gemiye çıktık
Evlendikten sonra eşimle birlikte 

gemiye çıktık. Çocuklar doğduktan 

sonra hep beraber gemiye çıktık. Ço-

cuklar okula başladı, yaz tatilini bekler-

lerdi. Yazları gemiyle sefere giderdik.

İspanya’daki Türk hırsız
Abidin Kaptan’la birlikte İskende-

run’dan hareket ettik. Yozgat gemisi 

ile ABD’ye gidiyorduk. İspanya’da ya-

kıt ikmali yapıyoruz. Ben üçüncü kap-

tanım o dönemde. Personel ve kaptan 

dışarı çıktılar. Nöbetçi olarak ben kal-

dı. Acenta 25 yaşlarında, yapılın bir 

Türk genci getirdi. Gümrükçüler de 

yanında. Yunan gemisinden almışlar. 

‘Bu sizinle birlikte Türkiye’ye döne-

cek’ dediler. Genç adam bana diyor 

ki, ‘Ben burada durmam. Yüzerek ka-

raya çıkacağım. Karşıya geçeceğim.’ 

Gümrükçülere dedim ki ne yapacağız 

bunu. Gümrükçüler de beklediler. 

Abidin Kaptan geldi sonra. Meğerse 

Yunan gemisinin kaptanıyla anlaşmış-

lar. Polisler Abidin Kaptan’a teslim 

etti genci. Kaptan da kıyamadı gencin 

anlattıklarına. Çocuğun tarafını tuttu. 

Götürmem dedi ama nafile. Gemi tam 

rıhtımdan ayrılırken çocuk suya atladı. 

Sonra polisler bacaklarından vurdu 

onu. Gemiyi tekrar yanaştırdılar. Bizi 

de mahkemeye çıkarttılar. Her şeyi 

anlattım. Hakim aynısını yazmayınca 

tekrar yazdırdım. Sonra çocuğu hasta-

nede bırakıp yola çıktık. İskenderun’a 

geldiğimizde gemiye polisler geldi. 

Çocuğu sordular. İzmir’e geldik po-

lisler yine gelip çocuğu sordular. As-

keriye’den bir şeyler çalmış. Hırsızlık 

yapmış. Bir kadını da dolandırıp yurt 

dışına kaçmış meğerse bu genç. Onun 

için gelmek istemiyormuş memlekete.

Amerikalıların silah oyunu
Amerika’da silah almak serbest. An-

cak kimliğinizi veriyorsunuz, kopyasını 

alıyorlar. Bizim mürettebat da silah al-

mış oradan. Sonra hareket etmeden 

askerler gemiye geldi. ‘Getirin taban-

caları’ dediler. Bizimkiler başta yok 

dese de, Amerikalıların ellerinde isim 

listesi var. Bizimkiler ambarlara sakla-

dıkları silahları mecburen çıkartmak 

zorunda kaldı. Silahları alıyorlar, pa-

ranızı da iade etmiyorlar. Bunların da 

silahları gitti. Paralarını da alamadılar.
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Halatlarımızı satın 
aldık

Pakistan seyahatimizde o kadar 

deniz yedik ki, herkes perişan. Sa-

bah yanaşacağız. Sabah bir kalktık 

ki geminin hiçbir halatı yok. Hepsi-

ni çalmışlar. İlhan Kaptan ‘ben ha-

latlarımı tanırım’ dedi. Acenteyle 

beraber gittik, halat satan yerleri 

dolaşıyoruz. İlhan Kaptan halatları 

satan yerde tanıdı. Adam Yunan 

gemisinden aldığını söylüyor. Son-

ra kendi halatlarımızı para vererek 

satın aldık.
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Fareleri kapanla temizledik
Yozgat gemisiyle ABD’dedeydik. 

Uzun süre yük bekledik. Sonra buğ-

day yükü geldi Pakistan’a. Geldiler 

kontrol için. Gemide çok fare oldu-

ğunu, temizlersek yükü vereceklerini 

söylediler. Biz de temizlik şirketlerine 

müracaat ettik. En ucuz teklif vereni 

de çağırdık gemiye. Bunlar kapanla 

temizliyorlar fareleri. Her gün gemiye 

geliyorlar, kapanlara yem koyuyorlar, 

yakalanan fareleri de alıp gidiyorlar. 

Cumartesi-pazar günü tatil olduğu 

için gelmediler. Bizim gemiciler yem-

leri değiştirdi. Amerikalılar pazartesi 

günü geldiklerinde çok mutlu oldular. 

Temizlendi gemi, buğday yükledik. 

Güney Afrika’dan Ümit Burnu’na, ora-

dan da Pakistan’a kadar gittik.

Gemideik  davetsiz yolcular
Meriç gemisinde çalışıyordum. Cibu-

ti’den kalktık. Burada bir çocuk gizlen-

miş gemiye. Bizi Japonya’ya gidiyor 

sanıyormuş. Biz ise Somali’ye geç-

ti. Hemen yanındaki devlet. Bulduk 

bunu. Çocuk yalvarıyor ‘beni indir-

meyin’ diye. Hepimiz kendi aramızda 

para topladık. Çocuğa verdik. Mutlu 

oldu. Öyle indirdik gemiden. O yıllarda 

Somali’de Çevik Bir Paşa görevdeydi. 

Bizi de devat etti birliğine. Gidip mi-

safiri olduk.

Bir başka kaçak yolcu macerası da 

Rotterdam’da oldu. Limana yanaştık-

tan sonra polisler geldi gemiye. Yan-

larında da küçük bir çocuk var. ‘Bunu 

siz getirdiniz’ diyorlar. Yok dedim ama 

meğerse bu çocuğun annesiyle babası 

ayrılmışlar. Kalktığımız limanda çocuk 

gelip durumu anlatmış, Rotterdam’a 

annesine gideceğini söylemiş. Bizim 

yağcılar oradan kalkarken çocuğu ma-

kine dairesine almışlar ve saklamışlar. 

Bizimle birlikte gelmiş Roterdam’a.

İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı ( DEFAV) Yönetim Kurulu Başkanı Müh. İlker Meşe ve Mustafa 

Mükan, Kapt. Erol Büyükdora ve ailesini evlerinde ziyaret etti.
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The modern, compact and fuel 
efficient engine in its power range 
for the marine market

The new engine is an integral element within Wärtsilä’s Smart Marine vision for 
the future of shipping, whereby optimal efficiency, safety, and environmental 
sustainability will be the key pillars in achieving and maintaining profitable 
operations for ship owners and operators.

Wärtsilä 14

TMMOB Gemi Makineleri İşlet-
me Mühendisleri Odası tara-
fından yayınlanan Journal of 

ETA Maritime Science (JEMS) Dergisi, 
Clarivate Analytics tarafından yayım-
lanan “Web of Science (WOS)” kap-
samındaki bilimsel atıf indeksi olan 
Emerging Sources Citation Index (ES-
CI)’de yer almaya hak kazandı.

Üç yıldır izleniyordu
Üç yıldan beri Clarivate Analytics’in 

izlemesinde olan JEMS, 2020 Temmuz 
ayında yapılan editör değerlendirme-
lerinden de başarılı bulunarak ESCI 
kapsamına girmeye hak kazandı. Dün-
yadaki en prestijli akademik dergilerin 
atıf indeksi olan WOS kapsamında 25 

bine yakın aka-
demik yayın 
bu lunurken , 
bu dergiler, 
yüksek düzey-
lerde editöryal 
titizliği olan ve 
en iyi uygula-
ma gösteren 
dergileri arasından seçilerek “Core 
Collection” adı altında listeleniyor. 

2013 yılında akademik yayın hayatı-
na başlayan JEMS, ilk olarak 2014 yı-
lında DOAJ indeksine girerek kalitesini 
ispat ederken, 2015 yılında ise “Index 
Copernicus” atıf indeksine girdi. Aynı 
yıl, TÜBİTAK TR indekslerine girmeye 
hak kazanan JEMS’in kısa özgeçmişi-

nin arkasında önemli bir takım bulu-
nuyor.

Dergiye jemsjournal.org bağlantı-
sından ulaşılabiliyor.

JEMS ESCI’ya girdiJEMS ESCI’ya girdi

Dergiye ulaşmak için 
yandaki QR Code’u 

taratabilirsiniz.
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Yüksek Denizcilik Okulu (YDO) 
1984 Güverte mezunu Kapt. 
Mesut Öztürk, genel sekreter 

yardımcılığını yaptığı Mersin Deniz Ti-
caret Odası’nın (MDTO) genel sekre-
teri oldu.

Halen Türkiye Denizcilik Federasyo-
nu (TÜRDEF) Mersin Temsilciliği göre-
vini de yürüten Kapt. Mesut Öztürk, 
deniz hizmetlerinin ardından Deniz-
cilik Müsteşarlığı Mersin ve Samsun 
Bölge Müdürlüğü ile Denizcilik Müste-
şarlığı’nda Müsteşarlık Müşaviri olarak 
görev yaptı.

Öztürk, 2011 yılından beri Mersin 
Deniz Ticaret Odası’nda Genel Sekre-
ter Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Öztürk, emekli olmasıyla beraber ye-

rine atandığı Korer Özbenli ile Deniz-
cilik Müsteşarlığı’nda da birlikte çalış-
tıklarını belirterek kendisinin yönetme 
becerisi ve bilgi birikiminden çok şey 
öğrendiklerini kaydetti. Öztürk, “Böl-
gemizi çok iyi tanıyorum. Üyelerimizin 

ve bölgemizin sorunlarını biliyorum. 
Bizler de çalışma arkadaşlarımızla 
Mersin Deniz Ticaret Odası’na, deniz-
cilik camiamıza ve bölgemiz denizci-
liğine en iyi şekilde hizmet vermeye 
çalışacağız” dedi.

Kapt. Mesut Öztürk MDTO genel sekreteri Kapt. Mesut Öztürk MDTO genel sekreteri olduoldu

Noyan Altuğ çiftinin ikinci bebek-
leri Ayla Altuğ dünyaya “merhaba” 
dedi. UZMAR Denizcilik Yönetim 
Kurulu Başkanı Müh. Noyan Altuğ 
ve eşi Deniz Altuğ ikinci çocuklarına 
kavuştu.

Altuğ çiftinin dört yaşında Leyla 
adında bir kızları daha bulunuyor. 

Denizcilik Dergisi olarak Altuğ aile-
sini tebrik ediyor, minik Ayla’ya mut-
lu bir hayat diliyoruz.

Altuğ 
Ailesi’nin 

mutlu günü TÜM delegelerinin katıldığı genel ku-
rulda gerçekleşen Türk Loydu Vakfı 
Yönetim Kurulu seçiminde Türk Loydu 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem 
Melikoğlu en çok oyu aldı.

“Yükselmeye devam 
edeceğiz”

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Cem Melikoğlu, “Delegas-
yonumuzu oluşturan kurum ve ku-
ruluşlara, deniz ve kara endüstrisinin 
değerli temsilcilerine, genel kurul top-
lantımıza göstermiş oldukları ilgi için 
teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. 
Genel kurulumuz bizlere bir dönem 
daha Türk Loydu’na hizmet edebilme 
fırsatı verdi, çok mutluyuz. Bize göste-
rilen güvene layık olmaya çalışacağız. 
Türk Loydu yükselmeye devam ede-
cektir” dedi.

Sonuçlara göre Türk Loydu Vakfı Yö-
netim Kurulu ve Denetleme Kurulu şu 
isimlerden oluştu.

Yönetim Kurulu
Cem Melikoğlu, Atila Çiftçigüzeli, 

Yılmaz Onur, Ufuk Teker, Atilla Ok-
say, Ferhat Acuner, Prof. Dr. Hakan 
Akyıldız, İlker Özyıldız ve Serdar Yaraş.

Denetleme Kurulu
Yaşar Canca, Derya Turgut ve Ah-

met Gökdağ

İlk toplantı yapıldı
Türk Loydu Vakfı’nın seçimlerin ar-

dından ilk yönetim kurulu toplantı-
sı en yaşlı üye sıfatıyla Yılmaz Onur 
başkanlığında yapıldı. Yeni yönetim 
kurulunda yapılan oylamada Cem Me-
likoğlu oybirliğiyle başkan seçilirken, 
Ufuk Teker başkan yardımcısı, Ferhat 
Acuner ise sayman üye oldu.

Türk Loydu’nda kazanan belli olduTürk Loydu’nda kazanan belli oldu
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Türkiye’nin dünya çapında rö-
morkör üreticisi SANMAR, şim-
diye kadar 31 adet inşa ettiği 

Sanmar, 26 adet inşa ettiği Doğançay 
ve 20 adet inşa ettiği Ulupınar serile-
rinin üretimini bırakmaya karar verdi. 
Şirket, bunların yerine daha modern 
ve daha güçlü olan Yeniçay, Bozçay 
ve Sırapınar serisi römorkörleri ürete-
ceklerini açıkladı.

Çeşitli römorkör 
tasarımları üzerine özenle 
geliştirildi

Yeni tasarım kompakt römorkörler-
den modern ve yüksek performanslı 
Yeniçay serisi ile ilgili yapılan bilgilen-
dirmede, “(RAscal 1800), Z-tahrikli 
ve daha küçük gemi manevrasındaki 
zorluklara çözüm getirmek için Ro-
bert Allan Ltd. tarafından geliştirildi. 
12 numaralı Yeniçay römorkörünün, 
tüm çalışma modlarında sınıfının en 
iyi hidrodinamik, manevra kabiliyeti ve 
denge sağlamak için önceden başarılı 
olmuş çeşitli römorkör tasarımlarına 
dikkate alınarak geliştirildi.” denildi.

Liman ve kıyı çekme 
görevleri için ideal

Bozçay ile ilgili bilgilendirmede ise, 
“(RApport 1900SX), genel liman ve 
kıyısal yedekleme ve çalışma görevleri 
için ideal, güvenli, sağlam bir römor-
kör. İnşa kalitesi ve denge bakımın-
dan için tüm uluslararası sınıflandırma 
standartlarını karşılıyor.” ifadeleri kul-
lanıldı.

Boğacay serisinin başarısı 
üzerine inşa edildi

Bir diğer römorkör serisi Sırapınar ise 
ilgili yapılan bilgilendirmede “(RAm-
parts 220) yüksek standartlarda ma-
kine otomasyonu ile tasarlandı. Bu 
römorkör serisinin, yine bir Robert Al-
lan Limited tasarımı olan, SANMAR’ın 
40’tan fazla sayıda inşa ettiği 60-75 
tonluk baba Boğacay serisinin olağa-
nüstü başarısı üzerine inşa edildiği bi-
liniyor. Sırapınar, Boğaçay’a en yakın 
römorkör olup ondan 2 metre daha 
kısa ve genişliği 0.4 metre daha az. 
Talebe göre seçilen ana makine ve 
tahrik sistemine bağlı olarak, Sırapınar 

sınıfı 60 tona kadar çekme sağlaya-
bilse de bugüne kadar teslim edilen 
çoğunluk 50 ton çekme gücüne sahip 
olacak şekilde donatıldı” denildi.

SANMAR üç yeni serisini açıkladıSANMAR üç yeni serisini açıkladı

İlk müşteri 
İngiltere’den

İngiltere’de yaklaşık 30 yıldır rö-
morkörlük hizmeti veren Targe 
Towing şirketi ile SANMAR arasın-
daki işbirliği büyüyerek sürüyor. Ço-
ğunlukla büyük ham petrol tanker-
lerine hizmet veren Targe Towing 
son 3 yılda Boğaçay sınıfı Robert Al-
lan 2400sx römorkör satın almıştı.

Targe Towing ve SANMAR’ın ta-
sarım ekibi arasındaki yakın işbirliği 
iki yeni siparişi de beraberinde ge-
tirdi. Altı tonluk çekiş gücüne, 9.5 
knot hıza sahip olan ve 12 yolcu ta-
şıyabilen yeni sipariş İyidereler Ro-
bert Allan RAmbler 1200 modeli ve 
INEOS FPS’nin Firth of Forth’daki 
Hound Point Marine Terminali’nde 
kullanılacak.
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İTÜ Denizcilik Fakültesi Öğrenci Yur-
du’nun 5’i etüt olmak üzere 159 
odası ve 5 mutfağı Jotun Boya ile 

boyandı.

İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları 
Sosyal Yardım Vakfı’nın (DEFAV) çağ-
rısını cevapsız bırakmayan Jotun Boya, 
Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’n-
den Sorumlu Başkan Yardımcısı Şükrü 
Ergün’ün talimatıyla yerinde tespit ya-
parak gerekli boyayı sağladılar.

Yurdun boyama aşamasını ise İTÜ 

DEFAV Yönetim Kurulu Üyesi Kapt. 
Koray Karagöz’ün yönetim kurulu 
başkanı olduğu MarineLine üstlenir-
ken, öğrenci odaları, mutfaklar ve top-
lantı salonları pırıl pırıl hale getirildi.

Öğrencilerin temiz, bakımlı ve hij-
yen kurallarına tam uyumlu bir yurt-
ta kalmalarının çok önemli olduğunu 
belirten İTÜ DEFAV Yönetim Kurulu 
Başkanı Müh. İlker Meşe, verdiği des-
tek için Jotun’dan Şükrü Ergün ve Ma-
rineLine’den Kapt. Koray Karagöz’e 
teşekkür etti.

Jotun ve MarineLine’den Jotun ve MarineLine’den 
eğitime anlamlı destekeğitime anlamlı destek

Gemilerin elektrik sistemleri 
bakım ve kurulumu üzerine 
hizmet veren İLKFER GRUP ve 

TERASAKI yakın zamanda yedi gemi-
nin bakım ve kurulumlarını başarılı bir 
şekilde tamamladıklarını açıkladı.

Açıklamada İLKFER GRUP ve TERA-
SAKI işbirliği sayesinde, daha önce 
yabancı ekiplerle yapılan elektrik ve 
elektronik sistemlerinin kontrolü ve 
bakımlarının artık kendi mühendisleri 
tarafından gerçekleştirildiği vurgulan-
dı.

Açıklamya göre M/V SEARIDER’a 
AMS güncellemesi, M/T PACIFIC 
BERYL’de ACB bakımları ve kalib-
rasyon, M/T GOLDWAY’de BWTS 
şalter kurulumu ve ACB bakımları ve 

kalibrasyon işlemleri, M/T MAERSK 
BERING’de ACB ve MCCB bakımları, 
M/V VEGA LEADER’da ACB bakımla-
rı, M/T MAERSK KATE’de BWTS şalter 
kurulumu ve M/T MAERSK BRIGIT’da 
ACB ve MCCB bakımları yapıldı.

Açıklamada, “Gemiler için en büyük 
tehlike ağır denizler değil yangınlar-
dır. Bunu önlemek adına tersane dö-
neminde tüm elektrik ve elektronik 
sistemlerinizi kontrol ettirmek çok 
önemli” denildi.

İLKFER GRUP ve TERASAKI Türkiye’de yedi İLKFER GRUP ve TERASAKI Türkiye’de yedi 
projeyi tamamladıprojeyi tamamladı

Sunay Yıldam’ı 
kaybettik

Bir süre YDO’da müdür vekilliği ya-
pan Sunay Yıldam vefat etti. Rahmetli 
Kapt. Ayhan Yıldam’ın eşi ve Yüksek 
Denizcilik Okulu (YDO) 1979 Makine 

mezunu Başmühendis Serdar Yirmi-
beşoğlu’nın ablası olan Sunay Yıldam, 
Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge 
Müdürlüğü’nden emekli olmuştu.
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SENE 1971-
1974, D. B. 
Deniz Nak-
liyat Şirketi, 
İspanya ve 
Japonya’dan 
sipariş ettiği 

yeni inşa dökme yük gemileri ve mo-
dern tankerler ile Türk denizciliğinde 
yeni bir çağ başlatıyordu.

Modern tankerler diyorum, çünkü o 
tarihe kadar bir elin parmakları kadar 
sayılı çağ dışında kalmış klasik tanker-
leri vardı bu ülkenin.

Bunlardan üçünde (Germik, Batman 
ve Sivas) zabit olarak çalışmış, güver-
tesinden aleç (tanktaki petrolün üst 
güverteden mesafesi) alan, bir otomo-
bil direksiyonuna benzeyen çelik dai-
resel simitle ve kol gücüyle tankın di-
bindeki valflere kumanda eden, ikide 
bir patlayan devrelere façuna yapan, 

tanktaki ham petrol ya da türevi azal-
dığında süzdürme pompası ile süzdür-
me yapan bir nesildik o dönemler (hey 
gidi günler hey)…

Türk Deniz Ticaret Filosunu yenileme 
ve geliştirme kararının altında imzası 
olan başta merhum Süleyman Demi-
rel olmak üzere, bugün yerinde yeller 
esen Devlet Planma Teşkilatı, stratejik 
öneme sahip modern dökme yük ge-
mileri ile tankerleri D.B. Deniz Nakliyat 
adına İspanya ve Japonya’da inşa et-
tirme kararı almışlardıı.

Japonya’da inşa edilecek modern 
tankerler; Rauf Bey ve Gaziantep, kla-
sik tankerlerden son derece farklıydı.

Her şeyden önce tüm operasyon 
‘Kargo Kontrol Odası’ndan yönetili-
yordu.Öyle güverteden aleç almak, 
valf açıp kapatmak yoktu. Bu operas-
yonlar mekanik ve hidrolik sistemlerle 

yöneltiliyor ve değerler anında kargo 
kontrol odasına aktarılıyor, süzdürme; 
pompa önüne konan küçük bir tank 
içinde yaratılan ve tamamen fizik ku-
rallarına dayalı vakum ile sağlanıyor, 
yükleme öncesi yükün gemi üzerinde 
yaratacağı bası bilgisayar ile önceden 
tespit ediliyor, yüklemenin her anın-
da kana rakamları yine kargo kontrol 
odasında gözlemleniyordu.

Bunlara ilaveten tankerlerde yangın 
ve infilakı sıfıra indiren inert gas siste-
mi ile ilk defa karşılaşıyorduk…

İşte, o dönemin yöneticileri, bu kar-
maşık sistemi biz Türkler beceremeyiz 
demeyip, Türk Denizcisine güvenmiş 
ve inanmış, gemilerin siparişi verildiği 
gün kilit zabitan kadrosunu Japon-
ya‘ya bu gemilerin inşa edileceği ter-
sanelere göndermişti.

Geminin inşasının başlaması ile tes-
limi arasında geçen süreye alışma/

Dün ve bugün
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tanıma (familiarization) süresi denir 
ki, bu bilgi geminin o günden itibaren 
yaşam kalitesini de belirler.

Bu süreç, gemi işletmenin olmazsa 
olmazıdır.

Rauf Bey tankeri 1973, Gaziantep 
tankeri ise 1974 senesinde teslim alı-
nıp Türk Deniz Ticaret Filosuna katı-
lırlar. Her iki gemide de önce üçüncü 
daha sonra 2’inci Kaptan olarak uzun 
yıllar görev yaptım.

Klasik bir tankerden modern bir 
tankere geçişte hiç zorlanmadıysam 
bunu Japonya’da gemi inşasında gö-
rev almış, gemi ile ilgili tüm tecrübe-
lerini bana aktaran ikinci kaptanlara, 
geminin ‘ekipman kullanma talimatla-
rı (instruction book)’na ve Japonya’da 
geminin inşa süresince görev almış, 
yan gelip yatmamış, tüm talimat ki-
taplarını güzel Türkçemize çevirmiş 
kaptanlarımıza borçlu idim (Kaptan 
Mümtaz Diker ve Kaptan Vakkas Çeli-
ker’i burada rahmetle anıyorum).

Gelelim günümüze…

Türkiye, geç de olsa 2013 yılında of-
fshore enerji ile tanışır ve aynı yıl Bar-
baros Hayreddin Paşa sismik gemisini 
TPAO satın alır.

Bu bir milattır.

Sismik gemileri, bir sonraki etap olan 
sondaj gemilerinin takip edeceği bilin-
mektedir.

Offshore hizmet veren gemilerde, 
iki farklı grup personel bulunur; gemi 
işletme ve sismik personeli. Gemi işlet-
me personeli, dünya üzerinde gezen 
tüm gemi personelinden farklı değil-
dir, başka bir deyişle uzaylı falan da 
değildir.

Ülkemizde offshore gemilerde çalışa-

bilecek zabitan dâhil 40 bin Türk gemi 
adamı vardır. Tek farkla; bu gemilerde 
DPO dediğimiz, Dynamic Positioning 
Officer (Dinamik Konumlandırma Za-
biti) bulunmak zorundadır. Bu sertifi-
ka ise kurs/staj/kurs/staj döneminden 
sonra İngiltere merkezli Nautical Insti-
tute tarafından verilmektedir.

Burada, DP sertifikasına sahip olabi-
lecek Türk Denizcilerini yetiştirmek de 
TPAO’nun ulvi bir görevi olmalı iken 
Barbaros Hayreddin Paşa gemisi tam 
5 yıllığına bir Norveç şirketi işletmesi-
ne verilmiş ve bu beş yıl kayıp zaman 
olarak Türk denizciliğinin zarar hanesi-
ne yazılmıştır.

Dün, ‘Türk Gemi Adamına güvenen’ 
neslin yerini bugün ‘Türk Gemi Adamı-
na güvenmeyen’, Türk bayraklı sondaj 
gemimizde dahi yabancı uyruklu kap-
tan çalıştırarak bundan övünçle söz 
eden, yaptığı iş ile ülkenin geleceğini 
kurtardığını zanneden sahte kahra-
manların ülkesi haline gelindi ne yazık 
ki.

Bugün, taksi durağı bile işletme be-
cerisinden yoksun kişiler, temsil ettik-
leri şirketin logosu altında bir sismik 
ve üç sondaj gemisi ile dünya offshore 
filosunda devlet gücü ve halkın para-
sı ile dünyanın en zor işletmesi olan 
gemi işletme işine soyunmuşlar ve bir 
Allah’ın kulu bu insanlara “siz ne ya-
pıyorsunuz?” diye soru soramamakta.

Gemilerde olan yolsuzluklar şu anda 
soruşturma aşamasındadır.

TPAO, offshore gemi filosunda bu 
aymazlık devam ederken daha büyük 
bir aymazlık BOTAŞ’ta yaşanmaktadır.

BOTAŞ, 2018 yılında Güney Kore’nin 
Hyundai Tersanesi’ne 160 bin metre-
küplük bir FSRU gemisi sipariş eder ve 
bu gemi Eylül 2020‘de BOTAŞ’a tes-

lim edilecektir.

Peki, bu geminin inşa süresince ba-
şında bir Türk var mıdır? Hayır.

Gemide bir Türk var mıdır? Hayır.

Gemi işletmecisi Türk müdür? Hayır.

Gemini bayrağı Türk müdür? Evet.

Bir Devlet Şirketi, 250 milyon dolar 
verip bir gemi yaptırıyor (ikincisi de 
şu an görüşülüyor aynı tersane ile), 
başına bir Türk Vatandaşı koymuyor 
(konsa milyonlarca dolarlık bir tasar-
ruf sağlanır inşa sürecinde), ekipman 
seçimi tamamen ve gemi işletmeciliği 
süresi bilmediğimiz bir süreçte Japon 
MOL firmasının kontrolüne bırakılıyor.

Bu gemi Ekim 2020 tarihinde gelip, 
İskenderun, Dörtyol’da operasyonları-
na başlayacak.

Geminin kıçında Türk bayrağı ve için-
de tek Türk olmayan bir gemi Türk ka-
rasularında görev yapacak.

Şimdi sormazlar mı? Nerede sizin 
milliyetçiliğiniz? Nerede sizin vatanse-
verliğiniz, nerede sizin ülke insanı de-
nizcilere güveniniz?

Yukarda uzun uzun dün’ü anlattım, 
bu ülkeyi idare edenlerin basiretini ve 
ülke insanına olan güvenini.

Bugün ne oldu da bu güven yitirildi?

Dünyanın en seçkin denizcilerine sa-
hip bilgili, donanımlı yetkin denizcileri-
ni çıkaran bu ülke denizcilerine neden 
sırtınızı dönüyorsunuz?

Yapmayın ağalar, beyler…

Gün gelir bunun hesabını verirsiniz 
ve vereceksiniz...
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1. Giriş

D e n i z l e r e 
e g e m e n l i k 
bir ülke için 
dünya ile bağ-

lantılı olmak demektir. Ülkemiz gibi 
denizlerle kucaklaşmış kıyı ülkeleri için 
ise kendisini çevreleyen denizlere ha-
kimiyet yaşamsal bir önem taşır. Her 
karış vatan toprağına olduğu gibi de-
nizlerimize egemen olmamız ülkemiz 
için çok önemli ve değerlidir. Montrö 
Boğazlar Sözleşmesinin imzalandığı 
1936 yılından beri her yıl 20 Temmuz 
tarihindeki yıldönümlerinde, bu ege-
menliğin kazanılmasını sağlayan başta 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
ecdadımızı saygı ve minnetle anıyoruz.

Artvin ilimizin Hopa ilçesinin kıyıla-
rından, Hatay ilimizin Yayladağı ilçe-

sinin kıyılarına Anadolu kıyılarımız ve 
Kırklareli ilimizin Demirköy ilçesinin 
kıyılarından, Edirne ilimizin Enez il-
çesinin kıyılarına uzanan Trakya kı-
yılarımızı çevreleyen denizlerimiz ve 
boğazlarımız, limanlarımız, ayrıca iç 
sularımız mavi vatanımızı oluşturur. 
Ülkemizin kanla çizilen sınırları Lozan 
Barış Anlaşması ile belgelendirilmiş ve 
Lozan sonrasında Türk Boğazlarındaki 
egemenliğimiz de Montrö Boğazlar 
Sözleşmesi ile onaylanmıştır. Bugün 
Türk Boğazlarında her türlü kontrol, 
düzenleme ve denizcilik faaliyetlerini 
Sözleşmenin kazanımlarıyla gerçekleş-
tiriyoruz.

Türk Boğazları ilk çağdan beri politi-
ka, tarih, coğrafya, bilim ve sanat için 
önemli bir konu ve ilham kaynağı ol-
muştur. Türk boğazlarından söz edildi-
ğinde eski çağ efsanelerinden bu yana 

uzun bir tarihi dönemi anlamamız ve 
değerlendirmemiz gerekir. Montrö 
Boğazlar Sözleşmesi ile Türk Boğaz-
larında egemenlik geri kazanılmıştır. 
Böylece, ilk çağlardan bu yana bura-
ların tarihini kendi tarihimiz ve Türk 
Boğazlarını, vatanın her karış toprağı 
gibi, sonsuza dek kendi geleceğimiz 
olarak görebilmekteyiz.

2. İlk Çağdan Montrö Boğazlar 
Sözleşmesine Türk Boğazları

2.1 Efsaneler Dönemi ve İlk Çağda 
Türk Boğazları

Karadeniz ulaştırma ve ticaretini 
dünyanın diğer bölgeleriyle birleştiren 
Türk Boğazları’nın ticari bağlantıları 
ve stratejik durumu, tarih boyunca, 
bölgede ticaretin gelişmesi ve geçiş-
lerin artmasını sağlamıştır. Türk Bo-

Türk boğazları ve 
Montrö Sözleşmesi I

Kapt. Ali Cömert
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ğazları’ndan geçişte, kuvvetli rüzgar-
lar, akıntılar, ters akıntılar, anaforlar, 
keskin dönüşler ve dar geçitler, birçok 
denizcilik mesleğinin ve hizmetlerinin 
bulunması için talep ve sebep oluştur-
muştur. Dünya denizcilik tarihini in-
celediğimizde; kılavuzluk, kurtarma – 
yardım, tatlı su ikmali, kumanyacılık ve 
teknik ikmal, acentelik hizmetlerinin 
ve diğer denizle ilgili birçok iş ve mes-
leğinin Türk Boğazları’nda icat edilmiş 
olmasıyla birlikte söz konusu denizcilik 
faaliyetlerine ilk kez Türk Boğazları’n-
da başlanmış olması olasıdır. Genellik-
le var olan kuvvetli Poyraz (Kuzey-Do-
ğu) rüzgarları ve rüzgârın etkisiyle hızı 
daha da artan güçlü Güney-Batı yönlü 
yüzey akıntıları Marmara Denizi’ne 
ve Karadeniz’e gitmek isteyen gemi-
leri tarih boyunca daha Çanakkale 
Boğazı’nın güney girişinden başlaya-
rak zorlamıştır. Milattan önce birinci 
yüzyıla kadar yelken teknolojisi henüz 
rüzgâra karşı seyir imkânı vermiyordu. 
Çanakkale Boğazının Güney girişinde 
bulunan, Homeros’un İlyada Destanı 
ile ölümsüzleştirdiği Truva şehrinin 
yaklaşık beş bin yıl önce kurulduğu 
kabul edilir. Homeros’un “Rüzgarlar 
zenginliği Truva’ya getirdi” ifadesinde 
söylendiği gibi, gemiler ender esen ko-
layına güneyli rüzgarları Beşik Koyun-
da beklerken büyük ihtimalle tatlı su, 
kumanya ve diğer ihtiyaçlarını satın 
alıyorlar ve böylece bölgedeki ticareti 
ve zenginliği oluşturup geliştiriyorlar-
dı.

Türk Boğazları, kuvvetli rüzgarları ve 
akıntıları, anaforları, keskin dönüşleri 
ve dar geçitleri ve diğer zorluklarına 
rağmen, her zaman stratejik bir su 
yolu olmuştur. Bu nedenle, Boğazlar 
Truva Savaşları ve Birinci Dünya Sa-
vaşı, Çanakkale Savaşlarında olduğu 
gibi, tarih boyunca hep ele geçirilmek 
istenmiştir.

Homeros’un İlyada Destanında söz 

edilen Truva savaşlarının olduğu tari-
hi Truva şehri Çanakkale’nin yirmi beş 
kilometre güneyinde Hisarlık tepesin-
dedir. Truva diğer söylenişleriyle Troy, 
Troya, Iliad adından türeyen Ilios, Illi-
um isimleriyle de bilinir. Arkeologlara 
göre Truva’ya dokuz ayrı şehir kurul-
muştur. En eskisi Wilusa (ya da Truwi-
sa) adıyla Tunç Devrinde, milattan üç 
bin yıl kadar önce Karadeniz’e yegâne 
çıkış yolu olan günümüz Türk Boğaz-
ları’nın güney girişini kontrol etmeye 
çok uygun bir yerde kurulmuştur. 
Görünürde sebep her ne kadar güzel 
Helen’in kaçırılması olarak söylense 
de Akalar ile Truvalılar arasında milat-
tan önce 1260-1250 arasında çıkan 
savaşın gerçek nedeni Ege’den Ka-
radeniz’e bu önemli ticaret yolunun, 
yani boğazların kontrolüdür. Zengin 
Truva Şehri on yıl süren kuşatma ar-
dından işgal edilmiş ve bu savaşın so-
nucunda Boğazlarda ve Karadeniz’de 
kolonileşme dönemi başlamıştır. Türk 
Boğazları’na ilişkin eski çağlardaki ef-
sanelere birçok kaynaktan ulaşılabilir, 
örneğin: (Apollonius, 3rd Century BC; 
Apollonius of Rhodes, 1993; Bernal, 
2006; Graves, 1993; Banier, 1740; 
Bell, 1790; Berens, 1894; Brewer, 
1922; Bulfinch, 1855; Colavito, 2010; 
Colavito, 2011; Colum, 1921; Done, 
1876; Dupuis, 1795; Flaccus, 1916; 
Given, 1905; Kingsley, 1856; Lempiè-
re, 1788; Morice, 1879; Scull, 1880; 
Virgil, 19 BC).

2.2 Türk Boğazları’nda Türklerin 
Yerleşimi ve Türk Egemenliği

2.2.1 Ön-Türkler

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir ulus-dev-
let olması, devleti kuran halkın tümü-
nün, aynı haklarla ve eşitlikle Türk 
milleti sayılmasının sonucu olarak bu 
topraklardaki mirasçısı olduğumuz 
tüm eski uygarlıkları da kendi uygar-
lığımızın içinde saymaktayız. Bu aidi-

yetle büyük bir uygarlık mirasını sa-
hiplenmekle birlikte, Türk dilinin, Türk 
kültürünün ve Türk soyunun izlerini 
süren bilimsel çalışmaların sonucun-
da Türk uygarlığının köklerinin tarihin 
sanıldığından da derinlerine uzandı-
ğını öğrenmekteyiz. Söz konusu ça-
lışmalardan tarih boyunca Ön-Türkler 
ya da Türklerin ataları Türk Boğazları 
bölgesinde, Anadolu’da, Trakya’da ve 
Balkan Yarımadasında da yerleştikleri 
anlaşılmaktadır. Türk tarihini yalnızca 
Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cum-
huriyeti ile sınırlandıran geleneksel 
Avrupa-merkezli tarih yaklaşımları ve 
yorumlarına rağmen; Traklar, Truvalı-
lar (ve muhtemelen onların soyundan 
gelen Etrüskler) gibi bölgede yaşayan 
ve başka yerlere göç eden yerli kavim-
leri araştıran birçok tarihçi, arkeolog 
ve dilbilimci tarafından, Türk Boğazla-
rı çevresindeki bölge, Marmara Bölge-
si, Anadolu ve Balkan Yarımadasının, 
en azından milattan önce beşinci ve 
dördüncü bin yıldan bu yana en eski 
Türk yerleşimlerinin arasında olduğu 
belirtilmektedir (Ayda, 1974, 1992; 
Bayram, 2011; Kafesoğlu, 1992; Ka-
raşarlı, 2006, 2011; Westropp, 2003; 
Zekiyev, 2013).

2.2.2 Selçuklular ve Türk Beylikleri

Ön-Türkler dışında daha sonraki 
dönemlerde Selçuklu Türkleri, Ana-
dolu Türk Beyliklerine bağlı Türkler, 
Osmanlı Türkleri Türk Boğazları çev-
resinde yerleşmişlerdir. Bunların için-
den Anadolu Selçuklu Türkleri 1261 
yılında, kardeşlerinin taht kavgasına 
düştüğü Anadolu Selçuklu Sultanı 
II. İzzeddin Keykavus önderliğinde 
Balkanlara geçerek Bugünkü Roman-
ya’nın deniz kıyıları, Tuna Deltası ve 
Bulgaristan kıyılarının kuzeyini kapsa-
yan Karadeniz kıyılarına, yani Dobruca 
yerleşmişlerdir.

Devam edecek
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Yunanistan, devlet olarak kötü 
bir komşu.

Sadece kötü değil, ayni 
zamanda komşusu Türki-
ye’yi yok etmek için her 
türlü şeytanlığı, fenalığı 
marifet sayan, yaptıkların-
dan utanmayan bir kom-
şu.

İstiyor ki, Türkiye sahille-
rinden öteye açılamasın.

İstiyor ki, sahillerine hapsedeyim!

İstiyor  ki, Türkiye Yunanistan’a 
mahkûm olsun.

İçten pazarlıklı, Helenizm tutkunu 
Batı dünyası sayesinde  alabildiğine 
şımarık ve giderek saldırgan!

Vakıa cürmü kadar yer yakar.. Gör-
mezlikten geliyor!

Komşusu Türkiye’nin kalkınmasını, 
ekonomik refahının artmasının asla is-
temiyor, kıskanıyor ve doymuyor..

Bölgesel doğal zenginlikleri birlikte 
bulalım, paylaşalım gibi bir yaklaşıma 
dahi nefretle, kinle bakıyor ve saldır-
ganlaşıyor!

Mümkün olsa ısıracak kadar saldır-
gan!

Oysa Türk ve Yunan halkının komşu-
lukları ve dostlukları ölçülemez güzel-
likler katar. Aldırış etmiyor!

Yakın tarihe bakalım; XVIII. yüzyıl-
dan buyana  Yunanistan’ın beynine 
yerleşmiş bir hulya var; Megali Idea! 

Bizans İmparatorluğu’nun devamı 
olacaklardır. Balkanların büyük bölü-
mü,  Anadolu’nun yarıdan fazlası, Ege 

adaları ile Girit, Rodos, 
Kıbrıs,  Trakya  ve İstanbul 
Yunan toprakları olacak-
tır.İstediklerinden birçoğu-
nu da gerçekleştirmişler-
dir; Girit Adası, Rodos ve 
On iki Adası Yunanistan 
hudutlarına katılmıştır. 
Kıbrıs Adası’nın tamamını 
ele getirmek için arada bir 
başlarını çıkartmakta, pu-

sula beklemektedir.

Yunanistan,  komşusu Türkiye’ye  
hertürlü kötülüğü yapmayı siyasî bir 
zafer olarak görmektedir.

Dr. Selçuk Erez’in  yıllar öncesinde 
neşredilmiş “İstanköy altı Bodrum” 
adını verdiği bir romanı vardır. Ben de 
bir fotoğrafı ekledim;  Kaş altı  Kızılhi-
sar  Adası, ya da dedikleri üzere Kas-
tellerizo  veya Meis dedikleri adacığa 
bakalım. 

Yunanistan nire, bu ada 
nire? 

Yunanistan’ın burada işi ne? Tarih 

boyunca bu ada hiç Yunanistan’a ait 
olmuş mu?  Ya da Yunanistan bu ada-
ya nasıl sahip edilmiştir?

Gelin 1912 yılına dönelim; Rodos’un 
ve On iki Ada’nın İtalyanlar tarafından 
işgali olaylarını  Prof.Dr.İsrail Kurtcep-
he’nin Türk Tarihi ve Kültürü Araştır-
maları’nde yayınlanan makalesinden   
okunması önemlidir. Bu çok önemli 
makaleden Uşi Antlaşması’na gidecek 
olan felaketi birkaç bölümle  hatırlaya-
lım;(1) “Ulusal birliğini sağlayıp yeni bir 
güç olarak ortaya çıkan İtalya, diğer 
Avrupa devletleri gibi sömürgecilik po-
litikasını benimsemiştir.   Sömürgecilik 
yarışında geç kaldıklarının farkında 
olan İtalyanlar, kolayca ulaşabilecek-
leri Kuzey Afrika’ya yöneldiler. İtalyan 

emperyaliz¬mi kendisine ilk sömürge 
alanı olarak Tunus’u seçti. Roma İm-
paratorluğu’nun eski bir eyaleti olan 
Tunus, coğrafi bakımdan İtalya’ya ya-
kınlı¬ğı yanında sürekli artmakta olan 
İtalyan nüfusunun yerleşmesi için de 
uygun bir bölge idi. Tunus’a İtalyan 
hükümetleri tarafından teşvik edi¬len 
yoğun bir göç başladı. Viyana kongre-
si sırasında Tunus’ta 2.000 Fran¬sız’a 
karşılık 10.000 İtalyan yaşıyordu. Ne 

Osman Öndeş
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Kaş altı Kızılhisar Adası, ya da dedikleri Meis adası. Yunanistan’ın burada 
işi ne?
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var ki, Tunus’a göz diken yalnızca İtal-
ya değildi; 1830 da Cezayir’e yerleşen 
Fransa’da yıllardır Tunus ile ilgileniyor-
du. 1881’de Fransa’nın Tunus’u işga-
linden sonra İtalya, Kuzey Afrika’daki 
son Osmanlı toprakları olan Trablus-
garb ve Bingazi’yi müstakbel sömür-
geleri olarak görmeye başlamıştır.

“1911 yılına gelindiğinde İtalya’nın 
işgal hazırlıkları tamamlanmak üze-
reydi. İtalyan Hükümeti, 1911 Tem-
muz’unda Avrupa başkentlerin¬deki 
elçilerine bulundukları devletler nez-
dinde teşebbüse geçerek İtalya’nın 
işgal harekâtını başlatmak niyetinde 
olduğunu bildirmeleri talima¬tını ver-
di. İngiltere, Fransa, Rusya, Alman-
ya ve Avusturya, İtalya’nın isteğine 
olumlu cevap verdiler. Yalnız savaşın 
Balkanlara sıçramasını istemiyor¬lardı. 
İtalya, askeri ve diplomatik hazırlık-
larını tamamladıktan sonra 29 Eylül 
1911’de Osmanlı Devletine savaş ilan 
etti. İtalyan askerî ve siyasî çevreleri 
Trablusgarp ve Bingazi’yi kolayca işgal 
edebileceklerini tahmin ediyorlardı…
Buna rağmen mo¬dern silahlarla do-
natılmış, sayıları yüz bini bulan İtalyan 

işgal kuvvet¬leri azmin ve inancın dire-
nişi karşısında umduğu kolay galibiyeti 
bula¬madı. Gönüllü Türk subaylarının 
direnişin başına geçmelerinden sonra 
İtalyan işgal kuvvetlerine karşı başlatı-
lan düzenli saldırılarda direniş kuvvet-
leri büyük başarılar elde ettiler. İtalya, 
geriye dönüş köprülerini atmak için 5 
Kasım 1911’de Trablusgarp ve Binga-
zi’yi topraklarına kattığını ilan etti.

Türk-İtalyan savaşının Osmanlı Dev-
leti’nin üzerinde yaratacağı etkilerden 
yararlanıp Boğazlar üzerinde hâkimi-
yet kurmaya çalışan Rusya, İtalya Ak-
deniz’de harekete geçmek istediğin-
de, Hariciye Na¬zırı Sazanof, İtalya’yı 
teşvik etmekle kalmamış, İtalya Türki-
ye’yi bir iki hayatî noktasından vurursa 
Rusya’nın memnun olacağını ve bu-
nun Rus isteklerine sürekli muhalefet 
eden Türklerin burnunu sürteceğini 
söylemiştir.

“Akdeniz’de harekete geçmeye ka-
rar veren İtalya’nın ilk hedefi Bey¬rut 
oldu. İtalya, neden İzmir, Antalya veya 
Mersin’e değil de Beyrut’a yönelmişti? 
Beyrut bir Osmanlı şehri olmasına kar-

şın Fransız nüfuzunun yoğun olduğu 
bir bölgeydi; şehirde çok sayıda Av-
rupalı yaşıyordu. Aynı zamanda Bey-
rut bütün ilahi dinlerce kutsal sayılan 
Kudüs’ün bir kapısı durumundaydı. 
İtalya’nın Beyrut’a saldırısı, sadece 
Osmanlı Devleti’ni değil diğer Avrupa 
devletlerini de rahatsız edecek; bunun 
so¬nucunda büyük devletler barışa 
zorlamak için Bâbıâlî’ye baskı yapa-
cak¬lardı. 24 Şubat 1912’de bir İtal-
yan filosu Beyrut’a saldırdı; limanda 
bulu¬nan iki Türk harp gemisi batırıldı 
ve şehir topa tutuldu.  

Dedem Ordulu Nazif Ayyıldız Av-
nullah Ganbot’un ikinci komutanı ve 
topçu zabiti idi. Yaralı olarak kurtuldu-
ğunu  ve aylarca  Beyrut’ta hastanede  
yattığını anlatırdı. “Zaten stim tutacak 
kömürümüz bile kalmamıştı” derdi! 

Rodos Ve Oniki Ada’nın 
İşgali

Bâbıâlî’nin ileri sürdüğü barış şartla-
rı, İtalya’yı savaşı sona erdir¬mek için 
yeni çareler aramaya sevk etti. İtalyan 
hükümeti, Rodos ve Oniki Ada’nın iş-
galine karar verdi. Buraların İtalya’nın 
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İki İtalyan harp gemisinin açtığı ateşle istasyoner olarak Beyrut 
Limanı’nında demirde olan Ankara ve Avnullah ganbotları batmış durumda.



eline geçmesi, İstanbul ve Anadolu sa-
hillerini işgal tehlikesiyle karşı karşıya 
bırakacak ve bu durumda da Osmanlı 
Hükümeti, Adalara karşılık Trablus-
garp ve Bingazi’yi İtalya’ya terk ede-
cekti. Avusturya, İngiltere, Fransa ve 
Rusya’nın Boğazlara ve Anadolu sahil-
lerine karşı girişilen saldırılara göster-
dikleri tepkiler de İtalya’nın Adalara 
yönelmesinde etkili olmuştur.

İlk olarak  Stampalia, 24 Nisan 
1912’de Amiral Presbitero komutasın-
daki bir İtalyan filosunca işgal edilmiş-
tir.Karaya çıkan İtalyan askerleri, yerli 
Rumlar tarafından büyük bir törenle 
karşılandılar.

Stampalia’nın işgalinden iki gün son-
ra İtalyanlar, yazılı bir beyan¬name ile 
olayı Trablusgarp halkına duyurdular. 
Uçaklarla Türk ordugâhlarına da atı-
lan beyannamede, Akdeniz’deki Türk 
adalarının topa tutulduğu, Çanakkale 
Boğazı’ndaki bazı kalelerin tahrip edil-
diği, Stampalia adasının işgal edilerek 
hareket üssü haline getirildiği ve bun-
dan son¬ra her tarafta şiddetli askerî 
harekâtta bulunulacağı bildiriliyordu.

Stampalia’nın işgalinden sonra, 3 
Mayıs akşamı Amiral Viale ko¬muta-
sındaki İtalyan filosu Rodos’a doğru 
yola çıktı. O’nu Amiral Pres¬bítero 
komutasındaki ikinci filo izledi. Bu iki 
filo, Tobruk ve Bingazi’den gelen nak-
liye gemileri ve Napoli’den yola çıkan 
Ameiral Revel ko-mutasındaki çıkart-
ma kuvvetleriyle buluştuktan sonra 
Rodos’a yönel¬diler. 4 Mayıs sabahı 
Rodos önlerine gelen İtalyan gemile-
rinin bir kısmı liman önünde gösteri 
yaparak adanın kuzey ucuna doğru 
seyrederken, diğer kısmı da nakliye 
gemileriyle beraber Rodos şehrinin 
güneyinde bu¬lunan ve çıkartma için 
uygun bir yer olan Kalitea Plajı’na gitti-
ler. Bir taraftan Rodos’a İtalyan çıkart-
ması sürerken diğer taraftan Amiral 

Viale, Rodos Valisine bir adam gön-
dererek adanın teslimini iste¬di. Vali, 
İtalyanlara karşı koymak için gerekli 
vasıtalara sahip olmadı¬ğını, bunun-
la birlikte İtalyan işgal teşebbüslerini 
protesto etmek için görevi bıraktığını 
bildirdi.

Suphi Bey’den gelen bu cevaptan 
sonra İtalyanlar Rodos’a doğru hare-
kete geçtiler. Şehre yarım saatlik bir 
mesafeye gelmelerine rağmen ilk gün 
saldırmaya cesaret edemediler. Türk 
garnizonunun şehri terk ettiğinden 
emin değillerdi; o gün beklemeyi yeğ-
lediler. Ertesi gün, yani 5 Mayıs’ta Ge-
neral Ameglio komutasındaki İtalyan 
kuvvetleri şehre girdi¬ler. 17 Mayıs’ta, 
920 Türk askeri başlarında komutanla-
rı Ab¬dullah Bey olduğu halde teslim 
oldular. Böylece Rodos’ta Türk hâkimi-
yeti fiilen sona erdi.

İtalyanlar, Rodos’tan sonra Leros 
adasına yöneldiler. Adanın li¬manına 
gelen İtalyan gemileri, karşılarında 
hiçbir müdafaa kuvveti göremediler. 
12 Mayıs’ta karaya 500 asker çıkaran 
İtalyanlar, Türk ka¬rakolunda bulu-
nan 14 Jandarma ile bütün Osmanlı 
memurlarını esir aldılar.Leros adasını 
işgâl eden İtalyan filosu aynı gün Ka-
limnos’a doğru hareket etti. 

“Amiral Presbítero, ada halkı tarafın-
dan özel bir merasimle karşılan¬mıştı. 
Hükümet Konağına İtalyan bayrağı 
çekildikten sonra İtalyan Amirali, ya-
nındaki heyetle beraber Rum metro-
polithanesine gitmiştir. Burada Rum 
ihtiyar Heyeti ve bir grup halk tarafın-
dan karşılanan Ami¬ral, metropolitha-
neye varınca savaşta ölen İtalyanlar 
için bir ruhanî ayin yaptırmıştır. Ayin 
sonrası İtalyan Heyeti’nin bir sorusunu 
cevapla¬yan Presbítero, bundan böy-
le işgal edilen adaların vapurlarında 
İtalyan bayrağı çekileceğini, yabancı 
devletlerle haberleşmede İtalyan pos-
ta pulları kullanılacağını, işgal edilen 
adalar arasındaki haberleşmede ise 
posta pulu yerine cemaat mühürleri 
kullanılacağını, Osmanlı Devleti’nden 
ithal edilecek eşyanın % 11 gümrük 
vergisine tabi olacağını, buna karşılık 
Yunanistan’dan ithal edilecek malların 
gümrük vergisine tâbî olmayacağını 
söylemişlerdir.

İtalyan donanması, diğer küçük ada-
ları da hiçbir mukavemetle karşılaşma-
dan işgal etmiştir. 9 Mayıs 1912’de 
Herke, 12 Mayıs 1912’de Kaşat, İncirli 
-  İlyaki, Patmos, 16 Mayıs 1912’de 
Lipsos, 19 Mayıs 1912’de Sömbeki ve 
20 Mayıs 1912’de, İstanköy işgal edil-
miştir. Ayrıca bu ada¬lar dışında sayı-
ları 15’i bulan küçük adacıklar da iş-
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Yunan İzmir’i işgal etmiş.  Efsun askerleri  ayaklarının altına halılar 
döşenmiş  Konak Meydanı’nda gösteri yapmaktalar. İzmir’li  Rum kızlar da 
bayramlık zafer kıyafetleriyle Yunanın İzmir’i işgal etmesini  kutluyorlar.
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gale uğramıştır. Böylece Rodos 
ve Oniki Adalarla onların etra-
fındaki küçük adaların tamamı 
İtalyanların eline geçmiştir.

Sonuç 
Dörtyüz yıl boyunca Osman-

lı’nın geniş hoş¬görüsü sonucu 
imtiyazlı bir hayat süren Adalar 
halkı, İtalyan işgalcile¬rini, Hris-
tiyanlığın kurtarıcıları gibi karşı-
lamışlar ve kiliselerde kurtuluş 
ayinleri yapmışlardır. Yerli Rum 
halkın İtalyan askerleriyle yap-
tıkları işbirliği sonucu Rodos Ve 
Oniki Ada’daki Türk hâkimiyeti 
fiilen sona er¬miştir.”

Bu savaş  18 Ekim 1912 tari-
hinde İsviçre’nin Lozan kentin-
deki Uşi (Ouchy) kasabasında 
İtalyanlarla yapılan Uşi  Antlaş-
ması ile sonlandı.  İtalya Libya 
ve çevresi yetmiyormuş gibi,  
12 Ada’yı işgal etti.  Ancak 
ne hikmetse, Akdeniz’in hu-
dudunda olan 1912 yılından buyana 
Osmanlı Devletine ait olan  Kızılhisar 
Adası,  Meis (Castellorizo) dahil işgal 
ettiği  Osmanlı devleti adalarını Balkan 
Savaşı bitene kadar İtalya’nın elinde 
geçici olarak bulunduracaktır!  İtal-
ya’nın işgal ettiği Osmanlı adalarını 
geri vermesini beklemek vaadine kar-
galar güler! Nitekim adaları tamamiy-
le işgal etmiştir!”

30 Ağustos 1922 ve sonrası 
Adaları anlatırken, 1922 yılına ge-

lelim; 30 Ağustos 1922’de Mustafa 
Kemal Paşa’nın başkomutanlığında 
yapıldığı Büyük Taarruz’un başarıyla 
sonuçlanmasından sonra Yunan ordu-
ları İzmir’e kadar takip edilmiş 9 Eylül 
1922’de İzmir’in kurtarılmasıyla Türk 
toprakları Yunan işgalinden kurtul-
muştu. Yunanlı beride tutsak genera-
lini, binlerce esir askerini de bırakarak, 
bu azîz vatan topraklarından denize 
dökülmüştü. 

Gün geldi Kurtuluş Savaşı zaferle so-
nuçlandı.

Gün geldi Lozan’da Lozan Sulh Kon-
feransı başladı ve Lozan Antlaşması 
(veya yapıldığı dönem Türkçesi ile Lo-
zan Sulh Muahedenamesi), 24 Tem-
muz 1923 tarihinde  İsviçre’nin Lozan 
şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi  
temsilcileriyle Britanya İmparatorluğu, 
Fransız Cumhuriyeti, İtalya Krallığı, Ja-
pon İmparatorluğu, Yunanistan Krallı-
ğı, Romanya Krallığı ve Sırp, Hırvat ve 
Sloven Krallığı (Yugoslavya) temsilcile-
ri tarafından, Leman Gölü kıyısındaki 
Beau-Rivage Palace’ta imzalandı.

Lozan Antlaşması ile  Türkiye (Madde 
12) İmroz ve Bozca Adaları ile Tavşan 
Adaları dışında, Doğu Akdeniz Adaları 
ve özellikle Limni, Semendirek, Midilli, 
Sakız, Sisam ve Nikarya Adaları üzerin-
de Yunan egemenliğine ilişkin 17/30 

Mayıs 1913 günlü Londra 
Antlaşmasının beşinci ve 
1/14 Kasım 1913 günkü Ati-
na Antlaşmasının on beşinci 
Maddeleri hükümleri uya-
rınca 13 Şubat 1914 günkü 
Londra Konferansında alınıp 
13 Şubat 1914 günü Yunan 
Hükümetine bildirilen karar, 
işbu Antlaşmanın İtalya’nın 
egemenliği altına konulan 
ve on beşinci Maddede yazılı 
olan adalara ilişkin hüküm-
leri saklı kalmak koşulu ile 
doğrulanmıştır. Asya kıyısın-
dan üç milden az uzaklıkta 
bulunan Adalar, işbu Ant-
laşmada tersine hüküm ol-
madıkça, Türkiye egemenliği 
altında kalacaktır.

Türkiye (Madde 15) halen  
İtalya’nın işgali altında bulu-
nan Astampalya (Astropa-
lia), Kodoş (Rhodes), Kalki 
(Calki), Skarpanto, Kazos 

(Casso), Piskopis (Tilos), Misiros (Misy-
ros), Kalimnos (Kalymnos), Leros, Pat-
mos, Lipsos (Lipso), Sombeki (Simi) ve 
İstanköy (Kos) Adaları ile bunlara bağ-
lı olan adacıklar ve Meis (Castellorizo) 
Adası (2 numaralı haritaya bakılması) 
üzerindeki tüm hak ve senetlerinden 
İtalya yararına vazgeçmiştir.

Barışın korunmasını sağlamak ama-
cı (Madde 13)  ile Yunan Hükümeti, 
Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya Ada-
larında aşağıdaki önlemlere saygı gös-
termekle yükümlüdürler:

5 Kasım 1914 tarihinde Kıbrıs Ada-
sında yerleşmiş olan Türk uyrukları, ye-
rel yasanın belirlediği koşullara göre, 
İngiltere uyrukluğuna geçecek ve 
böylece (Madde 21) Türk uyrukluğu-
nu yitireceklerdir. Bununla birlikte, bu 
Türkler, isterlerse, bu Andlaşmanın yü-
rürlüğe konulmasından bağlayarak iki 
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1945’de Potsdam 
Konferansı’nın yapıldığı 
Cecilienhof  Şatosu’nun 
önünde. 6161

DE
N

İZ
 T

AR
İH

İ



DenizcilikDergisi  I  Mayıs - Ağustos 2020

yıllık bir süre içinde, Türk uyrukluğunu 
seçebileceklerdir. Bu durumda, seçme 
haklarını kullandıkları günü izleyen on 
iki ay içinde Kıbrıs Adasından ayrılmak 
zorunda kalacaklardır. İşbu Andlaşma-
nın yürürlüğe konulması günü Kıbrıs 
Adasında yerleşmiş bulunup da, yerel 
yasanın belirlediği koşullara uyularak 
yapılan işlem üzerine, o gün İngiltere 
uyruklusunu edinmiş ya da edinmek 
üzere bulunmuş olan Türk uyrukları 
da bu nedenle Türk uyrukluğunu yiti-
receklerdir. Şurası da kararlaştırılmıştır 
ki, Kıbrıs Hükümeti, Türkiye Hüküme-
tinin izni olmaksızın Türk uyrukluğun-
dan başka bir uyrukluğu edinmiş olan 
kimselere İngiltere uyrukluğu tanımayı 
reddetmek yetkisine sahip olacaktır.

Türkiye egemenliği altında kalan İm-
roz ve Bozca Adaları, yerel yönetim ve 
kişi ve malların korunması konusunda, 
yerli elemanlardan oluşan ve müs-
lüman olmayan  (Madde 14)   yerli 
halka her bakımdan güven verici özel 
bir yerel yönetimden yararlanacaktır. 
Bu Adalarda güvenlik ve düzen, yu-
karıda sözügeçen yerel yönetim eliyle 
yerli halk arasından toplanan ve yerel 
yönetimin emrinde bulunan bir polis 
tarafından sağlanacaktır. Rum ve Türk 
nüfus mübadelesine ilişkin olarak Yu-
nanistan ile Türkiye arasında yapılmış 
ya da yapılacak anlaşmalar İmroz ve 
Bozca Adaları halkına uygulanmaya-
caktır.

Türkiye işbu Andlaşmada belirlenen 
sınırları dışındaki tüm topraklar ile bu 
topraklardan olup gene bu Andlaşma 
ile üzerinde kendi egemenlik hakkı 
tanınmış (Madde 16) bulunanlar dı-
şındaki Adalarda - ki bu toprak ve 
Adaların geleceği ilgililerce saptanmış 
ya da saptanacaktır- her ne nitelikte 
olursa olsun, sahip olduğu tüm hak ve 
senetlerden vazgeçtiğini açıklar. İşbu 
Maddenin hükümleri komşuluk nede-
niyle Türkiye ile ortak sınırı bulunan 

ülkeler arasında kararlaştırılmış ya da 
kararlaştırılacak olan özel hükümleri 
bozmaz.

Yunan ordusunu İzmir’de denize dö-
ken Türkiye aslında Lozan’da  İtalya 
üzerinden yenik Yunanistan’a dolaylı 
olarak İtalya’nın işgali altında bulunan 
Astampalya (Astropalia), Kodoş (Rho-
des), Kalki (Calki), Skarpanto, Kazos 
(Casso), Piskopis (Tilos), Misiros (Mis-
yros), Kalimnos (Kalymnos), Leros, 
Patmos, Lipsos (Lipso), Sombeki (Simi) 
ve İstanköy (Kos) Adaları ile bunlara 
bağlı olan adacıklar ve Kızılhisar Adası 
-Meis (Castellorizo) Adası (2 numara-
lı haritaya bakılması) üzerindeki tüm 
hak ve senetlerinden İtalya yararına 
vazgeçmiştir.

Barışın korunmasını sağlamak ama-
cı (Madde 13)  ile Yunan Hükümeti, 
Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya Adala-
rında önerilen önlemlere saygı göster-
mekle yükümlüdür! İzmir’den denize 
dökülmüş olan yenik Yunanistan her-
halde ellerini oğuşturmakta ve kahka-
halarla gülmektedir!

1945 yılına gelelim- 
Potsdam Konferansı

II.Dünya Harbi’nde Türkiye tarafsız 
ülke olarak savaşlardan uzakta kal-
mıştır. Bu nedenle, gerek  Potsdam 
Konferansı’nda gerekse 1947’deki 
Paris Konferansı’nda Müttefik Devlet 
olarak adı geçmemiştir.

II. Dünya Harbi son yılında tarihe yön 
veren olaylardan  birincisi Yalta Kon-
feransı (4-11 Şubat 1945), ikincisi  II.
Dünya Harbi’nin sona erişinin hemen 
ardından  ve daha kesin kararların  
gerçekleştirildiği   Potsdam Konferansı 
(17 Temmuz - 2 Ağustos 1945)’dır.  

Potsdam Konferansı  belgelerde; “II. 
Dünya Harbi  sırasında Nazi Almanya-
sı’nın teslimiyetinden sonra 17 Tem-

muz 1945 - 2 Ağustos 1945 tarihleri 
arasında Almanya’nın başkenti Ber-
lin’nin 26 kilometre güneybatısında 
bulunan Cecilienhof Sarayı’nda düzen-
lenen ve Winston  Churchill (Birleşik 
Krallık Başbakanı, Temmuz 1945’te 
İşçi Partisi’nin genel seçimi kazanma-
sından sonra Clement Attlee),  Harry  
F. Truman (Amerika Birleşik Devletleri 
Devlet Başkanı) ve Joseph Stalin (Sov-
yetler Birliği Komünist Partisi Genel 
Sekreteri ve SSCB Halk Komiserleri Ku-
rulu Başkanı) olmak üzere “Big Three” 
(Üç Büyük)’nin katıldığı konferans.” 
diye anlatılır. Konferansın başlıca ko-
nuları, Nazi Almanyası’nın işgal ettiği 
topraklarının geri alınması,  Avustur-
ya’nın Almanya’dan ayrılması, Alman-
ya’nın  demokratikleştirilmesi olsa da 
bu konferans dünya devletleri sınırla-
rının yeniden çizilmesi, hatta çıkarların 
paylaşılması  olarak  şekillenmiştir.  Bu 
konferans galiplerin yenik düşenlerin  
topraklarını ve zenginliklerini paylaş-
masından ibarettir. 

Bu konferansta Sovyetler, Türki-
ye’nin zayıf olduğunu  ileri sürülerek, 
serbest geçiş için gereken garantiyi 
sağlayamadığını, bu sebeple Boğaz-
ların Sovyet  Sosyalist Cumhuriyetler  
Birliği ile Türkiye’nin ortak kontrolü 
altına konulmasını istediler. Ruslar 
açıkcası Boğazlarda üs istiyorlardı. Bu 
istek kabul edilmedi. Amerika ve İngil-
tere ise Ruslar için ancak Boğazlardan 
tam geçiş serbestisine taraftardılar. 
Mesele hakkında karar alınmayıp, her 
devletin kendi görüşünü Türkiye’ye 
bildirmesine karar verildi.

Türkiye, Sovyetler Birliği’nin bu sal-
dırganlığını korkusu içinde kalmıştır. 
(2)

10 Şubat 1947 Paris Barış Antlaşma-
sı’nda Türkiye’nin adı yoktu

II. Dünya Harbi bitmiş, artık son 
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paylaşma zamanı gelmişti.  Paris’te 
tarihe “Paris Barış Antlaşması” adıyla 
geçecek  toplantı başladı. Sovyet Sos-
yalist Cumhuriyetler Birliği, Büyük Bir-
leşik Krallık İngiltere ve Kuzey İrlanda, 
Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Fran-
sa, Avustralya, Belçika, Beyaz Rusya 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Brezilya, 
Kanada, Çekoslovakya, Etiyopya, Yu-
nanistan, Hindistan, Hollanda, Yeni 
Zelanda, Polonya,  Ukrayna, Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti ve  bundan böy-
le Yugoslavya Halk  “Müttefik ve Or-
tak Güçler”  olarak anıldılar.

Nasıl olduysa, hangi gerekçeyle ha-
reket ettiler ise, çoktandır vaad ettikle-
ri şekilde Oniki Adaları’ı Yunanistan’a 
vermek üzere oybirliğiyle karar verdi-
ler..

Bölüm V-Yunanistan (Özel Madde) 
Madde 14. 1. şöyleydi; “ İtalya, bu 
vesile ile Oniki Adalar’ı tam egemen-
liğiyle Yunanistan’a bırakır. Bundan 
sonra gösterilen Stampalia (Astropa-
lia), Rhodes (Rodos), Calki (Kharki), 
Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis 
(Tilos), Misiros (Nisyros), Calimnos 
(Kalimnos), Leros, Patmos, Lipsos 
(Lipso), Simi (Symi), Cos (Kos) ve Cas-
tellorizo’nun yanı sıra bitişik adacıklar  
Yunanistan’a ait olacaktır.

Yunanistan  böylece kılını kıpardat-
madan Ege’den Akdenize kadar tüm 
adalara sahip olacaktır ve Kıbrıs Ada-
sı’ndaki belirsizliğin çözülmesiyle Tür-
kiye’nin kuşatılması tamamlanmış gibi 
olacaktır. Yunanistan’da tüm kiliseler 
çanlarını çalmakta, ayinler yapılmak-
tadır!

Bu  “Türkiye’yi sahillerine hapsetme 
harekatıdır”

Yıllardır  pusuda bekleyen  Yunanis-
tan, II.Dünya Harbi’ndeki müttefik-
lik  kılıfı altında   Ege’den Akdeniz’e 

kadar artık adaların hakimi olmuştur. 
Bu bir “Türkiye’yi sahillerine hapsetme 
harekâtıdır.” 

Fakat gün gelecek Türkiye’den şu 
ses yükselecektir; “Hiç Kimse Türki-
ye’yi sahillerimize hapsedemez!”

Bu çok haklı bir isyandır ve dostluk 
yerine, düşmanlığı, komşuluğun gü-
zelliklerini, zenginliklerini paylaşmak 
yerine  komşusu Türkiye’yi yok etmek 
isteyen bağnaz bir devlet kafasına  
karşı koyuştur.

Bu bir yönüyle çok ağır ve acı verici 
bir tablodur;  XVI. yüzyıldan buyana 
Osmanlı İmparatorluğu’na ait adalar  
altın bir tepsi içinde Yunanistan’a su-
nulmuştu. Türkiye, böylece sahillerine 
hapsedilmiş oluyordu. 

Kıssa’dan Hisse çıkartır mısınız..

Kalan birkaç adamıza  dikkatle yöne-
lerek kıssa’dan hisse çıkartır mısınız..

Karşımda kocaman iki ada var; Biri 
Osmanlı’nın İstanköy’ü, şimdiki Kos; 
Orada yaşam var.

Sonra daha yakınımda yemyeşil bir 
ada daha var. Bomboş.. Karanlık su-
ratlı biri  olsa gerek “Kara Ada” demiş.  
Bu adayı bile kaybetmişiz de, nasılsa 
geri vermişler. Kalmış nice adalarımız, 
adacıklarımız var.

Adalarda yaşamayı doğanın tahriba-
tı diye görenler “Adalara çivi çakmak 
bile ihanettir” diye yaygara yaparken, 
Yunan Adaları diye gittikleri adalarda 
keyif sürdürmekten utanmıyorlar ve 
Yunanlılara dönüp “Adalara çivi çak-
mak bile ihanettir” demek akıllarına 
gelmiyor.

Adalarımıza devlet olarak, müte-
şebbislerimiz olarak, Odalar olarak, 

Deniz Ticaret Odası, Türk Armatörleri 
Birliği, Gisbir, Kosder ve diğer meslek 
örgütleriyle sahip çıkmak milli bir dava 
olmalıdır. Gelin, tüm adalara, adacık-
lara  önce  Türk bayrağı dalgalanan 
görkemli bir bayrak direği dikelim. 

Adalar turizme ve yerleşime açılsın.

Adalarda köyler, kasabalar, mağaza-
lar, sanat etkinlikleri olsun.

Adalarda yelken ve yat kulüplerine, 
su altı sporları, kürek kulüplerine  im-
kanlar verilsin.

Yerleşim, doğayı koruyarak, gerçek-
leştirilsin. Türkiye  bu yüzyılın  ilk çey-
reğinden başlayarak gerçek anlamda 
Adalarıyla, adacıklarıyla tanınsın.

O zaman, iskeleler olacaktır.. Minik 
dahi olsa  yolcu vapurları, motörler 
inşa edilecek, seferleriyle bu canlılığı 
artıracaklardır. Yaşam için kosterler 
bile yeni rotalarda ve yeni iskelelere 
seferler yapacaklardır. Oraya buraya 
sıkışmış duran Sahil Güvenlik Komu-
tanlığı birimleri Ege’den Kaş’a kadar 
uygun adalarda  çok daha  denizci ko-
şullarda konuşlansın.

Mersin’e doğru bir onarım tersanesi 
hayata geçirilsin. Müteşebbislerimize 
olası en geniş  olanaklar sağlansın, 
devlet gerektiği güne kadar destek-
lemeyi, korumayı millî bir dava olarak 
görsün. Komşumuz Yunanistan’a  ge-
lince; Anlattıklarımı okumak zahmeti-
ne girin ve düşünün.

İsyan bir son noktadır. Dostluk ise 
ebedidir.

(1) Prof.Dr.İsrafil Kurtcephe; “Rodos ve 
On İki Ada’nın İtalyanlarca İşgali”, Kaynak: 
OTAM – Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi – 
Sayı: 2 Yıl: 1991 

(2) Charles L.Mee; “Yağma”,Osman Ön-
deş; Çeviri- Altın Kitaplar, 1975.
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SU GİBİ
Eskilerden kalan ve 

içmek için su verildi-
ğinde şükran ifadesi 

olarak ‘’ Su gibi aziz ol’’ 
deyimi vardır. Hakikaten 
su hayatın hava gibi ol-
mazsa olmazıdır. İnsan 
organizmasının %70 e  
varan su içeriği hayat için 
çok önemli yapı taşıdır.

İçinde bulunduğumuz 
sıcak günlerde genç insanların terle 
ve hareketle sıvı kaybını telafi etmek 
adına çok sıvı alımına yönelik bu kayıp-
larını karşıladıklarını görüyoruz. Genç 
insanlarda susuzluk duygusu oldukça 
kuvvetli olduğundan bu konuda he-
men gereğini yerine getirmeleri kolay 
oluyor. Yapılan araştırmalar 60 yaş 
üstünde susuzluk duygusunun algılan-
masının zayıfladığı bu nedenle  su alı-
mı alışkanlık haline gelmediyse bu yaş 
gurubunun sıklıkla zihinsel karışıklık ve 
unutkanlık gibi sıkıntılarla sık karşılaş-
tığı gözlenmiştir.Gittikçe yaşla birlikte 
azalan susuzluk duygusu sonuçta hız-
la susuz kalınmasına sebep olur.

Hekim olarak nerdeyse her gün bir 
dostum arkadaşım arıyor ve Annesi,-
Babası veya bir yakınının genel duru-
munun birkaç gün içinde şuurunda 
değişiklikler olduğu unutkanlık ve çev-
reyle uyumla ilgili sorunlar yaşamaya 
başladığını ifade ederek bizlerde yar-
dım talebinde bulunurlar. En çok sor-
guladığım son günlerde iştahı kapalımı 
halsizlik yorgunluk ayaklarında kramp-
lardan yakınıyormu? su ile arası nasıl? 
günde ne kadar su içiyor? veya sıvıları 
tüketiyor ve ne kadar idrar çıkartıyor 
dikkat ettiniz mi? Çoğunluklada bu so-
rular la su kaybına neden olan bir olay 
ishal aşırı terleme sıcağa maruz kal-
ma gibi durumlar sonrasında gittikçe 

artan derinleşen susuzluk 
ve sonra  ortaya çıkan ma-
alesef yakınları tarafından 
‘’Bunama’’yada ‘’ yaşa 
bağlı unutkanlık’’ olarak 
değerlendirilip  geçiştiril-
mektedir. Genellikle Hasta-
ne acil servislerinde göze-
tim altına alınmayla biten 
bu üzücü gelişme  paren-
teral  (yani damar yolu ile) 
verilen bir iki serum (İçeriği 

su ve elektrolit dediğimiz Sodyum po-
tasyum Klor gibi kaybedilen mineraller 
ile birazda enerji kaynağı olabilecek 
glikoz ve früktoz gibi şekerleri içeren 
sıvılar)uygulanması sonrasında geri 
dönebilirken ihmal edildiğinde hayatı 
tehdit eder bir hal alır.

Yaşlılar kimse etraflarında su içme-
lerini hatırlatmadığında susuzluk hissi 
sürekli azalır ve sonuçta Dehidratas-
yon (vücudun susuz kalması ) ortaya 
çıkar. Bu sıvı alımını unutma alışkanlığı 
vücudumuzdaki olması gereken su-
yun %50 sinden biraz fazlasına sahip 
olduğumuz 60 lı yaşlarda başlar.60 lı 
yaşlarda vücutta kas kitlesi azalınca su 
rezervleri de azalır. Vücutta su kaybı 
ile birlikte zihinsel değişiklikler yanın-
da  kaslarda güçsüzlük ,kramplar, kan 
basıncında düşmeler, kalp çarpıntısı(-
göğüste sıkışma hissi ve göğüs ağrısı) 
şuur bulanıklığı  koma ve hatta ölümle 
sonuçlanabilir.

Susuzluğun fiziksel ve kimyasal bir 
çok fonksiyonu bozduğu bilinmekte-
dir. Böbrekler vücudun adeta çama-
şır makinasıdır.Nasıl az suyla temiz 
çamaşır elde etmek mümkün değilse 
Az suyla böbreklerin vücudun atık 
maddelerinin birikmesini önleme-
si mümkün değildir. Biriken atık ve 
toksik(zararlı) maddeler tüm organ 

fonksiyonlarının en başında beyin-
de sonra kalp ve damar sisteminde 
kaslarda gözlerde fonksiyon kaybına 
sebep olur. Mide barsak sistemi alı-
nan gıdaların kana taşınması kadar 
atıkların uzaklaştırılması için yeterli 
suya ihtiyaç duyar. Vücudun en çok 
su içeren organları olan kaslar suyun 
azaldığı durumda kasılma ve gevşeme 
fonksiyonlarını gereği gibi yapamazlar 
güçsüzlük ortaya çıkar. Gözler içi sıvı 
dolu organlardır susuzluk net görme-
nin bozulmasına sebep olur. Mercek 
kısmı esnekliğini kaybeder. Kulak için-
de denge organımız içi su dolu bir 
salyangoza benzer suyu eksilince göz-
lerden aldığımız çevre referansı gibi 
ayaklarımızdan gelen zemin referansı 
da bozulur ve dengede  durmak ve 
dengeli yürümek mümkün olmaz. Ka-
nımız tüm organlara yeterli enerji kay-
nağı ve oksijen taşıyan ordaki yıkım 
ürünleri ve açığa çıkan Karbondioksiti 
akciğerlere taşıyıp atılmasını sağlayan 
en önemli vücut ağımız damarlarımı-
zın içindeki iletim sistemimizdir. Suyun 
eksikliğinde akışkanlığı kitlesi azalmış 
bir kan bu görevlerini yeterince yerine 
getiremez. Bu sistemik hastalıkların 
bağışıklık sistemi zayıflamasının ve so-
nuçta enfeksiyonların ortaya çıkması 
pıhtılaşma sorunlarının ortaya çıkması 
ile sonuçlanır. 

Bütün bunlardan sonra denizde 
olmanın denge kas gücü dikkat ge-
rektiren bir iş olduğu beş duyumuzla 
beraber yüksek beyin fonksiyonlarının 
en üst düzeyde kullanıldığı bir iş kolu 
olduğu düşünüldüğünde suyun önemi 
bir kez daha öne çıkmaktadır. Ayrıca 
denizde çalışanların açık hava ve rüz-
gar güneş etkisi ile su kaybının kara-
daki insanlara göre çok daha fazla ve 
hızlı olduğu değerlendirilirse günde iş 
koluna göre 2.5 lt den az olmamak 

Uzm. Dr.
Ergün KOÇER
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üzere su alımını unutmamak sağlığı-
mız için çok büyük önem arz etmek-
tedir. 

Yazının başında yaşlılarda sık görül-
düğü için özellikle dikkati çektiğimiz 
su içmeyi unutma sorunu yoğun iş 
nedeni ile veya çocuk ve gençlerde 
oyuna bilgisayar oyunlarına uzun süre 
bağlanmaktan kaynaklanan unutkan-
lıklar nedeniyle görülebilmektedir. 

Erişkinlerde böbrek taşı sorunlarının 

en önemli nedenlerinden biri suyu az 
almaktır. Kadınlarda suyun az alınma-
sı ile oluşan koyu kıvamlı idrar ile id-
rar yollarının tahrişi sonucu mikrobik 
olmayan şimik nedenli irritasyon yani 
tahriş sistitleri(idrarda yanma ve sık 
idrara çıkma yakınması ) sık gözlenir .

Toplumumuzda yaşlılarımız sık ab-

dest almaktan kaçınmak için idrar 
yapma ihtiyacını ertelemek adına su 
alımını azaltırlar. Uzun yol şoförleri ve 
uzun süre dikkat gerektiren işleri ya-
panlardada  bu eğilim sıkçadır. Bizim 
toplumumuzda yapılan  araştırmalar 
Hemodiyaliz dediğimiz böbrek fonk-
siyonlarını kaybetmiş hastalara uygu-
lanan tedavi yöntemine bağlı yaşayan 
hastalarımızın bu duruma gelmelerin-
de birinci sırada Diyabet ve Hipertansi-
yon yer alırken hemen arkasından sık 
idrar yolları enfeksiyonları idrar yolun-

da oluşan taşların yaptığı tahribatların 
sorumlu olduğu gözlenmektedir.

Çocuklarda ve yaşlılarda yada zihin-
sel engelli kişilerde su alımını artırmak 
mümkün olmuyorsa sıvı içeriği bol 
gıda tüketimi veya onların hoşuna 
gidecek aromalarla tatlandırılmış sıvı-
ları komposto meyve suyu mineralli 

içecekler süt ayran kefir gibi alterna-
tifler denenebilir.Çay ve Kahve idrar 
söktürücü özelliği nedeniyle hacmin-
den daha fazla sıvı kaybına neden 
olacağından arkasından daha fazla su 
alınmak kaydıyla tüketilebilir.Tek ba-
şına fazlaca tüketilmeleri su kaybına 
artırabileceğinden önerilmez.

Bir kişide su kaybının arttığını en ko-
lay anlamanın yolu boyun bölgesi ,el 
sırtı ,kol içleri gibi bölgelerde derinin 
buruşukluğunun hamur gibi geç düze-
liyor olmasıdır.Ayrıca göz çukurlarının 
artması kapakların buruşup sarkması 
ve ağızda dudaklarda kurulukla dilin 
paslı kahverengi ve beyaz bir renk al-
masıdır.

Uzun süre deniz suyu içinde kalanlar-
da yine su kaybına bağlı ciltte buruş-
maları kendimizde gözleyebiliriz. Bu-
nun ileri safhaya vardığı durumlarda 
aşırı kaybedilen vücut tuzları yukarda 
anlattığımız sorunları davet eder.

Yine yaz aylarına tesadüf eden Ra-
mazan ayında uzun süre su alımı 
kesintiye uğrarken bedenen çalışan 
insanlar çalışmalarına devam ettik-
lerinden susuzluğa bağlı sorunlarla 
kolayca karşılaşabilirler. Bu arada bizi 
en çok sıkıntıya sokan durumlar Di-
yabetli olup yaz ayında 2.5-3 litre su 
alımı olması gereken hastalarımızın 
Ramazanlarda bunu ihmal etmeleri 
nedeniyle susuzluğun bütün sonuçları 
ile karşılaşmaktadırlar.

İçilebilir su kaynaklarının  gittikçe 
azaldığı suyun akıllı ve sürdürülebilir 
tüketimi dünyamızda en çok konuşu-
lan gündem konusu olduğu şu günler-
de hala su içebilme imkanımız varken 
sağlıklı su tüketimine gereken önemi 
vermemiz ümidiyle  Denizleriniz sakin, 
pruvanız neta, ufkunuz açık olsun. 

Sağlık ve selametli seyirler dilerim.
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Kemik, parçaların ayrılması ile iki veya 
daha fazla parçaya bölünebilir veya 
herhangi bir ayırma olmaksızın bir 
veya daha fazla çatlağa sahip olabilir.

Kırıkların çoğu doğrudan kuvvetten 
kaynaklanır, ancak kuvvet vücut yo-
luyla iletilerek dolaylı olarak başka bir 
yerde yaralanmaya neden olabilir. İki 
klasik örnek şunlardır: gerilmiş elin 
düşmesi, köprücük kemiğinin kırılma-
sına neden olur; ve yükseklikten to-
puklara düşerek kafatasının tabanının 
kırılmasına neden oluyor.

Çok daha az yaygın olan bir tür stres 
kırığıdır. Kemik, metal yorgunluğuna 
benzer bir şekilde zayıflar. Ani, güçlü 
kas çabası kemiği kırabilir.

Basit bir ifadeyle, bir kırık enfeksiyona 
açık veya enfeksiyona kapalı olabilir.

Kapalı Kırık
Kırık ile vücut yüzeyi arasında iletişim 
yoktur.

Açık Kırık
Deri yarası ile kırık arasında iletişim 
vardır. Açık kırıklar her zaman ciddi-
dir çünkü mikroplar yaranın içinden 
girerek kırık kemiğin ve çevresindeki 
dokularda enfeksiyona neden olabilir.
Not: bir deri yarası mevcut olabilir, an-
cak kırık kemiğe ulaşacak kadar derin 
değilse, kırık hala kapalıdır. Açık veya 
kapalı kırıklar bazen beyin, akciğer, 
kan damarları veya sinirler gibi önem-
li yapılara zarar vererek komplike hale 
gelir.

Tedavi Prensipleri
Gemide kırık tanısı koymak mümkün 
değildir. Aslında, birçok kırık tanı ge-
rektirmeyebilir ve yetersiz tedavi gi-

rişimler iyileşmeye zarar verebilir. İlk 
yardım önlemleri yeterli hareketsizliği 
sağlamalıdır. Bir kırık vakasının gemi-
de iki veya üç günden fazla tutulması 
gereken her yerde, kırık bölgesinin 
üstündeki ve altındaki eklemler, bir 
dizi hareketten yavaşça geçirilmelidir.

Kırıkta eklem yüzeyinde kalıcı hasar 
meydana geldiyse ya da  bundan şüp-
helenilen tüm durumlarda RADYO 
TIBBİ TAVSİYE alınmalıdır. 
Antibiyotik tedavisi her zaman açık 
bir kırık teşhis edilir edilmez veya bun-
dan şüphenildiğinde verilmelidir.

Muayene
Aşağıdaki belirti ve semptomlar ke-
miğin muhtemelen kırıldığını göste-
recektir:
* ücuda veya uzuvlara ağır bir darbe 
veya başka bir kuvvet uygulanmışsa, 
Yaralı veya diğerleri kemiğin kırıldığını 
duymuş olabilir;
* Özellikle bölgedeki basınç veya ha-
reket üzerine yoğun ağrı;
* Şişme. Site şişmiş ve / veya çürük 
olabilir. Bu, iç kanamaya bağlı olabilir;
* Kullanım kaybı. Yaralı, ağrı nedeniy-
le yaralı kısmı kullanamayabilir veya 
kullanmak istemeyebilir. Hareketi 
yapmasına yardımcı olmak için çok 
nazikçe bile olsa bir girişim yapılırsa 
şiddetli ağrı yaşayabilir. Ağrı belirtileri 
için yüzüne bakın. Bazen, bir kemiğin 
kırık uçları birlikte etkilenirse, kişi kıs-
mı kullanabilir, ancak genellikle sade-
ce makul miktarda ağrı ile;
* Distorsiyon. Yaralı kısım şişmiş, bü-
külmüş, burkulmuş veya kısaltılmış 
olup olmadığını görmek için vücudun 
iyi ve kötü uzuvlarını veya yanlarını 
karşılaştırın;
* Bozukluk :Kırık bir kemiğin düzensiz 
kenarları bazen açık bir kırıkta görü-

lebilir. Kapalı bir kırıkta deri altında 
görülebilir veya hissedilebilir;
* Kemik uçlarının doğal olmayan ha-
reketi .Bu semptomların hiçbiri kasıtlı 
olarak aranmamalıdır. Bir uzuv gev-
şek ve titrek hissedebilir ve uzuv için 
destek uygulamaya çalışırken kırık his-
sedilebilir. Bu iki durumda da kemik 
kesinlikle kırılır.

Genel Tedavi
* Kanama tarif edildiği gibi tedavi 
edilmelidir
* Etkilenen kısmı hareketsiz hale geti-
rerek dinlendirin. Bu, daha fazla hasa-
rı önler, ağrıyı hafifletir ve daha fazla 
kanamayı durdurur
* Tüm kırıklar veya şüpheli kırıklar, 
herhangi bir girişimde bulunmadan 
önce hareketsizleştirilmelidir. Yaralıyı 
hareket ettirin. Bu, tahta, doğaçlama 
veya şişirilebilir ateller kullanılarak 
veya bir uzvu vücuda sabitleyerek 
veya - bacaklar söz konusu olduğun-
da - birini diğerine bağlayarak yapıla-
bilir.
* Rahatsa, bir uzvu bulunduğu po-
zisyonda hareketsiz hale getirin. Ye-
tersiz dolaşım veya başka bir nedenle 
yaralı bir uzvu hareket ettirmek gere-
kirse, hareket ettirmeden önce uzvu 
nazikçe ve sıkıca vücuttan çekerek 
çekiş uygulayın (Şekil 1.40).

KırıklarDenizde
Denizde

sağlık
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* Güvenli bir şekilde hareketsiz hale 
gelene kadar çekmeye devam edin ve 
ardından çekişi çok yavaş bırakın. Ani 
salıverme ağrıya neden olabilir.
* Kırık bir uzuvda kan dolaşımı. Uzuv-
daki kan dolaşımının sağlam olduğun-
dan emin olun. Bunu yapmak için, 
başparmağın veya ayak başparmağı-
nın ucuna basın. Kan dolaşımı normal 
olduğunda, tırnak basıldığında beyaz 
ve serbest bırakıldığında pembe olur. 
Her şeyin yolunda olduğundan emin 
oluncaya kadar kontrol etmeye de-
vam edin. Tehlike işaretleri şunlardır:

* Parmakların ve ayak parmaklarının 
maviliği veya beyazlığı;
* Kırık altındaki kısmın soğukluğu
* Yaralanmanın altında hissetme kay-
bı. Parmaklara ve ayak parmaklarına 
hafifçe dokunarak ve kazazedeye bir 
şey hissedip hissetmediğini sorarak 
bunu kontrol edin;

* Nabız yok.

Dolaşım hakkında herhangi bir şüp-
he varsa, tüm sıkı ve uzuv sargısını 
bir kerede gevşetin ve uzvu düzeltin, 
bunu yaparken çekiş kullanmayı unut-
mayın. Kan dolaşımını tekrar kontrol 
edin. Uzuv pembe ve sıcak olmazsa 
ve nabzı tespit edemezseniz, ampu-
tasyondan kaçınmak için acilen tıbbi 
yardıma ihtiyacınız vardır. Radyo tıbbi 

tavsiye alın.
* kırıkların ciddi iç kana-
maya neden olabileceği-
ni unutmayın ;
* her zaman şoku arayın 
ve tedavi edin;
* ağrıyı kontrol etmek 
için morfin gerekli olabi-
lir.

Köprücük Kemiği, 
Kürek Kemiği ve 
Omuz
Bu alanlarda çatlaklar 
daha sık görülür ya da uzanmış el 
üzerine düşme veya omuz üzerine 
düşme. Parçalara doğrudan şiddet, 
bu kırıkların daha az yaygın bir nede-
nidir.

Koltukaltına bir yumruk büyüklü-
ğünde gevşek dolgu yerleştirin. Kolu 
üçgen Bir askı ile destekleyin (Şekil 
1.41). Daha sonra dar bir kat ban-
dajı kullanarak kolu vücuda bağla-
yın. Kazazedeyi ayakta tutun, çünkü 
muhtemelen bu pozisyonda en rahat 
olacaktır.

Üst Kol
Üst kol kırıkları genellikle doğrudan 
şiddetten kaynaklanır.
Geniş bir kat bandajı kullanarak üst 
kolu vücuda bağlayın. Dirseği hafifçe 
bükün ve bir yaka ve manşet askısı 
uygulayın (Şekil 1.42). Kazazedeyi 
ayakta tutun, böylece kolun ağırlığı 
alt parçaya çekiş sağlayabilir
 

Alternatif olarak, üst kol kırıkları 
splintlenebilir. Dirseği hafifçe bükün. 
Üç iyi yastıklı atel kullanın. Birini üst 
kolun arkasına, birini öne ve üçüncü-
sünü omuzun ucundan dirseğe kadar 
yerleştirin. Atelleri güvenli bir şekilde 
yerine sarın. Kolu bir yaka ve manşet 
askısı ile destekleyin (ayrıca bkz. Şekil 
1.21).

Dirsek
Bu bölgedeki kırıklar, dirsek çevre-
sindeki kan damarlarına ve sinirlere 
verilen hasar nedeniyle özellikle teh-
likeli olabilir. Parmaklarda dolaşımı 
ve hissi kontrol edin. Parmak uçları 
beyaz veya maviyse ve his yoksa veya 
değişmişse, dirsek hemen düzeltil-
melidir. Kazazedeye uzanmasını söy-
lemelisiniz. Nazik olmalısınız. Elinize 
ve ön kolunuza çekiş uygulayın. Kolu 
ve ön kolu yavaşça ve dikkatlice ya-
ralının yanına getirin. Şimdi kol ile 
vücut arasına ve ayrıca kolun etrafına 
bol miktarda gevşek yastık yerleştirin. 
Ardından ön kollara bağlarını sararak 
vücuda bağlayın. Çevreleyen bağları 
yaptıktan sonra dolaşımı tekrar kont-
rol edin. Dolaşım zayıfsa, yaralı hare-
ket ettirilinceye kadar bağlar gevşek 
bir şekilde sabitlenmelidir (Şekil 1.43).
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YDO 1981 Güverte mezunu YDO 1981 Güverte mezunu Kapt. Feyzi Lütfi OralKapt. Feyzi Lütfi Oral vefat etti. vefat etti.
YDO 1972 Makine mezunu YDO 1972 Makine mezunu Müh. Kazım SunmakMüh. Kazım Sunmak hayatını kaybetti. hayatını kaybetti.
YDO 1987 Güverte mezunu YDO 1987 Güverte mezunu Kılavuz Kapt. Şakir SabuncuoğluKılavuz Kapt. Şakir Sabuncuoğlu vefat etti. vefat etti.
YDO 1989 Güverte mezunu YDO 1989 Güverte mezunu Kapt. Hasan Aziz ErtanKapt. Hasan Aziz Ertan’ın babası ’ın babası Ömer Yılmaz ErtanÖmer Yılmaz Ertan vefat etti. vefat etti.
YDO 1997 Güverte mezunu YDO 1997 Güverte mezunu Kapt. Koray KaragözKapt. Koray Karagöz’ün babası ’ün babası Hüseyin KaragözHüseyin Karagöz vefat etti. vefat etti.
YDO 1979 Güverte mezunu YDO 1979 Güverte mezunu Kapt. İlker AltındereKapt. İlker Altındere’nin oğlu ’nin oğlu Özkan AltındereÖzkan Altındere vefat etti. vefat etti.
YDO 1979 Makine mezunu YDO 1979 Makine mezunu Müh. Hasan Kemalettin UğurMüh. Hasan Kemalettin Uğur vefat etti. vefat etti.
İTÜ Denizcilik Fakültesi 1990 Güverte mezunu İTÜ Denizcilik Fakültesi 1990 Güverte mezunu Kapt.Bülent GünKapt.Bülent Gün’ün babası vefat etti.’ün babası vefat etti.
İTÜ Denizcilik Fakültesi 2008 Güverte mezunu İTÜ Denizcilik Fakültesi 2008 Güverte mezunu Kapt. Muhammed Aykut Kapt. Muhammed Aykut vefat etti.vefat etti.
İTÜ Denizcilik Fakültesi Güverte 2001 mezunu İTÜ Denizcilik Fakültesi Güverte 2001 mezunu Kapt. Özgecan AlbayrakKapt. Özgecan Albayrak’ın babası ’ın babası İsmail Hakkı Albayrakİsmail Hakkı Albayrak vefat etti. vefat etti.

ÜYELERİMİZDEN HABERLER

ÖZLEYECEĞİZ

Halen Marineline Coating Türki-
ye Genel Müdürlüğü görevini 
yürüten ve yönetim kurulla-

rında bulunduğu TÜRDEF, DEFAV 
ile TÜRKKAPDER yönetim kurulların-
da bulunan, İTÜ Denizcilik Fakültesi 
(YDO) 1997 Güverte mezunu Kapt. 
Koray Karagöz’ün babası Hüseyin Ka-
ragöz son yolculuğuna uğurlandı.

Babasını sonsuzluğa uğurlayan Ko-
ray Karagöz’ü Gemi Makineleri İşlet-
me Mühendisleri Odası (GEMİMO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz 
Aşkın, Türkiye Denizcilik Federasyonu 
(TÜRDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Er-
kan Dereli, Başkan Yardımcısı Serdar 
Akdemir ve Yönetim Kurulu Üyesi 

Mehmet Avcı; İTÜ Denizcilik Fakül-
tesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı 
(DEFAV) Yönetim Kurulu Başkanı İl-
ker Meşe ve yedek Yönetim Kurulu 

Üyesi Caner Aydın ile Orka Informa-
tics Kurucusu Levent Şen ve Koray 
Karagöz’ün sınıf arkadaşları da yalnız 
bırakmadı.

Hüseyin Karagöz’e son vedaHüseyin Karagöz’e son veda

GÜZEL HABERLER

YDO 1989 Makine mezunu Müh. Noyan Altuğ’ın kızı Ayla dünyaya geldi.
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YDO 1979 Güverte mezunu Baş Kılavuz Kapt. Ergun Altunkut’un kızı Zeynep Altınkut, Yusuf İlgün ile evlendi.

YDO 1979 Makine mezunu Müh. Güner Gözüm’ün kızı Ebru Gözüm, Bahadır Kabakçı ile evlendi.





RESCUE BOATS
Slow speed with
outboard petrol  
engine

Tersane Yolu Yan Sanayi Bölgesi Harmandalı Sk. No10 Aydıntepe 34947 Tuzla/Istanbul/TURKEY
Phone: +90 216 392 93 96   Fax: +90 216 392 20 64  
E-mail: info@gepafiberglass.com   Web Page: www.gepafiberglass.com 

GEPA - FIBERGLASS INDUSTRY & TRADE CO.INC.

FREEFALL LIFEBOATS
GEPA GRP FREEFALL LIFEBOATS are designed, constructed and 
tested according to the latest standarts, requirements of 
"SOLAS", "IMO" and "LSA Code"



RESCUE BOATS
Slow speed with
outboard petrol  
engine

Tersane Yolu Yan Sanayi Bölgesi Harmandalı Sk. No10 Aydıntepe 34947 Tuzla/Istanbul/TURKEY
Phone: +90 216 392 93 96   Fax: +90 216 392 20 64  
E-mail: info@gepafiberglass.com   Web Page: www.gepafiberglass.com 

GEPA - FIBERGLASS INDUSTRY & TRADE CO.INC.

FREEFALL LIFEBOATS
GEPA GRP FREEFALL LIFEBOATS are designed, constructed and 
tested according to the latest standarts, requirements of 
"SOLAS", "IMO" and "LSA Code"



İlk hidrolik hibrit sistemli römorkör

İlk LNG yakıtlı römorkör

İlk uzaktan kumandalı römorkör

Dünyada
ilklere

imza atmaya devam ediyoruz...
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