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Seçimler ve 
Rüya Proje…

Hüseyin Kocabaş
KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı

Temmuz 2017’de devraldığım Koster Armatörleri ve İşlet-
mecileri Derneği (KOSDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı gö-
revimi büyük özveriyle icra ederken 2. Olağan Seçimli Genel 
Kurul toplantımızı 10 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirdik. 
Akabinde yaptığımız Yönetim Kurulu toplantımızda yeni 
dönemde de Başkanlık görevini Yönetim Kurulu Üyesi ar-
kadaşlarım bana tevdi ettiler. Bu çerçevede KOSDER çatısı 
altında sektörümüze özveriyle hizmet eden eski yönetimi-
mize teşekkür ediyor, yeni Yönetim Kurulumuzun da Türk 
denizcilik sektörünün ve üyelerinin menfaatleri doğrultu-
sunda çalışmalarına devam edeceğini ifade etmek isterim. 

Deniz Ticaret Odası’na KOSDER rüzgarı
              
Demokrasi ile yönetilen toplumların ana unsuru olan se-
çimler, sektörümüz açısından da hassasiyet arz etmekte-
dir. Denizcilik sektörümüzün süre gelen sorunlarının çö-
zümünün doğru ve güçlü yönetimlerin idaresiyle mümkün 
olacağı bilinciyle 8 Nisan Pazar günü İMEAK Deniz Ticaret 
Odası (DTO) seçimleri için sandığa gittik. Değerli paydaş-
larımızın takdiriyle ‘Hepimizin Odası Hareketi’ sektörü-
müzün çatı kuruluşu olan İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 
dümenine geçme başarısını gösterdi. Bu çerçevede DTO 
seçimlerinin Türk denizciliğine hayırlı olmasını ümit edi-
yor, Sayın Tamer Kıran ve ekibine başarılar diliyorum. 
Odamız Meclisi’ne girme yarışında sektörün nabzını tutan 
ve denizcilerimizin sorunlarını yerinde dinleyen üyelerimiz, 
daha önce sektörümüz dahilinde hizmet eden hiçbir Sivil 
Toplum Kuruluşu’nun elde edemediği bir başarıya imza 
atarak DTO’da 16 üye ile Koster Armatörleri ve İşletme-
cileri Derneği’ni (KOSDER) temsil etme hakkını kazandı. 
Bununla birlikte, Kurucu Başkanımız ve Yönetim Kurulu 
Üyemiz Sayın Salih Zeki Çakır’a Meclis Başkanlığı görevi-
nin tevdi edilmiş olması ve akabinde TÜBİTAK’ın Bilim Ku-
rulu’na Başbakanlığımız tarafından atamasının yapılması 
bizleri son derece onurlandırdı.

“Rüya Projemiz” resmiyet kazandı

KOSDER’i ve denizcilik sektörümüzü yakından ilgilendiren 
başka bir gelişme de Türk Koster Filosunun yenilenmesi 
projesinin resmiyet kazanmasıydı. Derneğimizin uzun yıl-
lardır üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü Türk Sahipli Kos-
ter Filosunun Yenilenmesi Projesi çalışmalarımızın niha-
yetinde , 11 Haziran 2018 Pazartesi günü Başbakanımız 
Sayın Binali Yıldırım ile beraberinde Bilim Sanayi ve Tek-
noloji Bakanımız Sayın Dr. Faruk Özlü, Ekonomi Bakanımız 
Sayın Nihat Zeybekci, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanımız Sayın Ahmet Arslan tarafından imza altına alı-
nan anlaşmaya sektörümüz adına KOSDER kurucusu ve 
DTO Meclis Başkanı Sayın Salih Zeki Çakır ve DTO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Sayın Tamer Kıran imzaladılar. Türk 
denizciliğini global düzeyde hak ettiği yere getirme adına 
atılan bu imzalar, ülke ekonomimiz ve milli menfaatlerimiz 
için de büyük önem taşımaktadır. Bu milli projede KOSDER 
önderliğinde mesai harcamanın ve projenin nihayete erdi-
rilmesine katkıda bulunmanın bizim için onur verici oldu-
ğunu belirtmek isterim. Projenin ve imza töreninin detay-
larına dergimizin içeriğinde ulaşabileceğinizi ifade ederek 
emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Bilindiği üzere ülkemiz 24 Haziran’da gerçekleştirilen 
Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimleriyle önemli bir 
süreci noktaladı. Camiamızı da yakından ilgilendiren bu 
seçimlerin başta ulusumuzun ve Türk denizciliğinin men-
faati doğrultusunda hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Sahip olduğu denizlerle adeta mavi bir vatan olan ülke-
miz, 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu 
ile kendi karasularında hakimiyetini ve bağımsızlığını sağ-
layarak Türk denizciliği adına büyük mesafe kat etmiştir. 
Türkiye’nin jeopolitik konumu, boğazları, tersaneleri ve 
yenilenecek koster filosuyla denizcilik sektöründen azami 
verimi alacağı inancıyla Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı 
kutluyor ve sektörümüzün değerli paydaşlarına saygıları-
mı sunuyorum.

BAŞYAZI
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KOSDER’in 2. Olağan Seçimli 
Genel Kurulu Yapıldı

Bu durum dünya genelinde deniz ti-
caretinin önemini daha da artırmıştır. 
Ülkemiz açısından da stratejik değeri 
çok büyük olan denizcilik sektörüne 
yönelik çalışmalarımız sadece kos-
ter armatör ve işletmecileriyle sınırlı 
kalmamıştır. Derneğimiz, ülkemiz ve 
sektörümüzün menfaatleri doğrultu-
sunda birçok bilimsel faaliyete imza 
atmış kurum ve kuruluşların deniz ta-
şımacılığını ilgilendiren plan ve proje-
lerine destek vermiştir.

Türk koster filosunun yenilenmesi 
projesi, Koster Armatörleri ve İşletme-
cileri Derneği’nin en önemli ve üzerin-
de yıllardır çalışmalarını sürdürdüğü 
bir projedir. Bilimsel ve yenilikçi yak-
laşımıyla çalışmalarına hız kesmeden 
devam eden KOSDER’in, bu projenin 
öncü kuruluşu olduğu herkesin ma-
lumudur. Geçtiğimiz günlerde Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın 
Faruk Özlü ve Deniz Ticaret Odası 
Meclis toplantısında Sayın Bakanımız 
Ahmet Arslan söz konusu projenin 
hayata geçirileceği müjdesini kamuo-
yuna duyurmuştur. Bu duyurulara dair 
detayları faaliyet raporumuzda sizle-
re aktaracağım ancak huzurlarınızda 
bizlere desteklerini esirgemeyen en 

Koster Armatörleri ve İşletmecileri 
Derneği’nin (KOSDER) 2. Olağan Se-
çimli Genel Kurul toplantısı gerçek-
leştirildi.

2014 yılında Türk koster armatör ve 
işletmecilerinin güçlenmesini, geliş-
mesini, birlik ve beraberliğini sağlama 
adına yola çıkan KOSDER’in 2. Olağan 
Seçimli Genel Kurulu’nda yeni yöne-
tim belirlendi.

Altunizade Mercure  Hotel’de 
10.05.2018 tarihinde gerçekleştirilen 
toplantıda İMEAK Deniz Ticaret Oda-
sı Meclis Başkanı, KOSDER kurucusu 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki 
Çakır, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 
Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Şadan Kaptanoğ-
lu, Deniz Ticaret Odası Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, 
Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı 
Cem Melikoğlu, Deniz Ticaret Odası 
Meclis eski Başkanı Cengiz Kapta-
noğlu, Türk Kılavuz Kaptanlar Derne-
ği Başkanı Saim Oğuzülgen, Türkiye 
Denizcilik Federasyonu Başkanı Er-
kan Dereli, Gemi Makineleri İşletme 
Mühendisleri Odası Başkanı Feramuz 
Aşkın, İstanbul Teknik Ünversitesi De-
nizcilik Fakültesi Sosyal Yardımlaşma 
Vakfı Başkanı İlker Meşe, Gemi Yat ve 
Hizmetleri İhracatçıları Birliği Baş-
kan Yardımcısı Başaran Bayrak, Gemi 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Salih Bostancı, İTÜ Denizcilik 
Fakültesi Mezunlar Derneği Başkanı 
Baybora Yıldırım, Türk Liman İşletme-
cileri Derneği Başkanı İbrahim Dölen , 
Türkiye Denizcilik Federasyonu Baş-
kan Yardımcısı Cengiz Karabüber, ile 
KOSDER üyeleri ve birçok katılımcı yer 
aldı.

HABER

Seçimli Genel Kurul’un açılış ko-
nuşmasını KOSDER Yönetim Kuru-
lu Başkanı Hüseyin Kocabaş yaptı. 
KOSDER’in güçlenerek yoluna devam 
ettiğini ifade eden Başkan Kocabaş’ın 
açıklamaları şöyle:

“Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı-
mız ve kurucu üyemiz Sayın Salih Zeki 
Çakır önderliğinde 2014 yılında kuru-
lan Koster Armatörleri ve İşletmecileri 
Derneği, Türk koster armatör ve işlet-
mecilerinin güçlenmesini, gelişmesini, 
birlik ve beraberliğini sağlama adına 
yola çıkmış ve bu ulvi amaçta çok kısa 
sürede uzunca bir yol almıştır.

Derneğimiz, kurulduğu günden bu 
yana siz değerli sektör temsilcilerimiz 
tarafından yoğun teveccüh görmüş ve 
bu teveccüh çalışmalarımızda bizleri 
daha da cesaretlendirmiştir. Bugün 
itibariyle KOSDER, 114 üye sayısına, 
yaklaşık 340 parça gemi ve 3 milyon 
Dead Weight Ton kapasiteye ulaşarak 
ve daha da güçlenerek yoluna devam 
etmektedir.

Bilindiği üzere, günümüzde küre-
sel ticaretin yüzde 80’i verimli ve 
ekonomik ulaşım aracı olan de-
niz yoluyla gerçekleştirilmektedir. 
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başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, 
Sayın Başbakanımıza, Sayın Bakan-
larımıza ve ekiplerine, üyelerimize ve 
emeği geçen bütün Sivil Toplum Ku-
ruluşları’na teşekkür ediyorum. Süre-
cin başından beri değerli üyelerimizin 
maddi ve manevi katkılarının başarıya 
giden yolda bizlere ilave motivasyon 
kaynağı olduğunu özellikle belirtmek 
isterim.

Bizim için önemli ve bir o kadar da 
sevindirici gelişme de 8 Nisan’da 
gerçekleştirilen İMEAK Deniz Ticaret 
Odası seçimlerinde üyelerimizin elde 
ettiği başarıydı. Üyelerimizin başa-
rısına geçmeden önce, Deniz Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Tamer Kıran ve ekibini tebrik ediyor 
ve yeni dönemde kendilerine başarılar 
diliyorum.

Meclise girme yarışında sektörün 
nabzını tutarak, Türk denizcilerinin 
sorunlarını ve temennilerini yerinde 
dinleyen KOSDER üyeleri, daha önce 
sektörümüz dahilinde hizmet eden 
hiçbir Sivil Toplum Kuruluşu’nun elde 
edemediği bir başarıya imza attı. Ku-
rucu Başkanımız ve Yönetim Kurulu 
üyemiz Sayın Salih Zeki Çakır’a Mec-
lis Başkanlığı görevinin tevdi edilmiş 
olması ve akabinde TÜBİTAK’ın Bilim 
Kurulu’na Başbakanlığımız tarafından 
atamasının yapılması bizleri son de-
rece onurlandırmıştır.

Bununla birlikte Türk denizciliğinin 
çatı kuruluşu olan Deniz Ticaret Oda-
sı’nda toplamda 16 üyemiz sektörü-
müzün değerli paydaşları tarafından 
göreve layık görüldüler.

Geriye dönüp bakıldığında KOSDER 
olarak dopdolu bir dönem geçirdi-
ğimiz aşikâr ancak aynı azimle Türk 
denizciliğine hizmet etme düşünce-
si ve yeni ufuklar açma gayreti daha 
şimdiden bizleri heyecanlandırmakta. 
Milli bir görev olarak addettiğimiz bu 
vazifeyi seçimlerin sonucu ne olursa 
olsun aynı duygularla sahipleneceği-
mizi siz değerli haziruna ifade ederek 
sözlerimi tamamlamak istiyorum. 
Bizleri kırmayıp davetimize icabet 
eden bütün misafirlerimize teşekkür 
ediyorum. Koster Armatörleri ve İşlet-
mecileri Derneği’nin 2. Olağan Seçimli 
Genel Kurul toplantısına hoş geldiniz 
diyor ve hepinizi saygıyla selamlıyo-
rum.”

Toplantıda konuşma yapan İMEAK 
Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı 
Salih Zeki Çakır, KOSDER’in en önemli 
misyonunun koster filosunun yenilen-
mesi olduğunu belirterek şu ifadeleri 
kullandı:

“2014 yılında denizciliğimizin genel 
yapısını yakından bilen biri olarak, 
sorunlarını birebir yaşayıp faturaları-
nı ödemiş biri olarak böyle bir derne-
ğin kurulma ihtiyacına vurgu yaparak 
arkadaşlarla bir araya geldik ve bir 
yola çıktık. Bugün geldiğimiz nokta-
da aldığımız mesafe sektörde olduk-
ça hüsnü kabul gören, sadece kendi 
camiasında değil kamuda da idare 
tarafta da  hatta siyasi tarafta da ol-
dukça bilinirliği yüksek düzeyde olan 
bir derneğin çatısını ortaya çıkarttık. 
Önümüzde ciddi bir süreç var. Her 
zaman iyinin daha iyisi var. Biz daha 
iyisinin yapılacağını, yeni yönetimin 
ortaya daha iyi çalışmalar koyacağı-
nı düşünüyoruz.  Bu derneğin önemli 
bir misyonu da Türk koster filosunun 
çağdaş ihtiyaçlara göre yenilenmesi. 
Türk denizciliğine güçlü bir şirket ka-
zandırması, ortalama şirket başına bir 
buçuk gemi düşen yapıdan güçlü bir 
yapıyı denizciliğimize kazandırmak 
amacıyla idaremizle yaptığımız çalış-
malardan geldiğimiz aşama ortada...

Sayın Bakanımızın Deniz Ticaret Oda-
sı Meclis toplantısında verdiği müjde 
çok çok önemliydi. Meclis tarihinde, 
en azından benim şahit olduğum sü-
reçte bu aşamada bir duyuruya ben 
rastlamadım. Bakanımızın da söy-
lediği gibi bu proje zaten Bakanlar 
Kurulu’nun kararı ile çıkmış bir ça-
lışma var. Şu anda 25 Bakanımızın 
ve Cumhurbaşkanımızın imzaladığı 
bir çalışma... Türk Koster Denizcilik 
Anonim Şirketi adında şirket kurula-
cak. Yüzde 49’u kamunun, yüzde 51’i 

denizcilerin... Katılmak isteyen, hiçbir 
sınırlama olmadan katılım sağlanması 
beklenen bir yapı... Bunun lansmanını 
Sayın Cumhurbaşkanımız muhteme-
len bu ay sonuna doğru ilgili Bakanla-
rımızın katılımı ile sektörümüze duyu-
racaklar. Bu bugüne kadar olabilecek 
ve bundan sonra da az olabilecek bir 
gelişme... İnşallah ülkemiz için de ha-
yırlı olur. Hepinize bize verdiğiniz des-
teklerden dolayı teşekkür ediyorum.”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Tamer Kıran 
da KOSDER’in sektör için önem-
li bir kuruluş olduğunu vurgula-
yarak sözlerine şöyle devam etti: 
“Bizim yeni yönetim olarak hayatı-
mızın belli bir bölümü aldığımız gö-
revlerle doğru orantılı olarak sektör 
çalışmalarıyla geçecek. Biz fiilen 
toplum konularıyla, sektörümüzün 
ve mesleğimizin konularıyla ilgilen-
mek zorundayız. Onun için bu göreve 
talip olduk. Bunun için sizlerden oy 
istedik. KOSDER’e ayrı bir parantez 
açmak isterim. Yönetim Kurulu’nda 2, 
Yedek Yönetim Kurulu’nda da 2 üye-
si var. Bizler listeyi yaparken çalışma 
durumu, işe ilgisi, seçim döneminde 
gösterdiği performans gibi kriterle-
rimiz vardı. KOSDER’den 16 üyemiz 
var. Ama ben öyle bakmıyorum. Her-
kes bizim üyemiz. Herkes biz... Bun-
dan sonra yapmamız gereken sıkı bir 
şekilde çalışmaya başlamak. Seçim 
bitti. Artık birlikteyiz. Yarına bakıyo-
ruz. Koster projesine bakıyoruz. Bunu 
hayata geçirmek için, en iyi şekilde    
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hayata geçirmek için ne yapabiliriz ne 
yapmamız gerekir diye düşünüyoruz. 
Deniz Ticaret Odası işin içinde olmaz-
sa birçok şey olmuyor. Olan şeyler de 
çok zor oluyor. Deniz Ticaret Odası bu 
ülkede devlet nezdinde kabul görmüş 
en üst kuruluş... Deniz Ticaret Oda-
sı’nın görüşleri devlet nezdinde ilgili-
lerin karar verme süreçlerini etkiliyor. 
Koster projesinde de Deniz Ticaret 
Odası olarak işin içinde olmamız şart. 
Mutlaka kurumsal olarak desteği gös-
termeliyiz. Aksi takdirde çok kolay ol-
mayacaktır. Salih Zeki Çakır’a hep ‘Bu 
öyle bir şey olmalı ki devletin tırnağı 
incinmemeli’ dedim. Bu kadar dikkatli 
ve temkinli olmak zorundayız. Devle-
timiz çok uzun zamandır böyle bir fa-
aliyetin içinde olmadı. Bu bir prestij ve 
imza projesidir. KOSDER’in daha önce 
çalıştayına katılmıştım. Bu derneği 
böyle kalabalık ve ilgili görmekten son 
derece keyifliyim. Kalabalık bir şekilde 
Genel Kurulu görmek beni mutlu edi-
yor.”

Toplantı sonunda katılımcılara teşek-
kür eden Yönetim Kurulu Başkanı 

Yönetim Kurulu’nda üç, Yönetim Ku-
rulu yedek üyesi ve Disiplin Kurulu’n-
da iki isim yer alıyor. Ayrıca dokuz 
isim de İMEAK Deniz Ticaret Odası’n-
da meclis üyesi görevini yürütecek.

Deniz Ticaret Odası’nda bulunan 
KOSDER üyeleri şu şekilde;

Yönetim Kurulu: 

Adnan Naiboğlu, Burak Akartaş ve 
Mustafa Can

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: 

Mustafa Muhtaroğlu ve Hakan Çendik

Meclis Üyeleri: 

Cengiz Kaptanoğlu, Metin Şener, 
Mehmet Suat Dinçelek, Mehmet Alev

Tunç, Pınar Kalkavan Sesel, Rasim 
Akar, Tolga Tomba, Yalçın Akın ve Yu-
suf Sertkaya.

Disiplin Kurulu: 

Bülent Dandin ve Fatih Yıldız.

KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hü-
seyin Kocabaş da Genel Kurul’da yap-
tığı konuşmada Deniz Ticaret Oda-
sı’nda görev yapacak isimleri tebrik 
etti. Kocabaş yaptığı açıklamada şu 
ifadeleri kullandı: “Türk denizciliğinin 
çatı kuruluşu olan Deniz Ticaret Oda-
sı’nda toplamda 16 üyemiz sektörü-
müzün değerli paydaşları tarafından 
göreve layık görüldüler. Zorlu ve bir o 
kadar ehemmiyetli görevlerinde bütün 
üyelerimize muvaffakiyetler diliyor ve 
kendilerini tebrik ediyorum.”

Hüseyin Kocabaş, KOSDER’in daha 
güzel yerlere geleceğini ifade etti. 
Başkan Kocabaş’ın Genel Kurul’da 
yaptığı kapanış konuşması şu şekilde:

“Önümüzdeki iki yıl KOSDER’in şu 
ana kadar yapmış olduğu başarıları 
arttırarak devam ettirmesi yönündeki 
çalışmalarımıza hiç ara vermeden de-
vam edeceğimizi bildirmek istiyorum. 
Bayrak yarışı demeyeceğim. Bizde 
bayrağı alıp devam eden geride kal-
mıyor, birlikte devam ediyoruz. Çünkü 
bugüne kadar her toplantımızı hem 
asil hem yedek üyelerimizle yaptık. 
Bizim için sayı önemli değil. Kapımız 
tüm üyelerimize açık. Bundan sonra 
da bu böyle olacak. İnşallah önümüz-
deki yıl özellikle eğitim konusundaki 
çalışmalarımıza da hız vererek devam 
edeceğiz. Yeni dönemde KOSDER’i 
daha güzel yerlerde göreceğiz.”

Gemi Makineleri İşletme Mühendis-
leri Odası Başkanı Feramuz Aşkın’ın 
Divan Başkanlığı’nı yaptığı Genel Ku-
rulda Yönetim Kurulu ve Denetleme 
Kurulu oy birliğiyle kabul edildi.

KOSDER’in 2. Olağan Seçimli Genel 
Kurul toplantısı yeni üyelere beratları-
nın takdim edilmesiyle son buldu.

Yönetim Kurulu’nda ve Denetim Kuru-
lu’nda yer alan isimler şu şekilde:

Asil Üyeler:

Bülent Dandin, Burak Akartaş, Engin 
Dönmez, Fatih Yıldız, Hakan Çendik, 
Hüseyin Kocabaş, Mahmut Turan, 
Metin Şener, Zeynep Pınar Kalkavan 
Sesel, Salih Zeki Çakır, Sinan Atasoy

Yedek Üyeler:

Alper Akyar, Adnan Naiboğlu, Akif 
Ural, Cafer Şener, Faruk Emre Yıldıran, 
Hüseyin Avni Şan, Mahmut Can Eğer-
ci, Mehmet Suat Dinçelek, Semih Ünlü, 
Yalçın Akın

Denetleme Kurulu:

Ahmet Çolak, Ayhan Aytekin, Barbaros 
Yüksel, Begüm Nergiz Birben, Serkan 
Gözüaçık, Vahap Özmen

HABER

KOSDER, 
DTO’da 16 Üye 
İle Temsil Ediliyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nda (DTO) Kos-
ter Armatörleri ve İşletmecileri Derneği 
(KOSDER) üyesi 16 isim görev aldı. 
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Hüseyin Kocabaş’ın başkanlık yaptığı 
toplantı asil ve yedek üyelerin katılı-
mıyla gerçekleştirildi. Toplantıda yeni 
yönetimin belirlenmesi, koster yeni-
leme projesi ve denizcilik sektörünün 
sorunları ele alındı.

64’üncüsü gerçekleştirilen Yönetim 
Kurulu toplantısında, Hüseyin Ko-
cabaş oy birliğiyle yeniden Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevine seçilirken, 
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine 
Zeynep Pınar Kalkavan Sesel, dernek 
Genel Sekreterliği’ne ise Hakan Çen-
dik getirildi.

Toplantıda konuşma yapan KOS-
DER’in 2. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Kocabaş, yönetim 
kurulu üyelerine kendisini bu göreve 
layık gördükleri için teşekkür etti. Der-
nek olarak Türk denizcilik sektörünün 
gelişimi ve sorunlarının çözümü adına 
çalışmalarına hız kesmeden devam 
edeceklerini belirten Kocabaş, KOS-
DER’e gösterilen bu teveccühün oluş-
turduğu ambiyansla birlikte sektöre 
hizmet etmeyi sürdüreceklerini ifade 
etti.

KOSDER’in yeni dönemde görev dağı-
lımı şu şekilde;

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı: 
Hüseyin Kocabaş – ERSAGUN DENİZ-
CİLİK

KOSDER Yönetim Kurulu’nda 
Görev Dağılımı Yapıldı

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği’nin (KOSDER) 2. Olağan Seçimli Genel Kurulu sonrasında ilk Yönetim Kurulu top-
lantısı 19 Mayıs Cumartesi günü Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Kalkavan Sesel’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar yemeği 
nin ardından yapıldı. 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: 
Zeynep Pınar Kalkavan Sesel – 
H KALKAVAN DENİZCİLİK

Genel Sekreter: 
Hakan Çendik – ANGORA DENİZCİLİK

Sayman: 
Fatih Yıldız – VODA DENİZCİLİK

Asil Üye: 
Salih Zeki Çakır – ORAS DENİZCİLİK

Asil Üye: 
Metin Şener – ÇAPA DENİZCİLİK

Asil Üye: 
Bülent Dandin – STATÜ DENİZCİLİK

Asil Üye: 
Burak Akartaş – PASIFIC DENİZCİLİK

Asil Üye: 
Sinan Atasoy – ATASOY DENİZCİLİK

Asil Üye: 
Mahmut Turan – MERYEM ANA DE-
NİZCİLİK

Asil Üye: 
Engin Dönmez – KALYA DENİZCİLİK

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Alper Akyar – KALE DENİZCİLİK

Andan Naiboğlu – RANMARİNE DE-
NİZCİLİK

Akif Ural – AKURA DENİZCİLİK

Cafer Şener – CEM DENİZCİLİK

Faruk Emre Yıldıran – OREBULK DE-
NİZCİLİK

Hüseyin Avni Şen – DENSA TANKER  

Mahmut Can Eğerci – MCE KARGO

Mehmet Suat Dinçelek – ACENTA 34

Semih Ünlü – ÜNLÜ DENİZCİLİK

Şendoğan Göksu – BRIDGE DENİZCİ-
LİK

Yalçın Akın – AREL DENİZCİLİK

Denetim Kurulu

Denetim Kurulu Başkanı: 
Ayhan Aytekin – EFEMAY DENİZCİLİK

Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı: 
Ahmet Çolak – ALFA TANKER

Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı: 
Begüm Nergiz Birben – UNIMARINE 
DENİZCİLİK

Yedek Üye: 
Barbaros Yüksel – EZE DENİZCİLİK

Yedek Üye: 
Serkan Gözüaçık – CROST DENİZCİ-
LİK

Yedek Üye: 
Vahap Özmen - STEELBULK
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Koster Yenileme Projesi’nde
İmzalar Atıldı

Yüksek teknoloji alanlarında, yerli 
ve yabancı yatırımları çekebilmek ve 
küresel bir güç olabilmek hedefiyle, 
MEGA endüstri bölgeleri kuruyoruz.”

Bunun en yakın örneklerinden biri-
nin Filyos Projesi olduğunu kayde-
den Özlü, Filyos Endüstri Bölgesi’nin; 
büyüyen, gelişen, güçlü ve büyük 
Türkiye’nin sembol eserlerinden 
biri olacağını söyledi. Bugün im-
zalanacak olan proje kapsamında; 
Koster Denizcilik Anonim Şirketini-
kurduklarına işaret eden Özlü, “Bu 
şirkete; Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Koster Armatörleri ve İşletmecileri 
Derneği’nin (KOSDER) uzun yıllardır 
üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü 
Türk Sahipli Koster Filosunun Yeni-
lenmesi Projesi için Başbakan Binali 
Yıldırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci ve Ulaştırma Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Ars-
lan’ın katılımıyla 11 Haziran Pazartesi 
günü İstanbul WOW Otel’de imza tö-
reni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Koster 
Filosunun Yenilenmesi Projesi’nin; 
yerli ve milli sanayi hedeflerinin çok 
önemli halkalarından biri olduğunu 
belirterek, “Bu proje; ülkemiz için stra-
tejik öneme sahip olan, milli menfaat-
lerimizle doğrudan ilgili bir proje. Kos-
ter Yenilenme Çalışmamız; 2023 yılı 
ve sonrasında, Türk deniz ticaret filo-
sunu modern ve teknolojik üstünlüğe 
sahip gemilerle donatmaya odaklandı. 
Deniz ticareti ve limanlarımız; ülkemiz 
dış ticaretinin can damarlarıdır.” diye 
konuştu.

Ülke dış ticaretinin çok büyük bir bö-
lümünün deniz yolu ile gerçekleşti-
rildiğini aktaran Özlü, “Denizlerimiz, 
limanlarımız ve gemilerimiz; sadece 
mallarımızı, yüklerimizi, ürünlerimizi 
değil; 81 milyon vatandaşımızın gele-
ceğini taşımaktadır. Ülkemiz, kara ta-
şımacılığında bir köprü olduğu kadar, 
deniz ticaretinin de ana rotalarında 
yer almaktadır.” yorumunu yaptı.
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Özlü, Karadeniz ve Akdeniz havza-
sında deniz taşımacılığı için kullanı-
lan yaklaşık bin 900 adet adet koster 
gemisi bulunduğunu belirterek, şun-
ları kaydetti: “Akdeniz ve Karadeniz’i 
deniz taşımacılığında Türk Gölü hali-
ne getirmek ve gemi inşa sanayimizi 
geliştirmek için koster filomuzu yeni-
lemek istiyoruz. Ayrıca; bir koster ge-
misinin ekonomik ömrünün, yaklaşık 
20 yıl olduğu göz önüne alındığında, 
koster filomuzun oldukça yaşlı oldu-
ğu gerçeği ile de yüz yüze geliyoruz. 
Deniz ticaretimizi güçlendirmek için, 
liman arkası bölgeleri de güçlendiri-
yoruz. 
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olması nedeniyle uluslararası krizler-
den en çok etkilenen sektör olduğunu 
belirterek, “Dünyadaki krizler bizim 
başka alanlarda ülke olarak krizden 
etkilenmememizi sağlamakla birlikte 
bu sektör etkilendi. Uluslararası bo-
yutu nedeniyle etkilendi.” dedi.

Arslan, sektörün tekrar canlanması, 
tekrar kalkınması, koster filosunun 
tekrar Karadeniz’i ve Akdeniz’i Türk 
gölü haline getirebilmesi adına Baş-
bakan Yıldırım’ın bakanlık dönemi de 
dahil olmak üzere projeye verdiği öne-
min şahitlerinden olduğunu söyledi.
Bu çalışmanın hem sektörün hem de 
koster filosunun yenilenmesi için aynı 
zamanda tersanelerin tekrar tam ka-
pasiteyle iş yapabilmesini sağlayaca-
ğını belirten Arslan, koster filosunun 
yenilenmesi adına yapılan çalışmaları 
anlattı. Arslan, projeyi gerek armatör-
lük sektörü gerek tersanecilik sektörü 
olarak çok önemsediklerini ifade etti.

“Hedefimiz; piyasa ihtiyaçlarına 
göre en az 100 gemi inşa etmek”

Törende İMEAK DTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Tamer Kıran da hedeflerinin 
piyasa ihtiyaçlarına göre en az 100 
gemi inşa etmek olduğunu belirte-
rek, “Bu sayede yepyeni bir iş hacmi 
ve 30 binin üzerinde aileye istihdam 
sağlayacağız. Sürdürülebilir bir mo-
delle devletin katkısını misliyle geri 
ödeyeceğiz. Güncellenen tasarımlar-
la bu yapıyı bölgenin en büyük gemi 
operatörlerinden biri haline getire-
ceğiz. Gemi inşa sanayisinde yerli 
katkı oranını artırmak için projemizi 
sürekli geliştireceğiz.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başbakan 
Yıldırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Özlü, Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Arslan, Ekonomi 
Bakanı Zeybekci, İMEAK DTO Meclis 
Başkanı ve Koster Denizcilik A.Ş. Yö-
netim Kurulu Başkanı Salih Zeki Çakır 
ile İMEAK DTO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Tamer Kıran projeye imza attı.

Bakanlığımız, yüzde 49 pay ile ortak 
oluyoruz.” dedi.

Özlü, sözlerini şöyle tamamladı: “Yüz-
lerce yıl boyunca; Çaka Bey’in, Umur 
Bey’in, Piri Reis’in, Barbaros Hayret-
tin’in; kadırgalarla fethettiği deniz-
lerde, inşallah bundan sonra, yerli ve 
milli kosterlerimizle yerimizi alacağız 
ve şanlı bayrağımızı dünyaya dalga-
landıracağız. İhracatta ve ithalatta 
kendi yükümüzü, kendi gemilerimiz ile 
taşıyacağız.”

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de 
projede emeği geçenlere teşekkür 
ederek Bakanlığının, Proje Bazlı Yatı-
rım Teşvik Kanunu ile cari açığa ne-
den olan diğer alanlarda olduğu gibi 
bu alandaki projelere de destek vere-
ceğini ifade etti.

“Sektör, uluslararası boyutu nede-
niyle krizden etkilendi”

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan ise denizci-
lik sektörünün uluslarası bir sektör  “...İnşallah bundan sonra, 

yerli ve milli kosterlerimizle yerimizi 
alacağız ve şanlı bayrağımızı 
dünyaya dalgalandıracağız.” 
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“Proje Denizcilikteki İtibarımızın 
Yükselmesine Çok Büyük Katkı Sağlayacak”

‘Gemisi battı mı? Tekneye bir şey oldu 
mu?’ Bu konuda rahat edecekler. Çev-
re felaketi, can ve mal emniyeti ko-
nusu tamamen gündemden çıkacak. 
Ayrıca gemi inşa sanayimiz küresel 
krizden etkilendi. Kamu yatırımları var 
ama yeni inşalara ciddi canlılık ge-
lecek, sektör 15 sene minimum 500 
tekne yapacak. Bu da çok büyük bir 
iş hacmi. Sadece tersaneler değil, yan 
sanayiciler, tedarikçiler, tepeden tır-
nağa herkesin muazzam bir (şekilde) 
işleri açılmış olacak. Bu belki de gemi 
inşa sanayide yerlileştirme ve milli-
leştirme hedefimizi de büyük oranda 
destekleyecek. Ana makineden tut, 
başka dışa bağımlı olduğumuz başka 
tesisatlara varıncaya kadar kendi im-
kan ve kabiliyetlerimizle yapma fırsatı 
verecek.”

Binali Yıldırım: “Türk bayraklı gemi-
ler Baltık’tan, Kuzey Denizi’nden Batı 
Afrika’ya, Karadeniz’den Cebelitarık’a 
kadar denizcilerin 7 denizler diye ta-
rif ettiği coğrafyada bayrağımızı dal-
galandıracak ve denizcilikteki itibarı-
mızın yükselmesine çok büyük katkı 
sağlayacak.” dedi.

Yıldırım, düzenlenen Türk Sahipli Kos-
ter Filosunun Yenilenmesi Projesi’nin 
imza töreninde, projenin uzun sürdü-
ğünü, hazırlıklardan sonra elle tutulur 
hale geldiğini ancak tamamen bitme-
diğini söyledi.

Çalışmalar kapsamında kamunun 
yüzde 49, özel sektörün yüzde 51 or-
tak olduğu bir şirket kurulduğunu dile 
getiren Yıldırım, “Bunu bilerek böyle 
yaptık. Kamu kuralları burada işi yine 
başlatan. Mevzuat dolayısıyla hedef-
lerimizi gerçekleştirmemizde engel 
olan bir rol oynamasın. Dolayısıyla 
KOSTER A.Ş.’de özel sektör anlayı-
şı, özel sektörün iş yapma imkan ve 
kabiliyetleri öncelikli olacak. Ancak 
devlettekini koruyup, sonra biz baka-
rız, ederiz öyle bir şey yok. Ortaksak 
herkes payını verecek. 100 milyon biz 
veriyorsak, 100 milyon da karşılığı-
nı koyacaksınız. Eş zamanlı gidecek, 
yoksa ortaklık baştan sakat olur. Onu 
peşinen söyleyeyim.” diye konuştu.
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“Proje süresi 10-15 yıl”

Yıldırım, projenin 3,5 milyar dolarlık bir 
hacmi olduğunu belirterek, proje süre-
sinin 10-15 yıl olduğunu kaydetti.

Projenin, denizcilik, gemi inşa sanayi 
için önemli bir proje olduğunu vurgu-
layan Yıldırım, şöyle devam etti: “Ka-
radeniz’de, Akdeniz’de bir ölçüde ha-
kimiyet kurabilmemiz lazım. Piyasayı 
kontrol edebilen bir hale gelebilmemiz 
lazım. Eğer bunu yapamazsak o za-
man bu yaptığımız işin de amacına 
ulaşması zor olur. Bu projeyi hayata 
geçirince ne olacak? Bir kere çok zor 
şartlarda faaliyetini sürdüren gemile-
rimiz devreden çıkacak. Şimdi arma-
törlerin gözüne uyku girmiyor. 

Başbakan Binali Yıldırım, Türk Koster Filosunun Yenilenmesi Projesi’nin 
imza töreninde birbirinden önemli açıklamalar yaptı.
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Yıldırım, toplam yatırımın en az yüzde 
70’inin Türk tersaneleri ve yan sanayi 
şirketleri tarafından karşılanacağını 
dile getirdi.

İlk paketin 100 gemi olduğunu ifade 
eden Yıldırım, “100 gemi 4 bin çalışan 
demek. Doğrudan, tersanelerde 4 bin 
yeni istihdam olacak. Ayrıca, bunun 
dolaylı istihdamı da var. Buraya iş ya-
pacak diğer tedarikçilerden kaynakla-
nan binlerce vatandaşımız da sektör-
de iş, aş imkanı bulacak. Finansmanın 
geriye dönüşü için 10 yıllık bir süre ön 
görüyoruz. Gemiyi yaptık, piyasaya 
çıktık ve 10 yılda bu finansman döne-
cek ve yeni gemiler de devam edecek. 
Projenin tek elden yürütülmesi bir çatı 
altında KOSTER A.Ş. ile yürütülme-
siyle zaman kaybının önüne geçmiş 
olacağız. Bir de işlerin maliyet kontro-
lü ve sektörün bu işten azami ölçüde 
belirli yerlere yığılma yerine herkesin 
bundan ekmek yiyeceği bir yapıyı da 
beraberinde getirmiş olacak.” şeklin-
de konuştu.

Başbakan Yıldırım, şirketin bir gemi 
inşa şirketi ve tersane sahibi olmadı-
ğını ifade ederek, şirketin organizas-
yonu yapacağını, bütün tersanelere 
aynı şekilde, eşit mesafede, herkesin 
işin bir yerinden tutacağı bir organi-
zasyon olacağını anlattı.

“Maliyet kontrolü için 
büyük avantaj”

Toplu inşada maliyeti de yönetme im-
kanı bulacaklarını vurgulayan Yıldırım, 
şöyle konuştu: “Bir gemi yapsan ma-
liyeti şu, 20 gemi yapsan maliyeti bu. 
20 tane ana makine alıyorsan ayrı pa-
zarlık edersin, bir makine alırsan ayrı 
pazarlık edersin. Dolayısıyla maliyet 
kontrolü açısından da büyük avantaj 
sağlıyor. Bir de 3 bin ton, 6 sin ton, 8 
bin ton, 10 bin ton, 12 bin ton şeklinde 
gruplar yaptığımız zaman bu ciddi an-
lamda hem inşa süresini hem de mali-
yeti ciddi ölçüde avantaja dönüştüre-
cek. Bu sürede gemi inşa yan sanayi 
hem inşaat süresince hem de geminin 
işletme süresi boyunca ciddi bir teda-
rik imkanına sahip olacak, sürekli bir 
kaynak akacak bir yapıyı oluşturmuş 
olacağız.”

“Filonun yaş ortalaması düşecek”

Başbakan Binali Yıldırım, yenile-
nen filoyla Karadeniz’de, Akdeniz’de, 
bu havzada ciddi bir rekabet gücü-
nün sağlanmış olacağını vurgulaya-
rak, piyasada yapıcı bir pozisyona 

geçilmesinin de önemli bir girdi oldu-
ğunu kaydetti.

Başbakan Yıldırım, deniz yoluyla taşı-
nan dış ticarete konu yüklerin yüzde 
75’inin koster ile taşındığını belirte-
rek, “Burada atacağımız adım sadece 
bir filo yenileme değil, aynı zamanda 
ülkemizin taşıma ve lojistik politika-
sı açısından stratejik karar olduğu-
nu gösteriyor. Türk bayraklı gemiler 
Baltık’tan, Kuzey Denizi’nden Batı 
Afrika’ya, Karadeniz’den Cebelitarık’a 
kadar denizcilerin 7 denizler diye ta-
rif ettiği coğrafyada bayrağımızı dal-
galandıracak ve denizcilikteki itibarı-
mızın yükselmesine çok büyük katkı 
sağlayacak.” dedi.

“Cari açığa olumlu katkı 
sağlanacak”

Her sene “Beyaz bayraktan düştük 
mü, düşeceğiz mi?” stresinin de ya-
şamaktan kurtulunacağını ifade eden 
Yıldırım, faydalarının bununla sınırlı 
olmadığını, elde edilen ilave navlunun 
cari açığa olumlu katkı sağlayacağını 
dile getirdi.

Yıldırım, filonun yaş ortalamasının 
düşeceğini, yeni gemilerin yüke erişi-
minin daha da kolaylaşacağını belir-
terek, şunları söyledi: “Bu bir anlamda 
da ülkemizin denizcilikteki pozisyo-
nunu uluslararası kuruluşlar nezdinde 
daha güçlü hale getirecek. Her gemi 
bir fabrika. 10 ila 14 kişi çalışacak. 
Böylece 2 bin, 2 bin 500 arasında ye-
tişmiş nitelikli gemi adamı istihdamı 
sağlanmış olacak. Bu gemiler yapıldı, 
2,5 sene, 5 sene sonra tekrar bakıma 
gelecek. Bütün bu bakımlar, küçük ba-
kım, büyük bakım esnasında da tersa-
nelere sürekli iş imkanı sağlayacaklar. 

Dolayısıyla denizci öğrencilerimizin 
de yetişmesi, denizde bizatihi çalış-
malarını da bu gemiler teşvik edecek, 
onlara çok büyük katkı sağlayacak. 
Böylece denizde bizatihi mesai yap-
mış uzman kadrolara sahip olacağız. 
15 yıllık süre içerisinde yan sanayide 
35 bin kişiye sürdürülebilir bir iş im-
kanını bu proje sağlamış olacak. Pro-
jenin faziletleri say say bitmiyor. “

“Sektöre 3,5 milyar dolarlık bir ya-
tırımdan bahsediyoruz”

Başbakan Yıldırım, 500 geminin her 
birinin bir proje olamayacağını anla-
tarak, “Mutlaka projenin tamamı için 
bizi bir teşvik sistemi çerçevesi be-
lirleyeceğiz ve buna göre kısa süre-
de bunun kararını vereceğiz. Böylece 
artık projenin cazibesini artıracak ne 
lazımsa bunu yapmış olacağız.” dedi.
Rusların bir zamanlar Körfez’de Sedef 
Tersanesine 25 tekne sipariş ettiğin-
de, bunun 5-10 sene konuşulduğunu 
dile getiren Yıldırım, “Şimdi 500 gemi-
den bahsediyoruz. 3,5 milyar dolarlık 
sektöre bir yatırımdan bahsediyoruz.” 
diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, emeği geçenlere 
teşekkür ederek, şunları kaydetti: “Siz 
bir an önce 51’in ortaya koyacağı pa-
rayı ne yapın yapın bulun karşımıza 
gelin, parayı getirmeden biz yatırma-
yız onu söyleyeyim. Bunu sizden esir-
gediğimizden değil, projenin yürümesi 
için buna ihtiyaç var. Projeye inanıl-
ması lazım. Kendi arkadaşlarımız, 
denizcilerimiz, kostercilerimizin ikna 
edilip projeye inanmalarını güven-
melerini sağlamamız lazım. Bununla 
ilgili çalışmaları bir an önce yaparsak 
isabetli olur ve seri şekilde işin içine 
girebiliriz.”
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Tamer Kıran; Salih Zeki Çakır, Recep 
Düzgit, Şadan Kaptanoğlu’nun des-
teğini alarak ‘Hepimizin Odası Hare-
keti’ adı altında seçim çalışmalarına 
başlamıştı. Metin Kalkavan, seçimin 
ardından Tamer Kıran’ı tebrik ederek 
kendisine başarılar diledi. 

Tamer Kıran, 4 yıl boyunca Deniz Ti-
caret Odası başkanlık görevini yürüte-
cek. DTO seçimlerini kazanarak Baş-
kan olan Tamer Kıran, seçim sonrası 
tüm meslektaşlarına bir mesaj yayın-
ladı.

Tamer Kıran’ın mesajı şöyle;

Değerli Meslektaşlarım, 

8 Nisan’da yapılan İMEAK Deniz Ti-
caret Odası Seçimlerini, üyelerimizin 
teveccühü ile ‘Hepimizin Odası Ha-
reketi’ büyük bir başarı elde ederek 
kazanmıştır. Türk denizcilerinin bir-
liği için canla başla çalışan bütün 
arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. 
Bu süreçte yarım asırlık tecrübele-
riyle her adımda bize rehberlik yapan 
denizci büyüklerimizi, hiçbir nokta-
da bizleri yalnız bırakmayan Ana-
dolu’nun yiğit denizcilerini saygıyla 
selamlıyorum. Özellikle hiçbir ticari 
kaygı gözetmeksizin, koşulsuz olarak 
yanımızda duran Türk Denizciliğinin 
köklü firmalarına da şükranlarımı su-
nuyorum. Bu seçimin kaybedeni yoktur.

Çünkü hiçbirimiz hepimizden daha 
güçlü ve daha akıllı değiliz. Hepimi-
zin kazandığı bir seçimde hiçbirimizin 
mahzun olması zaten düşünülemez.  

Değerli Denizciler, 

Şüpheniz olmasın ki, 2017 Ağus-
tos’unda “Hepimizin Odası” sloganıy-
la başlattığımız bu hareket “Türk’ün 
Denizcilik Ülküsü” nü başarana kadar 
devam edecektir.

9 Nisan itibariyle; İMEAK DTO artık bü-
tün denizcilerin Odası, denizde yolları 
kesişenlerin rehberidir. Artık maviler 
ve beyazlar yok, Sadece Türk Denizci-
leri var. Çünkü sandıklardan 119 Türk 
Denizcisi çıktı. Türk Denizciliğinin yü-
künü omuzlamaya hazır, denizcilerin 
hukukunu korumaya azimli 119 Türk 
Denizcisi olarak DTO meclisindeyiz. 
Hepimizin Görevi Türk’ün Denizcilik 
Ülküsünü Başarmaktır. 

Allah yar ve yardımcımız olsun…

Vira bismillah…

Görev Dağılımı

Seçimler sonrası oluşan yeni mecliste 
Salih Zeki Çakır Meclis Başkanlığı gö-
revini üstlenirken, 19.04.2018 tarihin-
de gerçekleştirilen yeni dönem ilk yö-
netim kurulu toplantısında üyelerden 
Recep Düzgit ve Şadan Kaptanoğlu 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, 
Ömer Faruk Miras ise Yönetim Kurulu 
Sayman Üyeliği görevlerine getirildi. 

Yönetim Kurulu Üyeleri ise şu şekilde: 

Adnan Naiboğlu, Başaran Bayrak, Bu-
rak Akartaş, İbrahim Tamer Haşimoğ-
lu, Mustafa Can, Timur Taylan Kalka-
van ve Uğur Sina Şen.

HABER

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın Yeni Başkanı Tamer Kıran oldu
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’ nda yapılan seçimde mevcut Başkan Metin Kalkavan’a karşı üstünlük kuran 
Tamer Kıran Deniz Ticaret Odası’nın (DTO) yeni başkanı oldu. Seçimde 48 komitenin temsilcileri oy kullandı. 29 komite-

den mavi liste için oy çıkarken, 19 komitede ise kazanan beyaz liste oldu.
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Deniz Ticaret Odası’nda Meclis Başkanı 
Salih Zeki Çakır Oldu

Hepiniz hatırlarsanız 24 Kasım 
2013’te Deniz Ticaret Odası’ndaki 
değişim ihtiyacını ilk dile getirdiğim-
de de bu dizelerle söze başlamıştım. 
Bugün ise Hepimizin Odası Hareke-
ti’nin Türk Denizciliğine ve ülkemize 
hayırlı olmasını dilediğimiz bu deği-
şimi başlattığını görmek nasip olduğu 
için bu dizelere vurgu yapmayı uygun 
buldum. Rabbime hamd ediyorum ve 
diyorum ki “Türk Denizcilik camiası 
proje üretimini, centilmenliği, dertleri 
dinlemeyi ve merhem olma gayretini 
her daim ödüllendirecektir.”

Öncelikle Deniz Ticaret Odası’nın ku-
rulmasında ve bu günlere gelmesinde 
pay sahibi olan, emek veren, işinden, 
ailesinden, rahatından feragat ederek 
bu odayı hayata geçiren tüm sektör 
büyüklerine teşekkür etmek isterim. 
Bu odayı bugünlere getirenlerin bir 
kısmı da şu anda burada. Aramızda 
bulunan ve benden önce Meclis Baş-
kanlığı görevini layıkıyla ifa edenlere 
en kalbi duygularımla şükranlarımı 
sunuyorum. Aramızda olmayanları da 
rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruh-
ları şâd olsun.

Burada çok özel bir teşekkür de Oda-
nın kuruluşunda ve tarihinde imza et-
tiği başarılarda özel bir yeri olan Sa-
yın Cengiz Kaptanoğlu’na olacaktır. 
Evvela sandıkları boş bırakmayarak 
demokrasiye güç veren oda seçmeni-
mizi alkışlıyorum. Katılım oranının her 
seçimde artmasını temenni ediyorum.
Akabinde de bizi bu göreve layık gören 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın yeni 
dönemde yapılan Meclis Başkanlığı 
seçimini Salih Zeki Çakır kazandı.

19 Nisan Perşembe günü en yaşlı üye 
sıfatıyla Yılmaz Ulusoy’un başkanlı-
ğını yaptığı ilk meclis toplantısında, 
üyeler arasında yapılan kapalı oylama 
sonucu 114 oy alan Salih Zeki Çakır, 
İMEAK DTO Meclis Başkanlığı görevi-
ne seçildi. Çakır’ın yardımcılık görevi-
ni ise Kenan Türkantos ve Emin Emi-
noğlu, katip üyeliği ise Serhat Barış 
Türkmen yapacak.

Yeni Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, 
yaptığı konuşmada şu ifadeleri kul-
landı:

Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve silah arkadaşları başta olmak üze-
re tüm şehitlerimize rahmet, gazileri-
mize sağlık ve afiyet dileyerek sözleri-
me başlıyorum.

Her gün bir yerden göçmek ne iyi,  
Her gün bir yere konmak ne güzel
Bulanmadan, donmadan akmak ne 
hoş,
Dünle beraber gitti cancağızım,
Ne kadar söz varsa düne ait,
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım…

Mevlâna Celaleddin Rumi’nin bu di-
zeleriyle başladığım ilk konuşma bu 
değil.
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birbirinden değerli siz meclis üyele-
rimize yürekten teşekkürlerimi sunu-
yorum. Yeni şeyler söylemek lazım 
derken unutmamalıyız ki biz sadece 
bir bayrak değişiminin henüz çok ba-
şındayız. Bir müddet sonra muhak-
kak ki bizlerin de kendisini yenilemesi 
gerekecek ve bizler tekrar bu bayrağı 
üyelerin seçtiklerine devredeceğiz.

Ama şimdi seçim bitti… Dün oldu…Re-
kabet çerçevesinde düne ait ne varsa 
dünle beraber gitti… Bu dönem mec-
lis üyelerimizin yüzde 60’ı yenilenmiş 
oldu. Önemli oranda da gençleşmiş 
olduğunu görüyoruz.

Deniz Ticaret Odası tarihindeki en 
yüksek katılım oranı her iki tarafın 
gayretiyle gerçekleşmiştir. Seçimde 
yarıştığımız herkese, sandıkta de-
mokrasinin galip gelmesini sağladık-
ları, çok iyi rakipler oldukları ve bizleri 
yeni şeyler söylemeye teşvik ettikleri 
için teşekkür ederiz. Bu alanda da 
Metin Kalkavan Bey’i kutluyorum. Bu 
sorumluluğun ve ağır yükün bilincin-
deyiz.

Tutarlı, istikrarlı ve ilkeli olma adına 
üyelerimize sözümüzü tutmak zo-
rundayız. Bizden öncekilerin başar-
dıklarının daha fazlasını yapmak, ba-
şaramadıklarının da bir yolunu bulup 
hayata geçirmek zorundayız.

Küresel ekonomi, küresel siyaset ve 
dolayısıyla ticaret stratejileri çok hız-
lı değişiyor. Daha 20 yıl önce ayağa
kalkmaya çalışan ekonomiler bugün 
sermayesini kullanarak siyasi ve eko-
nomik nüfuz bölgeleri yaratıyor. Çok 
şeyler değişiyor, değişimin ivmesi her 
geçen gün artıyor… Dijital çağ denizci-
liğe yeni ufuklar açarken yeni sorum-
luluklar da getiriyor. Fırsatlar ve teh-
ditler doğuruyor.

Sektörümüz ve dolayısıyla Deniz Ti-
caret Odamız ekonomi, küresel siya-
set ve strateji konularında kendisini 
belki de İkinci Dünya Savaşı’ndan beri 
görülmemiş bir değişimin ortasında 
bulmak üzere... Yönetime seçilenle-
rin de görevi teslim edenlerin de aynı 
gemide olduklarını düşünürsek, dünü 
dünde bırakmak ve bize doğru yakla-
şanı göğüslemek için hep birlikte da-
yanışma içinde çalışmak zorundayız. 
Çok daha çetin bir mücadelenin bizi 
beklediği bilinciyle, birlik ve beraberli-
ğimizi hızla tesis ederek söz verdiği-
miz rotada tam yol ilerleyeceğiz.

Bugün Deniz Ticaret Odamızın yüce 
meclisinin bana tevdi ettiği bu göre-
ve ek olarak, büyüklerimizin teveccü-
hü ile dün de ülkemizin bilim mabedi 
olan TÜBİTAK’ın Bilim Kurulu üyeliği 
görevine atanmış bulunmaktayım.Bu 
görev üyeler arasında özel sektöre 
tahsis edilmiş bir görevdir. 

Bu durum Türk denizciliğinin hem 
devlet içinde hem de bilim çevrele-
rinde dikkat çekmeye başladığının 
en kıymetli göstergesidir. Aramız-
dan bir denizcinin bu göreve gelmesi 
tüm Türk Denizciliği adına önemli bir 
başarıdır. Bu göreve beni layık gören 
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 
Sayın Faruk Özlü’ye de en derin şük-
ranlarımı sunar, bu görevimi de diğer 
görevlerimle beraber denizciliğimiz ile 
bilimi bir araya getirerek azami kat-
kı sağlayacağıma bu yüce meclisin 
önünde söz veriyorum.

Bu bağlamda ilk meclis toplantısın-
da Yeni Yönetim Kuruluna ‘Denizcilik 
adına benim de bir fikrim var diyen 
üniversite ve sektör mensupların-
dan oluşacak bilimsel bir platformun 
oluşturulmasını teklif etmeyi düşünü-
yorum. Hiçbir kişi ya da kurum önem-
li bir işte tek başına başarılı olamaz’ 
diyor ve bu yeni dönemde başarılaca-
ğını umduğumuz güzel işlerin bütün 
meclis üyelerimizin başarısı olacağı-
na vurgu yapmak istiyorum. İlk meclis 
toplantısında meclisimizin kurumsal 
işleyişiyle ilgili kuralları sizlerle payla-
şacağım. Meclisin yeni dönemde kral-
ları değil kuralları olacaktır diyorum ve 
insanın ömrü günleri değil eserleri ve 
hizmetleri kadardır inancıyla herkese 
canı gönülden sonsuz teşekkür edi-
yorum.

HABER18 www.kosder.net



Bakan Arslan 
Deniz Ticaret Odası Meclisi’nde Konuştu

İMEAK Deniz Ticaret Odası mayıs ayı meclis toplantısı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katı-
lımıyla gerçekleşti. Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır başkanlığındaki toplantının ilk bölümünde sektör 
temsilcileri yaşadıkları sıkıntıları Ahmet Arslan’a anlattı. Ardından kürsüye çıkan Ahmet Arslan birbirinden önemli açıkla-
malar yaptı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Koster filosu-
nun yenilenmesi amacıyla hükümetin 
elini taşın altına koyduğunu belirterek, 
“Bakanlığımız öncülüğünde, Bilim, 
Sanayi Teknoloji Bakanlığı ve ilgili ba-
kanlıklarla birlikte yeni bir yapı kuru-
yoruz.” dedi.

Gemi adamı sayımız 110 binin 
üzerine çıktı

Arslan, son 15 yılda denizcilik ala-
nında yaptıklarından bahsederek, 15 
yılda 354 yasal düzenleme yaptıkla-
rını, denizlere anlık izleme sistemleri 
kurduklarını, bürokrasiyi azalttıklarını, 
hizmetlerin çoğunu e-Devlet’e taşı-
dıklarını bildirdi.

Tersaneciliği geliştirdiklerini dile geti-
ren Arslan, “Geçen yıl yürürlüğe koy-
duğumuz düzenleme ile denizlerimiz-
de bulunan yaklaşık 6 bin teknenin 
Türk bayrağına geçmesini öngörüyor-
duk ki bunların 5 bin 762’si Türk bay-
rağına geçmiş bulunuyor.” İfadelerini 
kullandı.

“6 Milyar 570 Milyon liralık 
destek verdik”

Arslan, ÖTV’siz yakıt uygulaması ile 
kabotaj yolcu ve yük taşımacılığında 
sektöre yaklaşık 6 milyar 570 milyon 
liraya yakın destek verdiklerini kayde-
derek, Türk gemilerinin yurt dışındaki 
limanlarda yüksek tutulma oranını 

azalttıklarını, Türkiye’yi beyaz bayrak 
ülkesi konumuna yükselttiklerini bil-
dirdi.

Türkiye’nin gemi adamı sayısını 110 
binin üzerine çıkardıklarını aktaran 
Arslan, gezinti ve tenezzül gemilerine 
yönelik yeni düzenlemelerin de yakın-
da hayata geçeceğini, sektörün bek-
lentilerini bildiklerini vurguladı.

Ahmet Arslan, özellikle tüm dünyayı 
etkileyen siyasi ve ekonomik krizin 
deniz taşımacılığı ve gemi sanayi-
si üzerindeki etkilerini azaltmak için 
sektöre önemli destekler sağladıkla-
rını anlattı.

Türk Eximbank ile gemi ihraç projele-
rine destek sunulduğunu, tersanelerin 
hazineye ödedikleri kiraları sıfırladık-
larını anlatan Arslan, diğer destekler-
den de bahsetti.

“Koster Filosunun yenilenmesi için 
2009’dan beri çalışmalar var”

Arslan, şu anda mevcut Türk sahip-
li koster filosunun yüzde 68’inin 20 
yaşın üzerinde olduğunu kaydederek, 
şu bilgileri verdi: “Koster filomuzun 
yenilenmesi amacıyla 2009 yılından 
bu yana çalışmalar yürütülüyor ancak 
finansman konusunda birçok sıkıntı 
yaşandı. Hükümet olarak bu konu-
da elimizi taşın altına koyduğumuzu 
vurgulamak istiyorum. Bakanlığımız 
çok ciddi bir çalışma yapıyor. Bakan-
lığımız öncülüğünde, Bilim Sanayi 

Teknoloji Bakanlığı ve ilgili bakanlık-
larla birlikte yeni bir yapı kuruyoruz. 
Bu çok önemli. Vergisel destek ve is-
tisnalar, direk finansman desteği ve 
hurda desteği gibi çeşitli destekleri 
sağlayacak bir yapı oluşturuyoruz.”

Arslan, “Bu yeni yapı sayesinde ülke-
miz koster filosunu gençleştirmekle 
kalmayacağız, ilave 30 bin kişilik is-
tihdamın da önünü açacağız. Bunu da 
çok önemsiyoruz. Ayrıca Türk sahipli 
yabancı bayraklı birçok geminin de 
Türk bayrağına geçmesine vesile ola-
cağız.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin toplam dış ticareti içeri-
sindeki denizyolunun parasal değer 
olarak payının 2003 yılına göre nere-
deyse 5 kat arttığını dile getiren Ars-
lan, bu rakamın 57 milyar dolardan 
228 milyar dolara yükseldiğini aktardı.

Yenikapı’ya kruvaziyer limanı 
yapılacak

Arslan, denizcilik sektörünü uluslara-
rası arenaya hazır hale getirdiklerini 
kaydederek, 354 adet mevzuatı bu 
amaçla hayata geçirdiklerini, 41 adet 
uluslararası sözleşme imzaladıklarını, 
62 adet denizcilik anlaşması, 10 adet 
kardeş liman anlaşması yaptıklarını 
anlattı. Yenikapı’da 6 geminin yana-
şabileceği bir kruvaziyer limanı ya-
pacaklarını dile getiren Arslan, yakın 
zamanda ihalesi yapılacak bu limanın 
İstanbul’a ciddi bir katkı sağlayacağı-
nı vurguladı.
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Faruk Özlü, Koster Filosu Yenileme 
Projesi’nin Detaylarını Anlattı

Dünyanın uluslararası 
ticarette koridoru olan 

Türkiye, denizlerdeki var-
lığını güçlendirecek yeni 

hamleler yapıyor. 

paylaşımını da şöyle aktardı: Bir ge-
minin maliyetinin 7,5 milyon dolar ol-
duğunu düşünürsek, 100 koster 750 
milyon dolar eder. Filonun yenilen-
mesi için Proje Bazlı Teşvik Sistemi 
var. Ayrıca Ulaştırma Bakanlığı hurda 
teşviki veriyor. Paranın yüzde 51’ini 
özel sektör koyuyor. Eski gemiyi ge-
tiriyorsun yüzde 5 hurda değeri biçi-
yoruz. Gemi sahibi yüzde 10 katıyor. 
Yüzde 15’ini de bu kurduğumuz şirket 
üzerinden nakit olarak biz sağlıyoruz. 
G. Kore, Almanya, Çin gibi ülkelerin 
eximbankları çok düşük maliyetli kre-
di veriyor. 

İlk 100 gemi için söylüyorum yerlilik 
oranı yüzde 65, ithal oranı ise yüzde 
35 olacak. Bu sıraladığım ülkeler yüz-
de 35’in iki katı, yani yüzde 70 kadar 
kredi verecek. Bir geminin yapımı 14 
ila 18 ay sürüyor. Yeni kosteri teslim 
ederken eski gemiyi alacağız. Yeni ge-
miler 10 yılda borcunu ödeyecek.

2023 yılında filosunu tonaj bazında 50 
milyon DWT’a çıkarmayı hedefleyen 
ülkemiz, bu amaçla dünya denizlerin-
de Türk bayrağını dalgalandıran kos-
ter gemilerinin tamamını yenileyecek. 
3,5 milyar dolarlık hacme sahip proje 
ile ilk yıl 20, program kapsamında 100 
adet olmak üzere, toplamda 800 adet 
koster gemisi, son teknoloji ile yurt 
içi imkânlarla yeniden inşa edilecek. 
Koster Filosu Yenileme Projesi’nin 
detaylarını Türkiye Gazetesine açıkla-
yan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü, çalışma sayesinde Türk 
tersanelerine 15 yılda 5 milyar dolarlık 
iş potansiyeli doğacağını söyledi.

Tersaneler tam kapasite

Gemi inşa tersanelerinin şu anda yüz-
de 30 kapasite ile çalıştığını belirten 
Özlü “Akdeniz ve Karadeniz’de faaliyet 
gösteren Türk sahipli 796 tane koster 
var. Bu gemiler, 12 bin DWT’a kadar 
kuru ve sıvı yük taşıyabiliyor. Şimdi 
bizim yük gemileri yaşlı. Koster filo-
muzun ortalama yaşı 26. Bizim bazı 
kosterleri çevreyi kirletiyor diye Avru-
palılar limanlara sokmuyor. Türk kos-
ter filosunu yenilersek, yük taşımacılı-
ğında Akdeniz ve Karadeniz, Türk gölü 
hâline gelecek” dedi.

30 bin kişilik istihdam

İlk etapta 20 gemiyi yenileyeceklerini 
anlatan Faruk Özlü “Program toplam 
da ilk 100 gemiyi kapsıyor. Ardın-
dan 800 adet kosteri yenileyeceğiz. 

Bölgemizdeki 2 bin gemiden de bah-
sediyoruz. Belarus’un gemileri de 
yaşlı, Ukrayna’nın ki de. Bu proje ile 
30 bin kişiyi istihdam edeceğiz” diye 
konuştu.

Üç ayrı tipte gemi yapılacak

Bakan Özlü, İstanbul Ticaret Odası 
(İTO) ve Deniz Ticaret Odası (DTO) ile 
ortak çalıştıklarını ifade ederek “Bir 
şirket kurduk. Yüzde 49’a kadar orta-
ğıyız. Devlet olarak bu işe 150 milyon 
lira koyduk. 151 milyon lira da DTO 
yani gemiciler para koyacak. Bir gemi 
yaklaşık 7,5 milyon dolar. 3 tipte gemi 
yapacağız. Bunlar 3 bin 500 DWT, 5 
bin DWT ve daha üstü tonajlarda ola-
cak” şeklinde konuştu. 

Projeye yüzde 15 nakit desteği

Bakan Faruk Özlü, koster gemile-
rinin yenilenmesi ile ilgili maliyet 
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Koster Denizcilik A.Ş.’nin İlk 
Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

projeye katılımları da değerlendirildi. 
Alınan kararla Koster Denizcilik A.Ş. 
Genel Müdürlüğü’ne Kaptan Can Kıy-
gı atandı. Bir sonraki Yönetim Kurulu 
Toplantısı’nın Ankara’da Türk Patent 
ve Marka Kurumu’nda yapılması ka-
rarlaştırıldı.

Koster Denizcilik A.Ş. Yönetim Kuru-
lu’nun ilk toplantısı 27 Haziran Çar-
şamba günü şirket merkezinde ger-
çekleştirildi. 

Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı 
Salih Zeki Çakır ile Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Duyar, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Zübeyde Çağ-
layan, İsmail Aktaş, Burak Akartaş, 
Pınar Kalkavan Sesel ve Hasan Oktay 
katıldı.

Yatırım teşvikleri ve finansman 
arayışları ile yapılması planlanan 
gemilerin ilk dizayn detaylarının 
görüşüldüğü toplantıda, şirket ile il-
gili yönetmelik taslağı ve yönetimdeki 
üyelerin görevleri de netleştirildi. Ay-
rıca diğer kamu ve özel kuruluşların



Türk Denizciliği KOSDER’in 
İftarında Bir araya Geldi

yönetim kurulumuzun da Türk deniz-
cilik sektörünü ve üyelerinin menfaat-
leri doğrultusunda çalışmalarına de-
vam edeceğini ifade etmek istiyorum. 

Bu kapsamda derneğimizin kuruluş 
amaçlarının başında yer alan ve üze-
rinde yoğun çaba sarf ettiği Türk kos-
ter filosunun yenilenmesi projesinin 
yeni dönemde de önceliğimiz olacağı-
nın bilinmesini isterim.

Sözü daha fazla uzatmadan bu ulvi 
günde bizleri kırmayıp davetimize 
icabet eden bütün misafirlerimize te-
şekkür ediyorum. Nice ramazanlara 
huzur ve barış içinde erişmek dileğiyle 
hoş geldiniz diyor, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Organizasyonda söz alan İMEAK De-
niz Ticaret Odası Meclis Başkanı ve 
KOSDER Kurucu Başkanı Salih Zeki 
Çakır geçmişe oranla iftar buluşma-
larına katılım arttığına ve KOSDER’in 
sosyal sorumluluk alanında ciddi bir 
boşluğu doldurduğunu vurgulayarak, 
“Bizim yaş grubu bir şeyler söylemek 
istediği zaman geçmişle bir mukaye-
se yapmak durumunda kalırız. Mes-
lek hayatımıza başladığımız yıllarda 
sektörümüzde nispeten sınırlı da olsa 

Koster Armatörleri ve İşletmecileri 
Derneği (KOSDER) tarafından 4’üncü-
sü düzenlenen geleneksel iftar yeme-
ği 7 Haziran Perşembe günü Pendik 
Green Park Otel’de gerçekleştirildi. 
İdarenin ve Türk denizcilik sektörünün 
önde gelen isimlerinin yoğun ilgi gös-
terdiği davete 600’ün üzerinde katılım 
sağlandı.

Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Ba-
kanlığı(UDHB) Müsteşarı Suat Hayri 
Aka, Deniz İç Sular Düzenleme Genel 
Müdürü Durmuş Ünüvar, Kıyı Emniyeti 
Genel Müdürü Hızırreis Deniz, Deniz 
Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Emre 
Dinçer, İMEAK Deniz Ticaret Odası 
Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Deniz 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başka-
nı Tamer Kıran, Deniz Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Recep Düzgit, Türk Loydu Başkanı 
Cem Melikoğlu, Türkiye Denizcilik Fe-
derasyonu Başkanı Erkan Dereli, Kıla-
vuz Kaptanlar Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Saim Oğuzülgen, Gemi ve Yat 
İhracatçıları Dernek Başkanı Başaran 
Bayrak, Türkiye Denizciler Sendikası 
Başkanı Hasan Pekdemir, Gemi Bro-
kerleri Derneği  Yönetim Kurulu Baş-
kanı Pelin Gezicioğlu ve Türkiye’nin 

önde gelen üniversitelerinden temsil-
ciler organizasyonda hazır bulundu-
lar.

Dernek Müdürü Tibet Özay’ın sunu-
muyla başlayan programda açılış ko-
nuşmasını yapan KOSDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş şu 
ifadeleri kullandı; Koster Armatörleri 
ve İşletmecileri Derneğimizin 4’üncü-
sünü düzenlediği geleneksel iftar ye-
meğinde Türk denizciliğinin siz güzide 
paydaşlarıyla birlikte olmaktan büyük 
bir memnuniyet duyduğumu öncelikle 
belirtmek isterim.

Malumunuz, Ramazan ayının getirdiği 
uhrevilikle birlikte manevi hazzın do-
ruğa ulaştığı günlerden geçiyoruz ve 
bir Ramazan’ın daha sonuna doğru 
yaklaşmaktayız. Rabbim tuttuğunuz 
oruçları yaptığınız hayır ve hasenat-
ları yüce dergahında kabul buyursun 
inşallah. 

Bilindiği üzere 2. Olağan Seçimli Genel 
kurulumuzu geçtiğimiz günlerde ger-
çekleştirmiştik. Bu vesileyle huzur-
larınızda KOSDER çatısı altında sek-
törümüze özveriyle hizmet eden eski 
yönetimimize teşekkür ediyor yeni 
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iftar buluşmaları yapılırdı. Katılımda 
çok fazla olmazdı. İftarlarda 50-100 
kişiyi bir araya getirdiğimizde çok 
mutlu olurduk. Şimdi Allah’a şükür 
bu ve benzeri iftarlarda çok ciddi ni-
telikli ve nicelikli katılım görmekten 
mutluluk duyuyorum. Bu da ülkemizin 
gelmiş olduğu maddi ve manevi sevi-
yenin de nişanesidir. İnşallah bunun 
kıymetini bilelim ve devamı için dua 
edelim. Sivil Toplum Örgütlerinin, üye-
lerinin mesleki sorunlarını çözmeye 
yönelik çalışmalarının yanında sosyal 
sorumlulukları da faaliyet alanlarının 
içine aldığını son yıllarda daha fazla 
gözlemlemekteyiz. Bu anlamda da 
derneğimiz ciddi bir boşluğu doldur-
makta. İnanıyorum ki önümüzdeki yıl-
larda da bu artarak devam edecektir.” 
dedi. 

Çakır, “Derneğimizin kuruluş gayele-
rinden en önemlisi misyon olarak be-
lirlediği Türk koster filosunun yenilen-
mesi projesiydi. 

Başından beri her platformda bu so-
runu ilgililerin gündemine taşıyarak 
artısını eksisini yetkililerle, idaremiz-
le, ilişkili bakanlıklarla paylaşarak bu 
süreci çok iyi bir şekilde çalıştığımızı 
ve bir noktaya getirdiğimizi düşünü-
yorum. Bu anlamda bugüne kadar 
desteklerini esirgemeyen UDH Baka-
nımıza, Müsteşarıma ve de yetkililere 
yürekten teşekkür ediyorum. Geldiği-
miz noktayı KOSDER genel kurulunda 
kısmen paylaştık. Koster Yenileme 
Projesi iktidar partimizin seçim ma-
nifestosuna önemli projelerden biri 
olarak dahil edilmiştir. Bu anlamda 
yapılan projelerin devamında proje-
mizin lansmanı pazartesi günü saat 
13:30’da Wow Otel’de Sayın Başbaka-
nımızın ve ilgili bakanların katılımıyla 
yapılacaktır. Ana hatlarıyla bu proje-
nin nasıl hayata geçirileceği ile ilgili 
bilgilendirme yapılacaktır. Kurulacak 
şirketin kamu şirketiyle ortaklığının 
imzası atılacak ve daha sonra biz De-
niz Ticaret Odası’nda detaylı bilgiyi 

üyelerimizle ve sektörümüzle payla-
şacağız. “ diye konuştu.

UDHB Müsteşarı Suat Hayri Aka da 
KOSDER’in 4. yılında yaptığı iftar da-
vetine katılmaktan mutluluk duydu-
ğunu söyledi. UDH Bakanı Ahmet Ars-
lan’ın seçim çalışmalarından dolayı 
iftara katılamadığını belirterek sözle-
rini şöyle sürdürdü:

“UDH Bakanı Ahmet Arslan’ın selam-
larını, saygılarını ve başarı dileklerini 
iletmek istiyorum. Malum kendilerini 
Başbakanımızla birlikte Kars-Arda-
han bölgesinde seçim çalışmala-
rıyla yoğunlar bu nedenle aramızda 
olamadılar. Burada gayet önemli ve 
maneviyatı yüksek bir akşamda bera-
beriz. Hocam ezan okuduktan sonra 
konuşurken bir şeyler söyledi. Deniz-
cilerin ekmeğini çok zor şartlarda ka-
zandığını ve parasının helal olduğunu 
ima eden bir konuşma yaptı; doğrusu 
beni çok etkiledi… Rahmetli dedem 
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maneviyatı, dini duyguları çok yük-
sek, itikatlı ve titiz bir insandı. Yerken 
içerken helali haramı çok iyi irdelerdi. 
Kendisi için bir şey istediği zaman 
da Suat alsın derdi. Bir zaman sonra 
annemin dikkatini çekmiş ‘baba sen 
niye her şeyi Suat’tan istiyorsun’ dedi. 
‘Kızım Suat denizci, ekmeğini deniz-
den kazanıyor ben kazancının helal 
olduğundan eminim’ demişti. Bence 
hepinizin kazancı son derece helal 
sizleri bu anlamda tebrik ediyorum.  
KOSDER’i tebrik ediyorum 4. kuruluş 
yılı ama hem bu tip organizasyonlarla 
hem de sektöre çok önemli katkılar-
da bulunacağı projelerle önemli işler 
yapmaya başladı. Salih Bey ilan etti, 
Koster Projesi’nin geldiği aşamayı. 
Doğrusu 8-10 sene önce bu fikrin en 
önemli savunucularından biri olarak 
zaman zaman da çalışmalara farklı 
boyutlarda katılmış biri olarak Kos-
ter Projesi’nin geldiği bu aşamadan 
oldukça büyük memnuniyet duyuyo-
rum.”

KOSDER’in çok önemli bir işi başardı-
ğını ifade eden Aka, şunları dile 

getirdi “KOSDER, devleti tekrar de-
nizcilik sektöründe diğer sektörlerde 
olmadığı kadar daha aktif bir şekilde 
müdahil olmaya razı etti. Bu haki-
katen küçümsenmeyecek büyük bir 
başarıdır. Başbakan düzeyinde Kos-
ter Projesi’nin Türktoplumuna, Türk 
ekonomisine lanse ediliyor olacak 
olması önemli bir aşamadır. Projenin 
detaylarına girmeyeceğim. Pazartesi 
sizlerde olacaksınız. Bizzat Başbaka-
nımızın ağzından duyacaksınız. Emek 
verenleri, KOSDER yöneticilerini, Deniz 
Ticaret Odası yöneticilerini ve katkı-
da bulunan herkesi tebrik ediyorum. 
Bu, Türk denizciliği için çok önemli 
bir dönüm noktası olacak. Ben buna 
içtenlikle inanıyorum çünkü Türk de-
nizciliğinin çekirdeği kosterdir. Türk 
denizciliğinin temelinde koster vardır. 
60’lı, 70’li yıllarda başlamış 80’li yıl-
larda çok önemli bir gelişme hamlesi 
yapmış, bugün Türkiye’nin büyük şir-
ketlerinin hemen hemen tamamının 
başlangıç seviyesi koster işletmeci-
liğidir, koster armatörlüğüdür. Türki-
ye’nin coğrafyası da kosteri zorunlu 
tutmaktadır.”

Denizcilikte eğitimin önemini vurgu-
layan Aka, sözlerini şöyle tamamdı: 
“Bütün sivil toplu kuruluşlarımızın, 
Deniz Ticaret Odası, Kamu kurumla-
rı başta olmak üzere eğitime önem 
vermesi lazım. İnsan yetiştirmemiz 
lazım. Burada son derece nitelikli in-
sanlar, mesleğinde iyi yetişmiş uz-
manlar var ama bizim hiç yılmadan 
insan kalitesini uzman kualifikasyo-
nunu giderek çok daha yükseklere ta-
şıyacak çalışmalar yapmamız lazım. 
Bu anlamda bütün Sivil Toplum Ör-
gütlerimize, Deniz Ticaret Odası’na ve 
KOSDER’e çok önemli sorumluluklar 
düşüyor. İnsan yetiştiremezsek hiçbir 
zaman başaramayacağız. Gemi ada-
mı da iyi yetişecek, işletmeci de iyi ye-
tişecek, brokerde iyi yetişecek, acente 
de iyi yetişecek, herkes iyi yetişecek 
mesleğini iyi bilecek ancak o zaman 
Türk denizciliği yücelecek, yükselecek 
çok daha önemli atılımlar yapacak.”
Konuşmaların gerçekleştirilmesinin 
ardından Platin, Altın ve Gümüş spon-
sorlara plaketlerinin takdimiyle orga-
nizasyon sona erdi.
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KOSDER sosyal sorumluluk projeleri-
ne devam ediyor. Derneğin düzenle-
diği iftar yemeğinde serebellar send-
rom ataxi rahatsızlığı bulunan Yaşar 
Salt’ın kitabı davetlilere hediye edildi.

KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hü-
seyin Kocabaş, iftar yemeğinin açılış 
konuşmasında Yaşar Salt ile ilgili ola-
rak; “Her ne kadar bizler birer işletmeci 
ya da yönetici olsak da asli vazifemiz 
insanlığa hizmet etmek ve bu çerçe-
vede hayatımızı şekillendirmektir. Di-
nimiz, kültürel yaşantımız ve tarihimiz 
daima bizleri bu minvalde yaşamaya 
yönlendirirken gündelik hayatın tela-
şından unuttuğumuz değerleri bizlere 
hatırlatmaktadır. Şeyh Edebali Haz-
retleri’nin de ifade ettiği gibi “İnsanı 
yaşat ki devlet yaşasın” düsturu bu 
konunun ehemmiyetini açık bir şekil-
de ortaya koymaktadır. Bizler de bu 
bakış açısıyla küçük de olsa bir adım 
atarak birazdan hikayesini kendinden 
dinleyeceğimiz Yaşar Salt kardeşimi-
zin kitabını sizlere hediye etmek is-
tedik. Bu çerçevede KOSDER olarak 
Yaşar Salt kardeşimiz özelinde bütün 
engellilere daha yaşanılabilir ve en-
gellerin olmadığı bir dünya diliyoruz. “ 
ifadelerini kullandı.

İftar yemeğinin ilerleyen dakikaların-
da Yaşar Salt söz aldı. Katılımcılara 
teşekkür ederek söze başlayan Yaşar 
Salt hastalığı ve kitap yazma süreci ile 
ilgili konuşmasında şu ifadeleri kul-
landı:

“Bu anlamlı ve güzel geceye davet 
edildiğim ve sizlerin karşısında yer 

“Senin Hayatında Ben de Varım”
Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER), önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

aldığım için bir taraftan onur ve gu-
rur duyuyor, bir taraftan da içsel ola-
rak çok heyecanlanıyorum. Benimle 
bu davet paylaştığı andan itibaren ne 
konuşacağımı, nasıl konuşacağımı 
planlıyorum. Bugüne kadar hep kendi 
şirketimde tanıdığım yüzlerin karşı-
sında yer aldım, bu akşam benim için 
de bir ilk, umarım kendimi sizlere ifa-
de edebilir, “Senin Hayatında Ben de 
Varım” diyerek şu an yaşadığım güzel 
hislerimi özet bir şekilde sizlere de ak-
tarabilirim.

Benim hikayem 16 yaşında başladı. 
Genetik bir hastalığın pençesine düş-
tüm, aynı hastalıktan büyük abimde 
muzdarip adı “serebellar sendrom 
ataxi”. Hastalığa ilk yakalandığımda 
büyük bir boşluğa düştüm, hayattan 
soyutladım kendimi, iyimser bakamı-
yordum ne yazık ki. Hayatımı sonlan-
dırmaya dahi yeltendim. 

Daha sonra Yusuf abimle tanıştım 
ve bana hayatı öğretti, güçlü olmayı 
öğretti, her şeye rağmen yaşamanın 
değerini öğretti, tüm olumsuzluklara 
rağmen hayata pozitif bakmayı öğret-
ti. Yaşam kaynağım oldu...

2006 yılında profesyonel çalışma ha-
yatına dahil oldum, İKEA mobilya ma-
ğazasında ilk işe başladığım yıllarda 
rahatsızlığım denge kaybı dışında çok 
etkilemiyordu, 2010’dan sonra kötüye 
doğru ilerleyişi hızlandı!  2012 Ma-
yıs ayında yürüyüşüm zorlaştığı için 
destek araç kullanmaya başladım. 
Tam 10 yıl olmuştu çalışma hayatın-
da oluşum, Genel müdür yardımcım 

değerli ablam Ayla Akkaban Maşlak 
bir konuşmamızda, kitap yazmamı 
istedi “yapamam” diyerek dikkate 
almadım yaklaşık 8-9 ay sonraki ko-
nuşmamızda tekrar “başladın mı yaz-
maya” dedi “yok” dedim. Telkinleri, 
önerileri ve bana olan inancı sayesin 
içimde yazmak konusunda aşırı istek 
oluştu ve yazmaya karar verdim. “Se-
nin hayatında bende varım” kitabım 
kısaca böylece ortaya çıktı. 
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11 yıl sosyal hayatın içinde engelli 
olarak kendi hayat hikayem, engelli 
olmak, sağlıklı insanların bakış açısı, 
çevresel zorluklar,Avrupa’da engel-
li olmak, vs... Birçok konuyu bizzat 
kendimden ve başka örnekleri araştı-
rarak aktarmaya çalıştım. Tabi bu ka-
dar güçlü olmamı önce aileme, ikinci 
olarak da İKEA ailesine borçluyum. İki 
yetişkin engelli çocuğuna bir gün dahi 
sitem etmeyen, riyakarlık yapmayan 
anneme minnet duyuyorum.

İlk yazdığımda düşüncem sadece ki-
taptı fakat artık bir proje oldu benim 
için toplumsal algı yaratmak bununla 
birlikte farkındalık yaratmak var olanı 
da arttırmak istiyorum. Şu mesajıma 
dikkat çekmek istiyorum; İnsanlar 
sadece ve sadece mutlu bir an ya-
şamak için tebessüm etmek istiyor-
lar. Benim bu dünyadaki misyonu-
mun, içten gülmeyi onlara göstermek 
ve aşılamak olduğuna inanıyorum. 
Aslında burada onlara şu mesajı 

iletiyor ve düşünmelerini sağlıyorum: 
“Bakın şu adama! Onun çektiği zor-
lukları, yükünün tüm ağırlığını görün! 
Ama yine de büyük bir azimle ve yıl-
madan tüm enerjisiyle gülüyor. Peki 
ya siz?” Beni tanıyan ve kitabımı oku-
yan insanlarda bu etkiyi yaratabilir-
sem ne mutlu bana. Sadece bir kitap 
ile farkındalık yaratmak tabi çok zor 
fakat devlet, iş kadınları, iş adamları, 
psikologlar, pedagoglar, şehir plan-
lamacılar, mimar ve mühendisler vs. 
Bütün kesimlerin yardımcı olması ge-
rekmektedir. Unutmayınız ki, engelliler 
için yaratacağınız engelsiz koşullar 
gün gelir sağlıklı engelli adayları için 
de gerekli olabilir. Bu bağlamda siz-
lerle sloganımı paylaşmak istiyorum. 
Birçok konuda eksiğimiz olabilir fa-
kat harekete geçmek için geç değil... 
Hepinize beni dinlediğiniz ve bana bu 
güzel fırsatı verdiğiniz için çok teşek-
kür ediyorum. Bana bu imkanı veren 
Sayın Bülent Dandin’e ve Pınar Kal-
kavan hanımefendiye huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum.

Küstürmeyin insanları hayata,
Sonra her şeyden vazgeçiyorlar. 
Bir dağ başında kalmayı, bir adada 
mahsur kalmayı, 
Nerede bir yalnızlık varsa onu istiyor-
lar. 
Küstürmeyin işte bazı insanları.”

Yaşar Salt’ın konuşmasında katılım-
cılar duygusal anlar yaşadı. Konuş-
manın ardından birçok isim Yaşar ile 
yakından ilgilendi. KOSDER yetkilileri 
Yaşar Salt’ın yazdığı “Senin hayatın-
da ben de varım” kitabını katılımcılara 
dağıttı.

KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Kocabaş da Yaşar Salt’ın 
konuşmasının ardından “Bu anlamlı 
günde önemli bir sosyal sorumluluk 
projemizi KOSDER olarak hayata ge-
çirdik. Bundan sonra da bu projeleri 
devam ettirme adına çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. Ümit ediyorum ki bir 
yerlere dokunabilmişiz ve dikkat çe-
kebilmişizdir.” İfadelerini kullandı.
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Sefaköy’de bulunan Gemiadamı Cüz-
dan Merkezi’nde gerçekleşen ziya-
rette Dernek Müdürü Tibet Özay, Eren 
Fadır’a yeni görevinde başarılar diledi. 
Özay ve Fadır bundan önce olduğu 
gibi iş birliği içerisinde çalışmaların 
devam etmesini beklediklerini ifade 
ettiler.

Özay, KOSDER’in düzenleyeceği semi-
ner ve toplantılarda Eren Fadır’ın bu-
lunmasının son derece faydalı olaca-
ğını bunu bir önceki Başkan Yardımcısı 
Bankaoğlu ile sağladıklarını ve başarılı 

Koster Armatörleri ve İşletmecileri 
Derneği (KOSDER) Yönetim Kurulu 
üyeleri 2. Olağan Seçimli Genel Kurul 
sonrası, İMEAK Deniz Ticaret Oda-
sı Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ı 
makamında ziyaret etti.

Ziyarete Yönetim Kurulu Başkanı Hü-
seyin Kocabaş, Yönetim Kurulu Baş-
kanvekili Zeynep Pınar Kalkavan Sesel, 
Yönetim Kurulu üyeleri Burak Akar-
taş, Bülent Dandin, Mahmut Turan, 

geri bildirimler alındığını ifade etti. 

Fadır da KOSDER’in ziyaretinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
çalışmaların Türk denizciliğine kat-
kı sağlayacağını ifade ederek gemi-
adamlarımızın işlemlerinin ivedi bir 
şekilde sonlandırılmasına son derece 
önem verdiklerini belirtti.

Taraflar bu birlikteliğe desteğinden 
dolayı İstanbul Liman Başkanı Mu-
hammed Erdoğan’a gıyabında teşek-
kür ettiler.

Metin Şener, Sinan Atasoy, Adnan Na-
iboğlu ve Dernek Müdürü Tibet Özay 
katıldı.

Kabulde KOSDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Kocabaş, Meclis 
Başkanı Salih Zeki Çakır ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Tamer Kıran’a plaket 
takdim ederek görevlerinde başarılar 
diledi. Meclis Başkanı Çakır ve Yö-
netim Kurulu Başkanı Kıran da KOS-
DER’in yeni yönetimine hayırlı olsun 
temennisinde bulundular.

KOSDER’den 
Gemiadamları 
Cüzdan Basım 
Merkezine Ziyaret

KOSDER’in Yeni 
Yönetiminden Deniz 
Ticaret Odası’na 
Hayırlı Olsun Ziyareti

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derne-
ği Müdürü Tibet Özay ve Basın Danışmanı 
Sedat Dumlu, İstanbul Liman Başkan Yar-
dımcısı Eren Fadır’ı ziyaret etti.
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 
Coşkuyla Kutlandı

artırabilmektir. Bu kanunun kabulün-
den bugüne kabotaj taşımacılığındaki 
potansiyel göz önüne alındığında Türk 
denizcilik sektöründe kalitenin arttırıl-
ması, AR-GE faaliyetleri ile Kamu-Ö-
zel Sektör birlikteliği ülke denizciliği-
mize katkıda bulunma adına önem arz 
etmektedir. Çünkü coğrafyamız bize 
denizci ülke olmayı emretmektedir.

Ülkemizin jeopolitik ve stratejik ko-
numu bölgemizde yaşananlar deniz-
ciliğimize gereken önemi verme ko-
nusunda ne kadar dikkatli olmamız 
gerektiğini bizlere gösteriyor. Özellikle 
ticaret filomuzun gelişen şartlara ve 
konjonktüre uygun bir teknolojiye sa-
hip olarak dünya denizlerindeki var-
lığını sürdürebilmesinin sağlanabil-
mesi için yeni gemiler inşa etmemiz 
gerekiyor.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bay-
ramı İstanbul’da kutlandı. Beşiktaş 
Meydanı’nda başlayan etkinlikler 
renkli görüntülere sahne oldu.

Kabotaj Bayramı İstanbul’daki etkin-
liklerle kutlandı. Beşiktaş Meydanı’n-
da başlayan etkinliklere İstanbul  Va-
lisi Vasip Şahin, Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı  
Suat Hayri Aka, Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürü Hızır Reis Deniz, Tersaneler 
ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salim 
Özpak, Deniz Ticaret Odası Meclis 
Başkanı Salih Zeki Çakır, TÜRDEF 
Yönetim Kurulu Başkanı Müh. Erkan 
Dereli, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mevlüt Uysal, KOSDER Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş, 
Denizcilik sektöründeki STK yönetici-
leri, denizci öğrenciler ve vatandaşlar 
katılım sağladılar.

Törenin açılış konuşmasında İMEAK 
Deniz Ticaret Odası Meclis Başka-
nı Salih Zeki Çakır kürsüye çıktı. Ka-
botaj kanunu ile Türk denizciliğinin 
güçlendiğini belirten Çakır: “Türkiye 
karasuları ve limanları arasında de-
niz taşımacılığı ile ticaret imtiyazlarını 
yabancıların kontrolünden çıkararak, 
bu hakları yalnızca Türk gemi ve va-
tandaşlarına tanınan Kabotaj Kanu-
nu’nun kabul edilişinin 92. yılını kut-
luyoruz. 

1926 yılında çıkarılan Kabotaj Kanu-
nu ile birlikte ülkemiz topraklarının

HABER

kurtuluşunun ardından karasularımız-
da da egemenlik ve bağımsızlığımızı 
ilan etmiş olduk. Denizcilik sektörü bu 
kanun ile birlikte güçlenerek ülkemi-
zin ekonomik alandaki kalkınmasına 
katkılarda bulunmuş ve uluslararası 
platformlarda değerli atılımlar gerçek-
leştirmiştir.

Denizciliğe gereken önemi ve önce-
liği vermek deniz kaynaklarından en 
verimli şekilde yararlanabilmek bu 
alandaki rekabet gücümüzün ve et-
kinliğimizin artırılması bakımından da 
büyük önem taşımaktadır. Bu anlayış-
la denizciliğimizin “Milli Ülkü” haline 
getirilmesi en önemli vazifemizdir. 
Bütün gayretimiz ülkemizin bu sek-
töre hak ettiği ere gelmesi ve rekabet 
gücünün arttırılarak denizciliğimizin 
ülkemizin ve insanımızın refah düze-
yinin artmasına olan katma değerini 
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Kabotaj taşımalarındaki potansiyel 
dikkate alınarak yeniden “Kabotaj-İç 
sular Deniz Ulaştırma Master Planı” 
hazırlanmalıdır. Yük, yolcu ve araç 
trafiğinin denize kaydırılması için 
teşvik paketleri devreye sokulmalı-
dır. Can, mal ve çevre emniyeti için 
ve ulaşım maliyetlerini ölçek ekono-
misine göre düşürebilmek için özel 
projeler geliştirilmelidir. İç sularda ça-
lışan yaşlı feribot ve yolcu teknelerinin 
modern LNG ile çalışan gemilerden 
oluşacak şekilde yenilenmesine bü-
yük ihtiyaç vardır. Bunun için birlikte 
çalışmaya, paylaşmaya ve üretmeye 
devam edeceğiz. Milli mücadele kah-
ramanlarımızın vatanımızı kurtarırken 
gösterdikleri inşa üstü çaba bizlerin 
neler yapabileceğimizin en büyük ni-
şanesidir “ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin yaptığı 
konuşmada şu ifadeleri kullandı: “1 
Temmuz denizlerdeki hakimiyetimizin 
ve bağımsızlığımızın simgesi ve Türk 
denizcisinin en büyük bayramıdır. 3 
tarafı denizlerle çevrili ve 2 boğaza 
sahip Türkiye’nin denizcilikteki öne-
mini her geçen gün arttırdığını, büyük 
limanların açıldığını, modern tersane-
ler inşa edilmiştir. Bugün Türkiye’nin 
Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya ara-
sında bir köprü konumunda olması 
sahip olduğu taşımacılık koridorlarıy-
la stratejik olarak diğer ülkelere göre 
daha avantajlı konumu bizler için reh-
ber olmalı ve unutulmamalıdır. “

İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uy-
sal da şunları söyledi: “1 Temmuz Ka-
botaj bayramının yıl dönümünü kutlu-
yoruz ama, inşallah bundan sonraki 
süreçte denizlerimizden maksimum 
istifade etmemiz için gerekli adım 

ve yatırımları yapmak için hepimize 
düşen görevler var. Dünyada 3 tarafı 
denizlerle çevrili, İstanbul gibi içinden 
deniz geçen memleketler denizden bu 
kadar az istifade ederek devam et-
mezler. İnşallah Kanal İstanbul kısa 
sürede başlar da İstanbul’da iki boğa-
zımız olur, bu iki boğazımızdan birisi 
uluslararası ticaret gemilerine diğeri 
ise İstanbullular olarak bizim istifade-
mize sunulur.”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Denizcilik Müsteşarı Suat 
Hayri Aka da Türkiye’nin dünya de-
niz ticaretini kontrol eden 30 büyük 
ülke içinde 14. sırada olduğunu be-
lirterek, “Ülkemiz dünyanın en önemli 
deniz ticareti ülkelerinden birisidir. 
177 uluslararası ticarete açık limana 
sahiptir. Hopa’dan İskenderun’a kadar 

çeşitli büyüklüklerde, çeşitli amaçlar-
la inşa edilmiş 177 deniz tesisine sa-
hibiz. 50’nin üzerinde marina, 25 bin 
yat bağlama kapasitesiyle dünyanın 
önemli deniz turizmi ülkelerinde biri-
yiz. Sadece kabotaj sınırları içinde iç 
ticarette kullandığımız yük hareketi-
miz 100 milyon tonu geçmiş durum-
da” dedi.

Konuşmaların ardından Beşiktaş Be-
lediyesi Bando ekibi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Boru 
Trampet Takımı, İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü 
Mehter Takımı gösteri yaptı.  Törenin 
ardından Vali Şahin ve beraberindeki 
yetkililer meydanda bulunan Barbaros 
Hayrettin Paşa’nın türbesini ziyaret 
etti.  Ardından Nene Hatun gemisine 
gidilerek denize çelenk bırakıldı.
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ERHAN GÖÇMEN
Oras Denizcilik - Broker

2002 yılında 9 Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciği ve Yönetimi 
Bölümü’nden mezun olduktan sonra önce İzmir’de, daha sonra da 
İstanbul’da çeşitli denizcilik firmalarında gemi brokeri ve kiralama 
müdurü olarak görev almıştır. 2013 yılından bu yana Oras Denizcilik’te 
kiralama müdürü olarak çalışmaktadır. 

Tuzun Tadı Yahut 
Kışın Ardındaki Bahar

Hintli bir yaşlı usta, çırağının sürekli 
her şeyden şikayet etmesinden bık-
mış. Bir gün çırağını tuz almaya gön-
dermiş. Hayatındaki her şeyden mut-
suz olan çırak döndüğünde, yaşlı usta 
ona, bir avuç tuzu, bir bardak suya atıp 
içmesini söylemiş. Çırak, yaşlı adamın 
söylediğini yapmış ama içer içmez 
ağzındakileri tükürmeye başlamış. 
“Tadı nasıl?” diye soran yaşlı adama 
öfkeyle “acı” diye cevap vermiş. Usta 
gülümseyerek çırağını kolundan tut-
muş ve dışarı çıkarmış. Az ilerideki 
gölün kıyısına götürmüş ve çırağına 
bu kez de bir avuç tuzu göle atıp, göl-
den su içmesini söylemiş. Söyleneni 
yapan çırak, ağzının kenarlarından 
akan suyu koluyla silerken yaşlı usta 
aynı soruyu sormuş:

“Tadı nasıl?”

“Ferahlatıcı” diye cevap vermiş genç 
çırak. “Tuzun tadını aldın mı?” diye 
sormuş yaşlı adam. “Hayır” diye ya-
nıtlamış çırak bu soruyu. Bunun üze-
rine yaşlı adam suyun yanına diz çök-
müş olan çırağın yanına oturmuş ve 
şöyle demiş:

“Yaşamdaki ıstıraplar tuz gibidir; ne 
azdır, ne de çok. Istırabın miktarı hep 
aynıdır. Ancak bu ıstırabın acılığı, ne-
yin içine konulduğuna bağlıdır. Istı-
rabın olduğunda yapman gereken tek 
şey, ıstırap veren şeyle ilgili hislerini 
genişletmektir. Onun için sen de artık 
bardak olmayı bırak, göl olmaya ça-
lış.”

2018 yılının 2. çeyreğinin sonuna 
yaklaşırken, navlun piyasalarının 

neredeyse hepimizi ıstıraplardan ıs-
tıraplara sürüklediği günlerden geçi-
yoruz. Coğrafyamızda baharın yaza 
döndüğü bu zamanlarda doğanın 
uyanışına, hayatın yeniden canlanı-
şına nazire yaparcasına navlun piya-
salarının sonbahardan kışa döndüğü 
günler… Kara bulutları dağıtacak bir 
haber vereyim: Kışın arkası her za-
manki gibi bahar…

Yüzlerin güldüğü 2017 yılı üçüncü, 
dördüncü çeyreği ve 2018 yılı birinci 
çeyreğinden sonra navlun piyasala-
rı, finans sektöründe olanların aşi-
na olduğu tabirle “Ayı Piyasasına” 
döndü.  Yaklaşan yaz tatilleri, hu-
bubatta hasat sonu, Ramazan gibi 
mevsimsel faktörlerin yanına ticaret 
savaşları ve FED ile AMB’nin daraltma 

politikalarına bağlı olarak ortaya çıkan 
ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomi-
lerinin sarsılmaya başlaması ve para 
birimlerinin değer yitirmesi, İtalya’da 
baş gösteren hükümet krizi, önemli 
Rus şirketlerine uygulanan ambargo-
lar, yaklaşan seçimler gibi bu seneye 
özel ve özellikle bizim coğrafyamızda 
yer alan ülkeleri de etkileyen faktör-
ler armatör ve işletmeciler için “Ayı 
Piyasası’nın” daha da ıstıraplı geç-
mesine sebebiyet veriyor. “… Ne yılın 
ilk yarısında genelde moral bozucu 
etkiye neden olan seviyeler her şeyin 
sonu, ne de görece daha iyi geçen yı-
lın ikinci yarısı bizi bulutların üzerine 
çıkaracak kadar büyük bir mutluluk 
kaynağı…” Navlunların çoğumuz için 
tatminkar olduğu bir önceki dönemde

KÖŞE

 “Ne yılın ilk yarısında genelde moral bozucu etkiye neden 
olan seviyeler her şeyin sonu, ne de görece daha iyi geçen 

yılın ikinci yarısı bizi bulutların üzerine çıkaracak kadar 
büyük bir mutluluk kaynağı…”
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yazdığımız yazıda bu ifadeyi kullan-
mışız. Şimdi de Hintli Usta’nın dediği 
gibi bardak değil göl olma zamanı…

2018 yılı Haziran ISTFIX (www.ist-
fix.com) bileşik endeksi 2017 yılının 
aynı dönemine göre %20.68 oranın-
da daha iyi seviyede. Yine ISTFIX 
verilerine göre günlük “Time Char-
ter” (TC) kazançları bazında 2-4,000 
DWT segmentinde %20.65; 4-6,000 
DWT segmentinde %25.59; 6-8,000 
DWT segmentinde %20.67; 8-12,000 
DWT segmentinde ise %20.05 ora-
nında yükseliş mevcut.  Karşılaştırma 
yaptığımız döneme ilişkin Brent tipi 
petrolün varil fiyatının 50 dolardan 
75 dolara çıktığını bunun da %50’lik 
bir artışa tekabül ettiğini belirtmekte 
fayda var. Yükselen petrol (ve diğer 
emtia) fiyatları ile artan navlun ka-
zançları arasındaki benzer paralelli-
ği 2013-2014 yılında da görmüştük. 
Petrol fiyatlarında geçen seneden bu 
seneye %50 artış ve buna paralel ola-
rak ortalama %20-%25 aralığında TC 
artışından sonra petrol ve dolayısıyla 
emtia fiyatlarının önümüzdeki dö-
nemde seyri de oldukça önemli. Brent 
petrol varil fiyatının 2018 yılı içinde 
80 doları gördükten sonra bu günler-
de 70 dolar civarında (%14.28’lik bir 
düşüş) seyrettiğini belirtmekte fayda 
var. Analistler, en azından bir süre, bu 
seviyelerin korunacağı görüşünde ol-
salar da artık neredeyse tamamen ön-
görülemez hale gelen siyasi ve jeopo-
litik gelişmelerin petrol fiyatı üzerinde

majör belirleyici olduğu bir sır değil. 
İstişarelerde bulunduğumuz analist-
ler, çok yerinde olarak, bölgemizdeki 
koster piyasasının hububat bağımlısı 
olduğunu; Temmuz’un ikinci yarısın-
dan itibaren tekrar sahalara dönmesi 
beklenen hububat ile birlikte piyasa-
nın bir önceki dönemdeki seviyelerini 
yakalamak için bir sıçrama yapaca-
ğını öngörüyorlar. “Bir önceki dönem-
deki seviyelerini yakalamak için bir 
sıçrama yapmak” ifadesinin ne kadar 
olumlu ya da ne kadar umut kırıcı ol-
duğu konusu göreceli. Kaldı ki, Ukray-
na-Rusya hattında hasat beklentileri 
henüz netleşmiş değil ve geçen sene-
ki seviyeleri yakalaması pek de müm-
kün görünmüyor. 

ABD’nin fitilini ateşlediği ve tam sön-
dü derken yeniden alevlenen “Ticaret 
Savaşları” ise çelik piyasasında ha-
reketli günler yaşanmasına sebebi-
yet veriyor. AB mümkün olduğu kadar 
Rusya’dan yaptığı alımları azaltmaya 
çalışırken Rus çeliğini Hindistan, Mısır 
ve Türkiye’den ikame etmeye çabalı-
yor. Ruslar son ambargolarla birlikte 
yeni bir darbe yediler. Ukrayna ise çe-
lik üretiminde eskisi kadar verimli de-
ğil, ülkenin net kömür ihracatçısıyken 
kömür ithal eder hale geldiğinin de al-
tını çizmekte fayda var. Rusya’nın ise 
kısmen kaybettiği AB pazarının yerine 
Kuzey Afrika pazarını koymaya çalış-
ması muhtemel; bu da Türkiye için bu 
konuda yeni bir rakip anlamına geliyor. 
Son yaşanan gelişmelerle birlikte çelik

sektörünün net öngörülerde bulun-
mak için fazla flu olduğu bir gerçek. 
Bu ahval ve şerait içerisinde armatör 
ve işletmeciler ne yapacaklar? Artık 
kanıksadığımız kurak 2. Çeyreklerin 
bu kuraklığına çare olacak bir formül 
maalesef bizim elimizde yok. Arz-ta-
lep dengesinin bu denli bozulduğu 
bir zaman diliminde içtiğimiz sudaki 
tuzun acılığından dert yanmak yerine 
gemilerimizin bakım ve onarım döne-
mini bu döneme denk getirmeye çalı-
şarak, pazarlama faaliyetlerine ağırlık 
vererek, yeni pazarlara açılabilmek 
için gemilerimizin standartlarını yük-
seltmeye çaba göstererek, hala tasar-
ruf edilebilecek maliyet kalemleri var-
sa onlar üzerinde çalışmalar yaparak, 
hem ofis hem de gemi personelinin 
daha etkin ve profesyonel bir çalışma 
seviyesine ulaşması için gerekli eği-
tim, planlama ve etkinlikler yaparak 
rekabetçi gücümüzü arttırmaya yöne-
lik faaliyetlere ağırlık verebiliriz. 

Yazımıza bir son verirken Koster Ar-
matörleri ve İşletmecileri Derneği’nin 
(KOSDER) uzun yıllardır üzerinde ça-
lıştığı ve 11.06.2018 tarihinde devlet 
erkanının da katıldığı bir törende res-
miyet kazanan Koster Yenileme Pro-
jesi’nin hem sektörümüze hem de ül-
kemize hayırlı olmasını temenni eder, 
projede emeği geçen herkese yürek-
ten teşekkür ederiz. 

Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına ol-
sun.
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“Denizciliğin gerçek değerini ortaya 
koyacak çalışmalara başladık”

Salih Zeki Çakır
İMEAK Deniz Ticaret Odası 
Meclis Başkanı

Ülkemiz, sahip olduğu coğrafi po-
tansiyel sayesinde denizcilik sek-
törü açısından uluslararası arenada 
çok önemli bir konumda yer alıyor. 
Özellikle Türk boğazlarının, benzeri 
bulunmayan yapısıyla dünyaya mal 
ve hizmet ulaştırma adına stratejik 
bir öneme sahip olduğu biliniyor. 
Tüm bu detaylar göz önüne alın-
dığında Türk denizciliğinin profes-
yonel, küresel rekabete uygun ve 
çağın gereklerini yerine getiren bir 
bakış açısıyla yönlendirilmesi mec-
buri kılınıyor. Kalitenin artırılması, 
Araştırma-Geliştirme faaliyetleri ve 
kamu-özel sektör uyumu gelişmiş 
denizci ülkelerle rekabet etme açı-
sından üzerinde dikkatle durulması 
gereken başlıklar olarak önümüze 
çıkıyor.

Türk Sahipli Koster Filosunun Yeni-
lemesi Projesi’nin resmiyet kazan-
dığı bu günlerde projenin mimar-
larından olan İMEAK Deniz Ticaret 
Odası Meclis Başkanı Salih Zeki 
Çakır ile seçim sürecini ve Türk de-
nizciliğinin geleceğini konuştuk. 
Denizciliğin gerçek değerini ortaya 
çıkaracak çalışmalar yaptıklarına 
dikkat çeken Çakır, bu çalışmalara 
kurum ve kuruşlarla hız kesmeden 
devam edileceğini vurguluyor. Türk 
denizciliğine getirdiği bilimsel ve 
yenilikçi bakış açısıyla adından sık-
ça söz ettiren Meclis Başkanı Ça-
kır’a seçim sürecini ve elde edilen 
başarının formülünü sorarak röpor-
tajımıza başlıyoruz.

‘Hepimizin Odası Hareketi’ olarak yo-
ğun bir seçim süreci atlattınız. Tabiri 
caizse bu süreçten alnınızın akıyla 
çıkarak istediğiniz sonucu elde etti-
niz. Denizcilik sektörünün size ve yol 
arkadaşlarınıza gösterdiği bu tevec-
cühü hangi nedenlere bağlıyorsunuz? 

Her şeyden önce bu bir seçimdi ve 
Deniz Ticaret Odamızın değerli üyeleri 
tercihlerini bizlerden yana kullanarak

bize bir görev ve sorumluluk verdiler. 
Bunun için çok müteşekkiriz. Bize oy 
verenlerin yanında oy vermeyen de-
ğerli üyelerimize de öncelikle kendi-
mizi, projelerimizi anlatarak onların 
da katkılarını almak istiyoruz.

Bize gösterilen bu teveccühün belki de 
öncelikli sebebi Odamızda var olduğu 
düşünülen ve dile getirilen “Değişim 
İhtiyacı”nın gerçekleşmiş olmasını 
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denizciliğimiz için bir kazanım olarak 
görmekteyiz.

Bunun yanında Odamızın gerçek mis-
yonu olan işlerle daha çok uğraşması 
gerektiğini belirterek, bu hedefle ça-
lışmalar yapmamız ve yapacak olma-
mız da bizim farkımızı ortaya çıkıyor.

Türk denizciliğine getirdiğiniz bilim-
sel ve yenilikçi bakış açısı herkesin 
malumu. Bu yapınız Meclis Başkanı 
olarak daha enerjik bir tarzla çalışma-
larınızı sürdüreceğinizi gösteriyor. Bu 
noktadan hareketle uzun ve kısa va-
dede Türk denizcileri sizlerden neler 
beklemeli? Hangi atılımlar ve projeler 
planlamanız dahilinde olacak?

Deniz Ticaret Odası’nın elindeki im-
kanları en makul şekilde üyelerine 
fayda sağlayabilecek bir şekilde kul-
lanabilmek, kaynak israfına sebep 
vermeyecek bir strateji izlemek önce-
likli hedeflerimiz arasında.

Denizcilik sektörünün sayısal verilerle 
“Fayda-Maliyet Analizi” yapılarak ger-
çek anlamda bu ülkeye katkısının ne 
olduğu tam olarak ortaya konulama-
mıştır. Bakanlıklar düzeyinde birbirin-
den farklı değerler olması nedeniyle 
sıkıntılar yaşanmakta ve sektörümüz 
diğer sektörlerin faydalandığı bazı 
avantajlardan mahrum kalmaktadır. 
Bunu önlemek için Türk denizcilik 
sektörünün bütün paydaşlarının kat-
ma değerini ve “Denizciliğin Gerçek 
Değeri”ni ortaya koyacak çalışmalara 
başladık. Bu çalışmaların neticesinde 
şu an gördüğümüz ilginin üzerinde bir 
kabul göreceğimiz aşikardır. Bunun 
için birçok kurum ve kuruluşla da ça-
lışmalarımız devam ediyor.

Uzun yıllardır üzerinde çalışmalarınızı 
sürdürdüğünüz Türk Koster Filosunun 
Yenilenmesi Projesi Sayın Başbaka-
nımız Binali Yıldırım’ın katılımlarıyla 
gerçekleştirilen imza töreniyle resmi-
yet kazanmıştı. Bu projenin sizin rüya 
projeniz olduğunu biliyoruz. İlerleyen 
süreçte projenin hayata geçirilmesi 
adına neler yapılacak? Türk koster 
filosunu ne zaman yenilenmeye baş-
layacak?

Türk Koster Filosunun Yenilenmesi 
Projesi kamuoyu, siyaset ve bürokra-
si nezdinde hüsnü kabul görmüş çok 
stratejik bir proje olduğundan, bölge 
konjonktürü göz önüne alındığında 
mümkün olan en kısa sürede hayata 
geçirilmelidir.

Bölgede yaşlanmış bir filo ve bu fi-
loların aynı şartlarda yenilenmesini 
engelleyen yeni kurallar mevcut. Ör-
neğin; Ruslar eskiyen nehir tipi gemi-
lerini yenilemek zorundalar ama bu 
gemileri şu anki kurallara göre yap-
maları daha maliyetli. Aynı zaman-
da Avrupa ülkeleri de kendi filolarını 
yenilemek zorundalar. Özellikle kısa 
mesafe taşımacılığı için inşa ettikleri 
MPP gemiler, konteyner taşıma kabi-
liyetine göre daha çok yakıt tüketen 
ve ambar üzerine de konteyner alabi-
leceği için de yaşam mahalleri buna 
göre dizayn edilen gemilerdir. Bu-
nunla birlikte MPP gemilerin makine 
güçleri nedeniyle yakıt sarfiyatları da 
fazladır.

Kullanışlı olmayan bu gemileri elle-
rinden çıkaran Avrupalı armatörler de 
yeni gemileri inşa etmek için çalışma-
lara devam etmektedir.

Biz de bölgemizin ihtiyaçlarına cevap 
verecek, en uygun dizaynda ve farklı 
tonajlarda gemileri inşa etmek için 
yaptığımız çalışmalarda artık sona 
yaklaştık. Bundan sonraki süreçte 
sizleri de gerek Deniz Ticaret Odası’n-
da yapacağımız toplantılarla gerekse 
basın yoluyla bilgilendireceğiz.

Nisan ayında Başbakanlık tarafından 
şahsınıza TÜBİTAK Bilim Kurulu Üye-
liği görevi tevdi edildi. Bu atamanın 
özel sektörden TÜBİTAK’a yapılan ilk 
atama olduğunu biliyoruz. Aynı za-
manda TÜSSİDE Yönetim Kurulu Üye-
sisiniz. Bu görevlendirmelerin Türk 
denizciliğine getirileri neler olacak? 

Denizcilik sektöründe uzun yıllardır 
boşluk olduğunu gündeme getirdi-
ğim bir konu vardı; denizcilik ve deniz 
teknolojileri araştırma, geliştirme ve 

uygulama merkezi oluşturulmalı şek-
linde. Şahsıma tevdi edilen bu görev-
den dolayı bu ve benzeri konularda 
TÜBİTAK nezdinde farkındalık oluş-
turup imkan ve kabiliyetleri Türk de-
nizciliğine kazandırma gayreti içinde 
olacağım.

24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı ve 
Parlamento seçimlerini geride bırak-
tık. Bu noktada seçimlerin ülke eko-
nomisine ve denizcilik sektörüne et-
kileri neler olacaktır?

Seçim sonuçlarının ülkemize hayırlar 
getirmesini temenni ederim. Her şey-
den önce istikrarın devamı için seçim-
lerin bu şekilde neticelenmesi devam 
eden ve yapılacak projelerin hayat ge-
çirilmesi için de ayrı bir öneme haiz.
Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da seçim manifes-
tosunda gerçekleştirilecek projeler 
arasında zikrettikleri ve 11 Haziran 
günü Başbakanımızın Sayın Binali 
Yıldırım’ın teveccühleri ve Bilim Sana-
yi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Faruk 
Özlü, Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan 
ile Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat 
Zeybekci’nin değerli katılımları ile 
gerçekleştirdiğimiz ‘Koster Yenileme 
Projesi İmza Töreni’nde ortaya konan 
birlikteliğin, bu seçim sonuçları ile 
projenin hayata geçirilmesi açısından 
ne kadar önemli olduğu da aşikardır.

Denizcilik sektörüne gösterilen bu bü-
yük teveccühe karşılık, bizlerin de bir 
araya gelerek Türk denizciliğini na-
sıl daha ileriye taşıma fikri etrafında, 
çözüm odaklı ve yapıcı bir yaklaşım 
sergilememizin de her şeyden önce 
sektörümüze ve ülkemize çok büyük 
katkılar sağlayacağını düşünüyorum.
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Yük Piyasalarında 
“Yeni Rota Arayışları”

Global ekonomi ölçeğinde kuvvetli, etkin ve stratejik öneme sahip ülkele-
rin bulunduğu bölgemizde dönem dönem yaşanan anlaşmazlıklar, değişen 
ticaret rotaları ve ritüelleri oldukça yüksek bir öneme haiz. Neredeyse biri 
bitmeden diğeri başlayan anlaşmazlıklar, değişen dengeler ve ortaklıkların 
bölgedeki taşımacılık sektörü üzerinde de hayati etkileri mevcut. 

Bu bağlamda bölge ticaretinde büyük bir yer kaplayan emtia ve bunların 
taşınması ile ilgili olarak güncel gelişmeler ışığında çeşitli sektör bileşen-
lerinin görüşlerini ve oluşmakta olan yeni dengelerle 
ile ilgili öngörülerini sizlere sunmaya çalıştık.

Görünen o ki, bir kısmı derinleşen bir kısmı da çözüme ilerleyen siyasi ve ti-
cari meseleler bölge ticaretinde yeni yol haritalarına olan ihtiyacımızı daha 
derinden hissetmemize vesile olacak.



DOSYA
Yük Piyasalarında 

“Yeni Rota Arayışları”



Kısa ve orta vadede bölgedeki siyasi 
ve ekonomik konjonktürün nasıl ge-
lişmesini bekliyorsunuz? 

Avrupa Birliği, geçmişe göre düzelen 
veyahut daha da düzelme ihtima-
li olan Rusya ekonomisinin Rusya’yı 
eski gücüne taşıma ihtimalinin yük-
sek olduğunun farkında. Güçlenen ve 
elinde doğal kaynakları bulunduran 
Rusya, ekonomik sarsıntılar yaşayan 
ve geleceği tartışılan bir topluluk olan 
Avrupa birliğine karşı bölgesel en bü-
yük tehdittir. İkinci Dünya Harbinde de 
gelişen ekonominin ve askeri sana-
yinin enerjiye olan açlığı sonrasında 
Avrupa alternatif enerji kaynakları-
nı Rusya’dan tamamlayabileceğini 
düşünmüştü. Rusya’nın ve Avrupa 
Birliğinin birbirlerine karşı dostane 
davranmamaları anlaşılabilir bir şey. 
Bulgaristan ve Romanya’nın Avrupa 
Birliğine kabulü zaten Rusya’yı kız-
dırmış durumda. Savaş yahut yerel/
bölgesel çatışmaların propagandası 
düzgün olarak kullanılabilirse hükü-
metler iç siyasette daha da güçlenir. 
Rusya Kırım’ın ilhakını iç siyasetinde 
iyi değerlendirdi. Türk ve Rus nüfu-
sun hâkim olduğu Kırım, Karadeniz 
ekonomisi ve Rus Deniz Kuvvetleri 
için önemli bir bölge. Ukrayna ise hiç 
olmadığı kadar Avrupa Birliğine ya-
kınlaştı. Genç nüfus serbest dolaşım 
için Avrupa Birliğini tercih ediyor fakat 
yanıldıkları en büyük nokta ise Ukray-
na’nın Avrupa Birliği için iyi bir açık 
pazar olacağıdır. Bölgede silahlanma 
yarışına girmiş bir Rusya, dolar kar-
şısında eriyen ruble ile ekonomisini 
canlandırma savaşı verecektir. 

Amerika’nın uyguladığı sıkı para po-
litikaları doları daha zor bulunan bir 
para birimi haline getirmektedir. Do-
lardaki artış sadece Türkiye’de değil, 
tüm gelişen ülkeler ekonomilerinde 
hissedilmiştir.

   Amerika’nın Orta Doğuda Muse-
vileri görmek istemesi Amerika’nın 
Orta Doğu siyasetinde saklamadığı 
bir gerçek. Arap dünyasının siyasi 
olarak tahmin edilemezliği, kendisine 
güvenilir bir müttefik arayan Ameri-
ka’ya İsrail’e daha da fazla yakınlaş-
maktan çare bırakmadı. Son yaşanan 
Kudüs’teki Amerikan büyükelçiliğinin 
açılması olayı buna en iyi örnekler-
den biridir. İsrail’in kendi içinde de 
sorunlar yaşadığı unutulmamalıdır. 
Kendi içindeki Siyonistler ve Musevi 
dindarlar arasındaki siyasi çekişme-
ler, dış siyasette stratejik düşünen bir 
Türkiye’ye bölgede güç kazandırabi-
lir. Unutulmaması gereken en önemli 
konu İsrail asla Kudüs rüyasından 
vazgeçmeyecektir. 

Müslüman dünyası düşünüldüğü za-
man, sahip olunan bürokrasi ve dev-
let kültürü öncelikle Türkiye’de daha 
sonra İran’da vardır. Mısır, Osmanlı 
İmparatorluğunun yönetimine girme-
den evvelde Memlük’lüler tarafından 
yani Türkler tarafından yönetiliyordu. 
Daha sonrasında Osmanlı’nın kont-
rolü altına girmiş ve İmparatorluktan 
kopana kadar yönetimi çoğunluk-
la başkente bağlı bir şekilde devam 
etmiştir. Yunanistan’ında yaşadığı, 
devlet yönetimi tecrübesizliği Mı-
sır’da da göze batmaktadır. Mısır 
bürokrasisi kendisini dış güçlerden 
koruyacak kadar sağlam bir şekilde 
gelişip kök salmamıştır. Türkiye’nin 
mevcut Mısır yönetimine karşı Müs-
lüman Kardeşleri desteklemesi, Orta 
Doğuda daha güçlü bir İsrail isteyen 

Amerika’nın stratejileriyle birleşince, 
Türkiye – Mısır ilişkilerinde yaşanan 
gerginlik şaşırtıcı değildir. Geçen yüz-
yılda Birinci Dünya Harbinden sonra 
anlaşılmıştır ki, dinin toplumları bir-
leştirmedeki gücü, etnik kimliğin gü-
cünden daha az olmuştur ve geçen 
yüzyıl buna göre şekillenmiştir. 21. 
Yüzyılda bu şekilde şekillenecektir. 
Suudi Arabistan’ın yüz milyarlarca 
dolar değerindeki silah anlaşmaları, 
bölgesel olarak Katar, Suudi Arabistan 
ve Yemen gerilimleri, Suudi Arabis-
tan’ın sessiz olarak bir darbeye maruz 
kalarak veliaht değişikliği görmezden 
gelinemeyecek olaylardır. Bölge coğ-
rafyasının barış hüküm sürme temen-
nilerine rağmen, savaşa doğru zorla 
itildiği anlaşılmaktadır. Mısır’da bu 
kargaşada yerini İsrail ve Suudi Ara-
bistan ekseninde kullanacaktır.

Navlun piyasalarının mevcut düşü-
şünü neye bağlıyorsunuz? Kurlarla 
mı açıklanabilir yoksa küresel olarak 
emtia ticaretinde bir yavaşlama mı 
vardır?

Amerika’nın uyguladığı sıkı para po-
litikaları doları daha zor bulunan bir 
para birimi haline getirmektedir. Do-
lardaki artış sadece Türkiye’de değil, 
tüm gelişen ülkeler ekonomilerinde 
hissedilmiştir. Sıkı para politikasın-
dan kasıt ise, piyasaya para arzının 
durdurulması ve ekonomiden çeşitli 
yöntemlerle para çekilmesidir. Kısa 
dönemde paraya ulaşmak zorlaşa-
cağı için faiz oranları kendiliğinden 
yükselecek, yükselen faizle toplumda 
tasarruf eğilimini artırıp uzun vadede 
talebi düşürecek ve enflasyon kabul 
edilebilir bir seviyeye inecektir. Teori 
bunu söylüyor fakat eski FED baş-
kanı Amerika’da geçmişte yaşanan 
Büyük Buhranın sebebinin bu para 
politikası olduğunu savunmuştur.  
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Değerlenen dolar iç piyasalardaki ta-
lebi azaltacaktır. Az önce dediğim gibi 
toplumda tasarruf eğiliminin artması, 
ihtiyaçları daha ekonomik seviyelere 
indirmeye çalışmaları arz/talep den-
gesinde değişikliğe gidecektir. Önü-
müzdeki 2-3 ayda Türkiye’deki enf-
lasyon %20 seviyelerinde açıklanması 
bekleniyor. Daha sonrasında %11-12 
seviyelerine inecek. Bunun başlıca 
sebebi döviz kurlarındaki artışın, pet-
rol ve diğer üretim girdilerindeki mali-
yetleri yukarı çekmesi. 
  
Navlunlardaki düşüşü de tüketicinin 
arz/talep dengesindeki değişkenlik 
neticesine bağlıyorum. Gelişmekte 
olan ekonomilerin dolar karşısındaki 
duruşları da bunu biraz değiştirecek. 
Arjantin’de %40 seviyesindeki faizlere 
karşın Türkiye’de %16-17 bandında 
bulunmaktadır. 

Geçen yıla oranla yeni inşa kontratla-
rı %17’lik bir artış göstermiştir fakat 
raporlardan takip ettiğimizde Pakis-
tan bölgesinde yerel para biriminin 
dolar karşısındaki düşüşü ve hurda 
metal talebinin azlığı yüzünden, alımı 
tamamlanmış gemilerin sökülmedi-
ği/satılmadığı görülüyor. Tabi ki yeni 
inşa kontratlarındaki artış önemli fa-
kat incelendiğinde konteyner ve LPG/
LNG gibi gemilerin talebinde artış var. 

Emtia ticaretinde yavaşlama, sıkılaş-
manın görüldüğü küresel ekonomiler-
de ticaretin vereceği ilk tepkidir. Bek-
leyelim ve görelim mantığında olan 
tüketicinin harcama alışkanlıkları ve 
tacirlerin mevcut stok durumu emtia 
ticaretini etkiler.

Rusya ve Ukrayna’nın çelik ihracatına 
etki eden unsurlar ve bu unsurların 
orta vadede nasıl gelişme kaydedece-
ğini öngörüyorsunuz?

Rusya ve Ukrayna çekişmesinin en 
çok yaşandığı bölge Donetsk bölgesi 
ve Ukrayna ağır sanayisinin de bu böl-
gede bulunduğu bilinen bir şey. Uk-
rayna’nın çelik ihracatına bu bölgede 
yaşananlar geçmiş yıllarda yeterince 
etkide bulundu. Tüccarlar ve üretici-
ler zor kriz koşullarında yaşamak için 
ticarette evrime giderek yeni çareler 
ürettiler. Günümüzde bölgede yaşa-
nanların ticaret hacmine daha faz-
la zarar vereceğini düşünmüyorum. 
Rusya içinse rublenin değer kaybet-
mesi ihracat yapan tüccarların iştahı-
nı kabartıyor fakat devletin buna karşı 
politikası tam kesinleşmiş değil.  

Türkiye ve Mısır’ın hurdayı genelde 
büyük tonajla AB ve ABD’den ithal et

tiği biliniyor. Karadeniz çıkışlı hurda-
lar ileriki dönemde nasıl seyredebilir?

Ekonomik ömrü olan her şeyin geri 
dönüştürülmüş halinin de bir değeri 
vardır. Amerika ve Avrupa Birliği ülke-
lerinde ekonomik değer içeren ürünle-
rin geri dönüştürülme işlemi yıllardır 
kendi halklarına öğrettikleri bir eği-
tim ve sahip oldukları bir kültürden 
kaynaklanmaktadır. Bu sebepledir ki 
Amerika’da ve Avrupa’da geri dönü-
şüme ait ciddi yatırımlar yapılmıştır. 
Türkiye’de bu yatırımları son zaman-
larda yapmaktadır fakat Karadeniz 
çıkışlı hurdalar dendiğinde Karadeniz 
ülkelerinin daha çok zamana ihtiyaç-
ları olduğunu düşünmekteyim. Keza 
cevher zengini bir ülke olan Rusya’nın, 
hurdayı değerlendirerek son mamül 
olarak satmak istemesi, ara mamül 
olarak satmasından daha mantıklı 
gelmektedir.    

Rusya ve Ukrayna buğday rekolteleri 
beklentileri nelerdir? Bu sene sizce 
geçen seneki gibi bir ticaret ne kadar 
mümkün? Mısır ve yağlı tohumlar için 
öngörüler nelerdir?

12 Haziran’da Amerikan Hükümetinin 
yayınladığı raporda Rusya’nın geçen 
yılki 85 milyon ton olan buğday üre-
timinin %19 azaldığından bahsedili-
yordu. Bunu sebebini de kış ayların-
daki kuraklık ve ilkbahardaki aşırı nem 
olarak belirtmişlerdi. Benze bir durum 
Ukrayna içinde geçerli tabi ki. 

Dünyadaki en büyük buğday ihracat-
çısı durumundaki Rusya’nın üretim-
deki bu azalmadan etkileneceği 

düşünülebilir fakat bence en büyük 
etkiyi Hindistan hükümetinin buğday 
ithalatına getirdiği ekstra vergiler sağ-
layacak çünkü şimdiden Hindistan’ın 
buğday ithalatında düşüş görülüyor.

Ekseriyetle yem olarak kullanılan mı-
sırın Türkiye’de her geçen sene ithalat 
oranlarının artması artık beklenen bir 
hal oldu. Kanatlı hayvan ve süt için 
büyük baş hayvan yetiştiriciliği sek-
törlerindeki büyümeyle beraber yem 
ihtiyacı da artmaktadır. Kurban bayra-
mının yaklaşıyor olması kısa zadede 
arpa ithalatını tetikleyecektir. 

Diğer emtialarda bazı kısıtlamalara 
gidilse de AB’nin Rus kömüründen 
vazgeçmediği görülüyor. Bu durum 
sizin taşımalarınıza nasıl yansıdı? 
Kömür işleri piyasada kendini göster-
mekte miydi? Orta vadede ne olur?

Kömür yenilenemez enerji kaynakla-
rı içinde yerini korumaktadır ve uzun 
sürede koruyacağa beklenmektedir. 
Japonya da meydana gelen nükleer 
santral faciasından sonra Japonya 
hükümeti kömür santrallerine yatırımı 
arttırdı. Diğer hükümetlerde bu yönde 
ellerindeki enerji üretim kaynaklarını 
çeşitlendirmeye gittiler. Rus kömürü 
Avrupa Birliğinin enerji/kalite/değer 
sıralamasında en ön sıralarda yer al-
maktadır.  Rusya’nın hem Karadeniz 
hem de Baltık denizindeki limanlara 
sahip olması ve bu limanların coğ-
rafi olarak Avrupa’ya yakınlığı da ti-
cari olarak bir artıdır. Ayrıca rublenin 
ucuzlaması, insan gücüne dayalı ma-
dencilik yapan Rusya’nın kömürüne 
talebi çekici kılacaktır.
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Kısa ve orta vadede bölgedeki siyasi 
ve ekonomik konjonktürün nasıl ge-
lişmesini bekliyorsunuz? Rusya-Uk-
rayna, Rusya-Batı, Suriye, Türkiye-İs-
rail, Mısır-Türkiye, Libya-Türkiye vs. 
konuları nasıl çözülür bunun denize 
yansıması nasıl olur? 

Yasadığımız bölge, Rusya’dan Mısır’a 
kadar ülkeleri içeren bir hat çizersek, 
siyasi ve coğrafi olarak oldukça yük-
sek bir öneme sahip. Haliyle bu coğ-
rafyayı paylaşan milletler arasında 
zaman zaman çıkar çatışmaları ve 
gerginlikler oluyor. Bu olaylar geçmiş-
te de oluyordu ve gelecekte de olmaya 
devam edecek. Böyle krizlerle yaşa-
mayı öğrendiğimizi düşünüyorum. 
Her krizin sonunda yeni bir ticaret 
hattı ortaya çıkıyor ve deniz taşımaları 
bundan en büyük payı alıyor. Gerginlik 
zamanlarında belki kısa dönemlerde 
durgunluk olabiliyor ama her zaman 
resmin geneline bakmamız lazım.

Navlun piyasalarının mevcut düşüşü-
nü neye bağlıyorsunuz?

Global piyasalardaki belirsizliklerin 
ticaret hacimlerinde dalgalanmala-
ra sebebiyet verdiğini düşünüyorum. 
Bununla paralel olarak arz-talep den-
gesinin bozulmasıyla dönemsel dü-
şüş ve yükselişler sıklıkla gerçekleş-
mektedir. Mevcut düşüş trendinin de 
geçici olduğunu tahmin ediyorum.

Rusya ve Ukrayna’nın çelik ihracatına 
etki eden unsurlar ve bu unsurların 
orta vadede nasıl bir gelişme göstere-
ceğini düşünüyorsunuz?

Petrol fiyatlarındaki artış, özellikle 
Rusya’nın iç piyasasının güçlenmesi-
ne etki ettiği için çelik ihracatına direk 
olarak olumsuz yansımaktadır. 

Bununla beraber ABD’nin, Avrupa 
çeliğine uyguladığı yaptırımlar neti-
cesinde bir dönem için Rusya ve Uk-
rayna çeliğine talep artışı gözlenebilir. 
Ancak AB’nin de kendi pozisyonunu 
koruma bağlamında birtakım yaptı-
rımlar uygulaması söz konusudur. Bu 
durumda Rusya ve Ukrayna demir-çe-
lik çıkışlarında ileriki dönemde azalma 
gözlemlenebilir.

Türkiye’nin çelik ihracatı arttı mı? 
AB’nin Karadeniz’den çelik ithalatı 
nasıl seyrediyor?

Türkiye’nin demir-çelik ihracatı 2017-
18 geneline bakıldığında yükseliş 
trendinde olduğunu görüyoruz. Çünkü 
özellikle Çin’in bu dönemde piyasa-
larda fazla görünmemesi ana etken-
di. Ancak, yine ABD’nin almış olduğu 
yaptırım kararları ve bunun sonucun-
da özellikle AB’nin tutunacağı koru-
macı tavır ihracatımıza bir nebze de 
olsa olumsuz etki edebilir.

Çelik tasıma navlunlarının sizin tica-
retinize etkisi nedir? Diğer emtialara 
göre daha fazla navlun ödediğinizi 
düşünüyor musunuz?

Rekabetçi piyasada demir-çelikçi 
müşterilerimizin kar marjını optimize 
etmesinde navlun rakamları önemli 
bir etkendir. Piyasanın dalgalanma-
sı uzun vadede pozisyon almamızı 
sekteye uğratmaktadır. Demir-çelik 
değerli bir emtia olduğundan dolayı 
navlun rakamları da diğer emtialara 
oranla yüksek olmaktadır.

Türkiye ve Mısır’ın hurdayı genelde 
büyük tonajla AB ve ABD’den ithal et-
tiği biliniyor. Karadeniz çıkışlı hurda-
lar ileriki dönemde nasıl seyredebilir?

ABD ve AB özellikle Baltık bölgesi en 
önemli hurda çıkış noktaları olarak 
devamlılığını sürdüreceğini düşünü-
yorum. Karadeniz çıkışlı hurdanın sa-
dece tamamlayıcı olarak küçük tonaj-
larla devam edeceğini öngörüyorum.

MEHMET ŞAFAK AKPINAR
Bonja Denizcilik 
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Kısa ve orta vadede bölgedeki siyasi 
ve ekonomik konjonktürün nasıl ge-
lişmesini bekliyorsunuz? Rusya-Uk-
rayna, Rusya-Batı, Suriye, Türkiye-İs-
rail, Mısır-Türkiye, Libya-Türkiye vs. 
konuları nasıl çözülür bunun denize 
yansıması nasıl olur? 

Politik ve ekonomik gerilimler genel-
likle ticarette, özellikle de gerilimin 
tarafı olan ülkeler arasındaki ticaret-
te yavaşlamaya sebep olur. Bunu bir 
dönem Rusya-Türkiye arasındaki do-
mates savaşlarında da görmüştük. 
Bu durum özellikle Rus nehirlerinden 
taşımalar yapan nehir tipi gemi piya-
sasının tamamen durmasına neden 
olmuştu. Bu türden gerilimler artçı 
sarsıntılara da neden olur ve bu sar-
sıntılarla birlikte hem ticaretin şekli 
hem de rotaları değişimler gösterebi-
lir; Kırım, Suriye ve Kerç Boğazı Köp-
rüsü ile ilgili sorunlar bunlara güzel 
birer örnektir.

Sınırlı bir bölgede de olsa ekonomik 
ve politik meseleler kaçınılmaz bir 
şekilde koster piyasasını etkileyebilir. 
Rusya ve Ukrayna arasındaki anlaş-
mazlıklar son dönemde en çok hasarı 
veren gelişme olarak öne çıkıyor. Bu 
sorun yük arzında ciddi ve keskin bir 
daralmaya sebebiyet verdi. Koster pi-
yasası 2014 yılından bu yana ciddi bir 
depresyonun içerisinde ve mevsimsel 
etkiler bu depresyona dahil değil. Poli-
tik ve ekonomik belirsizliklerin ticarete 
ve devamında yeni yatırımlara, deniz-
cilik dahil olmak üzere, yardımcı oldu-
ğunu söylemek mümkün değil. Dola-
yısıyla sözü edilen türden anlaşmazlık 
ve gerilimlerin kısa vadede kosterlere 
etkisi mutlak surette olumsuzdur. 
Orta vadeli beklentilerimiz her şeye 
rağmen piyasa doğası gereği çok da

Tabi ki bütün bu yukarıdaki öngörü-
lerimiz hava koşullarına vabestedir.

Buğday hasadının pazarı yeniden et-
kileyeceğini düşünüyor musunuz?

Buğdayın piyasa üzerinde tek başına 
bir tedavi etkisi olacağını söyleyeme-
yiz. Buğday için hedef piyasalar ge-
nellikle Doğu Karadeniz ve Orta Doğu 
ülkeleri ve bu adresler istenen ton/
mil oranlarına çok yardımcı olamıyor. 
Bunun yansıra buğday taşımalarında 
kosterler handysize gemilerle rekabet 
etmek durumunda. Üstelik hububat 
ticareti ne kadar kompleks olsa da 
hesaba katılması gereken çok fazla 
değişken var ve yine de kosterlerin 
yeni hasatla birlikte bir nefes alacağı-
nı söyleyebiliriz.

Yeni sezonda mısır ve yağlı tohumlar 
için beklentileriniz neler?

Mısır ve yağlı tohumlarla ilgili konuş-
mak için henüz erken. Görece düşük 
bir paya sahip olan kolza tohumu-
nu bir kenara koyarsak, geri kalan 
grupların hasadı ancak eylül ayında 
gerçekleşecek. Önceki yıllarda mısır 
ve yem grubu ürünlerinin piyasaya 
olumlu etkisini görmüştük. Bu sene-
ki hasadında, bu grupta, önceki sene 
ile aşağı yukarı aynı seviyelerde ola-
cağını tahmin ediyoruz. Artan ton/mil 
oranı, hava koşulları ile birlikte, tonaj 
talebini arttıran bir faktör. Öte yan-
dan “minibulker” ve “handysize” diye 
sınıflandırılan tonajlar her geçen gün 
Karadeniz çıkışlı taşımalarda daha 
fazla kullanılıyor. Bunun yanına son 
dönemde iyice ayyuka çıkan ‘ABD- 
Çin Ticaret Savaşları’nı koyduğumuz-
da ki bu durum Amerikan çiftçisinin 
en önemli müşterilerinden birini kay-
betmesi demek, ABD menşeili tarım 
ürünlerinin yeni pazarlar arayacağı-
nı öngörülebiliriz. Bunun da mutlaka 
koster piyasasına etkisi olacaktır. Şu 
an itibari ile genel olarak piyasa için 
ılımlı beklentilere sahip olduğumuzu 
söyleyebiliriz.

karanlık değil. Koster filosu eski yıl-
larda olduğu hızla bir yenilemeye tabi 
değil. Ülkeler arasındaki anlaşmazlık-
ların hurdaya ayrılan tonaj miktarına 
olumlu bir katkı yaptığını bunun da 
koster piyasasını daha sağlıklı hale 
getirdiğini söyleyebiliriz.

Navlun piyasalarının mevcut düşü-
şünü neye bağlıyorsunuz? Kurlarla 
mı açıklanabilir yoksa küresel olarak 
emtia ticaretinde bir yavaşlama mı 
vardır?

Durgunluğun ve piyasadaki ani düşü-
şün hububat ticaretiyle ilgili olduğu-
nu söyleyebilirim. Akdeniz çanağın-
daki alıcı ülkelerdeki talep genellikle 
Mart-Nisan döneminde beslenir ve 
akabinde de yeni hasat beklentileriyle 
birlikte hububat piyasası beklemeye 
geçer. Mayıs ayındaki bu keskin düşü-
şün bir sebebi de bu ay içerisine denk 
gelen tatil dönemleri ve gemi kirala-
ma faaliyetlerinin kesintiye uğrama-
sı. Bölgede çok ciddi miktarda spot 
gemi birikmiş durumda ve bu durum 
da navlun seviyelerini sürekli olarak 
aşağı yönde baskılıyor ve bugün itiba-
ri ile (Haziran ayı başı) diplerin henüz 
görülmediğini düşünüyoruz.

2018-2019 sezonunda buğday hasa-
dında beklentiler neler?

Mevcut tahminlere göre yeni hasa-
dın bir önceki dönemi hacim olarak 
geçemeyeceğini, hatta bir miktar da 
düşüş olacağını söyleyebiliriz. Dü-
şüşün özellikle Ukrayna’nın doğu 
bölgelerinden kaynaklanacağını ve 
Ukrayna’nın Azak Denizi limanların-
dan yapılan sevkiyatlarda bir geri-
leme olacağını söyleyebiliriz. Yeni 
hasadın ilk taşımalarının temmuz 
ayının ilk yarısından önce başlama-
sını beklemiyoruz. İlk taşımalar da 
muhtemelen Tuna Nehri bölgesinden 
başlayacaktır. Hasadın kalitesi ise 
hala bir soru işareti fakat buğday ta-
şımalarının koster piyasasını olumlu 
etkileyeceğini söylemek yanlış olmaz.  

BORIS SHABLYA
Genaker - Broker
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Kısa ve orta vadede bölgedeki siyasi 
ve ekonomik konjonktürün nasıl ge-
lişmesini bekliyorsunuz? Rusya-Uk-
rayna, Rusya-Batı, Suriye, Türkiye-İs-
rail, Mısır-Türkiye, Libya-Türkiye vs. 
konuları nasıl çözülür bunun denize 
yansıması nasıl olur? 

Kısa ve orta vadede siyasi ve ekono-
mik şartların çok fazla değişeceğini 
düşünmüyorum. Çünkü var olan sı-
kıntıların düzeltilebilmesi için gerekli 
finansman, yıkım için sarf edilen büt-
çenin çok üzerinde ve bunu sunacak 
bir ekonomi şu an ne bölgede ne de 
dünyada yok. 

Rusya Ukrayna arasındaki gerilimin 
pek düzeltme ihtimali yok, doğu sı-
nırındaki çatışmalar halen devam et-
mekte ve Rusya Kırım üzerindeki ta-
hakkümünü bahane gösterip ki en çok 
da Kerç Köprüsü; Ukrayna’nın Azak 

Denizi’ne gidip gelen gemileri taciz 
etmeye başladı. Bu da yakın ve orta 
gelecekte Azak Denizi’ne tamamen 
hakim olmayı isteyeceğinin bir gös-
tergesi olarak da düşünülebilir ki bu 
mevcut gerilim aslında Rusya’nın Batı 
ile ilişkisinin bir yansıması gibi duru-
yor. Bu yüzden Ukrayna-Rusya bölge-
sel sorununu yerel bir anlaşmazlıktan 
öte dünya konjonktürünün bir parçası 
ve yansıması olarak düşünebiliriz.

Ancak Türkiye’nin de bölgedeki diğer 
ülkelerle olan ilişkilerini biraz daha 
olumlu değerlendiriyorum; Türkiye 
Jeopolitiği nedeniyle her zaman daha 
ortada bir tavır almak zorunda kalmış 
bir ülke, kendi geleneğinde itidalli dav-
ranışlar ağır basmıştır ve bölgesel ka-
derinde de aynı davranışın kendisine 
miras kaldığını söyleyebiliriz. Türkiye 
ne zaman bölgesel ve küresel olay-
lara itidalli ve tarafsızlığını koruyarak 
baktığı ki sadece kendi bekasını dik-
kate alarak; her zaman konjonktürü 
kendi lehine çevirmiştir. Bu yüzden

Türkiye’nin İsrail ilişkisinde de yaptığı 
gibi yapıcı davranışlarda bulunma-
ya devam edeceğini düşünüyorum. 
Türkiye İsrail ilişkileri 3 sene öncesi-
ne göre daha sorunsuz görünüyor, iki 
ülke arasındaki ticari hacmin sekteye 
uğramadığı ve yukarı yönde gittiği-
ni görüyoruz. Mısır’la olan ticari iliş-
kilerimiz de yavaş yavaş artamaya 
başladı ki ben bunun siyasi etkinin 
sonucu olduğunu düşünüyorum an-
cak İsrail ile olan ilişkimizin epey geri-
sinde kalacaktır bu ticari münasebet.

Navlun piyasalarının mevcut düşü-
şünü neye bağlıyorsunuz? Kurlarla 
mı açıklanabilir yoksa küresel olarak 
emtia ticaretinde bir yavaşlama mı 
vardır?

Navlun piyasalarındaki mevcut dü-
şüşü Euro-USD arasındaki güç den-
gesine ve her bir para biriminin kendi 
içerisindeki dinamiklerdeki sıkıntıla-
ra bağlıyorum. Şahsi görüşüm; 1.20 
Euro-USD kur paritesi bunun denge 
noktası. 1.20’nin üzerindeki hareket-
ler navlunlarda canlanmaya, 1.20’nin 
altındaki hareketler yavaşlamaya 
denk geliyor. Küresel emtia ticare-
tinde bir yavaşlama söz konusu ol-
madığından, taşınan yük hacmin-
de bir gerileme olmadığı da bunun 
bir göstergesi diye düşünüyorum. 

Euro bölgesindeki ekonomisi zayıf ül-
kelerin yaşadığı siyasi ve ekonomik 
problemler, USD bölgesinde Ameri-
kan Merkez Bankası’nın muhtemel 
faiz artırım beklentileri, Trump hü-
kümetinin tutarsız davranışları kur 
üzerinde çok etkili olduğundan, kur 
1.20’Nin altına düştü. Dolayısıyle 
navlun ticareti bundan olumsuz et-
kilendi ve navlunlar son 3 aydır biraz 
düşüş eğiliminde. Eğer Euro/usd kur 
paritesi 1.20’nin üzerine çıkarsa ti-
carette bir rahatlama ve sonucu ola-
rak da navlunlarda bir artış olacaktır. 

CEM YAVUZVARNALI
Deniz Ulaştırma, İşletme Mühendisi

“ Türkiye ne zaman bölgesel ve küresel 
olaylara itidalli ve tarafsızlığını koruyarak 

baktığı ki sadece kendi bekasını dikkate 
alarak; her zaman konjonktürü kendi 

lehine çevirmiştir. ”
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Kura bağlı olarak yerel piyasalarda 
ticaret biraz zayıflamış gibi görün-
sede küresel olarak ticaret ve taşıma 
hacminde negatif bir yön yok. Biraz 
paradoksiyel gidi duruyor ancak lo-
kal piyasalardaki durgunluklar makro 
ölçekte sistem tarafından sindiriliyor.

Rusya ve Ukrayna’nın çelik ihracatına 
etki eden unsurlar ve bu unsurların 
orta vadede nasıl gelişme kaydedece-
ğini öngörüyorsunuz?

Rusya ve Ukrayna’nın çelik ihracatın-
ca Karadeniz ve Akdeniz piyasasının 
dışına pek çıkamayacağını düşünü-
yorum, bunda Körfez Arap ülkelerinin 
kendi çelik fabrikalarını kurmaya baş-
lamaları ve devreye almalarının etkisi-
nin olduğunu, Çin’in üretip sattığı Çe-
lik ürünlerinin fiyat politikasının Rusya 
ve Ukrayna’nın küresel aktör olmaları-
nın önüne geçtiğini düşünüyorum.

Türkiye’nin çelik ihracatı arttı mı? 
AB’nin Karadeniz’den çelik ithalatı 
nasıl seyrediyor? Çelik navlunları di-
ğer emtiaların önünde midir arkasın-
da mıdır?

Genel olarak değeri yüksek olan em-
tianın navlunu da yüksek olur. Ne za-
man demir çelik fiyatları yükselir ise, 
navlunları da belirgin olarak artar. Bu 
durumda Türkiye’nin çelik ihracatında 
hafif bir düşüş 2016 yılından itibaren 
başladı ki bunda en büyük etki üre-
tim kaynaklı idi ve bu durum devam 
ediyor. Türk demir çelik sektöründeki 
yüksek girdi maliyetleri, üretim ma-
liyetlerindeki yukarı yönlü değişiklik, 
demir çelik üreticisini ve satıcısını 
kötü etkiliyor. Amerika pazarından ki 
yeni vergilendirme düzenlemeleri vs 
gibi ekstra yükümlülükler de bu olum-
suzluğa katkıda bulunuyor.

Türkiye ve Mısır’ın hurdayı genelde 
büyük tonajla AB ve ABD’den ithal et-
tiği biliniyor. Karadeniz çıkışlı hurda-
lar ileriki dönemde nasıl seyredebilir?

Karadeniz çıkışlı hurdaların hacmi 
Türkiye’nin ihtiyacının tamamen kar-
şılayamayacağı için, sadece tedarik-
te çeşitliliğe hizmete edecektir şu an 
olduğu gibi. Hurda demirde kalitenin 
önemi olduğu kadar yük tedarikinin 
sürekliliği ve kuvveti de önemlidir. Bu 
yüzden fabrikalar siyasi ve ekonomik 
olarak göreceli daha iyi olduğu bölge-
lerden daha büyük tonajlarda ve daha 
iyi fiyatlardan tedarik sağlamakta. İle-
riki dönemlerde de bu eğilimde devam 
edecektir diye düşünüyorum hareket-
liliğin.

Rusya ve Ukrayna buğday rekolteleri 
beklentileri nelerdir? Bu sene sizce 
geçen seneki gibi bir ticaret ne kadar 
mümkün? Mısır ve yağlı tohumlar için 
öngörüler nelerdir?

Rusya 2017-2018 sezonunda 75-
80 milyon ton hububat hasadı yapıp 
bunun yaklaşık 37/38 milyon tonunu 
ihraç etmişti. 2018-2019 sezonunda-
ki hasadın da 70-75 milyonda gerile-
diği ön görülüyor ve bunun yaklaşık 
34 milyon tonun ihraç edileceği bek-
lentisi var Rus hubutat tüccarlarınca. 
Bu bağlamda hacmen az da olsa bir 
düşüş olduğu gözlemleniyor ki bu fark 
navlunlar üzerine etki edecektir ancak 
geçen seneyle bu sene arasında radi-
kal farklar oluşacağını düşünmüyo-
rum sıradışı siyasi ve ekonomik olay-
lar söz konusu olmaz ise.

Karadeniz’den gübre çıkışlarının cid-
di bir ivme kaybettiği görülüyor. Siz 
buna katılır mısınız? Bu durumun

navlunlara etkisi nedir, ne zaman nor-
malleşir ve orta vadede gübre yükleri-
nin potansiyeli nedir?

Maalesef bu tespit doğru ve gübre 
ticaretinin tekrar güç kazanacağını 
kısa vadede Karadeniz için düşünmü-
yorum. Gübre ticaretin vaz geçilmez 
kalemlerinden biridir ancak arz-ta-
lep noktasında fiyat politikaları kadar 
talebin değişmesi de çok etkili oldu. 
Özellikle ülkemiz için gübre tedariği 
karadeniz dışı ülkelerden devam ede-
cek gibi duruyor.

Diğer emtialarda bazı kısıtlamalara 
gidilse de AB’nin Rus kömüründen 
vazgeçmediği görülüyor. Bu durum 
sizin taşımalarınıza nasıl yansıdı? 
Kömür işleri piyasada kendini göster-
mekte miydi? Orta vadede ne olur?

Ruslar’ın jeopolitik mirasının çok iyi 
olduğunu ve kendilerinin bu bağlam-
da şanslı olduklarını kabul etmemiz 
gerekiyor diye düşünüyorum. Kalite-
si en yüksek kömür maalesef onların 
elinde ve AB’ye tedarikçi olarak çok 
yakın mesafedeler ki bu sadece kö-
mür için değil doğal gaz ve petrol için 
de geçerli. Ancak kömür piyasasında 
her şey Rusya’nın lehine değil; çün-
kü kendi mallarının yüksek kalitesine 
göre kendilerinin uyguladığı fiyat poli-
tikası tüketicileri diğer tedarikçi ülke-
lere yönlendiriyor. Amerika, Kanada, 
Kolombiya, Güney Afrika vs. gibi ül-
kelerden daha yüksek tonajlarda daha 
iyi fiyatlara kömür tedarik edilmekte. 
Ancak her ne olursa olsun Rusya elin-
deki kömürü bir şekilde pazarlamayı 
biliyor. Önümüzdeki dönemde de bu 
yönelimin devam edeceğini düşünü-
yorum.
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Bölge Ticaretinde 
“Saklan-Saklan” Dönemi 

Melike Aysu 
Gürgan
Akua Gemi Kiralama 

Ekonomik olduğu kadar siyasi olarak 
da çok hassas bir dönemden geçi-
yoruz. Sürekli olarak bir süredir bu 
iki etken birbirini tetiklemeye devam 
ediyor. Bizim coğrafyamızdaki siyasi 
dengelerin temelini ekonomik koşul-
lar oluşturur. Burası tarihin en eski 
alışverişlerinin olduğu; paranın bulun-
duğu coğrafya. Çıkan sayısız savaşın 
temelinde bölgede ekonomik üstün-
lük kurma amacı oldu. Bu coğrafyada 
güçlü olmanın karşılığı ürün, maden, 
mahsul ve ham maddedir. Bölge, dı-
şarıdan müdahalelerle kaynayan bir 
kazan haline geldi. Kendi içindeki di-
namikleri de zaten agresif olunca ya-
kın gelecekte yakalayabileceğimiz bir 
sulh süreci ihtimalini düşünebilmemiz 
için bölgedeki liderlerin aynı farkın-
dalık ve amaçla bir araya gelebilmesi 
ve anlaşmaya varabilmesinden daha 
kesin bir çözümden bahsetmek maa-
lesef zor.

Ticarette muhakkak savaş ortamının 
da ivme kazandırdığı bir dönem olur. 
Ancak çok uzun süren bu gergin or-
tam sebebiyle artık bölge ticaretine 
yatırım durdu. Durağan bir ortamdan 
bahsedemediğimiz için yatırımın geri 
dönüşlerini öngöremeyen yatırım-
cılar bölgede iş yapmak konusun-
da tereddütlü. Yatırım devamlılığı ve 
kalkınmadan bahsedebilmemiz için 
ivedi olarak sulh ortamına ihtiyaç var. 
Küresel gerginliğin etkilerini direkt ya-
şayan bölgelerden bir tanesinin tam 
kalbindeyiz. Sulh ortamının sağlan-
ması herkesin kazancına olacaktır. 
Savaş olan coğrafyada yıkım olur. 
Sulh ortamıyla; barınma, beslenme 
gibi en temel ihtiyaçlarla başlayan bir 
yeniden yapılanma süreci tetiklenir. 
Yeniden inşa ve tarım başlar bu ülke-
lerde beraberinde talep artar. Yıllardır 
ülke olarak politik ve siyasi dengeler

KÖŞE

2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri ve Yönetimi bölümün-
den mezun oldu. 2006 yılından itibaren çeşitli firmalarda armatör ve broker ta-
raflarını temsilen çalıştı. 2017 yılından bu yana kendi firması Aqua Chartering’de 
Senior’da Broker olarak çalışmaktadır. WISTA, DEFMED ve GBD aktif üyesidir.

42 www.kosder.net



kaynaklı pek çok ülkeyle alışverişimiz 
ve ticaretimiz olmadan yaşıyoruz. 
Oysa ki daha çok üretebilir, satabilir ve 
istihdam sağlayabiliriz. Nüfusumuz 
ve şartlarımız da bunun için elverişli. 
Bu olumlu ortam herkes için avantajlı 
olur ve pek çok sanayi kolunu etkiler. 
Yıllardır içinde bulunduğumuz gergin 
ortamın ticarete fayda sağlamadığı su 
götürmez bir gerçek. Ancak bölgenin 
tamamında gerçekleşecek olumlu or-
tam, Türkiye gibi inşaat sektörü güçlü, 
deneyimli, üretiminin ve iç ekonomi-
sinin büyük bir kısmı da buna bağlı 
bir ülke olarak ekonomik anlamda 
şüphesiz avantajımıza olacaktır. Sulh 
ortamında yeniden yapılanma süreci-
nin getirisi olarak, tarım, hayvancılık 
ve buna bağlı olarak yem, tahıl, gübre 
gibi ürün gruplarına da talep artacak-
tır. Karadeniz ve Akdeniz havzasında 
özlemle beklediğimiz memnuniyet 
verici ticari toparlanma süreci herke-
sin lehine işleyecektir.

Ezber Bozuldu
Uzun süredir adı konmamış bir ticari 
kriz ortamındayız ve bu durumu sa-
dece ülke olarak biz yaşamıyoruz. 
Tüm dünyada dengeler değişti; ticari 
rotalar yeniden çiziliyor ve ezbere bil-
diğimiz ticaret yolları değişti. Dünya 
ekonomisine talepleri ve üretimleriy-
le yön verebilen süper güç diye tabir 
ettiğimiz ülkelerin arasındaki gergin-
lik ve ticari kararlar, aslında mevcut 
duruma sebep olan değişimin ana 
etkeni ve tetikleyicisi oldu. Avrupa da 

dahil Akdeniz havzasında gergin bir 
bekleyiş var. Üretim ve tüketim alış-
kanlıkları yeniden şekilleniyor. Yakın 
zamanda Rusya ve ABD arasında 
yaşanan gerginlik ve yaptırımlar tüm 
piyasaya yansıdı. Örneğin, Rusya’nın 
ürettiği demir çelik grubunun rutini 
bozuldu, şimdi yeni pazarlar ve yeni 
rotalar oluşacak; böyle bir geçiş dö-
nemindeyiz. Nasıl yol alacaklarını ve 
değişimlerin bizi ilgilendiren ticareti 
nasıl etkileyeceğini öngörebilmek için 
bu ülkelerin politikalarına vakıf olmak 
lazım ki şu anda bunu pek okumak 
mümkün değil. Bekleyip görmek ge-
rektiği için de bu bilinmezlik piyasada 
gergin bir dirence sebep oluyor. Üreti-
ciler, hali hazırda her yaz rutin olarak 
azalan üretim kapasitelerini mümkün 
olduğunca yavaşlatarak eldeki mev-
cut hammaddelerle destekleyerek ya 
da en az miktarda alımla süreci yö-
netmeye çalışıyorlar. Mevcut ruh hali-
ni özetlemek gerekirse; cesur hamle-
ler görmediğimiz bir ticari dönemden 
geçiyoruz.

Satmalı mı, Satmamalı mı?
Geride bıraktığımız seçimler de 
bir dönem ticareti olumsuz etkile-
di. Özellikle ihraç malları konusun-
da üreticilerde büyük tereddüt vardı 
çünkü fiyatların artıp artmayacağını 
ön görmek yurt dışı piyasalarında şu 
anda bile zor. Üretici elindeki ürünü 
satmak ile tutmak arasında kararsız. 
Döviz kurları ve faiz oranları sebebiy-
le ithal mal alımları durma seviyesine 

yaklaştı. Kurlar ve faiz oranları sadece 
bizi etkilemedi. Bu küresel bir dalga ve 
herkes aynı tereddütleri yaşıyor fakat 
seçimler nedeniyle bizim ticari tutu-
mumuz diğer ülkelerden biraz daha 
farklı; rölantide bir dönem geçirdiği-
mizi söylemek yanlış olmaz.

Şirket olarak bizim taşıdığımız ürün 
grubunun ağırlığını üre-gübre grubu 
oluşturuyor. Hal böyle olunca hem 
Karadeniz hem de Akdeniz’de Avru-
pa tarafında bu ürün grubunda büyük 
resmi biraz daha detaylı görebiliyoruz. 
Karadeniz gübre çıkışları her sene bu 
mevsimde yılın en düşük halini yaşar. 
Tarım sezonuna bağlı olarak gübrenin 
haziran ayından başlayarak ağustos 
sonuna kadar yavaşlayan bir rutini 
vardır ancak bu sene ekstra bir dü-
şüş yaşandı. Bu düşüşün ana sebebi, 
Karadeniz’in en büyük gübre üreticisi 
olan Rusya’nın, doğal gazının büyük 
bir kısmını Avrupa’ya satmaya başla-
ması oldu. Çok ciddi bir orandan söz 
ediyoruz ki, bu durum Rusya’nın üre-
tim kapasitesini ve hızını dolayısıyla 
da üretim miktarını etkiledi. Buna ek 
olarak Rusya şu anda üretiminin ta-
mamına yakınını da iç pazara yönlen-
dirince bölgedeki gübre ticaretini do-
mine edemez oldu. İç pazarın ihtiyacı 
karşılandıktan sonra ihraca kalan yük 
miktarı önceki yıllarda tonaj bazında 
daha çok olurdu. Bu yıl çok net his-
settiğimiz bir ivme kaybı yaşandığına 
katılıyorum hatta Karadeniz çıkışlı 
gübre taşımalarında en hızlı dönem 
olan nisan-mayıs dönemi de bu sene 
eski senelere oranla çok daha düşük 
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ve hareketsiz geçti ki, taşınan ana 
ürün grubu bahar mevsiminde %70 
oranında bölgede gübre grubuydu. 
Bunun bir diğer sebebi de Rus güb-
resinin fiyatları oldu. Bir süredir Rus 
gübresi bölgedeki en pahalı gübre. 
Üretimin çoğu iç pazara satıldığı, ih-
raca ayrılan kısmı az olduğu için sat-
mak konusunda motivasyonu da yük-
sek değil. Rusya, gübre grubunda bir 
nevi tok satıcı tavrı sergiliyor. 

Alışkın Olduğumuz Ticaret 
Rutinleri Değişti
Gübre ticaretinde bu sene ilk defa 
yaşadığımız pek çok değişiklik oldu. 
Aslında alışkanlıklar değişti. Rusya 
bildiğimiz üretim kapasitesinin altı-
na düştü. Burada bir fırsat yakalayan 
Romanya, atıl durumda olan bir fabri-
kasını tekrar aktif hale getirdi. Tabii ki 
burada limitli bir üretim kapasitesin-
den bahsediyoruz. Bu ortamda mar-
ket talebini tek başına karşılamaktan 
uzak da olsa üretiminin tamamına 
pazar ve talep bulabildi.

Örneğin, Rusya her yıl Romanya’ya iç 
limanları dahil ortalama 100 bin ila 
125 bin ton aralığında bir satış yapar-
ken son bir yıllık sürede satışı 70 bin 
tonun altında kaldı. Onun da çoğunu 
Romanya’daki fabrikada üretilmeyen 
gübre grupları oluşturdu. Rusya’nın 
tok satıcı tavrıyla fiyatlardaki direnişi-
nin aksine, fiyat politikasında esnekli-
ği benimseyen Mısır bu sene oldukça 
yüksek bir satış oranı yakaladı. Bu sa-
yede bölgedeki çoğu alıcıyla traderlar 
aracılığıyla temas edebilmiş oldu. Ba-
har aylarından beri Mısır çıkışlı Akde-
niz gübre ticaretini traderlar yönetiyor 
ve bunun ağustos ayına kadar benzer 
koşullarda gerçekleşeceği

öngörülüyor. Bu yıl geçen yıllara 
oranla Mısır’ın Damietta ve El Dek-
heila limanlarından çok daha yüksek 
miktarlarda devamlı çıkışlar gördük. 
Damietta Limanı’nın operasyonları 
yatırımlar sebebiyle oldukça hızlandı. 
Limanın performansıyla alakalı çekin-
celerimiz ve şüphelerimiz kayboldu 
ama son dönemlerde yığılmadan do-
layı El Dekheila Limanı’nda 10 günlük 
bekleme sürelerinden bahsedilmeye 
başlandı. Üretimi kendi düzenli müş-
terilerine ve kontratlarına yetmeyen 
Rus üreticiler de talepleri zaman za-
man Mısır’dan almak suretiyle karşı-
ladılar bahar aylarında. Tarım sezo-
nunda piyasadaki yüksek fiyatlı gübre 
ve tonaj sıkıntısı Türk alıcıları bezdirdi 
ve yeni üretici aramak zorunda bıra-
karak İran’dan gübre ithal etmeye itti. 
Alımların yapıldığı dönemde ciddi bir 
fiyat avantajı olan İran gübresi de as-
lında bir sezon için tercih edildi. Ya-
vaşlayan tarım sezonu ve Hindistan’ın 
ihale usulüyle gübre alımı yapacağını 
açıklamasının ardından İran gübresi-
nin de fiyatları artış gösterdi. Şu anda 
oraya da kayan bir talep mevcut değil; 
İran’ın cazibesi kayboldu. Gübre fiyat-
ları Berlin’de düzenlenen konferans-
ta masaya yatırıldı. Sözünü ettiğim 
Uluslararası Gübre Birliği (IFA) Kon-
feransı’nın yeni fiyat politikalarının 
etkileri de önümüzdeki dönemde be-
lirleyici olacaktır. Her halükârda tarım 
sezonu eylül ayında tekrar başlayaca-
ğı için ağustos ayı ortası gibi, bölgede 
tekrar gübre sirkülasyonunun başla-
ması bekleniyor.

Karadeniz Navlun Piyasa-
sında Kural Koyucu Kim?
Navlun piyasasındaki bu rahatsız edi-
ci düşüşün tek sebebi tabii ki azalan

gübre grubu değil. Maalesef diğer 
yüklerde de daha önce aktarmaya 
çalıştığım sebeplere bağlı olarak çok 
ciddi bir azalma var. Rusya ve Ameri-
ka arasındaki gerginlik ve buna bağlı 
uygulanan yaptırımlarla Rusya, satış 
konusunda sorunlar yaşadı. Şu anda 
bu duruma ya adapte olup yeni satış 
stratejileri geliştirip ticari rota belir-
leyecekler- ki bu yönde ilerleme kay-
dettiklerini görmeye başladık- ya da 
mevcut durumun ortadan kalkması 
konusunda adımlar atılacak. Navlun-
ları etkileyen bir diğer faktör de gene 
tahıl grubu oldu. Yaz piyasasında 
kural koyucu olan tahıl sirkülasyonu 
başlamadan, kısa vadede bir topar-
lanmadan bahsetmemiz maalesef 
zor. 

Geçen seneye oranla nehir navlunları 
bile %25 oranında daha düşük. Eylül 
ayında tekrar başlamasını bekledi-
ğimiz gübre sirkülasyonu, navlunları 
yıl sonuna kadar kademeli bir artışla 
memnuniyet verici seviyeye taşıya-
bilir. Ama bu yeterli midir? Maalesef 
yeterli değil. Yatırımın devamlılığı 
için, üretim ve tarımda artışa ihtiyaç 
duyduğumuz kadar yeni pazarlara da 
ihtiyacımız var. Tahminlerimizin ta-
mamı kağıt üzerindeki oranlardan ve 
gerçek verilerden yola çıkarak, siyasi 
konjonktürlerde sapma olmayacağı 
varsayımıyla değerlendiriyoruz ama 
başka ülkelerle aramızda olabilecek 
her türlü gerginliğin, zaten çok değiş-
ken olan ve hala oturmamış dengele-
rimizi alt üst etmesi olasıdır. Çünkü 
Karadeniz piyasasında navlun belirle-
yici olan oyuncular, ülkeler ya da ürün 
gruplarından ziyade, hangi ülkenin bir 
diğerinden gelecek olan mamule ve 
mahsule ne kadar ihtiyaç duyduğuyla 
ilişkilendirilir.
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Kriz Dönemi 
Stratejileri

Murat Bakal
Marmara Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi - Teknik Müdür

Türkiye olarak dünya genelinde he-
deflediğimiz noktaya ulaşabilmek 
için denizcilik sektörümüzün öncelikli 
sektörlerden biri olması gerektiğini 
hepimizin bilmesi ve bu milli mücade-
lede üzerimize düşen görevi yapması 
gerekir. Bu konuda devlet teşvik politi-
kaları da önemli rol oynamaktadır.

Deniz taşımacılığı ve gemi inşa sana-
yisi yüksek katma değere dayalı olma-
sı neticesinde Türkiye’nin dış ticaret 
açığını azaltmada en etkili sektörler-
den biri olmaya hazırdır. Ayrıca, deniz 
taşımacılığı ve gemi inşa sanayisi iş-
sizlik oranının azaltılmasında da çok 
önemli rol oynar. Dünyada gelişmiş 
ülkeler, denizciliğe ve gemi sanayisine 
stratejik sektör olarak bakmakta ve 
desteklemektedirler. Ülkemizde de bu 
yönde çeşitli çalışmalar yapılmakta 
fakat yeterli olmamaktadır. 

Denizcilik sektörü bugünkü duruma 
bakıldığında, 2008 yılından itibaren 
yaşanılan krizi artık geride bırakmakta 
ve son dönemde yatırımcıların tekrar 
ilgi alanı haline gelmektedir. Öte yan-
dan piyasaların daha da artması ön 
görüldüğü için gemi fiyatları da nav-
lun piyasasıyla paralel olarak artmak-
tadır. Evet, kötü günleri geride bıraktık 
ama ders almak ve ileride daha güçlü 
olmak için dikkat edilmesi gereken 
stratejilerin neler olduğunu öğrenmek 
zorundayız.

Türk armatörlerinin önümüzdeki yıl-
ları nasıl değerlendirecekleri ve yaşa-
nabilecek ekonomik krizlerde nasıl bir 
yöntem izlemeleri gerektiği önemlidir.
Burada armatörler tarafından ya-
pılması gerekenlerin en başında 
maliyetlerden ve hatalardan dolayı 

oluşan zararları minimuma indirmek 
için etkin bir filo yönetimine sahip ol-
mak gerekmektedir. Etkin bir filo yö-
netimi demek gemilerin profesyonel-
ce yönetildiği bir ofis kadrosuna sahip 
olmak demektir. Ayrıca düşük işletme 
giderlerine sahip olan gemilere yapı-
lacak yatırımlar da diğer bir seçenek-
tir. Örneğin bir gemi seçerken yakıt tü-
ketimi, yedek parça sarfiyatı, makine 
toleransları en önemli parametreler 
arasındadır.        

Denizcilik Sektöründe son yıllarda ya-
şanan ekonomik krizler neticesinde 
çıkan sonuçlara göre sektörün önü-
müzdeki dönemlerde daha dikkatli ve 
tedbirli olması gerektiği aşikardır.

Geminin yaşının artması sonuç olarak 
işletme giderlerinin de artmasına ne-
den olacaktır. İstanbul Deniz Ticaret 
Odası verilerine göre Türk denizcilik 
filosunun yaşlandığı görünmekte-
dir. Ekonomik olarak yaşanan kriz 
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dönemlerinde şirketlerin zarar etme-
sinin en büyük nedenlerinden birisi 
gemilerin yaşlı olması, Port State tu-
tuklamaları ile birlikte geminin de-
ğerinin düşmesi ve yüksek işletme 
giderlerine sahip olmalarıdır. Yeni 
gemilere sahip olmak firmaların iş-
letme giderlerini azaltmakta ve daha 
uygun şartlarda chartering sözleşme-
lerinin yapılmasına imkan sağlamak 
ile birlikte Port State denetimlerinde 
de daha başarılı sonuçlar alınması-
na ve gemilerin ticari faaliyetlerinden 
yoksun kalmamasını sağlamaktadır. 
Ayrıca bu rekabetçi ortamda sektöre 
hizmet veren armatörlerimizin deniz-
cilik sektöründe itibar kazanmasına 
da sebep olmaktadır. 

Büyük kriz dönemleri nakit sıkıntısı 
nedeniyle yeni yatırımlara fırsat ve-
remeyebilir. Bu tip sorunların çözümü 
için, kriz yaşanan dönemlerde Türk 
armatörlerimizin farklı büyüklüklerde 
olan kardeş gemi gruplarına yönelme-
leri gerekmektedir. Kardeş gemilerden 
oluşan filolarda birden fazla şirket 
de olabilir. Bu strateji kriz dönemle-
rini aşmak için yabancı armatörler 

tarafından benimsenen bir işletme 
sistemidir. Aynı zamanda yapılacak 
iş birliği sayesinde farklı ülkelerin 
armatörleri ile işletme ve zaman-
lama esnekliği sağlanarak rekabet 
seviyesinin yukarı çıkması sağla-
nacaktır fakat ülkemizin denizcilik 
sektöründe kardeş gemi ve şirket 
anlayışı bulunmamaktadır. Arma-
törler genellikle filolarınıkendileri iş-
letmektedirler. Bu tür anlayışlarda 
riskin paylaşılmaması nedeniyle kriz 
dönemlerinde sektöre ait birçok şir-
ketin iflas boyutuna taşınmasına se-
bebiyet vermektedir. Türk denizcilik 
sektörümüzün güçsüz bir bilanço ve 
yüksek borç seviyesine sahip olması, 
gelecekteki yatırımlarını ve yeni gemi 
satın almalar ile ilgili kredi imkanla-
rını azaltmaktadır. Özellikle de küçük 
ölçekli armatörlerimizin borçlarının 
ödeyememeleri nedeniyle ellerinde-
ki gemileri düşük fiyata satmak zo-
runda kaldıkları bilinmektedir. Küçük 
ölçekli armatörlerimizin bu durum-
larda uygulamaları gereken yöntem 
“ortak havuzlar oluşturmak” olmalı-
dır. Bunların yanı sıra Türk armatör-
leri, yabancı bayrak ile gemi işletme, 
yabancı tersanelerde bakım-onarıma 

girme ve yabancı kaynaklı gemi iş-
letme şirketlerini tercih etmeleri Türk 
denizcilik sektörünün daha da zayıf-
lamasına neden olmaktadır. Türkiye 
denizcilik sektöründe bir kez daha 
zihniyetin değişmesi gerektiğini sa-
vunmak gerekmektedir. Yabancı şir-
ketler ile yapılması gereken iş birliği-
nin, uzun vadeli çıkarlar göz önünde 
bulundurularak yapılması yeni yatı-
rımcılar için bir fırsat yaratabilmekte 
ve bizler bu fırsatları ülkemizin sek-
törel gelişimi için nasıl kullanabiliriz? 
Üzerinde durmamız gereken konu 
budur.

Eğer dış ticaret ile taşıdığımız malla-
rının %80’nin deniz yolu ile olduğunu 
düşünürsek denizcilik sektörünün 
her geçen gün öneminin arttığı orta-
dır. Sonuç olarak devlet tarafından da 
Türk denizcilik sektörü teşvik edildiği 
takdirde, alınacak diğer mali tedbirler 
ile birlikte Türkiye’nin ana sanayile-
rinden biri olan gemi inşa sektörü ve 
denizcilik sektörü krizin etkilerini en 
az zarar ile atlatacaktır. Böylelikle 
hem istihdam alanında hem de ülkeye 
döviz girdisi bakımdan Türkiye eko-
nomisine olumlu yönde yansıyacaktır.
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Deniz ve deniz bilimlerinin önemi, 
yeryüzünde kısıtlı kaynaklarının insa-
noğlu hizmetine daha faydalı olarak 
sunulması ve dünya deniz taşımacı-
lığı ile lojistiği sağlanan dünya ticaret 
unsurlarının emniyetle seyir yapabil-
mesi için araştırmalar gereksinimleri 
ile artmıştır. Amerikalı tarih bilimci 
ve araştırmacı Daniel J.Boorstin’in 
Keşifler ve Buluşlar ismini verdiği ya-
yınında, Haritacılık bilimi denizlerde 
filizlenmiştir, şeklinde açıklamıştır. 
(Daniel J.Boorstin; Keşifler ve Buluş-
lar,s.146) 

Deniz bilimlerinin temellerini oluştu-
ran disiplinler sıralanırsa Hidrografi, 
Oşinografi, Kartografi başlıca olarak 
gelmektedir. Bu tabirler her ne kadar 
söylemde kulağa aşina gelse de, ne 
anlama geldikleri tam olarak bilinme-
mektedir. Aslında çok önemli ve bilin-
mesi gereken disiplinler, günümüzde 
gelişen teknoloji ile denizlerin daha 
detaylı araştırılması ve azami verimli-
likle kullanılması gerektiğinden dolayı 
önemlidir. 

Genel itibar ile bakılırsa insanoğlu-
nun temel gereksinimi beslenme ile 
başlayan denizcilik serüveni daha 
sonrasında keşifler ve deniz yollarının 
kullanımı ile gelişmiş ve aslında geliş-
meye mecbur kalmıştır. Deniz yatağı, 
coğrafyası, deniz canlıları mevcut ve 
etkilenebilen ekosistemi insanoğlu 
için merakı engellenemez bir dür-
tü olmuştur. Başka bir bakış açısıyla 
deniz bilimleri ve temel alt disiplinleri 
bu merakı gidermek için ve denizleri 
daha açıklayıcı hale getirmek için ça-
lışmıştır. 

Bu açıklama ışığında IHO kısaltmalı 
Uluslararası Hidrografi Örgütü (Inter-
national Hydrographic Organisation) 
tarafından  Hidrografi; okyanusların, 
denizlerin, kıyı alanlarının, göllerin 
ve akarsuların fiziksel özelliklerinin 
ölçülmesi, tanımlanması ve aynı za-
manda seyrüseferde güvenliğin ve 
ekonomik kalkınma, güvenlik ve sa-
vunma, bilimsel araştırma ve çevre 
koruma dahil olmak üzere diğer tüm 
denizcilik faaliyetlerini desteklemek 
için zaman içindeki değişimlerinin 
tahmin edilmesi ile ilgilenen uygula-
malı bilimlerin bir dalı olarak tanımla-
nabilir.
(https://www.iho.int/srv1/index.
php?option=com_content&view=ar-
ticle&id=299&Itemid=289&lang=en) 

AFAD’ın yaptığı tanımlama ise; yer altı 
ve yer üstü sularının oluşum ve da-
ğılımlarını araştıran ve insan yaşamı 
üzerine etkilerini inceleyen bilim dalı. 
Fiziki coğrafyanın bir kolu olan hid-
rografya, okyanus ve deniz çanakla-
rının morfolojik karakteriyle bunları 
dolduran su kütlesinin yüzeyinde ve 
içinde meydana gelen olayları (deniz 
suyunun sıcaklığı, tuzluluğu ve hare-
ketleri) ve karalar üzerindeki göllerin 
nasıl oluştuğunu, göl sularını ve göl-
lerdeki seviye değişikliklerini, kaynak-
ları ve akarsuları (bilhassa akarsu re-
jimlerini) inceler, şeklindedir. (https://
www.afad.gov.tr/tr/23792) 

Doğru Bilinen Yanlışları, Yanlış Bilinen 
Doğruları İle Deniz Bilimleri I. Bölüm
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Şekil 1.1. 
Yeryüzünün 
vektör yapı 
olarak 3 
boyutlu (3D) 
ifade edilmesi 
İstanbul 
Boğazı örneği.
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Gelişmiş denizci devletler daha gü-
venli ve etkili denizcilik yapabilmek 
için kendi deniz yetki sahalarında ve 
uluslararası izinler verilebilen deniz 
alanlarında sualtı veya deniz dibi to-
poğrafyasını tanımlamalı ve güncel 
bilgiler ışığında kullanmayı hedefle-
mektedir. Bu araştırmalar deniz dibi 
yüzeyini, derinliğini, akıntı hızı ve yönü 
gibi birçok parametreye dikkat edilir. 
Bu tip veriler dip yapısı ile ilgili bilgi 
verirken aynı zamanda seyir emniye-
ti ile ilgili bilgilendirmeyi de yapma-
ya yardımcı olur. Hidrografi bilimi bu 
araştırmaları yaparken altında Mate-
matik, Fizik, Kimya, Geometri, Hidrolo-
ji vb. birçok disiplin ile sıkı çalışmayı 
gerektirmektedir. 

Bu bağlamda araştırmalar alt disiplin-
ler ile sıkı sıkıya çalışmaktadır. Mesela 
araştırmalar için öncelikli kullanılan el 
iskandili ile belirli derinliklerin araştı-
rılması fiziksel şartlara göre engellen-
diğinden gelişen teknoloji sayesinde 
ses ve sesbilimi ya da akustik bilimi 
kullanılmaya başlanarak derin su ölç-
meleri yapılmaya başlanmıştır. Fakat 
genel olarak bakılırsa, fizik ve akustik 
yöntemler denizcilikten havacılığa, 
haberleşmeden sağlık ve tıp bilimleri-
ne kadar birçok sektörde kullanılmış-
tır. 

Yani deniz dibi haritası için yüzey ta-
nımı yapmaya izin veren ses yapısı, 
hava araçlarında pozitif yüksekliği be-
lirten ve uçar unsurlara derinlik bilgisi 
verirken, haberleşmede ve sinyal gön-
derme işler sayesinde arama kurtar-
ma işlerinde yardımcı olurken, sağlık 
sektöründe böbrek taşı bulup kırmak-
tan, heyecan ile beklenen bebeklerin 
varlığını ve cinsiyetini tespit için bile 
çalışabilmektedir.

Hidrografinin önemi ile ilgili konuşul-
ması gerekirse; gemilerin güvenli ve 
emniyetli seyir yapılamasının yanında, 

 Deniz kaynak yönetimi ve araştırma-
ları, balıkçılık, deniz kimya kaynakları 
vb.,

 Deniz çevre koruma ve yönetimi,

 Deniz yetki alanları ve sınır belirleme,

 Ulusal veri toplama ve işleme yapısı 
belirleme,

Tekne modelleme ve yenileme çalış-
maları,

 Deniz yetki sahaları savunma ve em-
niyet tedbirleri alma,

Şekil 1.2. Hidrografik araştırma gemisi ile 
çok sinyalli (Multi Beam) deniz araştırması.

 Deniz kaynaklı afetleri belirleme ve 
olağan tedbirleri alabilme,

 Kıyı alan yönetimi,

 Deniz terörizmi ve etkileri vb. birçok 
konu için deniz bililmleri ve araştırma-
ları yapılması bir gereklilik olmuştur.

Uluslararası zorunluluk olarak dikkate 
alınırsa; Temmuz 2002 tarihi itibariyle 
IMO denizde güvenlik ve emniyet ile 
ilgili temel yayını SOLAS’ın yenilenen 
V.bölümü yürürlüğe girmiştir. 9.  Mad-
desi gereği IMO ve deniz emniyeti ile 
ilgili sözleşmeye tabi taraflar yüzer 
unsurları için kullanılan tüm yayınların 
Hidrografi Dairelerince ve Uluslararası 
akreditesi olmuş IHOkuralları gere-
ğince olmasına hüküm getirmiştir. 
(https://www.iho.int/srv1/index.
php?option=com_content&view=ar-
ticle&id=299&Itemid=289&lang=en)

Gelişmiş ülkeler deniz bilimleri ile ilgili 
çalışmaları önemsedikleri için bunula 
ilgili kendi iç işleyişlerinde ulusal ve 
uluslararası kurallara uygun davran-
mak zorunda kalmıştır. Bu bağlamda 
üretilen deniz haritaları, iskandil plan-
ları, kıyı ölçümleri, taktik, stratejik ve 
ticari durum haritaları, akıntı haritaları 
vb. notik (İngilizcesi Nautic’ten gelen 
ve deniz ile ilgili olduğu düşünülen 
anlamında kullanmaktadır.) neşri-
yatları üretip kullanıma sunarken bir 
standart getirmek zorunda kalmış-
lardır. Bu bağlamda uluslararası bir 
kurum ve kuruluş ile ortak dili kullan-
mayı hedeflemişlerdir. IHO kısaltmalı, 
Uluslararası Hidrografi Örgütü ortak 
dil ve işleyiş için çalışmaktadır.  Bu 
dil gereği ölçme tekniklerinden üretim 
tekniklerine, renklendirmeden dağıtı-
ma kadar birçok özellik standartlaş-
tırılmıştır. 

Bu ortak ve standart yapıda ülkemiz-
de bahse konu sorumluluk, T.C.Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı, Seyir, 
Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Baş-
kanlığı tarafından yapılmaktadır. Res-
mi anlamda ilk hidrografi organizas-
yonu 1909 yılında deniz mesahaları 
ve seyir bürosu adı altında kurulmuş 
ve bahriye bakanlığına bağlanmıştır. 
Büronun görevleri seyir fenerlerinin 
organizasyon ve idamesi ile denizci-
lere ilanlar ve bahriyenin seyir aletle-
ri ihtiyacını karşılamaktı. İki yıl sonra 
1911’de büro yeniden organize

edilerek seyir ve deniz haritaları bü-
rosu adı ile nispeten daha bağımsız 
bir statüye kavuşmuştur. Büro 1928 
sonlarında şimdiki adı Harita Genel 
Komutanlığı olan jeodezik Mesaha-
lar Genel Müdürlüğüne bağlanmış ve 
onun deniz haritaları şubesini oluş-
turmuştur. 1950 yılında Seyir ve Hid-
rografi Dairesi adı altında tekrar Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığına bağlanarak 
Kasımpaşa/Haliç’e nakledilmiş, ça-
lışmaları geliştirilerek, modern deniz 
harbi ile ilgili konulara daha çok önem 
verilmeye başlanmıştır. 1956’da daire 
bugün bulunduğu, Çubuklu’daki yeri-
ne taşınmıştır. Dairenin adı 1972 yılın-
da Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Da-
iresi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.
(http://www.shodb.gov.tr/shodb_
esas/index.php/tr/genel/tarihce) 

Kendi araştırma gemilerine sahip 
olup, derin ve sığ su araştırmaları ya-
parak ülke karasularına ait tüm deniz 
yayınlarını 1738 sayılı Seyir ve Hidrog-
rafi hizmetleri yasasının uygulaması-
na ilişkin yönetmelik gereğince ulusal 
kanuna uygun olarak icra etmektedir.
( http://www.mevzuat.gov.tr/Mevzu-
atMetin/3.5.717725.pdf)

Mevcut yasal düzenleme teknik olarak 
IHO ve uluslararası teknik yönetme-
likler dikkate alınarak ve tüm dünya 
üzerinde tek tiplik kazanabilme adına 
önemli bir ulusal hukuki adımlardan 
olarak nitelendirilebilir.  

Bu sayede IHO ve IMO ülkeleri aynı 
anda ve aynı deniz yayınları üzerinde 
anlaşabilmeyi başarmış ve en azın-
dan dünya detaylarının düzleme akta-
rılması sonucu oluşan haritaları hangi 
ülkelerden temin ederseniz edin anla-
şılabilir olmasını sağlamıştır. 
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KÖŞE 49www.kosder.net



Aldığımız sorular dahilinde bu yazı-
mızda piyasalara Gemi Alım-Satımı 
ve Gemi Bakım ve Onarımı üzerinden 
bakmak istiyoruz. Buradaki görüşler 
tarafımız ya da yurtdışı çalışma ar-
kadaşlarımıza ait görüşler olup, niche 
marketlerdeki durumu yansıtmayabi-
lir. Ayrıca bu çalışmada farklı olarak 
piyasa değerleri yerine genel görüşler 
esas alınmıştır.

Gemi Alım ve Satımı

Her ne kadar 2018 yılında piyasalar-
da hareketlenme olacağı düşünülse 
de mayıs ayına girdiğimiz şu günlerde 
dahi ciddi anlamda alım ve satım faali-
yetleri görülemiyor. Alıcılar piyasadaki 
gemilerin fiyatlarının yüksekliğinden 
yakınır iken, satıcılar cephesinde ise 
önerilen rakamların yeterince yüksek 
olmadığı görüşü hâkim.

Bu ortam ise satışların realize olma-
masına yol açıyor.

Kendi adımıza her geçen gün BDI’ın 
piyasa gerçeklerinden daha uzak ve 
spekülatif olduğunu ve pazarın ger-
çek durumunu yansıtmaktan oldukça 
uzak olduğunu düşünmekteyiz. Dola-
yısıyla görüşlerin farklı ve piyasa ger-
çeklerinin anlaşılmadığı bir ortamda 
gruplaşmalar yaşanırken, bu durum 
piyasanın geleceğine zarar vermeye 
devam ediyor ve ileriye dönük ümitleri 
de azaltıyor.

Gemi Bakım ve Onarımı 

Küçük firmalar gelecekle ilgili belir-
sizlikler nedeniyle bakım ve onarıma 
girmekten çekinirken veya ağırdan 
alırken, büyükler ise tersanelerin iş 

hacminin düşük olduğu bu ortamdan 
faydalanarak ciddi anlamda fiyatları 
biraz da anlamsız rekabetler ile kır-
dırarak esasen hem sektöre hem de 
kendilerine zarar vermiş oluyor. Çün-
kü fiyat baskıları altında ezilen tersa-
nelerin bu baskıyı ve akabinde oluşan 
zararı bir yerden çıkarmak zorunda 
olacakları kesin.

Ayrıca birçok gösterge bazı denizci-
lik firmalarının görünüşte tecrübeli 
de gözükseler, tersane seçimi ve yö-
netiminde başarısız olduğunu gös-
termekte. Bu durum seçilen yanlış 
tersanelerden, hatalı pazarlıklara ya 
da seçilen aracı firmalar ya da diğer 
deyişle tersane temsilcilerinin yanlış 
seçimine kadar örnekleniyor.

Ayrıca ucuz fiyat alındığı düşünülen 
işlerin geri dönüşü çok ve performan-
sı zayıf ve kısa vadeli oluyor.

Bu noktada, belki de en doğrusu yu-
karıdaki iki alan üzerinden biraz geri-
lere giderek bu duruma nasıl düşüldü-
ğünü sıralamamız olabilir;

1. 2008 Krizi sonrası özellikle Avru-
pa’da denizcilik firmaları kendileri için 
değer yaratan beyinleri kaybettiler. 
Çoğu kaliteli yönetici kriz sonrası ya 
diğer sektörlere geçti ya da ayrılmak 
zorunda bırakıldı ve emekli oldular.

2. Yerlerine geçen kişiler maalesef 
daha tecrübesiz ve az bilgili oldular.

3. Ayrıca dünya üzerinde armatör fir-
malarda ya da tersanelerde kalan kilit 
noktadaki çalışan ya da yöneticiler, 

Piyasanın Gerçekleri 
ve Geçici Körlükler

KÖŞE

Osman Kaya Turan
OKT Denizcilik - Genel Müdür

Yaklaşık 25 yıldır sektörde çeşitli üst düzey pozisyonlarda yer 
alan Osman Kaya Turan, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi me-

zunu ve İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisi olup, 
İ.T.Ü. Endüstri ve İşletme bölümlerinden aldığı derslerle Yüksek 
Mühendis unvanı almıştır. Halihazırda tersane tamir acenteliği, 

yeni İnşa-gemi alım-satım brokerliği ve yönetim danışmanlık 
hizmetleri hususlarında OKT Denizcilik bünyesinde Genel Müdür 

olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilen Turan, 
evli ve bir çocuk babasıdır.
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üst yönetimce yapılan hatalar ile aynı 
firmada çalışmaya devam etseler dahi 
küstürüldüler ve eskisi gibi verimli ça-
lışamaz hale geldiler.

4. Yine Avrupalı arkadaşlarımızın gö-
rüşüne göre; bir kısım firmalar teknik 
yönetim gibi hususları Avrupa dışı ül-
kelerdeki firmalara bırakarak biraz da 
zihniyet ve kültür farkı nedeniyle esa-
sen önemli riskler almış oldular çün-
kü maalesef bu firmalar ne yeterince 
gemilerle ilgileniyor ne de o tecrübeye 
sahipler. Fazla detaya girmek istemi-
yorum ama istisnai durumlar hariç ne 
dediğimi anlamanız için bu tür firma-
lara ait gemileri gezmeniz ve incele-
meniz yeterli.

5. Ayrıca işin doğası gereği manage-
ment firmaları uzmanlık alanlarının 
farklılığı nedeniyle tersane temsilcileri 
kadar tersaneleri yakından tanıma-
makta ya da takip edememektedir.

6. Avrupa’da bunlar yaşanırken diğer 
ülkelerde ise eskiden de zayıf olan 
yönetim kademeleri biraz da firma 
sahiplerinin hatası nedeniyle kötüleş-
meye devam ediyor.

7. Bu ortamda ise bazı gruplar BDI ve 
benzeri enstrümanlarla oynayarak pi-
yasaları baskı altında tutmaya devam 
ediyor,

8. Spekülatif hareketlerle para kazan-
mak her sektörün sorunu olsa da bu 
tür firmaların esasen günümüz koşul-
larında uzun vadede ayakta kalama-
dığını görüyoruz ancak piyasaya ciddi 
zarar verdikleri de bir gerçek.

9. Kısaca yukarıdaki hususlardan 
dünya üzerinde en çok zarar gören Ar-
matörler ve Tersaneler oluyor. Piyasa-
nın geneli ise bu kısır döngünün içinde 
var olma mücadelesi veriyor.

Burada bu durumdan en az zarar gö-
rülmesinin çareleri herkes tarafından 
bilinen fakat belki de belirli nedenlerle 
ikinci plana atılan geçici körlük teda-
visi aşağıdaki hususlar olarak özetle-
nebilir.

1. Güçlü ve tecrübeli yönetim kurul-
ması,

2. Çalışanların beklenti ve ihtiyaçları-
nın etkin şekilde karşılanması, 

3. Göz boyayan yöneticilerden ziyade 
gerektiğinde doğru bildiği hususlarda 
üst yönetimi karşısına alabilecek ve 
firmayı ileriye taşıyacak yönetici ve 
çalışanlara odaklanma,

4. Yine benzer şekilde ucuz iş gücün-
den ziyade başarılı, kaliteli ve bulun-
duğu pozisyonu hak eden çalışanlar,

5. Kısa vadeye ya da günü kurtarmaya 
yönelik çözümler ya da seçilen pay-
daşlardan ziyade daha kaliteli teda-
rikçiler, acentalar, tersane temsilcileri 
ve diğer paydaşların bulunması ve 
uzun vadeli ortak faydaya odaklanma,

6. “Ben bu işi daha ucuza nasıl yapa-
rım ya da bu kadar harcanır mı” yak-
laşımından ziyade nasıl uzun vadede 
ayakta kalırım düşüncesine dayalı 
stratejiler,

7. Geçici körlüğü fark etmeye yarayan 
danışmanlar ve diğer çözümler,

8. Rakipleri hedef alarak esasen ken-
dine de zarar vermektense, birlikte 
nasıl ayakta kalırız anlayışında rakip-
lerle iş birlikleri ve dayanışmalar.
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Ali Tevfik Çakır
Omni Sigorta - Broker

1976 yılında Deniz Nakliyat’ta denizcilik endüstrisine giriş 
yapan Çakır, 1978-1982 yıllarında Amerika Birleşik Dev-
letlerinde acentelik, kiralama ve konteyner eğitimlerinin 
ardından sektörün lider armatör kuruluşlarında görev yaptı. 
Deniz sigortaları brokerliği görevlerinde de bulunan Çakır 
Omni Sigorta bünyesinde çalışma hayatını sürdürmektedir.

Biraz Nostalji, 
Biraz Teknoloji
Teknolojinin artık insanoğlunu tehdit 
ettiği, robotların bile insanlığa yakın 
bir zamanda zarar vereceği şüphele-
rini taşıdığımız günümüzden sadece 
40-45 yıl öncesine bir yolculuk yapa-
lım. 

Tabii ki sektörümüzle ilgili nostalji ya-
pacağım şirket, Fatih Sultan Mehmet 
tarafından Hazine-i Hassa adıyla ku-
rulan ve 1955 yılında DB. Deniz Nak-
liyat T.A.Ş. adını alan ve benim görev 
yaptığım 1970’li yıllar. Gemi kaptanlı-
ğına telgraf veya teleks ile gönderdi-
ğimiz sefer talimatlarında ‘’iş bu me-
sajımızın alınıp, alınmadığının teyidi 
rica’’ ya 24 saat içinde gemi kaptan-
lığından cevap alamadığımız durum-
larda sahil radyo aracılığı ile gemi ile 
temas etmek için ticaret müdürlüğü 
masalarında uyuduğumuz geceler, 
telefon numarası çevirmek için hat 
beklediğimiz onca süreler, teleks şe-
ritlerini hazırladıktan sonra bir şekilde 
şeridin kopması neticesindeki sinir ve 
çabalarımız, karşı taraftan cevap bek-
lerken satırlar dolusu  gelen “MOM” 
sozcugu hep hatırlarda kalıyor. Foto-
kopi makinesi geldiğindeki heyecanı-
mız, ilk faks cihazı ile tanışmamızdaki 
hayretimizde unutulmuyor; malum 
evrakı bir yerden bir yere ışınlıyorsun. 

Deniz Nakliyat’ ta biri ‘’teleks opera-
törü’’ olarak diğer arkadaş ise gemide 
üçüncü zabit olarak çalışmaktadır. Bu 
iki arkadaş, birer yaş farkı bulunan iki 
kardeşi aynı gün istemeye gitmişler. 
Bayanların babaları ilk önce teleks 
operatörü olan arkadaşı dinlemiş.  

doğum yaptı sağlığı yerinde ancak kı-
zın oldu’’ telegrafı üzerine, iki gün iki 
gece kutlama yaptık. İlk limana varış-
ta kamarot kardeşimiz telefon ile evini 
aradığında eşinin sağlığının yerinde 
olduğu maalesef kızının doğumda öl-
düğü haberini aldık. Seferin sonrasını 
düşünmek bile istemiyorum. Şimdileri 
gibi seferlerde yaşantı kamarlarda de-
ğilde zabit ve mürettebat salonunda 
geçerdi. İki salondan ses yok.  İşte o 
günden itibaren telgraflarda  ‘’oldu’’ 
ise ‘’müspet’’,  ‘’öldü’’ ise ‘’menfi’’ diye 
ilaveler yapıldı. 

Deniz Nakliyat T.A.Ş.’de bir mesaj 
hazırlandıktan sonra, ilk önce teleks 
operatörü arkadaşlarımızın kontrolü, 
yazananın parafına müteakip, daire 
başkanı, gerekirse müdür veya genel 
müdür yardımcısından  imza almak 
gerekirdi . Böylelikle alıcıya gönderilen 
teleks veya telegraflarda en ufak bir 
yanlışlık, kontroller sayesinde muhak-
kak tespit edilir ve gerekli düzeltmeler 
yapılırdı. Tabiki düzeltme ile ilgili bire 
bir görüşmeler yapılır ‘’hayır, olma-
mış’’ yerine ‘’evet, ancak bu şekilde 
bir değişiklik yapılırsa daha iyi olur’’ 
demek suretiyle yapıcı bir yaklaşım-
da bulunulurdu. Bu nedenle eğitimde 
ve sektöre eleman yetiştirmede Deniz 
Nakliyat’ın ayrı bir özelliği vardır. 

Gerek karada gerekse gemide artık 
teknolojiyi kullanmayan şirket kal-
madı. Teknolojinin basit tanımı ise, 
bulunduğumuz yüzyıl itibari ile sürekli 
günlük hayatımızda yeri olan ve sü-
rekli kullandığımız bir sistemin genel 

Teleks operatörü olan kardeşimiz 
“Şirketin tüm teleksleri ve telgraflar 
benden geçiyor, böylelikle her konu-
da bilgi sahibi oluyorum, maaşımda 
piyasa koşullarına göre yüksek. Bu-
nun yanı sıra fazla mesaim de var” 
diye anlatmış iş ile ilgili durumunu. 
Sıra zabit arkadaşa gelmiş. İş ye-
rin nerede? diye sormuş kızlarımızın 
babası. Zabit arkadaş, ‘’Aynı şirketin 
gemisinde’’, ‘’Peki ne süreli gemide 
kalacaksın?’’, ‘’en az üç ay, bir yılda 
olabilir’’ demiş. Netice zabit arkadaş 
liman liman dolaşacak kızı ve torunu 
evde oturacak onu bekleyecekler. Bu 
şekildeki bir soru karşından haliyle 
zabit arkadaştan cevap yok. Bilmiyor 
ki, ordino hangi gemiye kesilecek ve o 
gemi ne süreyle denizde kalacak, tek-
rar yurda ne zaman dönecek. Bunların 
hepsi belirsiz.  Deniz bu belli olmaz da 
diyememiş. Tek bildiği ise kızını be-
ğendiği ve yuva kurmak isteği. Aradan 
iki gün geçmiş ve sınavı geçen teleks 
operatörü arkadaşımız olmuş. Zabit 
arkadaşıma verilen cevap ise kuru bir 
nasihat; ‘’hele bir kaptan olsun veya 
karada enspektör, o zaman tekrar de-
ğerlendiririz”. Kurumda 50 yaşından 
daha genç ne kaptan ne de enspek-
tör var. Zabit arkadaşın yaşı 29, bek-
lemesi gereken süre en az 21 yıl. Bu 
da her şey normal giderse… ETA verir 
gibi; WP-AGW. Teleks operatörü kar-
deşimizin mutlu bir evliliği oldu. Zabit 
arkadaşımızla 2.kaptanlığında USA 
seferinde bu konuları konuştuk… Al-
lah gani gani rahmet eylesin. Bu se-
ferde eşinden doğum haberi bekleyen 
kamarot kardeşimize gelen ‘’eşiniz 
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adıdır. Veri paylaşım yoluyla bilgiyi en 
etkin biçimde kullanarak keşifler yap-
manın bir parçası olarak da tanımla-
nır. 

Gemide ve karada masalarımızın üze-
rinde bulunan kişisel bilgisayarlardan, 
herhangi bir kontrole ve tavsiyeye ge-
rek duyulmadan maillerimizi çekmek-
teyiz. Bu da ciddi bir şekilde kişisel 
hatalara açık bir duruma neden ol-
maktadır. Düşünün günde binin üze-
rinde mail alan ve yüzlerce mail çeken 
bir yönetici veya elemanın zihinsel 
yorgunluk sonucu hata yapma oranı 
ciddi bir şekilde artmaktadır. 

Bu yorgunluk ve dikkatsizliklere Siber 
ataklar ve Siber sahtekarlıklarda ek-
lendiğinde şirketler ciddi maddi ka-
yıplarla karşılaşmaktadır.  

Deniz sigortalarında siber atak (Cyber 
attack) ile Siber Sahtekarlığı (Cyber 
Crime) ayrı ayrı incelemek gerekmek-
tedir.

Siber sigorta, işletmeleri ve bireysel 
kullanıcıları internet tabanlı risklerden 
ve daha genel olarak bilgi teknolojisi 
altyapısı ve faaliyetleri ile ilgili riskler-
den korumak için kullanılan bir sigorta 
ürünüdür. Bu doğanın riskleri genellik-
le geleneksel ticari genel yükümlülük 
politikalarından hariç tutulur veya en 
azından geleneksel sigorta ürünlerin-
de özel olarak tanımlanmamıştır. Siber 
sigorta poliçeleri tarafından sağla-
nan teminat, veri yıkımı, gasp, hırsız-
lık, korsanlık ve hizmet saldırılarının 

imtina etmektedirler. Halbuki bu ko-
nuların ileride daha bulaşıcı bir duru-
ma geleceği bir gerçektir.

Özellikle siber sahtekarlıklardan (cy-
ber Crime) korunmak için deniz sigor-
ta danışmanlığı verdiğimiz tüm şirket-
lere, herhangi bir ödeme için aldığınız 
banka bilgisini, telefon, WhatsApp 
veya faks aracılığı ile ikinci bir teyidin 
alınmasını maduriyetlerin önlenmesi 
açısından tavsiyemiz olarak sunmak-
tayız. 

Bir bakıma siber sahtekarlıkları (cy-
ber Crime) konusunda ‘’errors and 
ommission’’ poliçeleri mevcut olup, 
ancak armatörler dışında acenteleri-
mize, gemi işletmecilerine, denizcilik 
danışmanları, sigorta brokerleri, ulus-
lararası deniz survey, gemi inşa, yük 
ve gemi brokerleri yönetici ve perso-
nelin hataları ve eksiklikleri nedeniy-
le doğabilecek şirketin maruz kaldığı 
maduriyetleri kapsamaktadır. 

Şu günlerde armatörlerin beklenti-
lerine karşılayacak siber saldırı (cy-
berattack)  ve siber sahtekarlık (cy-
bercrime) kapsamlı bir ürünle ilgili 
araştırma ve çalışmalarımız devam 
etmekte olup en kısa zamanda tanıtı-
mını ürün sahibi ile birlikte sunumunu 
yapmayı planlıyoruz. 

Gemilerin otomasyon sisteme geç-
mesi ile siber korsanlık ve fidye ta-
lepleri az da olsa yaşanmakta olup, 
bunun artma riskleri maalesef mev-
cuttur. 

reddi gibi kayıplara karşı birinci taraf 
kapsamını içerebilir; şirketleri, baş-
kalarına zarar vermek için tazmin 
eden yükümlülükler, örneğin; hatalar 
ve ihmaller, verilerin korunmasında 
başarısızlık veya karalama;  düzenli 
güvenlik denetimi, olay sonrası halkla 
ilişkiler ve soruşturma masrafları ve 
cezai ödül fonları gibi diğer faydaları 
mevcuttur.

Siber sahtekarlıklar, mail adreslerinde 
yapılan küçük ve dikkatlerden kaç-
ması muhtemel bir harf veya rakam 
değişikliği ile banka bilgileri üzerinde 
yapılan sahtekarlıklardır. Buna genel-
de acentelik, yedek parça, yakıt, ku-
manya ve malzeme tedarikçileri, kira 
ve navlun ödemelerinde sıkça rast-
lanmaktadır. 

Operasyon ve finans bölümlerin sa-
dece mail ortamında yazışmaları 
sürdürdükleri kurumsal yapıya sahip 
şirketlerde bu tür hatalara daha fazla 
yaşandığı tespitlerimizdir. Bu konu-
daki mağduriyetlere değinmek gere-
kirse, acentelik masraf ödemesindeki 
gecikmelerden, geminin yanaşma ve/
veya hareketinde gecikmekler nede-
niyle kiracı, alıcı ve satıcı ile sorunlar, 
kira kayıpları, bakım/onarımdaki ge-
cikmeler. Tabiki bu seneryoları geniş-
letmek mümkündür. 

Diğer bir bildiğimiz konu ise bu tür 
maduriyetleri yaşayan armatörleri-
miz konuyu iç bünyelerinde tutmakta, 
bilgi paylaşıminda bulunmamakta ve 
danışmanlık hizmeti talep etmekten 
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 “Siber sahtekarlıklar, mail adreslerinde yapılan 
küçük ve dikkatlerden kaçması muhtemel bir 
harf veya rakam değişikliği ile banka bilgileri 

üzerinde yapılan sahtekarlıklardır.
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Gemilerde talim var diye bir türkü gel-
di kulağıma, çok eskilerden; keyifle 
dinlenilen yanık bir sevgili edasıyla 
söylenen, dillerden düşmeyen… Ge-
milerde talim değil, tamir var maale-
sef! Çünkü gemiler artık talimle değil, 
tamirle yürütülebilmektedir. 

Ana makine egzoz harareti mi arttı? 
Kesin enjektör işemiştir, egzoz val-
fi yanmıştır. Enjektörü alıştır, egzoz 
valfini değiştir… Silindir içinde yanma 
kalitesini kimse sorgulamıyor artık. 

PV indikatörü, Pmax gauge tarihin 
derinliklerine değil, rafların kuytu kö-
şelerine atılmış durumda! Gemiyi de-
netlemeye gittiğinizde, bir zamanların 
performans raporundan kopyalanan 
sadece tarihi değiştirilerek önünüze 
gelen, ana makine performans raporu 
sadece o tarihteki deniz suyu sıcak-
lığını sorgulasan birbirini tutmayan 
değerlerin yazılmış olduğu gerçeği ile 
karşılaşırsın.

‘Hadi bir kez daha alalım’ dediğinizde 
muhakkak bir parçası kırık ya da ek-
siktir. Pmax cihazının artık gemilerde 
bakımı değil tamiri yapılmaktadır. Ne-
den mi? Çünkü bu cihazların bakım ve 
kontrol ekipmanlarına pek değer ve-
rilmemektedir.

Gemilerde arızaları beklemek artık 
başlıca görevler arasına girdi. Arıza 
olsun yedek parça alalım, tamir ede-
lim ya da tamir ettirelim ve gemiyi 
yürütelim mantığı gemi yönetim şir-
ketlerinin genel çözüm odağı olmuş 
durumda.

Manning sertifikasında olmayan 
kadroların gemide olmazsa olmazı;

Ömür Karataş
Baş Mühendis- Ortech Marine A.Ş

Baş Mühendis Ömür Karataş, denizcilik hayatına 1974 yılında İstanbul Teknik Üniversite-
si, Yüksek Denizcilik Okulu’nda Uzakyol Makine Bölümü eğitimi ile başladı. 1978 ile 2005 
yılları arasında Deniz Nakliyatı A.Ş. başta olmak üzere çeşitli denizcilik firmalarında Baş 
Mühendis olarak, 1990 ila 2001 yılı itibariyle İstanbul Profilo’da Fabrika Müdürlüğü, 2014’e 
kadar Arkas Denizcilik A.Ş.’de Bakım Onarım müdürlüğü yaparak, Dokuz Eylül Üniversite-
si’nde makine laboratuvarı kurulumu gerçekleştirip, aynı üniversitede denizci mühendis 
programı ile Makine Mühendisleri’nin eğitimine gönüllü destek sağlamıştır. Gemi Makine-
leri İşletme Mühendisleri Odası’nda 35. Dönem Genel Sekreteri olarak görev alan Karataş’ın 
çeşitli dergilerde mesleki makale ve uluslararası sempozyumlarda yazısı yayınlamaktadır. 
Kendisi halen Ortech Marine A.Ş kurucu ortağı olup, Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

elektrikçi, fitter-ekstra yağcı, üçüncü 
zabit; şart mı şart!  Nasıl olsa opex’de 
yer almış görünüyor.  

Sonuçta yedek parçayı da yığdın mı 
gemiye; gemiye bir şey olmaz artık 
yolda da kalmaz.  Geminin bakımı 
dendiğinde; söküp, takmak anlaşılı-
yor. 

Nasıl olsa P&I sigorta şirketi hasarı 
ödüyordu. 

Ya kaybedilen kira bedeli ve olmadık 
giderler; tabii ki armatör bunu üstle-
necekti.

Gemilerdeki yağ seperatörü çarkçı-
başının korkulu rüyası oldu artık! Se-
peratörleri yağlama yağını sludge’a 
kaçırırsa diye gece vardiyasında ve 
limanlarda çalıştırmaktan kaçınırlar. 
Olmadık zamanlarda yağ istedi diye 
şirketten sorgulanır korkusu içine yer 
etmiştir.

Gemilerde Tamir Var!   
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En önemli endişe analize gönderile-
cek yağda bir sorun çıkacak olması. 
Bu nedenle özellikle sterntube de yağ 
içinde su görünmesin diye numune 
heder tanktan doldurulur. Ana makine 
yağına taze yağ karıştırılır. Yağ analiz 
raporları temiz görünecek ama; Ana 
makinede kullanılan yağın özelliği 
bitmiş, yağ bulaşık suyuna dönmüş, 
yağın işe yaramadığı ancak oilmist 
dedektör alarm çalınca anlaşılacaktır.

O zaman, yağ değişim kararı verilecek 
fakat iş işten geçmiş olacak çünkü Oil 
mist dedektör’e alarm verdiren yağ 
dumanı; makine içinde yatağın sar-
dığını işaret etmektedir. Metal metale 
sürttüğü anda yağ dumanı oluşur. Bu 
demektir ki; makineyi durdur ve sürten 
yatakları değiştirilir (?). Krank shaft’a 
polisaj yapılır, ölçüsüne getirilir.

Ana makine demek yatak sarar demek 
değildir. Ana makine yağlama yağını 
düzenli doğru kontrol eder yağın özel-
liklerini değiştiren nedenleri ortadan 
kaldırırsanız, yıllarca o makine; yatak 
sarmadan sökülüp takılmadan, size 
hizmet eder.

Ana makine; yağlama yağının özellik-
lerini değiştiren en büyük etken silindir 
içindeki yanma kalitesidir. Kaliteli bir 
yanmanın gerçekleştiği bir makinede 
hararet, aşınma, sökme takma, ani 
duruşlar olmaz. Silindir içerisindeki 
kalitesi bozulan yanmanın nedenlerini 
egzoz gaz hararetine bağlayıp, egzoz 
gaz ısısını düşürmekiçin pompa in-
dexleri ile oynamak birinci kural gibi 
görünürse de makinenin yanma den-
gesini bozulmasına ve yağlama ya-
ğının kirlenmesine neden olmaktadır.

Bundan sonra yapacak bir şey kal-
maz. Şimdiden yedek parça siparişle-
rine başlamak. Tamircilerden randevu 
almak gerekecektir.

Oysa; Ana makinenin düzenli perfor-
mans raporlarını almak, Yağlama ya-
ğını analize göndermek bununla bir-
likte on board test cihazları ile yağın 
kalitesine gemide hâkim olmak çok 
büyük sorunları karşılaşmadan gide-
recektir.

Yanma kalitesi dendiğinde, akla en-
jektör, yakıt pompası, yakıt kalitesi 
gelir diye düşünsek de yanma kalite-
sini etkileyen en önemli faktör hava-
nın içeresinde oksijen miktarıdır. Hava 
nemli ve yetersiz miktarda oksijen 
içeriyorsa; yakıtınızı ne kadar kaliteli 
püskürtseniz bile silindir içeresindeki 
yanmanın bozulduğu aşikardır. 

KÖŞE

Silindir içinde ve egzoz manifoldunda 
ısı artar. Yetersiz yanmadan oluşan 
aşırı ısı ve karbon kirliliği türbin ka-
natlarına yapışarak türbin dönüşünü 
etkiler, yağlama yağına karbon par-
tikülleri karıştırarak yağlama yağının 
kalitesini kısa zamanda bozacaktır. 
Kalitesi bozulan yağ metallerin sür-
tünmesini başlatacak ve yağlama 
yağı ısısı artacaktır. 

Bu nedenle; Makineye verilen hava 
kalitesini ve miktarını ölçmek için 
U-Tube’ler, termometreler, manomet-
relerin çalışır ve kalibrasyonlu oldu-
ğundan emin olmak gerekir. Düzenli 
ve zamanında hava kulerini hem su 
tarafını hem de hava tarafını doğru 
bir şekilde temiz olduğundan emin 
olunmalıdır. Kirli hava kuleri nedeni ile 
oluşan bozuk yanma hava kulerinin 
çok daha fazla kirlenmesine ve eksik 
yamadan kaynaklanan aşırı hararet 
egzoz valflerinin yanmasına neden 
olacaktır. 

Hava kulerleri su borulu ve hava pla-
kalı olarak üretilir. İnce hava plakaları 
hava kalitesi nedeni ile kısa sürede 
kirlenir yetersiz hava verir. Yetersiz 
hava yetersiz yanmaya neden ola-
cağı için hava kulerlerinden geçe-
cek havanın kalitesini arttırmak için 
hava kulerini yerinde ya da yerinden 
çıkararak uygun kimyasallar ile te-
mizlenmesi çok önemlidir. Uygun ol-
mayan kimyasal asit içerenler hava 
soğutma plakalarını eriterek, havanın 
soğumasını engelleyecektir. Genel-
de hava kulerleri Gemilerin beş yıllık 
periyodik bakımlarında temizlenmek 
üzere yerinden çıkarılsa da yetersiz 
temizlik işlemleri sonrası kısa sürede 
kirlenecek daha çok yakıt daha fazla 
arıza ve yedek parça değişimine etken 
olacaktır.

Gemilerde yapılan bütün bu işler ba-
kım onarım olarak tariflenmektedir. 
Aslında Bakım - onarım birbirine zıt 
kardeşler olarak bilinmesi gerekmek-
tedir.

Bakım ne kadar verimli ve doğru ola-
rak yapılırsa, Onarım ve Tamir o kadar 
az olacaktır.

Bakım; mevcut gemi personelinin 
günlük görevleri içerisinde rahatlıkla 
yapabileceği bir çalışma olduğu hal-
de; bakım- onarım kavramı içerisinde 
bakımın rolü göz ardı edilerek, planlı 
bakım programlarına terkedilmiş gibi 
durmaktadır.

Günümüzde, onarmadan, tamir yap-
madan gemiyi yürütmek inandırıcılı-
ğını yitirmek üzeredir. Daha fazla kad-
ro, daha fazla yedek parça, daha fazla 
tamir; bakım olarak addedilmektedir.
Gemilerin Opex tablolarına baktığı-
mızda %60 personel gideri %25 bakım 
-onarım gideri karşımıza çıkmaktadır. 
Bu maliyet yüzdesinin yüksek olma-
sının en önemli nedeni bakım - ona-
rımın birlikte düşünülmesinden kay-
naklanmaktır.

Bakım; onarmaya karar vermek de-
ğildir. Bakım; onarımı ve tamiri engel-
lemesi gerekmektedir. Gemilerin Ba-
kım planlarına baktığınızda; hepsinin 
tamir ve onarımı desteklemek üzere 
kurgulandığını görebilirsiniz. Planlı 
bakım - onarım programları gemilere 
kurulduğundan bu yana tamir onarım 
ve yedek parça masrafları artmıştır.
 Gemilerde bakım kavramını;  Tamir ve 
onarımdan uzaklaştırıp yeterli bilgi ile 
desteklediğimizde, Gemilerin, perso-
nel giderleri, Tamir, onarım ve yedek 
parça giderleri büyük ölçüde azala-
caktır.
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Aslında başka bir tabirle kötü zaman-
ların çıkış noktası da diyebiliriz Per-
sonel Müdürleri ’ne. Düşünsenize her 
departmanın yaşadığı sıkıntı, anında 
personel departmanlığına fatura edi-
lebilir.

Nedir asli görevi Personel Müdü-
rü’nün? 

Filo gemilerinin;

Uygun yeterlikteki, uygun kapasite-
deki, tecrübeli, uyumlu, sorun çıkar-
mayacak, iyi anlaşacak, güvenlik ko-
nusunda son derece hassas olacak 
ve tüm öğretilenleri bilip uygulayacak, 
evinde acil durum olmayacak- ki yarı 
yolda bırakıp gitmesin -personellerle 
donatılmasından sorumludur…

Şimdi gelelim başlıklara;

Uygun yeterlik; kural gereği olması 
gereken tüm belgeleri tam olacak ve 
bitiş tarihlerine uzun süre olacak.

Uygun kapasite; tecrübeli verilen iş 
için gerekli tecrübeye ve bilgiye sahip 
olacaklar.

Uyumlu, sorun çıkarmayacak, iyi anla-
şacak; her ne kadar farklı kültür, dü-
şünce yapısı ve görüşlerden gelmiş 
dahi olsalar birbirleri ile iyi geçinecek-
ler problem veya problemin bir parça-
sı olmayacaklar.

Güvenlik konusunda son derece has-
sas olacak ve tüm öğretilenleri bilip 
uygulayacak; güvenlik konusunda 
hiçbir uyarıya gerek kalmadan, bu ko-
nunun kendi hayatını ilgilendirdiğinin 
farkında olacak, yapılacak en ufak za-
fiyetin kendi ve diğerlerinin yaşamı ile 
ödeneceğini çok iyi bilecek.

Evinde acil durum olmayacak; vefat 
durumu hariç, teyze kızı, amcaoğlu, 
kardeş, kuzen falan öyle nişan, düğün 
tarzı gemiadamının katılması gereken 
merasimlerden kaçınılacak veya katı-
lım sağlanmayacak.

Uzun lafın kısası beklenti hep en yu-
karıda, bazen de imkânsız derece-
sinde olabilir. Gerek armatör gerekse 
teknik departman, Personel Müdü-
rü’nden gemilerini bütün bu marifet-
leri bir arada taşıyan gemiadamı ile 
donatmasını isterler. Geriye dönüp 
tekrar bir okuyunuz lütfen. Uygula-
mada bunların tamamını karşılayan 
personel sayısı ne kadardır acaba…

Yukarıda da belirttiğim gibi liman 
kontrolleri sırasında yazılan eksik-
lik maddelerinin yüzde 80’ine yakını 
Personel Müdürü’ne ihale edilebilir… 
Personel departmanlığı işte böy-
le hem tehlikeli hem sorumluluğu 
çok fazla olan bir departmandır. Fir-
mada herkes sorar, sadece sorar.

Hiç unutmam! Gece 03:00’de Zey-
port’ta personel değişimi yapan 

acente    memuru arkadaş ertesi gün 
gece evine gitmek için kendisinden 
az bir miktar para isteyen gemiada-
mı hakkında ‘gecenin üçünde benden 
para isteyen bu adamları nereden 
buluyorsunuz’ diyebilmişti. Aslında 
bu gerçekten çok acı bir durum. Bek-
lentiye bakar mısınız? “Ayrılırken yol 
parası istemeyeceksin” diye anlaşma 
yapacaksın personelle, öyle mi yani!

Bir de bunun işveren tarafı var. Tabii 
ki yukarıdaki tüm meziyetlere sahip 
bir gemiadamı maaşını geç veya hiç 
alamıyorsa nasıl bir efor beklenir, o da 
ayrı bir konu…

Formül ne mi?
Birincisi üçün beşin hesabı yapılma-
malı.

İkincisi çalışandan sabit eleman üre-
tilip firmaya kazandırılmalı,

Üçüncüsü gerek karada gerek denizde 
çalışana sadece para değil, ‘DEĞER’ 
de verilmeli.

Sağlıkla kalın, denizde kalın...

Kurtarıcı Departman; İK 
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Tibet Özay
KOSDER İK Danışmanı ve 

Dernek Müdürü

1968 İstanbul doğumlu olan Özay, halkla ilişkiler bölümü mezu-
nudur. Akat Denizcilik, Sea Pioneer Denizcilik, K Tankercilik ve 

Akar Group’da Personel Müdürlüğü yapan Özay, KOSDER İnsan 
Kaynakları Danışmanı ve Dernek Müdürü olarak çalışma hayatına 

devam etmektedir. Evli ve 2 Kız babasıdır.
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Yazımıza yaşanmış iki örnek ile baş-
layalım; 

Navlun seviyelerinin çok da iyi olma-
dığı 1998 yılında, Türk armatör tara-
fından 11 milyon USD’ye satın alınan 
1985 yapımı 195.000 DWT’lik bir kuru 
yük gemisi, satın alındıktan sonraki 
2 yıl boyunca para kazandırmamıştır. 
Söz konusu gemi, piyasaların yük-
selmeye başladığı 2004 yılında ade-
ta para basmaya başlamış, ayda 2,5 
milyon USD’ye varan kazançlar sağ-
lamıştır. İlerleyen yıllarda, kazançlar o 
kadar yüksek seviyelere ulaşmıştır ki 
2007 yılında günde ortalama 150,000 
USD ayda ortalama 5 milyon USD’ye 
kadar varmıştır. 2008 yılına gelindi-
ğinde 23 yaşında olan bu geminin 
armatörüne bir S&P brokeri, 100 mil-
yon usd’ye alıcı bulmuştu. 11 milyon 
USD’ye alınan ve işletilen süreçte 150 
milyon USD navlun kazancı sağlayan 
bu gemiden ayrıca elde edilebilecek 
100 milyon USD satış geliri dudak 
uçuklatıcı gibi görünse de armatör 
gemisini satmamıştır. Kürekle para 
kazandıran bu gemiyi birdenbire sat-
mak, akan musluğu kapatmak anla-
mına geliyordu belki de. Ama rasyo-
nelite “sat” diyordu. Nihayetinde bu 
gemi 2012 yılına gelindiğinde, yakla-
şık 10 milyon USD’ye hurdaya veril-
miştir. 

Türkiye’de faaliyet gösteren bir ban-
kanın iştiraki olarak kurulan bir de-
nizcilik şirketi, 2016 yılına 252.959 
DWT kapasiteli 5 adet kuru yük ge-
misinden oluşan filo ile girmiş, ancak 
kötü piyasa koşullarına dayanama-
mış ve filosundaki gemileri tek tek 
elden çıkarmıştır. Filonun son gemisi 
incelendiğinde; piyasanın en yüksek 
olduğu seviyelerde genel eğilim izle-
nerek 75 milyon USD’ye satın alınmış 
ve piyasada satışların yoğunlaştığı 
5,2 milyon USD’ye en dip seviyeden 
satılmıştır. Bu geminin de satılması 
ile şirket, armatörlükten çekilmiştir.  
İktisadi insan (homo-economicus) 

varsayımına sahip neo-klasik ekonomi
yaklaşımına göre kişi; tüm alterna-
tifler hakkında bilgi sahibi, kararların 
gelecekteki sonuçları hakkında doğru 
beklentilere sahip ve bilgiyi sistema-
tik ve mantıklı bir şekilde kullanılarak 
menfaatine ve rasyonaliteye tabi tu-
tabilir. Ancak, özellikle son 50 yılda 
yapılan araştırmalara göre, bu varsa-
yımın geçerliliğini yitirdiği birçok du-
rum söz konusudur. Tıpkı yukarıdaki 
iki örnek gibi. 

Küresel emtia piyasalarındaki oy-
naklıklara doğrudan tepki vermesi ve 
sermaye yoğun yapısı nedeniyle de-
nizcilik sektöründe oyuncu olarak yer 
almak başlı başına cesaret gerektiren 
bir durumdur. Böylesine dinamik bir 
sektörde işletilen gemilerin ne za-
man TC veya spotta çalıştırılacağına 
veya ne zaman alınıp satılacağına 
karar verilmesi, sonrasında geri dö-
nüşü olmayan yollara girilmesine, 
şirketin yüksek karlar elde etmesine 
veya tam tersi şekilde iflasına bile yol 
açabilmektedir. Bu nedenle denizci-
lik sektörünü, çok sayıdaki değişken 
parametrelerle büyük ölçekli sermaye 
değerlendirme probleminin çözülme-
ye çalışıldığı bir sektör olarak nitele-
mek yanlış olmayacaktır.

Bu sektördeki yatırımcıların kazanç-
larının yalnız gemi işletmeciliği ile sı-
nırlı olmadığı, esas kazanç unsurunun 
doğru zamanda gemi alış satışı oldu-
ğu düşünüldüğünde daha dikkatli ka-
rarlar verilmesi gerekmektedir. Ancak, 
ister küçük tonaj bir gemiyi işletsin, 
ister yüzlerce parça gemiden oluşan 
filoyu yönetsin bu sektörde faaliyet 
gösteren armatörlük şirketleri piyasa-
nın okunmasında ve akabinde doğru 
zamanda doğru aksiyon alınmasında 
çoğunlukla tökezlemektedir. Her ne 
kadar işletmeler, rasyonel ve bilimsel 
veri analizi yapma olanağına sahip 
olsalar da denizcilik sektöründe yer 
alan birçok aktör, pazar eğilimlerini 
aşırı tahmin ederek, özgüven

ve açgözlülükle harmanlanmış bir 
düşünce yapısı ile yükseliş veya dü-
şüş üzerine spekülatif davranışlarda 
bulunmaktadır. Bu davranışlara bağlı 
olarak, piyasalarda daha fazla dalga-
lanma ve bozulma ortaya çıkmaktadır.

Mevcut koşullarda en iyi kararlardan 
ya da sonuçtan sapan tüm düşünce 
süreçleri olarak tanımlanabilecek ir-
rasyonelite kavramı, gün içerisinde 
verdiğimiz kararlardan, girişte verilen 
iki örnekte olduğu gibi, işletmelerin 
stratejik kararlarına kadar etkisini 
göstermektedir. Piyasanın durumu-
na göre “düşükten al, yüksekten sat” 
veya “yükselmeye başlayınca spot-
ta kal veya doygunluğa ulaştığında 
TC’ye geç” prensibine dayanan ras-
yonel davranış kalıpları çoğunlukla 
pratikte vücut bulamamaktadır. Yu-
karıda verilen örnek olaylar, literatür-
de “mevcudu koruma eğilimi (status 
quo bias)” ve “sürü psikolojisi (herd 
behavior)” olarak bilinen davranışsal 
sapmaların Türk denizcilik piyasala-
rına nasıl yansıdığına yönelik örnekler 
olarak verilebilir. Hatta daha detaylı 
incelendiğinde, literatürde kendisine 
yer bulan onlarca davranışsal sapma-
ya karşılık gelebilecek irrasyonel dav-
ranışların, bir kalıp misali piyasada 
kendisine vücut bulmaktadır. 

İster ekonomik ister siyasi olsun, ulu-
sal veya uluslararası konjonktürden 
bağımsız olarak deniz yolu ile taşıma 
ihtiyacı insanoğlu var olduğu sürece 
devam edecektir. Bu gerçekten ha-
reketle denizcilik piyasalarını doğru 
okumak, doğru aksiyonlar alabilmek 
önem arz etmektedir. Gemileri çok 
yüksek başa baş noktasından satın 
almak ve genellikle çok düşük de-
ğerlere elden çıkarmak bir kader de-
ğil. Esas olan; tabulardan kurtulup, 
bilimsel normlara dayanarak hareket 
etmek ve Türk denizciliğine vizyon 
kazandırmaktır. Tabi amaç kaymağı 
almaksa. Aksi takdirde uygun sürü 
aramaktan öteye gidemeyiz.

Gemi Alım Satım Kararlarında 
İrrasyonalite ve Etkileri 
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Ersin Fırat Akgül
Onyedi Eylül Üniversitesi – 

Araştırma Görevlisi

2010 yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünden mezun 
olduktan sonra bir denizcilik firmasında görev yapmıştır. 2014 yılında Dokuz Eylül Üniversi-

tesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra 
aynı anabilim dalında başladığı doktora eğitimine halen devam etmektedir. Ağırlıklı olarak 

gemi yönetimi, finansal yönetim ve davranışsal ekonomi konularında araştırmalar yapmak-
tadır. 2017 yılından bu yana Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Denizci-

lik İşletmeleri Yönetimi bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

58 www.kosder.net



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Denizci Kadınların 
Bugünü ve Geleceğe 
Dair Değerlendirmeler



üzerinde meslekte gelinebilecek son 
nokta) sınavına girilmeye hak kaza-
nılır. Ülkemizde başta İstanbul olmak 
üzere muhtelif birçok denizcilik fa-
külteleri, Denizcilik Meslek Yüksek 
Okulları ve Denizcilik Liseleri mevcut-
tur. Globalleşen dünyada bilgi erişim 
kolaylığı, gençlerin dünyayı gezme 
hayelleri ve iyi bir gelir imkanı gerek-
çeleri ile denizcilik mesleğine artan 
ilgili oranında kız öğrencilerin de yıllar 
içinde bu okulları seçmelerine sebep 
olumuştur. 

ITF’in dünya genelinde belirlediği ora-
na göre kadınlar dünya denizcilik iş 
gücünün sadece yüzde ikisini oluştur-
maktadır. ITF’e göre, kadın denizciler 
esas olarak kruvaziyer ve feribot sek-
töründe hizmet bölümünde çalışmak-
tadır. ILO’ya göre, dünya genelinde 

yolcu gemilerinde, kadınlar işgücü-
nün%17-18’ini temsil etmektedir. 
ILO’ya göre kadınların yüzde doksanı 
yolcu gemilerinde (yolcu gemilerinde
 %68, kurvaziyer gemilerinde yüzde 
26), kargo gemilerinde ise yüzde 6’sı 
(konteyner gemileri, petrol tankerleri 
vb.) istihdam edilmektedir. Dağılıma 
bakılırsa gemide çalışan kadınların 
%51,2’si OECD ülkelerinden, %23,6’sı 
Doğu Avrupa’dan, %9,8’i Latin Ame-
rika ve Afrika’dan, %13,7’si Uzak Do-
ğu’dan ve Güney Asya ve Orta Do-
ğu’dan%1,7 gelmektedir. Türkiye’de 
durum biraz daha farklıdır. Türkiye’de 
yolcu gemileri alternatifi söz konu-
su olmadığı için kadın denizciler yük 
gemilerinde çalışmaktadır. Kadın de-
nizciler zabitan sınıfında yer almakta, 
kadın personel (aşçı, kamarot…vb) 
çok fazla istihdam edilmemektedir. 

İnsanlık tarihinin en başından beri var 
olmuştur denizcilik. Ufak sandallar-
dan dev gemilere uzanan bu hikayede, 
geminin ilk günkü önemini koruyan 
bir görev vardır, yük taşımacılığı. De-
niz taşımacılığı gelişen teknoloji ile 
hız kesmeden dünya ticaretinin yüzde 
doksanlık kısmını devam ettirmekte-
dir.  Güçlü makine donanımları ile ge-
milerin seyir süreleri ve hızlı teknolojik 
yük elleçleme ekipmanları ile limanda 
kalma süreleri kısalmıştır bununla 
beraber gemilerin yük taşıma kapasi-
teleri artmıştır.  Günümüz teknolojisi 
ile gemi üzerinde insana ihtiyaç du-
yulmaktadır. İngilizcede ‘seafarer’ de-
nilen deniz insanına ülkemizde halen 
gemi adamı denilmektedir. Her türlü 
sularda, her türlü deniz vasıtası ile ça-
lışabilmek için güverte şu anki adıyla 
ulaştırma mühendisliği ya da gemi 
makineleri işletme mühendisi olabil-
mek için denizcilik fakültesinden me-
zun olmak gerekir. DUİM bölümünde 
okuyan bir öğrenciden yola çıkarsak 
Uluslararası Denizcilik Örgütünün be-
lirlediği kriterlere göre yaz tatillerinde 
toplamda iki kısa staj ve bir sömestr + 
bir yaz boyunca uzun staj yapmak ge-
rekmektedir. Bu toplamda yapılan bir 
senelik staj öğrencinin çoğunlukla ça-
lışacağı gemi tipini belirler. Uzun staj-
dan sonraki sene bir sene okul hayatı 
devam eder. Öğrenci mezun olduktan 
sonra UDHB’nın gemi adamı yönet-
meliğine göre yeterlilik sınavına girer. 
Öğrenci bu sınavı hak edişten sonra 
sahip oldu yeterlilik uzakyol vardiya 
zabiti yeterliliğidir. Gemilerde güver-
te zabiti olarak (3. ve 4. kaptan) ça-
lışmaya başlar. Daha sonra üç yıl bu 
yeterlilikte çalıştıktan sonra uzakyol 
birinci zabit yeterliliğine girmeye hak 
kazanılır.  Kazanılan uzakyol birinci 
zabit yeterliliği ile gemide bil fiil 3 yıl 
boyunca 2. kaptanlık (2. kaptan) hiz-
met ile de uzakyol kaptan (gemi 
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Denizcilik okullarında mezun olma 
koşulu olan toplamda güverte için 12 
ay, gemi makine işletme mühendisliği 
bölümü için 6 ay olan staj için meslek-
te kadın olmanın zorluluğu öğrencilik 
yıllarında ortaya çıkmaktadır. Ülke-
mizde birçok firma kadın denizci is-
tihdamını istememekte ve firmaların-
da stajyer olarak bile kadın denizcileri 
kabul etmemektedir. Böyle bir politika 
geliştirilmesinin sebebi iki sebepten 
ötürü olabilir, ilki hiç çalıştırmadığı 
için düzenlerini bozmak istememek 
diğeri ise çalıştırdıktan sonra fikrini 
değiştirip kadın denizciler ile ilgili ya-
şanan sorunları genele yaymakta ile 
kadın denizciler ile çalışmayı bırakan 
firmalardır. Ülkemizde deniz ticaret 
filomuzun karşılayacağından daha 
fazla sayıda mezun veren denizcilik 
okullarının olması ve yabancı bayrak-
lı yabancı sahipli gemilerde ise tam 
bir dışarıya açılım sağlanamaması 
da kadın denizci istihdamını daha da 
zorlaştırmaktadır. Yine kadın denizci-
lerin mesleklerinde yükselmesi erkek 
denizcilere oranla daha geç olmakta-
dır. İstihdam sorunu aşılsa bile; aynı 
gemide aynı koşullarda çalışan erkek 
denizcilere göre kadın denizcilerin 
daha fazla yıpranmasının en 

temel nedeni kadın çalışan sayısının 
gemide yalnız olmasıdır. İş saatleri 
dışında gemideki sosyal hayata çok 
fazla adapte olamaması, ayrımcılı-
ğa sebebiyet verebilen etkenler ara-
sındadır. Ayrıca bazı kadın denizciler 
gemi hayatına adapte olabilmek ve 
cinsiyetlerinin öne çıkarmamak için 
erkek gibi davranma rolünü de be-
nimsemektedirler ya da amirleri ta-
rafından özellikle gittikleri yabancı 
limanlarda bu şekilde davranmaları 
kendilerinden istenmektedir. Kadın 
denizciler meslekte kendilerini ispat 
edebilmek ve gemide mesleklerini 
icra edebilmek için adına kendilerine 
önerilen daha az ücreti kabul edebil-
mektedir.  Kadın denizcilerin güverte 
(Deniz Ulaştırma İşletme Mühendis-
liği) bölümünü seçip kaptanlık yap-
maları bir nebze kabul görürken, gemi 
makine işletme bölümünde olmalaları 
daha fazla yargılanmaktadır.

Sosyal hayattan uzakta olma, yuva 
kurma/çocuk yapma isteği, karada 
kariyer plan düşünceleri genç denizci-
lerin zihnini meşgul eden ortak bir so-
rundur. Bazı kadın denizcilerin en bü-
yük zaafiyeti mesleklerini kısa sürede 
yapmaları ve işverenlerin bu yüzden 

kadın denizcilere yatırım yapma is-
teğini azaltmaktadır. Erken gemi ha-
yatına veda eden kadın denizciler ya 
da hiç meslek tecrübesi olmayan ka-
dın denizciler karadaki bazı denizcilik 
firmalarında belirli bir noktaya kadar 
yükselebilmektedirler.

Denizcilik mesleğinde işverenlerin ka-
dın ve erkek denizcileri eşit perspek-
tiften değerlendirmesi gerekmektedir. 
Daha çok kadın denizcinin istihdam 
edilmesi ve gemide kadın denizci ça-
lışacak ise en az iki kadın istihdam 
edilmesi gerekmektedir. Cinsiyetine 
bakılmaksızın denizciliğin meslekten 
öte bir yaşam biçimi olduğu bilinmek-
tedir. Denizi ve denizciliği sevmeyen 
bir gemi insanının gemi üzerinde mut-
lu, huzurlu ve başarılı olması beklene-
mez. Mesleğini icra etmeye çalışan 
idealist çalışkan bir denizcinin önüne 
sadece cinsiyetinden dolayı set koy-
mak, engel olmak, işini yapma şansı 
vermemek ve yıllarca eğitimini aldığı 
işi yaptırmamak çok büyük bir haksız-
lıktır.  Özellikle görevde yükselme bek-
leyen kadın denizcilerin bir üst göreve 
geçmesi arkadan gelecek olan diğer 
kadın denizcilere ve denizcilik oku-
lunda okuyan öğrenciler için çok bü-
yük bir motivasyon kaynağı olacaktır.
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eleştirmek, otomasyona doğru giden 
bir dünya düzeninde ülkemizin en 
önde gelen ‘Denizcilik sorunları’ baş-
lığı altında toplanabilecek bir ihtiyaç-
tır. Kadın olmanın sektörde varoluş 
sancısı çektiği kanısındayım. Kadınlar 
erkeklerle eşit olarak değerlendirile-
bileceklerini bir platform oluşturmak 
çabasındalar. Asıl konu şu ki; böyle bir 
çabaya ihtiyaç duyulmadığı bir sektör 
düzeni, sektörde kadın-erkek ayrımı 
yapmadan her denizciyi ve denizcilik-
le iştigal eden kişiyi ileri taşıyacaktır.

Denizde kadın olarak var olma-
nın tabusu içten içe halen ken-
disini hissettirmekte. Sektör-
de yapılan çoğu etkinlikte ‘Kadın 
gücüne destek’ vurgulanıyor. Fakat 
bu vurgulamaya ihtiyaç olmalı mı?! 
Buna ihtiyacımız olmadığını his-
settiğimiz gün, kadının gerçekten 

güçlü olduğunu, denizin her alanında 
yeri olduğunu hissettirmiş olacağız.
Denizde kadın olmanın ‘zor’ oldu-
ğu kanısı son 10 yılda yıkıldıktan 
sonra, kadın denizcilerin sektördeki 
kara alanlarında toplumsal yargılarla 
karşılaşıldığı bir gerçektir. Bunların 
başında kendini bir kadın olarak ka-
nıtlama çabası gelmektedir. ‘Denizci 
kadın’ tabiri doğru olmamakla bir-
likte denizci denizcidir ve denizdeki 
sorunlar kadın-erkek ayrımı yapmaz. 
Kadın, kadın olduğu için denizde de 
karada da daha az sorun ile uğraş-
maz. Denizci gemide, ofiste, tersa-
nede vazifesini yerine getirmekle 
yükümlüdür. Kadının denizci olduğu 
için fazladan bir çaba harcamasına 
gerek yoktur. Bu işindeki performan-
sını etkileyen bir unsurdur. Bir sörve-
yör ya da güverte/makina enspektörü 
olun, sektörde bilginizle varsınızdır, 

Ulaşım ve nakliye, günümüzün eko-
nomik ve sosyal gelişiminde belki de 
en önemli ekonomik faaliyetlerdir. 
Deniz, her zaman deniz halklarının 
refahının kaynağı ve denizcilik odaklı 
ülkelerin ve uluslararası itibarının te-
meli olmuştur. Fakat bu temelde kadı-
nın yeri nedir? Denizleri kullanabilme 
kabiliyetine sahip olan ülkeler üzerin-
de büyük bir avantajın olduğu açıktır. 
Eğer denizcilik ve ulaştırma, insan 
kaynakları üzerinden ilerlemekte ise, 
öncelikle denizcilik ve ulaştırma faa-
liyetleri alanında iştigal eden firmalar, 
kuruluşlar, bir dizi kurumlar ve hat-
ta ilgili bakanlık, çoğunlukla erkekler 
düzeyinde olan sektör faaliyetlerinde 
kadına ne kadar yer verildiğini göz 
önünde bulundurmalılar. Veriler de-
nizcilik ve ulaştırma sektöründe ka-
dın segmentinin hala eksik olduğunu 
göstermektedir. Genellikle deniz faa-
liyetlerinin erkekler için tasarlandığı 
düşünülmektedir. Bununla birlikte ka-
dınlar, eğitim, ulaşım, ekonomi alanla-
rında eşit fırsatlar tanındığı takdirde 
kurumlarındaki profesyonel nitelikte 
tüm kararları ve yönetim işlevlerini 
benimseme ve uygulama becerisine 
sahiptirler. Modern teknik ve teknolo-
jik başarıların uygulanması, iş dünya-
sının bilgilendirilmesi, manuel işlerin 
yerini otomasyon faaliyetlerinin al-
ması, kadınların meslektaşlarıyla aynı 
iş kararlarını almasını ve uygulaması-
nı daha da kolay kılmıştır.

Ataerkil toplum düzeninde gelenek ve 
önyargılarla kuşatılmış, sektörde var 
olmak için direnen kadınlar olarak, 
gelmiş düzeni yıkmak değil amacımız; 
söz konusu önyargıları yıkarak düzeni 
daha modern, kadının varlığının içten 
içe yargılanmadığı bir düzen kurmak. 
Kadınlık bilincinin gelenekler aracılı-
ğıyla kuşaklar arası aktarımı sonucu 
denizcilik alanında ataerkilliğe hizmet 
eden geleneksel denizci modelini 
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kadınlığınızla değil. Kadın olarak bil-
ginizi hafife alan bakışlar maalesef 
ki hala var. Karadaki görevlerde ge-
mide kaynağın nereye yapılacağını 
bilmektir önemli olan, fiziksel güç 
kullanıp yapmak değil. Fiziksel güç 
erkeklere oranla az olduğu için kadı-
nın yeri ofis olmak zorunda değildir. 
Ancak, biyolojik konumdan, yani be-
lirli görevlerin fiziksel güç tarafından 
koşullanmış olmasına bakarsak, mo-
dernizasyon ve modern gemilerin ge-
nel teknolojisi sayesinde, kadın-ofis 
ezberi kısa zaman içinde bozulacaktır.

Ağırlıklı olarak gerek nüfusun bir kolu 
olan denizcilik meseleleri, kadınların 
hala bazı alanlarda yıkıcı olduğu dü-
şünülen sektörlerden biridir. Bugün 
genç kadınlar hedeflerine ulaşma 
yolunda büyük engellerle karşılaş-
maktalar. Örneğin; kadının hareketle-
rinden ve yapısından gelen davranı-
şında, konuşmalarında nazik, duyarlı 
hareket etmesinin, denizcilik şirket-
lerinde yeterince yırtıcı olamayacağı 
kanısı oluşturmuş durumda. Denizci 
olsun olmasın, kadın, işinin gereklilik-
lerini yerine getirmek için doğasından, 
kişiliğinden vazgeçmek zorunda ol-
mamalıdır. Sektörde yer edinmek için 
‘Erkek gibi ‘ şeklinde tabir edilen bir 
tavır içerisine bürünmek büyük kişilik 
problemlerine yol açmaktadır. Deniz-
cilik kültürünü almak okulda başlar ve 
erkek egemen bir denizcilik okulunda 
maalesef ki genç kadın denizciler öz 
benliklerini bir kenara bırakarak, var-
lıklarını kabul ettirmek için bu yolu 
seçerler. Fakat bilinmesi gereken 
bu tarz davranışlar başta kendileri-
ne olmak üzere, ilerde iş yaşamla-
rında olsun aile yaşamlarında olsun 

problemler yaratacağıdır. Bunun en-
gellemenin en güzel yollarından biri, 
okulda denizcilik eğitimi alan her ka-
dının, yine denizcilik sektöründe aynı 
yollardan geçen bir kılavuz bularak 
dayanışma ve destek ile bu sorunla-
rı kişiliğinden vazgeçmeden aşmaya 
çalışmasıdır. Kimse denize duyduğu 
sevgiyi, kendi benliğine tercih etmeye 
zorlanmamalıdır.

Kadın denizcilerin iradesini ve gü-
venlerini kaybetmeyecekleri kadar 
erken yaşlarda erkek meslektaşlarının 
yanında hayallerini gerçekleştirme, 
saygı duyulma ve eşit derecede olma 
çabalarında kendilerinde destek olma 
arzusunda deneyimlerini paylaşan 
birçok kadın denizcinin bulunduğu 
platform ve dernek bulunmakta. Bun-
ların en önemlilerinden biri de WIS-
TA’dır.

İkinci olarak denizcilik pazarın kü-
reselleşmesi temelinde birçok adım 
atılmış olmasına rağmen, birçok fir-
ma gerek karada gerek denizde kadı-
nı destekliyor görünse de işin iç yüzü 
çok daha farklı. Kadın denizci olmak 
reklam ve PR çalışmalarına alet edil-
meden, gerçekten o işin üstesinden 
kalkabileceğine inanıldığı için destek-
lenmelidir. Denizci olmak dünyadaki 
en güzel ve fedakârlık gerektiren mes-
leklerinden biridir. Bu fedakârlık hiçbir 
reklama malzeme olmadan, kadının 
iş gücüyle, yeteneğiyle var olduğu bir 
sektör olunduğunda, kadın denizcile-
rin daha aktif olarak çalıştıkları diğer 
dünya ülkeleri ile kendi yerimizi kı-
yaslamaya gerek duymayacağımız bir 
noktaya geleceğimize inanmıyorum. 

Kadınlar, sektörde önemli görevlere 
getirildikçe kadın ve deniz arasındaki 
bağları kuvvetlendirecektir. Örneğin, 
Türk denizciliğinin en önemli kuruluş-
larından biri olan Deniz Ticaret Odası 
ve şubelerinde yönetimde az sayıda 
kadın olması hatta bazı şubelerde 
hiç kadın olmaması, sektörde kadın 
denizcilerin ne kadar aktif olduğunu, 
onlara verilen fırsatları ve olanakları, 
sorunları hakkında ne kadar çözüm 
odaklı yaklaşılmasının istendiğinin 
durumunu ortaya koyar nitelikte.

Belirli tarihsel nedenlerden dolayı, 
denizcilik büyük ölçüde patriarkal 
kalmıştır. Kara sektöründe çalışan 
kadınlar, iş bulma olasılıklarıyla büyük 
ölçüde engellenmekte ve çoğunlukla 
cinsiyete dayalı kalıplaşmış standart-
lar tarafından istihdamı engellenmek-
tedir. Örneğin; sörveyör sektöründe 
kadın denizcilerin üst düzey yönetici 
pozisyonunda olması çok nadir bir 
olaydır. Ev işlerinin çoğunun kadın 
tarafından yapıldığı, bu durumun ön-
yargılara ve kadın-erkek işlerinin ta-
rihsel bölünmesine karşılık gelmesi 
ne ilginçtir.

Son olarak, zorlukların cesaretinizi 
kırmasına izin vermeyin. Kendiniz-
den her şeyi verin çünkü biz denizde 
erkekler kadar yetenekliyiz. Hepiniz 
içinizdeki enerjiden beslenin. İstik-
rarlı davranışlarınız ve tutumunuz 
çevrenizdekileri etkileyecektir. Sizin 
fikirlerinizle özdeşleşsen bir denizci 
kadın topluluğu olduğunu hatırlamak 
önemlidir. İçinizdeki enerjiden besle-
nin. Çünkü yeteneklerinizle kendinizi 
bile şaşırtacaksınız…
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Gitme zamanı geldi, ben veda demiyo-
rum!.. Yokluğunda neler yapacağımı, 
hedeflerime nasıl ulaşacağımı biliyo-
rum. Seninle geçirdiğimiz her zaman 
çok değerliydi, unutulmaz anlar. Sa-
yende anı yaşamayı ve anı bırakmayı 
öğrendim. Ben henüz öğrenciyim ama 
kendime hedefler koymayı yine geçir-
diğimiz zamanlarda senden öğren-
dim. Yokluğuna nasıl dayanacağımı 
bilemezken ben,  şimdi babam gelene 
kadar başarmam gereken işlerim var 
diye düşünüyorum.  Heyecanla plan 
yapıyorum, senin gibi önceliklerimi 
belirliyorum, hedeflerime ulaşabilir-
sem özgürüm, aynı senin mavi özgür-
lüğün gibi.

Mesleğinde olmazsa olmazındır mavi, 
babam. Senin mavin denizindir, hiç 
kimse engel koyamaz, değiştiremez. 
O mavide sen hayallere dalarsın, şi-
irler veya kitaplar yazarsın, huzur du-
yarsın ve en sevdiklerinle bir araya 
gelirsin, işte bende bu yüzden gittiğin 
denizlerde sevdim MAVİ rengi.

Sen gittin ya babam, annem arka-
daşlarıyla konuşuyordu, istemeden 
yanlarından geçerken kulak misa-
firi oldum. Annem üzüntüden öyle 
bir konuşmaya dalmış ki beni fark 
etmedi. Yoksa dikkat ederdi benim 
yanımda olumsuz konuşmamaya.

 “Çocuğu uzmana götürmeliyim, yine 
baba gitti, nasıl dayanacak bu çocuk. 
Kafasından neler geçiyor acaba? Hiç 
konuşmuyor, içine kapandı galiba” 
diyordu annem. Bunu duyan arkada-
şı da kendince Annemi teselli etmeye 
çalışıyordu. “Ekmek davası, gitmeye-
ne aş, iş, para yok” diyordu.

Odama çekildim,  üzgündüm, baba-
mın gitmesine değil annemin konuş-
malarına.

Biz çocuklar her zaman şartlar ne olur-
sa olsun karşımızda güçlü bir anne, 
güçlü bir baba görmek isteriz. Biz 
hayatta her türlü sorunu, annemizin 

ve babamızın, güçlü duruşundan, ver-
diği güvenle çözeriz. 

Bize hiçbir şey olmaz annem de ba-
bam da arkamda, destekçimiz deriz. 
Önemli olan birbirimizin duygusal ek-
sikliğini mutlak fark etmek ve hep bir-
likte tamamlanmak.

Mutluluğu paylaşarak çoğaltmak, 
hüzünleri paylaşarak azaltmak asıl 
olandır. Sizlere tavsiyem şu ki, mavi-
yi sevin; yaşam, düşünce, eş, iş, evlat, 
adına ne derseniz deyin. 

Gökyüzünün ve Denizin MAVİ sinde 
kalın. Huzurla kalın. 

Mavilere Yolculuk

KÖŞE

Serap Özay
Çocuk Gelişim Uzmanı

1972 Kayseri doğumlu olan Özay, 1993 yılı Gazi Üniversitesi çocuk 
gelişimi bölümünden mezun olmuştur. 1 yıl okul öncesi öğretmenliği 

ve 6 yıl okul öncesi müdürlüğü yaptıktan sonra 16 yıl kendine ait okul 
öncesi eğitim kurumunu işletti. Milliyet gazetesi Pembe Nar Köşe-
sinde yazarlık yapmakta olup halen Sarıyer Belediyesi Anaokulları 

Müdürü olarak görevine devam etmektedir. KOSDER İK Danışmanı ve 
Dernek Müdürü Tibet Özay ile evli olup 1 kız annesidir.
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Nisan - Haziran 2018
KOSTER PAZAR RAPORU &
DEĞERLENDİRMELER

Engin Koçak
ISTFIX Araştırma Müdürü

Mart başı itibariyle 850 puanı koruyan ISTFIX Bileşke Endeksi, nisan ayından sonra hızla güç kaybetti ve haliha-
zırda 640 puana kadar geriledi.

ISTFIX

ISTFIX Haftalık Birleşik Endeks 2008-2018 ISTFIX – Son 1 yıl
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1)Tahıl & Diğer Tarım Ürünleri

 

ISTFIX

Birleşik Devletler’de Federal Rezerv 
(Fed) Başkanlığı Janet Yellen’den Je-
rome Powell’a geçtikten sonra iki kere 
faiz artırımı gerçekleştirdi. Bu durum 
gelişmekte olan ülke ekonomilerinden 
sermaye çıkışı olarak kendini göster-
di. Dolar değer kazandı. Bu arada Fed, 
tahminlerinde yaptığı güncellemeye 
göre, Birleşik Devletler ekonomisinin 
2018 yılında yüzde 2,7 oranında bü-
yüme kaydetmesini bekliyor. 

Avrupa Merkez Bankası varlık alım-
larını yavaşlatacağını duyurdu. 
2015’ten bu yaran varlık alımlarıyla 
bilançosunu 2,5 trilyon arttıran AMB, 
bu senenin sonu itibariyle alımları-
nı Birleşik Devletlerde Fed’in yaptığı 
gibi kademeli olarak azaltmaya, 2019 
ve sonrasında ise faiz artımına doğru 
ilerleyebilir.

Bu arada, gerek 28 üye ülkeli Avru-
pa Birliği gerekse avro bölgesi, 2018 
yılının ilk çeyreğinde çeyreklik bazda 
yüzde 0,4 oranında büyüme gösterdi. 
Yıllık bazda bakıldığında ise büyüme 
oranı yüzde 2,5 oldu. 

Ticaret savaşı endişelerinin azalma-
ya başladığı noktada özellikle mayıs 
ve haziran aylarında yeni gelişmeler 
yaşandı. Birleşik Devletlerin müttefik-
leri olarak kabul edilen Avrupa Birliği, 
Meksika ve Kanada’ya tarife uygu-
lamaya başlamasının ardından bu 
ülkeler de karşı tedbir olarak benzer 
tarifeler uygulamaya koyacaklarını 
açıkladı. 

Türkiye’nin Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Şimşek, ülkedeki büyümenin 
ikinci yarıdan sonra dengelenme sü-
recine gireceğini belirtti. Nitekim yerel 
talebin zayıflaması bekleniyor. Şim-
şek, geçtiğimiz yıl içerisinde yüzde 7 
seviyesine ulaşan ekonomik büyüme-
nin ardından sıkı bir reform sürecine 
ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.
  
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı 
Christine Lagarde, kuruluşun küresel 
ekonomik büyümeye yönelik tahmin-
lerini koruduğunu ifade etti. Kuruluş 
küresel ekonomik büyümenin yüzde 
3,9 seviyesinde gerçekleşmesini bek-
liyor. Öte yandan Lagarde’a göre, her 
ne kadar küresel ekonomi şimdilik 
yoluna devam ediyor olsa da karanlık 
günler yaklaşıyor olabilir.

 Rusya Tarım Bakanlığı, Rusya’nın 
tahıl ihracat kapasitesini arttırarak 
ülkenin ihracat büyümesine daha çok 
katkı sağlamak istiyor. Bu doğrultuda, 
Kavkaz ve Azov limanlarında altyapı-
ya yatırım yapılabileceğini dile getirdi. 
Rusya’nın gelecek yıllarda tahıl ihra-
catlarını kademeli olarak arttırmayı 
planladığı biliniyor.

 Rusya, 1 Temmuz itibariyle başlaya-
cak olan 2018/2019 hasat döneminde 
en büyük buğday ihracatçısı konumu-
na yükselebilir. Rapora göre, Birleşik 
Devletler Tarım Departmanı (USDA), 
Rusya’nın önümüzdeki dönemde 36,5 
milyon ton buğday ihraç etmesini 
bekliyor. Bu miktar her ne kadar bu 
dönem gerçekleşmesi beklenen 39,5 

milyonluk buğday ihracat tonajının 
gerisinde kalsa da hala oldukça yük-
sek seviyede yer alıyor.

 2017/18 hasat yılının tamamla-
narak 2018/2019 döneminin başla-
masına günler kala Rusya’nın ilgili 
otoriteleri 2017/2018 döneminde 
toplam tahıl ihracatının 51,2 milyon 
tonu bulduğunu açıkladı. Bu rakam 
bir önceki döneme göre de yüz-
de 48’lik bir artışa tekabül ediyor. 

 Ukrayna, 2018 tahıl üretim pro-
jeksiyonunu değiştirmedi. Ülkenin 
hasat tahmini 60 milyon ton sevi-
yesinde yer alıyor. Ukrayna Tarım 
Bakanı, kış ve bahar tahıllarının du-
rumunda kayda değer bir değişik-
lik olmadığını bu nedenle tahmin-
lerin revize edilmeyeceğini açıkladı.
 
 Diğer yandan 1 Haziran itibariyle Uk-

rayna’nın tahıl ihracatları 36,7 milyon 
ton ile bir önceki hasat sezonunun 
4,8 milyon ton gerisinde yer alıyor. 
 
 Avrupa Birliği’nin 2017-2018 buğ-

day ihracatları mayıs ayı sonu iti-
bariyle 18,6 milyon ton ile bir önceki 
yılın aynı döneminin yüzde 18,4 al-
tında gerçekleşti. Durum buğdayı 
dahil bakıldığında ise ihracat yüz-
de 19,2 oranında gerileme kaydetti. 

NİSAN - HAZİRAN AYI 
EKONOMİ VE EMTİA 
HABERLERİ 

ISTFIX

2) Çelik & Hurda 

 Türk Çelik Üreticileri Birliği, Türki-
ye’nin çelik ithalatlarının 2018 yılının 
ilk çeyreğinde yüzde 4,4 oranında 
artış ile 4,2 milyon tona yükseldiğini 
raporladı. Yarı-mamül çelik ithalatları
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4) Petrol

3) Diğer

yüzde 18 oranında artış ile 1,5 mil-
yon tona yükselirken yassı çelik it-
halatı yüzde 2,1 oranında artış ile 1,5 
milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

 Türkiye’nin çelik ihracatları ise yıl-
lık bazda yüzde 6,3 oranında geri-
leyerek 6,4 milyon tona indi. Sade-
ce ABD’ye yapılan çelik ihracatları 
yüzde 48 oranında geriledi. Ana ih-
racat ürünü 2 milyon ton ile inşaat 
çeliği olurken bu ürünün ihracatın-
daki gerileme yüzde 14,7’yi buldu. 
 
 Ülke benzer şekilde 1 milyon ton 

seviyesinde sıcak haddelenmiş yassı 
çelik ihracatı gerçekleştirdi. Son dö-
nemde çokça sözü geçen 232. Kısım 
tarifeleri kapsamında Birleşik Devlet-
lere gerçekleştirilen ihracatlar, yüz-
de 68,1 oranında gerileme kaydetti.

 Cezayir’in Annaba bölgesinde 
yer alan bir çelik tesisinin yeniden 
devreye alınması bekleniyor. Kay-
naklara göre, 2015 yılında Ceza-
yirhükümetine devrolmadan önce 
Arcelor Mittal’e ait olan El Hajdar te-
sisinin Dubai merkezli Emarat Dzayer 

çelik şirketi ile ortaklaşa işletilme-
si ve genişletilmesi planlanıyor.  

 Yeni tesisin 1,3 milyon ton/yıl 
ham çelik kapasitesini tamamen 
kullanarak ray, profil, inşaat de-
miri ve boru üretmesi bekleniyor.

 Ukrayna İstatistik Kurumu’na göre, 
ülkenin hurda ihracatı yılın ilk beş 
ayında, bir önceki yılın aynı döne-
mine kıyasla yaklaşık 2 kat artış 
göstererek 250.000 ton seviyesi-
ne ulaştı. İhracatların dolar bazında 
kırılımına baktığımızda ise başlıca 
alıcılar yüzde 76,7 pay ile Moldova 
ve yüzde 22,1 pay ile Türkiye oldu.

 Bu arada yılın ilk dört ayında, Türki-
ye’nin hurda ithalatı yıllık yüzde 23,1 
artarak 7,3 milyon tona ulaştı. Türki-
ye’nin ana tedarikçileri 1.45 milyon ton 
ile Birleşik Devletler olurken, onu 1,1 
milyon ton ile Birleşik Krallık takip etti.

Cezayir El Watan gazetesi, şirketin, 
2020 yılında 5 milyon ton ihracat 
gerçekleştirmeyi hedeflediğini belirt-
ti. Aralık ayından bu yana Batı Afrika 
bölgesine toplam yedi sevkiyat ger-
çekleştirildi.

 Çin’in üre ihracatları, ihracat tarifesi 
uygulanan haziran 2013 seviyelerine 
kadar gerilemiş durumda bulunuyor. 
Son dönemde görülen ihracat düşü-
şü ise daha ziyade hükümetin, kirliliği 
önlemek adına hayata geçirdiği yeni 
uygulamalar ile üretim maliyetine 
bağlanıyor. Her ne kadar Çin piyasada 
olmasa da Doğu Avrupa’daki talebin 
gerilemesi, mart ayından bu yana fi-
yatlarda yaşanan gerilemenin ana se-
bebi olarak görülüyor.

 Petrol fiyatları geçtiğimiz dönem-
de ciddi dalgalanmalar gördü. Ni-
san ayında 2014 ortalarından beri 
en yüksek seviyeye çıkan ve 80 do-
lar/varile yaklaşan Brent, sonrasın-
da gevşeyerek 73 dolar/varile kadar 
geriledi ama haziran sonunda tek-
rar 78 dolar/varil seviyesini gördü.

 Çimento üreticisi Lafarge Ce-
zayir, 2018 yılında çimento ih-
racatına yöneleceğini açıkladı. 

NAVLUNLAR
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Karadeniz’de nehir tipi gemilerin nav-
lunları mart-mayıs geçişinde çok sert 
biçimde düştü. Bu düşüş diğer tonaj-
lara da yansıdı çünkü Dolar/TL ve do-
lar/Ruble paritelerinde dalgalanmalar  
ticareti zorlaştırdı. Genel olarak iyi

işler büyük oranda piyasa dışı 
(off-market) bağlanmaya devam edil-
di.

Baltık, Kuzeybatı Avrupa ve “Conti-
nent” tabir edilen bölgede navlun

lar da bahar ile beraber gevşemeye 
başladı ama genel olarak senenin ilk 
yarısı direnç vardı. Üçüncü çeyrekte 
ise mevsimsel eğilimleri takip etmesi 
bekleniyor. 
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Gemi yakıt fiyatları petrol fiyatlarına paralel biçimde son üç yılın zirvesinde dalgalanmaya devam etti.
5) YAKIT

ISTFIX

ISTFIX
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“Ey bu yurdum güvencesi, ana şalteri, yüce genlik!

Benden sana selam olsun.

Boş kalmasın o eller;

Birinde silah, diğerinde kalem olsun.”

 ...Ve işte o esnada, yani Feveran sisler arasında uzak-
lara doğru sürüklenip giderken, bindiğimiz bot ardında 
köpüklü dalgalardan bir iz bırakarak hızla kıyıya doğru 
yaklaşırken, benim de kalbime düştü birkaç sözcük. Ya-
şadıklarını arzulayan belki, belki de yadsıyan, ama her 
şeye rağmen içindeki o umutsuzluğu silip atarak: “Hayır! 
Hiçbir şey sona ermedi daha ve elbette bir çıkış vardır, bir 
yol üzerinde yürünüp gidecek. Öyle ki şaşıracaksın tanık 
olduğunda, bir mucize gibi önüne açılan kapıları gördü-
ğünde yada dilinden dökülen sözcükleri duyduğunda… 
çünkü gerçek yolculuklar, tam da yolların bittiği yerde 
başlar! Gerçek sözcüklerin de, tam da sözlerin bittiği yer-
de dudaklardan dökülmesi gibi...

YAMALI YELKENLİ GEMİ

 
GEMİ

Cemil Erdoğan

Ümit Aktaş

KİTAP

KİTAP 73www.kosder.net








