
Sevgili Dostlarım, Meslektaşlarım, Deniz Ticaret Odamızın Saygıdeğer Temsilcileri, 
Hanımefendiler ve Beyefendiler, 
 
Göz bebeğimiz Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneğinin 111.yıl davetine hoş geldiniz. 
 
1902 yılından günümüze istikrarlı çalışmaları, objektif yaklaşım ve çözümleri ile Türkiye'de 
gemi acenteliği mesleğinin sembolü olan Derneğimizin, böyle coşku dolu gecesinde bir arada 
olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 
 
Yirmili yaşlarımda, o zamanki Dernek Müdürümüz olan (ve ne mutlu ki şimdi aramızda olan) 
Sayın Cavit Kaplan Ağabeyimizi ziyaret etmek için Karaköy'de emek iş hanının 3.katındaki 
Derneğimize ilk kez gittiğimde bugünleri hayal etmem mümkün değildi... Ama ilk kapısından 
girdiğiniz andan itibaren size asla yabancılık çektirmeyen bu meslek yuvası bizi kendisine 
öylesine bağladı ki , bugüne kadar süregeldi beraberliğimiz… 
 
Onursal Başkanımız Sayın Metin Leblebicioğlu ve İstişare Kurulumuz Başkanımız Sayın 
Ruhi Duman ile yıllarca beraberce çok başarılı çalışmalarımız oldu. 
 
Kanımca; geleneksel gemi acenteliği mesleği, insanı hayata daha çabuk alıştıran, pratik 
düşünmeye ve süratli karar almaya sevk eden bir meslektir. Sanırım bu özelliği de, işinizde 
heyecan duymanızı ve işinizi sevmenizi sağlıyor. 
 
Evet insanın işini sevmesi çok önemlidir hayatta ve ben işimi ve Derneğimizi çok 
seviyorum… 
 
Bildiğiniz gibi; Derneğimiz özellikle son on yıldaki Yönetim Kurulu Üyelerinin inatçı talepleri 
ve başta Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Metin Kalkavan olmak üzere Deniz Ticaret 
Odamızın da çok değerli katkılarıyla artık kendi muhteşem binasında hizmetlerini 
sürdürmektedir. Bu bina asırlık geçmişi ile geleceğine güvenle bakabilmek adına derneğimiz 
için bir dönüm noktası olmuştur... 
 
Derneğimiz bunun gerçekleşmesinde katkısı olan her kişi ve kuruma müteşekkirdir. 
 
Bu gece sizlere çok önemsediğimiz ve çok özendiğimiz iki eserimizi sunacağız, lütfen 
giderken almayı unutmayınız. Bunlardan bir tanesi; ilkini 100.yılımızda yayınladığımız "Vapur 
Donatanları ve Acenteleri Derneği 111.yıl kitabı". Derneğimizin geçmişini ve üyelerimizi 
detaylı olarak tanıtan çok güzel bir eser oldu. Emeği geçen Yönetim Kurulu Üyelerine ve 
dernek çalışanlarımıza huzurlarınızda teşekkür ederim. Diğer kitabımız ise; Deniz Ticaret 
Odamızın kültür eserleri serisinin sonuncusu olan Sayın Osman Öndeş Ağabeyimizin 
muhteşem "Vapur Donatanları ve Acenteleri Tarihi" adlı eseridir. Burada Deniz Ticaret 
Odamızın Yönetim Kuruluna ve Sayın Osman Öndeş'e Derneğimizin teşekkürlerini bir borç 
bilirim. Sayın Osman Öndeş sadece davete katılan davetlilerimiz için özel olarak kitabını 
bizzat buraya gelip imzaladı, bunu da bilgilerinize sunarım. 
 
Bu geceki davet için konuşma imkanı bulduğum dostlarıma hep aynı şeyi söyledim; bu gece 
uzun konuşmaların, protokollerin gecesi değil, birbirimiz ile samimi ortamda hasret 
giderebileceğimiz ve birazdan sevgili Behzat Gerçeker yönetiminde Enbe Orkestrası ile 
hafızalarınızda yer alacak bir gece yaşayalım istedik hep beraber. 
 
O yüzden sağ olun, var olun... 
 
Herkese Derneğimiz kadar sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum.  
 
Recep Düzgit  
24 Ocak 2014 


