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Bölge Ticareti ve 
Değişen Dengeler

Hüseyin Kocabaş
KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli meslektaşlarım ve denizci dostlarım,

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği’nin (KOSDER) 
artık sektör tarafından iyice sahiplenilmiş hizmeti olan 
dergimizin yeni sayısıyla karşınızdayız. Yine koster arma-
törleri, işletmecileri ve hizmet verenleri merkeze koyduğu-
muz beraberinde tüm armatör ve denizcilerimizin istifade 
edeceği konuları dikkatlerinize sunuyoruz. 

Dünya genelinde yaşanan ekonomik krizle beraber koster 
piyasasının da döviz kuru dalgalanmalarından son derece 
olumsuz etkilendiği bir dönemi yaşamaktayız. Bu dönem-
de alıcı ve satıcılar arasında fiyat tutturmak çok zor oldu-
ğundan konuya pek az dahli olan armatör ve işletmeciler 
ciddi biçimde arada sıkışmış durumda. Piyasaların, gerek 
nehir/deniz tipi kosterler için gerek Avrupa’daki kosterler 
için gerekse Karadeniz ve Akdeniz için farklı sebeplerden 
aynı sonuçla karşılaştığını görüyoruz. Bölgemizde, İstan-
bul Navlun Endeksi’nin de (ISTFIX) analizlerinde sıklıkla 
söylediği üzere tahıl önemli bir yer tutuyor ve tahıl ticare-
tinin eksikliği navlunlara doğrudan yansıyor. 

Avrupa’da kuraklık hem hasatları hem dökme yük ticare-
tini hem de Avrupa’nın içlerinden nehirlere akan yükleri 
azalttığı için lojistik sıkıntılar baş gösterdi. Bu sıkıntıların 
azalmakta olduğunu, en azından beklentilerin bu yönde 
olduğu belirtiliyor, göreceğiz.

Global düzeyde değişen dengelerle birlikte, bölge tica-
retinde stratejik öneme sahip Türkiye ekonomisinin bu 
süreçten alnının akıyla daha da güçlenerek çıkacağından 
şüphe duymuyoruz. 

Beklentimiz ve dileğimiz; bu olumsuz havaya rağmen 
bünyesinde büyük bir ekonomik dinamiği barındıran ülke-
mizin, gelişimini hız kesmeden devam ettirmesi. Bu ba-
kımdan sektörümüz, içinde bulunulan bu durumu fırsata 
çevirip yeni projeler üreterek faydacı bakış açısıyla ülke 
ekonomisine katkı sağlamayı sürdürecektir.

Dergimize dönersek, önümüzdeki birkaç aylık dönemde 
denizciler ve sigortacıları arasında başlayacak görüşme-
ler öncesinde her iki tarafın da yararına olacak önemli bir 
konuyu ele aldık. Geçmişten günümüze deniz sigortaları 
konusunu irdeleyerek ve merak edilenleri konunun uz-
manlarına cevaplandırarak sektörümüzün siz değerli pay-
daşlarının dikkatlerine sunmaya çalıştık. 

Sektörümüzde çözüm odaklı ve faydacı bakış açısının en 
önemli temsilcilerinden olan KOSDER bu minvalde çalış-
malarını sürdürmeye devam edecektir. Sizlerden aldığı-
mız güç ve motivasyonla yapacağımız çalışmalar ışığında 
Türk denizciliğinin sadece ülkemizde değil uluslararası 
arenada da hak ettiği yere gelmesi en büyük amacımız ve 
temennimizdir. 

Adını her alanda tarihe altın harflerle yazdıran milletimiz 
bunun başka bir örneğini de 27 Eylül 1538 Preveze Deniz 
Savaşı ile bir kez daha dünyaya göstermiştir. Türk milleti-
nin Akdeniz’deki hakimiyetinin kök salmasına vesile olan 
Preveze Deniz Zaferi’nin 480. yıl dönümünü kutluyor, baş-
ta Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa olmak üzere 
tüm denizci kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle 
anıyoruz.

BAŞYAZI
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Meclis Başkanı Çakır,” Yanlış insanlar denizcilikten ayrılana kadar sektöre

İyi bir Personel Müdürü 
Nasıl Olmalıdır? 

 Meclis Başkanı Çakır,” Yanlış insanlar
denizcilikten ayrılana kadar sektöre 
zarar veriyor. Personel müdürlerinin 
liyakatli, yeterli, ehliyetli, tecrübeli ve 
aidiyet duygusuna sahip insanları ka-
zandırmaları gerekiyor.” dedi.

Organizasyonda söz alan Kaptan De-
niz Atıcı, denizcilik işletmelerinde per-
sonel departmanlarının çok özel bir 
yere sahip olduğunu ifade etti ve şöy-
le devam etti: “Personel müdürünün 
işletme sahiplerine olması gereken-
den daha yakın ve iç içe hatta şirke-
tin ortağı olacak kadar işin içerisinde 
olduğu yapıların çok daha parlak işler 
yapabildiğini gördüm… Personel mü-
dürünü Süpermen olarak görmemek 
lazım. O da piyasa şartlarına tabi”. 
Personel müdürünün kendini geliştir-
mesi için farklı disiplinlerle ilgili bilgi 
sahibi olması gerektiğine de değinen 
Atıcı, alışkanlıklarla ve bir öncekiler-
den görülenlerle yapılabileceklerin sı-
nırlı kaldığını da vurguladı. 

Koster Armatörleri ve İşletmecileri 
Derneği (KOSDER) “İyi bir Personel 
Müdürü Nasıl Olmalıdır?” konulu söy-
leşi düzenledi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) 
meclis salonunda 21 Eylül Cuma günü 
gerçekleştirilen söyleşiye DTO Meclis 
Başkanı Salih Zeki Çakır, Kocaeli Üni-
versitesi Denizcilik Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mu-
hammed Bamyacı, Türkiye Denizcilik 
Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı 
Erkan Dereli, KOSDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Kocabaş ve firmala-
rın personel müdürleri katıldı. 

Konuşmacı kadrosunu; Kaptan Beh-
zat Esinduy, Kaptan Deniz Atıcı ve 
Zekai Öz’ün oluşturduğu söyleşinin 
moderatörlüğünü Koster Armatörleri 
ve İşletmecileri Derneği Müdürü ve İn-
san Kaynakları Danışmanı Tibet Özay 
üstlendi. 

Açılış konuşmasından önce söz alan 
KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hü-
seyin Kocabaş, Babası Turgut Koca-
baş Beyefendinin vefatından dolayı 
taziyelerini eksik etmeyen sektör pay-
daşlarına teşekkürlerini iletti.

Toplantının içeriği hakkında katılımcı-
ları bilgilendiren Dernek Müdürü Tibet 
Özay bugüne kadar hep gemiadam-
larını ele aldıklarını belirterek şunları 
ifade etti: “Yeri geldi kendilerinden na-
sıl memnun kaldığımızı, zor anlarımız-
da nasıl destek olduklarını birbirimize 
anlattık. Gemi kalkarken palamar mo-
toru ile gemiden ayrılan personel de 
gördük. Yıllarca Uzakyol 2. Mühendis 
aradık durduk. Uykudan uyanıp eşine 
‘Senin yeterlilik 2. Mühendis mi’ diye 
soran arkadaşlarımız oldu içimizde.” 

HABER

Sorun olduğu zaman armatörlerin 
‘Nereden buldun bu adamı? diye per-
sonel müdürlerine sitem ettiğine de 
değinen Özay, bu yaşananlar ile birlik-
te bugünlere gelindiğini ve beraberin-
de bazı problemlerin de ortaya çıktığı-
nı söyledi. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır 
işveren olarak en büyük faturayı per-
sonel hatalarından dolayı ödediklerini 
ifade ederek şunları söyledi: “İşletme-
lerde en önemli birim insan kaynakla-
rıdır. Denizcilik sektöründe bu büyük 
önem arz ediyor çünkü gemiler hala 
insanlarla yönetiliyor. Robotlar ve ya-
pay zeka çıkana kadar bu böyle devam 
edecek. Denizciliğe insan kaynağı gi-
rişi ve gemiye gönderileceklerin se-
çimi özen gösterilmesi ve formasyon 
gereken bir iştir. İnsan kaynaklarının 
önemsenmeyişinin faturası ödeniyor.”

Bu ortamların iyiyi arayış adına sür-
dürülmesi gerektiğine dikkat çeken 
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Meclis Başkanı Çakır,” Yanlış insanlar denizcilikten ayrılana kadar sektöre

Eğitimin önemine dikkat çeken Kaptan 
Behzat Esinduy ise, “Her şeyden önce 
personel konusunun dünya denizcili-
ğinin en önemli konusu olduğunu ka-
bul etmemiz lazım. Personel müdürü 
24 saat iş başında olan bir insandır. 
Personel müdürü, insan psikolojisin-
den anlamazsa seçeceği personelle 
konuştuğu zaman onu anlamıyorsa 
yani bir kök eğitimi yoksa sıkı çalışma 
sistemi içerisinde kendini geliştirme 
imkanı yoktur. İşletmenin ve armatö-
rün desteği olmadan personel müdü-
rü kendini geliştiremez.” dedi.

Diğer bir konuşmacı Zekai Öz, firma-
ların çekirdek kadro oluşturmasında 
ve gemiadamı üretiminde ücret poli-
tikasının önemini vurguladı. Persone-
lin şirkette ne kadar para alacağını ve 
terfi edip edemeyeceğini bilmesi ge-
rektiğine dikkat çeken Öz, personelin 
o şirkete güvenmesi gerektiğini ifade 
etti.

Türkiye Denizcilik Federasyonu Yö-
netim Kurulu Başkanı Erkan Dereli de 
KOSDER’i tebrik ederek,”Aidiyet duy-
gusunu öncelikle armatöre anlatmak 
lazım. İnsan kaynaklarıyla ilgili öğreti-
leri ve eğitimleri öncelikle armatörlere 
vermeliyiz. Piramitin en tepesinden 
aşağı doğru iner bu mesele. Önce biz 
armatörü eğitmeliyiz. 

Bu koltuklarda aslında önce onlar ol-
malı. İnsan idaresinin ne olduğunu, 
gemide çalışan insanın nasıl bir ha-
let-i ruhiye sahip olduğunu, bir insan 
olarak hangi etkenlerden farklı farklı 
etkilendiğini, empati yapmasını öğret-
memiz ve anlatmamız lazım. Eğer ar-
matör bu bilince ulaşabilirse o zaman 
insan kaynakları sorumlularımızın da 
işleri çok daha kolay olur.” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Kapanış konuşması için kürsüye çı-
kan Kocaeli Üniversitesi Denizcilik 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğ-
retim Üyesi Muhammed Bamyacı,
”Çok güzel konulara değinildi ve tec-
rübeler paylaşıldı. Güverte ve maki-
ne ile ilgili içerik geliştirmesinde çok 
fazla sıkıntı yok yani bunlar zaten 
IMO kurallarına göre belirlenmiş ama 
deniz işletmeciliği ile ilgili bir sıkıntı 
var. Bu konuda dört başı mamur ya-
zılmış çağdaş denizcilik eğitim ma-
teryalleri ile desteklenmiş kitap yok. 
Böyle bir kitap yazımını sektörün de 
desteklemesi gerektiğine inanıyorum. 
Her şeyden önce insan kaynaklarıy-
la ilgili bir çalışma yapalım diyoruz.
Öncelikle hangi kriterle bir seçim 
yapacağız...Bunun için çeşitli ma-
tematik programlama teknikleri var.  
Kriter ve aday sayısı arttıkça kriter-
lerin ağırlıklarını belirlemek, adayları

bu ağırlıklarla eşleştirmek bilgisayar 
desteği olmadan biraz zor oluyor.” 
dedi.

Sorunların çözümü adına öneride 
bulunun Bamyacı sözlerini şöyle sür-
dürdü:” Personel yöneticileri ve bu 
işe kafa yoran arkadaşlarımız firma 
sahipleri de olabilir bu işin içerisin-
de. Biz her şeyden önce bu kriterleri 
belirleyelim. Sonra temel kriterler ha-
linde gruplandıralım ve bunların alt 
kriterlerini de oluşturalım. Bu kriterleri 
şirket sahiplerine, personel müdürle-
rine ve personele göstererek bir de-
ğerlendirme yapmalarını sağlayalım. 
Ön deneme çalışmasından sonra kri-
terleri ağırlıklandıralım. Kaptan, Baş 
Mühendis, 2. Kaptan ve hatta karada 
personel seçerken hangi kriterler kul-
lanılacak bunun bilimsel çalışmasını 
yapalım.”

Bamyacı, eğitimde önemli konular-
dan bir tanesinin de vaka; örnek olay 
olduğunu ve örnek olayları çözerken 
öğrenciyi tanıma imkanının ortaya 
çıktığını söyledi.

Kapanış konuşmasının ardından ko-
nuşmacılara plaketlerinin takdimiyle 
toplantı sona erdi.
 

HABER 9www.kosder.net



..

“Denizciliğimizin İhtiyacı Neyse 
Biz Onu Değerlendireceğiz”

hedefimiz, bir üniversite ya da bir fir-
manın, en az üç alanda insan kaynağı 
odağıyla bize gelmesi” dedi.

Verilecek burs miktarının bilim ku-
rulunda kararlaştırılacağını söyleyen 
Mandal, projede çalışacak akade-
misyenlerin aklının sadece o projede 
olması gerektiğini, bir tarafta doktora 
yaparken bir tarafta da geçim derdi ile 
uğraşmamaları gerektiğini vurguladı.

Projeye verecekleri destekle ilgili de-
tayları açıklayan Mandal “Dört yıllık 
eğitimin yüzde 75’i TÜBİTAK bursu ile 
karşılanacak. Yüzde 25’i ise firma ta-
rafından karşılanacak. Bunun nedeni 
devletin kaynağının yetmemesi değil, 
firmanın projeyi ve öğrenciyi sahip-
lenmesini istememiz. Aynı zamanda 

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) 
Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplan-
tısı’na konuk olan TÜBİTAK Başkanı 
Prof. Dr. Hasan Mandal önemli açık-
lamalarda bulundu.

“Oluşturulacak platformlardan biri-
nin denizcilik meslek örgütüne ait 
olmasını isteriz” 

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal ilk konuşmacı olarak kürsü-
de söz aldı. Koster Filosu Yenileme 
Projesi’nde hem talep eden, hem de 
durumu değerlendiren noktasında 
olduklarına dikkat çekerek sözlerine 
başlayan Mandal, “O yüzden biz iste-
dik ki, sektörün öncelikleri bize iletil-
sin ve biz TÜBİTAK olarak bu talepleri 
nasıl daha karlı hale getirebileceğimizi 
araştıralım. Çünkü sektörün kısa sü-
rede daha fazla ARGE yapan bir sektör 
olmasını arzu ediyoruz” dedi.

Projeleri eyleme dönüştürecek iş mo-
deli üzerinde çalışılması gerektiğini 
vurgulayan Mandal, iki önemli konuya 
dikkat çekerek şöyle konuştu: “Bunun 
bir tanesi ülkemizin olmazsa olmazı 
olan 2023 hedefleri kapsamında ni-
telikli bilgi ve nitelikli insan ihtiyacıdır. 
Sadece bilgi ve insana değil, nitelikli 
bilgi ve nitelikli insana ihtiyacımız var.” 
Nitelik kavramının içi doldurulması 
gereken bir konu olduğunu vurgulayan 
Mandal sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer

HABER

nitelikli bilgi üretmek istiyorsak ve 
ARGE tabanında çalışıyorsak, her 
türlü nitelikli insan kaynağına ihtiya-
cımız vardır. Konu ARGE boyutunda 
değerlendiriliyorsa, Türkiye’nin ihtiyaç 
duyduğu alanların bir diğeri de dokto-
ralı insan kaynağıdır. İddialı projeler 
yapılacaksa doktoralı insan kaynağı 
sadece akademiye değil, iş dünyasına 
da hareketlilik getirir.”

“Hafta başında Türkiye’de ilk kez sa-
nayi doktorası olmalı diye ilan ettik” 
diyerek proje ve burs kıstasları ile il-
gili de konuşan Mandal, üniversite ve 
firmaların TÜBİTAK’a projeyle gelme-
lerini istediklerini belirtti. Mandal “Bu 
noktada diyoruz ki; yalnızca birey-
lerden bir şey bekleyemeyiz, projeler 
oluşturmalıyız. Bununla ilgili olarak 
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teknolojik bir yol haritası üzerine ku-
rulması amacını taşıdığını söyledi.
“Denizciliğimizin ihtiyacı neyse biz 
onu değerlendireceğiz. Onun için bu 
platformun oluşturulması için altı ay 
ya da bir yıl gibi bir süre vereceğiz. 
O platformun çalıştırılma yöntemi ve 
hangi projelerin çalıştırılacağı bize 
söylenince takip eden dört yıl içerisin-
de de, eğer o platform bizden uygun-
luğunu almışsa, platforma 50 milyon 
TL destek vereceğiz” diyen Mandal, 
Türkiye’nin gelecekte iddialı bir nok-
taya gelebilmesinin tek bir firmaya 
yatırım yaparak değil, o firmanın eko-
nomik paydaşlarını bir arada tutacak 
bir platform modeliyle mümkün olabi-
leceğini vurguladı.

Mandal, oluşturulacak bu 10 plat-
formdan birinin denizcilik meslek 
örgütünün önerisiyle önlerine gel-
mesini istediklerini belirtti ve söz-
lerini “Bu platformun yaşaması ve 

uzun vadede devam edebilmesi çin 
en önemli ihtiyacımızın insan kayna-
ğı olduğunu düşünüyoruz. O insan 
kaynağının yetiştirilmesi de bir dört 
yıllık süreç gerektiriyor. Tabii bunla-
rın hepsi akademik bakışın iş dün-
yasıyla buluşmasıyla meydana ge-
lebilecek şeyler. Bizim için sektörle 
bir yere gelmek önemli. Parça parça 
dinlediğimiz zaman herkesin kendi 
önceliği var ama bunu sektör çatısı 
altında gerçekleştiriyor olmak bize 
bütüncül bir bakış açısı veriyor. Bu-
radan gelecek görüşlerin çok etkili 
olacağını düşünüyorum. Bu duygu 
ve düşüncelerle tekrar davetiniz için 
teşekkür ediyorum” diye noktaladı. 

Toplantının ardından İMEAK Deniz 
Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih 
Zeki Çakır ve İMEAK Deniz Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer 
Kıran, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ha-
san Mandal’a teşekkür plaketi verdi.

bu arkadaşlarımızın başarı ölçütleri 
kapsamında mecburi hizmetleri ola-
cak ve öğrencinin doktorasını bitirdi-
ğinde istihdam sonrası takip eden 3 
yıl içerisinde maaşının yüzde 40’ı TÜ-
BİTAK tarafından ödenecek. Bu mik-
tarı, diyelim ki üniversitede birden çok 
firma aynı projede yer alıyorsa, reka-
bet ortamı yaratıp daha cazip hale ge-
tirmek için yüzde 60’a kadar çekmeyi 
düşünüyoruz. Bunun insan kaynağını 
geliştirme sürecine katkıda bulunaca-
ğını düşünüyoruz” dedi.

“Denizciliğimizin ihtiyacı neyse biz 
onu değerlendireceğiz”

Eylül ayına kadar değerlendirme-
yi düşündükleri 10 tane büyük te-
matik platform oluşturmayı he-
deflerini belirten Mandal, buradaki 
fikrin ise üniversite, sanayii ve ilgili 
meslek odası arasındaki ara yüzün 
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İstanbul Boğazı için 8 Yeni Kural

İstanbul ve Çanakkale boğazlarından 
geçen gemilerin uymaları gereken 
deniz trafik kurallarına yenileri eklen-
di. Karaya oturan gemilere artık Kıyı 
Emniyeti müdahale edecek. Gemiler 
köprü ayaklarına 100 metreden fazla 
yanaşamayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncü-
lüğünde yürütülen çalışmalar sonu-
cunda Türk boğazlarından geçişler-
le ilgili risklerin artması ve güvenlik 
nedeniyle yeni kurallar getirildi. Artık 
üzerinde yük olarak askeri gemi taşı-
yan ticari gemiler de Boğaz geçişlerini 
askeri gemi statüsünde tamamlaya-
cak. Daha önce karaya oturan gemi-
ler için kaptanın kendi kurtarma planı 
bekleniyor,

Kaptana Boğazlarda en fazla 6 saat, 
Marmara Denizi’nde ise 48 saat bek-
leme süresi veriliyordu. Şimdi bu dü-
zenlemeden vazgeçildi. Yeni getirilen 
kuralla gemi eğer karaya oturmuş ise 
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekip-
leri kılavuz kaptan, su altı sörveyleri, 
dalgıçları ve balık adamlardan oluşan 
uzman bir ekiple inceleme yaparak ra-
por oluşturacak.

Liman başkanlığınca gemiye resen 
kurtarma hizmeti verilecek. Kurta-
rılma işleminden sonra adli ve idari 
tedbirler kaldırılmadan, idari tahkikat 
tamamlanmadan kurtarma bedeli ve 
çevreye verilen zararlar ödenmeden 
veya bu konularda teminat vermeden 
geminin seferine müsaade edilme-
yecek. Kaptanlar Boğazlara 3.2 km 
kala gemisindeki güvenlik ve teknik 
donanımını içeren listeyi liman baş-
kanlıklarına (İstanbul ve Çanakkale) 
bildirecek. 300 metreden uzun yolcu 
ve konteyner gemileri Boğazlara gir-
meden en az 10 gün önce bilgi vere-
cek. Gelişigüzel geçiş yapamayacak. 

“Bunlar Devlet Gemisi”

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, tica-
ret gemilerinin askeri gemi statüsünde 
geçişi ile ilgili VATAN’a konuştu: “Tür-
kiye haklı olarak güvenliğini sağlamak 
için böyle bir madde koymuştur. Bu-
nun örneğini biz 8 Ağustos 2008’ de 
Rusya ile Gürcistan arasındaki Osetya 
Savaşı’nda yaşadık. ABD, bizim devlet 
gemisi dediğimiz gemilerle Boğazdan 
askeri malzeme geçirmek istedi. Dev-
letimiz devlet gemisi sayılacağı için 
bu gemilerin Boğazlardan geçişine 
karşı çıktı. Ticaret gemilerinin askeri 
gemi statüsünde sayılması gerektiği-
ni söyledik. Hatta daha da açılarak bu 
tarz ticaret gemilere, askeri malzeme 
taşımaları halinde askeri gemi statü-
sünde geçiş yapar denilebilir. Çünkü 
bu gemiler ülke donanmalarına hiz-
met ediyor. Yani yardımcı devlet ge-
misi niteliği taşıyorlar.

“100 Metreden Fazla 
Yaklaşamayacaklar”

Eklenen geçici bir madde ile halen 
yapım aşamasında olan 1915 Çanak-
kale Köprüsü inşaatı nedeniyle büyük

gemilerin geçişleri bazı kurallara bağ-
landı. Buna göre daha önce 250 metre 
üzeri gemiler için uygulanan kural 200 
metre ve üzeri olan tankerler için ye-
niden düzenlendi. Bu gemiler boğazı 
gündüz geçebilecek. Tankerler boğa-
za girdiğinde karşı yönünde 150 metre 
ve üzeri başka bir tanker ile ya da 200-
300 metre arası kuru yük gemisi ya da 
yolcu gemileri ile Nara ve Kilitbahir 
dönüşünde karşılaştırılmayacak. Ge-
milerin öndeki yavaş gemiyi geçişi 
trafik merkezin kurallarına göre ola-
cak. Gemiler gerek Çanakkale’de yapı-
lacak olan köprü ayakları gerekse İs-
tanbul Boğazı’ndaki köprü ayaklarına 
100 metreden fazla yanaşamayacak.
Yapılan ilave madde ile LPG yüklü 150 
metre üzerindeki gemilerin boğazlar-
dan geçişleri gündüz, kılavuz kaptanlı, 
römorkör eşliğinde yapması şartına 
bağlandı. Boyları 150-200 metre ara-
sı olan LPG gemilerinin en az 60 ton 
çeken, 200 merte üzerinde olan gemi-
leri ise en az 90 ton çekebilen römor-
körlerin eşliğinde geçebilmesi kuralı 
getirildi. Nükleer güçle çalışan ya da 
nükleer atık taşıyan gemilerin geçiş 
şartları da denizdeki akıntı verileri göz 
önünde bulundurularak tek yönlü ola-
rak yapılacak.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan ve beraberindeki heyet 
İMEAK Deniz Ticaret Odası’nı (DTO) 

ziyaret etti. Denizcilik sektörünün so-
runlarının ele alındığı ziyarette karşı-
lıklı fikir alışverişinde de bulunuldu. 

Mehmet Cahit Turhan 
İMEAK Deniz Ticaret 
Odası’nı Ziyaret Etti



Piri Reis Üniversitesi’nin Yeni Akademik Yılı 
Açılış Töreni Gerçekleştirildi

deniz ülkesiyiz. Nüfusumuzun yüzde 
50’si de kıyı şeritlerindeki şehirleri-
mizde yaşamakta. Biz Akdeniz havza-
sındayız. Akdeniz havzası; Karadeniz, 
Ege Denizi ve Adriyatik dahil okyanus-
lar ve denizlerin bir parçası. Yüz ölçü-
mü olarak da yüzde 1’e sahip dünya 
denizleri ve okyanusları arasında. Bu 
Akdeniz havzasının deniz ulaşımından 
payı yüzde 25’in üzerinde. Türkiyemiz 
Akdeniz havzasında en uzun kıyı şe-
ridine sahip egemen devlettir. Akıl ve 
alın teri ile var gücümüzle çalışarak 
hep beraber bu pastadan pay almayı 
hedeflemeliyiz.” yorumunu yaptı.

“Mükemmel derken iyiyi 
kaçırmayalım”

Türkiye dünyanın en büyük 10 eko-
nomisi arasına sokma hedeflerinin 

24 Eylül Pazartesi günü gerçekleş-
tirilen Piri Reis Üniversitesi 2018-
2019 akademik yılı açılış törenine; 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Selim Dursun, Piri Reis 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral 
Erdoğan, Yıldız Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Tuzla 
Kaymakamı Ali Akça, Kıyı Emniyeti 
Genel Müdürü Hızırreis Deniz, İMEAK 
Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı 
Salih Zeki Çakır, Piri Reis Üniversite-
si eski Rektörü Prof. Dr. Osman Kamil 
Sağ, ,Tuğamiral Yalçın Payal, İstanbul 
Liman Başkanı Muhammed Erdoğan, 
Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı 
Cem Melikoğlu, GEMİMO Başkanı Fe-
ramuz Aşkın, Deniz Ticaret Odası Yö-
netim Kurulu Üyeleri, STK temsilcileri, 
eğitimciler, öğrenciler ve çok sayıda 
sektör temsilcisi katıldı.

“Yüzümüzü denize dönmeliyiz”

Törende konuşan Ulaştırma ve Altya-
pı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selim 
Dursun Denizlerin insanlar için öne-
minin kelimelerle ifade edilemeyece-
ğine belirterek, “Geçmişte olduğu gibi 
gelecekte de denizler insanlığın vaz 
geçilmez hayat alanını ve ekonomik 
mücadele zeminini oluşturacaktır. 
Ülkemizin bu manada denizlerden 
ve denizcilikten gelecekte beklenti-
si çok fazladır. Coğrafi durumumuz, 
iklim şartlarımız öylesine güzel bir 
deniz ülkesi var ki atalarımız burayı 
bize yurt edinmiş. Sadece yaşayan 
nesillere değil gelecek nesillere gü-
zel bir emanet bırakmıştır. Üzerinde 
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yaşadığımız coğrafyanın denizci ol-
mayan, denize sırtını dönen tarihte de 
milletleri affetmediğini biliyoruz. Tam 
anlamıyla yüzümü denize döneceğiz. 
Devleti ve milletiyle denizci olması, 
bir deniz ülkesi olması halinde yaşa-
dığımız coğrafyanın jeopolitik bir güç 
merkezi olması çok çok önemlidir. Her 
alanda da denize ve denizciliğe vere-
ceğimiz önem ölçüsünde Türkiye’miz 
de büyüyecek ve güçlenecektir.” diye 
konuştu.

Denizin doğal otobanından ve ge-
niş kapasiteli ulaşım imkanlarından 
ne kadar istifade edebildiğimizi ay-
rıca denizlerin sunduğu çok zengin 
kaynaklardan, ekonomik zenginlik-
ten, ticaretinden ve bereketinden ne 
kadar faydalandığımızın muhase-
besini yapmalıyız diyen Dursun,”Sı-
nırlarımızın yüzde 70’i denizlerle çev-
rili.Bulunduğumuz coğrafyada da bir 
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olduğunu ifade ederek, şunları kay-
detti:”Sizlerin de bu hedef için katkısı 
diğer sektörlerden biraz daha fazla 
olacak. Bunun için de denizcilik ile 
ilgili eğitim kurumlarımız çok özel bir 
misyona sahip. İşimizin severek ya-
parsak ve hakkını verirsek başarının 
gelmesi kaçınılmazdır. Mükemmel 
derken iyiyi kaçırmayalım. Güzel, kü-
çük işlerle de mükemmele gideceği-
mizi unutmayalım. Ekonomik savaş 
dünya kurulduğundan beri var. Biz 
içinde bulunduğumuz her şartı kül-
lerinden yeniden doğarak aşmış bir 
milletin torunlarıyız. Bizden sonraki 
nesillere emanet ederken daha rahat 
daha ferah yaşamalarını düşünerek 
bizlere emanet edilen vatanın hak-
kını veririz diye düşünüyorum. Cum-
huriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün “Denizciliği Türk’ün 
büyük milli ülküsü olarak benimseyip, 
başarmamız lazım” sözüyle bu şuurla, 
yenilikleri, ilmin, irfanın, teknolojinin 
tüm imkanlarını kullanarak ülkemi-
zi başarıdan başarıya koşturacağız. 
Buna mecburuz.”

“Sorunların çözümü için akademik 
çalışmalara destek verilmeli”

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) 
Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ise, 
genel olarak denizcilik sektörünün 
üniversitelerden ve özelinde de Piri 
Reis Üniversitesi’nden beklentisi 
oldukça yüksek olduğunu belirte-
rek, ”Üniversitemiz, İMEAK DTO’nun 
takriben 9 bin aktif üyesinin mad-
di ve manevi desteği ile 10 yıl önce

kurulmuştur. Bunca üyenin oluşturdu-
ğu ekonomiden ayırdığı kaynakla ve 
büyük fedakarlıklarla ortaya çıkarılan 
bu altyapılar tarihteki çok meşhur bir 
sadrazamın deyişini, haklı çıkartacak 
şekilde “Yelkenleri atlastan, halatları 
ibrişimden” misali olabilecek en yük-
sek harcamalarla yerine getirilmiştir. 
Neredeyse başka hiçbir projeye ve 
muadili eğitim kurumlarına kaynak 
bırakılmaksızın bu yapılara aktarım 
yapılmıştır. Bu gerçek doğrultusunda 
üniversitemizden beklentilerimizin de 
bu oranda yüksek olması normal ve 
haklı karşılanmalıdır.” dedi.

Öğrencilerden Türk ve dünya deniz-
ciliğine sıçrama yaptıracak projeler 
ortaya koymalarını beklediklerini ifade 
eden Çakır şunları kaydetti: “AR-GE 
ve deniz teknolojileri alanında büyük 
hamleler yapmak, diğer bir deyişle; 
akademik kadromuzdan ve öğrencile-
rimizden başımıza icat çıkarmalarını 
bekliyoruz. Denizcilik öğrencilerinin 
staj sorununun temelden çözülmesi, 
denk bütçelere sahip diğer üniversite-
ler seviyesinde yayın yaparak ilk 10’lar 
hedeflenmelidir. Denizciliğimizin biri-
ken sorunlarının çözüm yollarını or-
taya koyacak akademik çalışmalara 
destek verilmelidir, listeyi uzatmak 
mümkün.”

Çakır, DTO olarak üniversite ile sanayi 
iş birliğini güçlendirmeye çalışacak-
larını vurgulayarak sözlerini şöyle ta-
mamladı:” Özellikle denizcilik eğitimi 
veren üniversitelerimizin ilgili fakül-
te ve yüksek okullarının temsilcileri, 
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve 

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve ida-
remizle birlikte bir çalıştay düzenle-
meyi hedeflemekteyiz. Yeni eğitim ve 
öğretim yılınız hayırlı olsun. Başarıla-
rınızın daim olması için Deniz Ticaret 
Odası’nın desteğinin arkanızda olaca-
ğını bildirmek isterim. Rabbim yar ve 
yardımcınız olsun.

“Öğrencilerimiz çağın gerektirdiği 
eğitimleri almaktadır”

Törenin açılış konuşması için kürsüye 
çıkan Piri Reis Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Oral Erdoğan şunları söyle-
di:”Üniversitemiz kurulduğu günden 
bu yana denizcilik eğitiminde yenilik-
lerin ve farklılıkların merkezi olmuştur. 
Eğitimi daha kaliteli hale getirmek için 
üniversitemizde iler düzeyde simü-
latör merkezi kurulmuş, öğrencile-
rimizin kimseye zarar vermeden bir 
gemi nasıl kullanılacaksa öğrenmeleri 
mümkün hale gelmiştir.” 

Piri Reis Üniversitesi’nin çok ileri tek-
noloji ile donatılmış eğitim havuzuyla 
Avrupa’nın önde gelen merkezlerin-
den olduğuna dikkat çeken Erdoğan, 
“Her türlü olumsuz hava ve deniz ko-
şulunu bu havuzumuzda bir kumanda 
merkezi aracılığıyla öğrencilerimize 
sağlamaktayız. Mühendislik Fakül-
tesinde uyguladığımız öğrenci odaklı 
ve proje temelli eğitimlerle yetkin ve 
nitelikli mühendisler yetiştiriyoruz. 
Daha şimdiden mezun öğrencilerimiz 
önemli şirketlerde işe başlamış bu-
lunmaktadır.” dedi.
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Preveze Deniz Zaferi’nin 
480. Yıl Dönümü Kutlandı

Preveze Deniz Zaferi ve 
Deniz Kuvvetleri Günü’nün 

480’inci yıl dönümü 
nedeniyle Barbaros 

Hayrettin Paşa Anıtı’nda 
tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Oramiral Adnan Özbal’ın yayınlamış 
olduğu mesajlar okundu. Konuşmala-
rın ardından Kuzey Deniz Saha Komu-
tanı Tümamiral Tayyar Ertem anıt özel 
defterini imzaladı. Tören, Barbaros 
Hayrettin Paşa’nın Türbesi’nin ziyaret 
edilmesi ve türbe anıt defteri imzalan-
masıyla sona erdi.

Törene, Kuzey Deniz Saha Komuta-
nı Tümamiral Tayyar Ertem, İstanbul 
Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu, 
İBB Çevre Koruma Daire Başkanı Fuat 
Alarçin, Beşiktaş Kaymakamı Önder 
Bakan ile askerler katıldı.Tören, Bar-
baros Hayrettin Paşa Anıtı’na çelenk 
konulması, sancağın silistre eşliğinde 
toka edilmesiyle başladı. Saygı duru-
şu ve tören mangasının saygı atışın-
dan sonra İstiklal Marşı okundu.
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Çalıştayın açılış konuşmasını yapan 
Türkiye Denizcilik Federasyonu Baş-
kanı Erkan Dereli, Türk gemiadamla-
rının yabancı sahipli yabancı bayraklı 
gemilerde daha fazla çalışabilmesi 
gerektiğini vurguladı.

Erkan Dereli, “Türkiye Armatörler Bir-
liğimizin yapmış olduğu bir istatistik 
bağlamında Türk sahipli yabancı bay-
raklı gemi sayısı 12 Ocak 2018 itiba-
riyle 840 adet olup 18 milyon 500 bin 
DWT civarındadır. Türk sahipli Türk 
bayraklı gemi sayısı 974 adet olup 7,5 
milyon DWT mertebesindedir. Ocak 
2018’den itibaren Türk gemiadamla-
rının yabancı personele dönüşmesi 
tabii ki gelecek adına çok olumsuz bir 
dönüşümdür. Ancak şunu göz ardı et-
meyelim; bir Türk gemi adamının bağ-
lantılı olduğu bakanlıklar Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sa-
vunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakan-
lığı ve YÖK kuruluşudur. Bakanlıklara, 
sosyal akçeli konular, sosyal güvenlik 
konuları, askerlik konusu da dahil ol-
mak üzere eğer bir bütüncül rapor çı-
karılamazsa, ki bu raporun verileri bu-
gün iki oturumumuzda dile getirilecek, 
ben o zaman Türk gemi adamlarının 
geleceğini pek parlak görmüyorum. 
Bunu da üzülerek söylüyorum.”dedi.

Organizasyonda kürsüye çıkan İMEAK 
Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı 

TÜRDEF, Denizci STK’lar Çalıştayı Düzenledi
Piri Reis Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya; Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, İMEAK 
Deniz Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Başaran Bayrak, Burak Akar-
taş ile Şadan Kaptanoğlu, STK temsilcileri, sektör paydaşları ve öğrenciler katıldı.

Salih Zeki Çakır ise, Deniz Ticaret 
Odası’nın sektöre katkılarının devam 
edeceğini söyledi.

Denizcilik sektörünün aradığı nitelik-
te personel bulmakta zorluk çektiğini 
belirten Çakır şunları kaydetti: “Ge-
nelde ülkemizde işsizlik oranı yüksek. 
Özelde de genç işsizlik oranı yüksek. 
Öte yandan hem Türk denizciliği ola-
rak hem de dünya denizciliği olarak 
da bir istihdam açığından bahset-
mekteyiz. Bir tarafta işsizler ordusu 
var diğer tarafta da aradığı nitelikte, 
kalitede insan kaynağı bulamayan 
Türk ve dünya denizciliği var. Bu çe-
lişkiyi ortadan kaldıracak çalışmalar 
kısmen geçmişte yapıldı ama daha 
detaylı ve benzeri çalışmalara ihtiyaç 
var. Bu konuda çok ciddi farkında-
lık oluşturmamız gerekir. Bu çalıştay

zannederim bu konuya önemli bir kat-
kı sunacaktır. Buradan ortaya çıkan 
sonuçlar idareyle, Deniz Ticaret Oda-
sı’yla ve ilgili paydaşlarla paylaşılarak 
çözüm yoluna gidilecektir.”  

Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Oral Erdoğan da teknik işlerin yanın-
da finansal konularla da ilgilenilmesi 
gerektiğini ifade ederek: “Şirketler, 
Üniversiteler veya Sivil Toplum Ku-
ruluşları dövizin bu yüksek seviyede 
seyretmesinden dolayı kendi tükettik-
leri alanlarda yüksek bir maliyetle kar-
şılaşacaklar, daha da karşılaşmaya 
devam edecekler. Böyle bir ortamda 
sürdürülebilirliği sağlamak için sade-
ce teknik işlerle uğraşmak yetmiyor. 
Finansal boyutlarla da çok yakından 
ilgilenmekte fayda var diye düşünü-
yorum.” diye konuştu.
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ERHAN GÖÇMEN
Gemi Kiralama Müdürü - Senior 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 
müdürü olarak görev almıştır. 2013 yılından bu yana Oras Denizcilik’te 
Gemi Kiralama Müdürü ve Senior Broker olarak çalışmaktadır. 

Beyaz At
Evvel zaman içinde kalbur saman 
içinde bir hükümdar ve bu hüküm-
darın beyaz bir atı varmış. Hüküm-
dar, atını çok severmiş. Bir gün bütün 
maiyetinin hazır bulunduğu bir esna-
da “Bu beyaz atımın ölüm haberini 
getirenin kafasını uçurabilirim. Çok 
dikkatli olun. Çünkü beyaz atımı ca-
nım kadar çok seviyorum. Onun ölüm 
haberi bana kriz geçirtebilir.” demiş. 
Günün birinde, beyaz atın eceli gelmiş 
ve at ölmüş. Hükümdarın adamlarını 
ise almış bir telaş. Kimsenin beyaz 
atın ölümünü hükümdara haber ver-
meye cesareti yokmuş. Seyis başı 
düşünmüş, taşınmış ve bu durumu 
hükümdara haber vermekten başka 
bir çaresi olmadığına kanaat getirmiş 
“benim kafam öyle de gidecek, böyle 
de gidecek!”

Seyis başı düşünceli vaziyette hü-
kümdarın huzuruna çıkmış:

“Hükümdarım, sizin beyaz at var ya!”; 

“Evet” demiş hükümdar. Seyis başı: “O 
yatmış, ayaklarını havaya dikmiş, göz-
lerini yummuş, karnı şişmiş, hiç nefes 
almıyor.” 

Bunu duyan hükümdar celallenmiş: 
“Seyis başı, Seyis başı! Desene bizim 
beyaz at öldü.”. 

Seyis başı: “Aman Hükümdarım! Ben 
demedim, siz dediniz Hükümdarım, 
siz dediniz!” demiş ve kafasını vurul-
maktan kurtarmış.

2018 yılının 3. çeyreğini de geride bı-
rakmaya hazırlandığımız şu günler-
de, beyaz atların Karadeniz, Marma-
ra, Ege, Akdeniz ve Kuzey Avrupa’da 
çoktan yelelerini savurarak koştur-
maya başladığına tanıklık etmemiz 
gerekiyordu. Bu açıdan bakıldığında 
bir miktar hayal kırıklığı yaşıyor ol-
sak da yakın ve orta vadeli geleceğe 
dair umutlarımız hala taze. Dilerseniz, 
hem yaşadığımız küçük çaplı hayal kı-
rıklığına gerekçe olan verilere hem de 
geleceğe dönük olarak ümitvar olma-
mıza vesile olan beklentilere birlikte 
bakalım.

Nedenler…
 
Istfix (www.istfix.com) Navlun En-
deksi verilerine göre; geçen yılın aynı 
dönemi (38. Haftalar baz alındığında) 
2-4K DWT aralığındaki kosterlerin or-
talama günlük kazançları 1,731 USD/
Gün’den 1,784 USD/Güne yükselmiş 
(% 3.06’lık artış); öte yandan 4-6K 
DWT aralığında seviye 2,636 USD/
Gün’den 2,488 USD/Gün’e ( %5,61 
düşüş); 6-8k DWT aralığında seviye 
3,580 USD/Gün’den 3,222 USD/Gün’e 
( %10 düşüş); 8-12K DWT aralığında 
ise seviye 5,139 USD/Gün’den 4,624 
USD/Gün’e (%10.02 düşüş) gerilemiş. 
Yine Istfix verilerine göre 38. Haftalar 
karşılaştırıldığında İstanbul baz alına-
rak yakıt fiyatlarındaki değişim şu şe-
kilde gözlemleniyor: IFO 180 CST 347 
USD/Ton, MGO 527 USD/Ton (2017); 
IFO 180 CST 490 USD/Ton, MGO 725 
USD/Ton. Buradan hareketle yakıt fi-
yatlarında %37 ila %41 arasında bir 
artıştan bahsedebiliriz. Keza, Brent 

petrolün varil fiyatının da aynı dönem 
için 55 USD’den 79 USD’ye ulaştığı-
nı (%43.63 artış) not edelim. Elbette, 
hem gemi tonajına ve tipine hem de 
sefer uzunluğuna göre yakıt masraf-
larının toplam sefer maliyetine oranı 
değişkenlik gösterecektir ancak afaki 
bir değerlendirmeyle ortalama bir se-
ferin toplam maliyetinin %20-25’inin 
yakıt maliyetlerinden oluştuğunu ka-
bul edersek, 2017’den 2018’e yakıt 
maliyetlerindeki artışın armatör ve iş-
letmeci firmalar tarafından müşterile-
rine yansıtıl(a)maması yukarıda altını 
çizmeye çalıştığımız günlük kira geti-
rilerindeki azalmanın bir kısmı için ne-
densellik ilişkisi kurmamıza yardımcı 
olacaktır.  

Yılın bu döneminde neredeyse bütün 
armatör ve işletmecilerin umutla bek-
lediği hububat hareketliliğini ise – en 
azından istediğimiz seviyelerde- gö-
remiyoruz. Burada hububat fiyatla-
rındaki kırılganlığın olumsuz bir etkisi 
olduğundan bahsetmek çok yanlış 
olmaz. Ticaretin konusu olan fiyat 
kırılganlığının yanı sıra taşımacılığın 
konusu olan sevkiyatların her sene 
artan oranda kosterlerden “handysi-
ze” gemilere kaymakta oluşu da bir 
başka dezavantaj.  Sevkiyatların gide-
rek daha da büyük tonajlarda yapılıyor 
olması koster piyasaları için ciddi bir 
tehdit oluşturmakta. 30 bin tonluk hu-
bubatın tek seferde tek bir gemiyle ta-
şınması 3 bin tonluk 10 adet geminin, 
5 bin tonluk 6 geminin, 6 bin tonluk 
5 geminin potansiyel işinin bir anda 
ortadan kaybolması demek. Bu soru-
nun sistemsel bir sorun olması; düşük 
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hasat, ekonomik zorluklar, jeopolitik 
çelişkiler vb. gibi görece mevsimsel, 
dönemsel ve hatta geçici kabul edi-
lebilecek sorunlar yanında daha ciddi 
bir tehlikeye işaret ettiğinin farkında 
olmak gerekiyor. Dahası, bu sistemsel 
değişim ve dönüşüm sadece hububat 
yükleri ile de sınırlı değil; tehlikenin bir 
başka boyutu da bu. Sözünü ettiği-
miz sistemsel sorunun çözümünü ise 
geleneksel yöntemlerde aramak za-
man kaybından başka bir şey olamaz. 

Dönem dönem özellikle Karadeniz’de 
kimi devletlerin armatör ve işletme-
cileri zora sokan keyfi uygulamaları 
da söz konusu olabiliyor. Keyfi uy-
gulamalar çoğunlukla yine armatör 
ve işletmecilerin kiracılarına yansı-
tamadığı gecikmeler ve dolayısıyla 
ağır masraflar olarak zarar hanele-
rine yazılıyor. Rusya’nın Azak Deni-
zi’ndeki Ukrayna limanlarına uğrak 
yapacak gemilere uyguladığı kont-
roller, bu kontrollerdeki keyfilik ve 
gecikmeler buna en güncel örnek. 
 
Avrupa’da ise özellikle Fransa çıkışlı 
hububatlarda hem arz hem de kalite 
sıkıntısı olduğu yönünde bilgiler gel-
mekle birlikte, arzdaki sıkıntının (gün 
itibari ile) ton başına 30 Avroya varan 
fiyat artışlarına sebebiyet verdiği, bu-
nun da alıcılar tarafından mutlulukla 
karşılanmadığı yerel kaynaklarımızca 
ifade ediliyor. Karadeniz koster piyasa-
sındaki küçükten büyüğe doğru tonaj/
sevkiyat dönüşümü burada da kendini 
gösteriyor. Fakat, Avrupa’daki yüksek 
depolama maliyetleri bu dönüşümün 
hızının Karadeniz’deki kadar yüksek 
olmasına en azından şimdilik engel.  

Dünya ticareti açısından ise hepimizin 
malumu “Ticaret Savaşları”nın ve bir 
kısmı yürürlüğe giren, bir kısmı Kasım 
ayında yürürlüğe girmesi beklenen 

İran yaptırımlarının tedirginliği söz 
konusu. Devlet yetkililerimiz, İran yap-
tırımlarının bizim ticaretimize engel 
olamayacağını, bizim için bağlayıcılı-
ğı olmayacağını bir süre önce beyan 
etti. Bu yaptırımların etkilerini ölçmek, 
hatta yaptırımların yürürlüğe girip gir-
meyeceğini; girmeden önce başka ge-
lişmeler olup olmayacağını kestirmek; 
sabahtan akşama keskin küresel po-
litika değişikliklerine tanıklık ettiğimiz 
bu dönemde çok kolay değil. Ülkelerin 
politikalarının atılan “tweet”ler ile be-
lirlendiği bir çağın tanıklarıyız. Bu ger-
çeği aklımızdan çıkarmamalı, an itibari 
ile olumsuz görünen birçok şeyin çok 
kısa zamanda bugünden öngörüleme-
yen olumlu gelişmelere zemin oluştu-
rabileceğinin de farkında olmalıyız. 
 
Nasıllar…

Armatör ve işletmeciler olarak “iğne-
yi kendimize çuvaldızı başkasına ba-
tırmakta” ve mevcut şartlarda daha 
iyisine ulaşmak için kendi özeleşti-
rimizi vermekte mahir olmalıyız. Ti-
carete konu emtianın taşınması işini 
üstlendiğimize ve bu işi sadece kamu 
yararına yapmadığımıza göre gelirle-
rimizi, karlılığımızı azaltan değişiklik-
lerin ticaretten fayda sağlayan diğer 
taraflarca da sırtlanması konusunda 
mutlaka daha ısrarcı olmak gerekiyor. 
Yukarıda günlük kazançlar açısından 
gerilemeyi ve yakıt fiyatlarındaki ar-
tışın navlunlara yansıtılamamasında 
bunun da payı olduğunu belirtmiştik. 
Düzenli olarak yapılan bazı taşımalar-
da geçen seneden bu seneye arma-
tör ve işletmeci maliyetleri yükseldiği 
halde tam olarak aynı limanlar arasın-
da aynı tonaj, aynı yükleme-boşaltma 
oranları için aynı navlun seviyeleri-
nin teklif edildiğine; kiracı brokerle-
rinin ve kiracıların ısrarla bu seviye-
leri korumaya çalıştıklarına şahitlik 

etmekteyiz. Bu konuda bizlere yani 
gemi ilgililerine düşen görev ise yük 
ilgililerinde gördüğümüz bu kararlılığı 
bizlerin de gösterebilmesidir. Hatta, 
kuracağımız sağlıklı diyaloglarla yük 
ilgililerinin neden bu maliyet artışla-
rına taraf olmaları gerektiğinin onlara 
izah edilmesi konusunda ikna edici 
olabilmemiz elzemdir. Şüphesiz ki 
“piyasa” arz-talep dengesi üzerinde 
kendi dinamiklerini oluşturur. Ancak, 
yük ilgililerinin aldıkları ya da sattıkları 
emtiayı taşınması için emanet ettikleri 
armatör ve işletmecilerin dürüst, pro-
fesyonel ve sağlıklı işletmeler olması, 
gemilerin ise bakımlı ve standartları-
nın yüksek olması, taşıttıkları emti-
anın emniyetli bir şekilde taşınması 
gibi ihtiyaçları var ise bu ihtiyaçlarının 
giderilmesinin de bir maliyetinin oldu-
ğu gerçeğini mutlaka kabul etmeleri 
gerekir. 

Özellikle koster piyasalarını ilgilendir-
mesi bakımından bölgemizde ticare-
tin ve taşımaların artan oranda daha 
büyük tonajlara eğilim gösterdiğinden 
bahsetmiştik. İşte tam da bu noktada 
“Koster Projesi” gibi girişimlerin ne 
denli stratejik ve sonuç almaya yöne-
lik olduğu bir kez daha ortaya çıkmak-
ta. Büyük balığın küçük balığı yeme-
sinin önüne ancak küçük balığı küçük 
ve zayıf balık olmaktan çıkararak ge-
çebiliriz. Daha modern, daha efektif, 
daha az maliyetli ve daha rekabetçi bir 
filoya koster piyasalarında ihtiyaç du-
yulduğu yadsınamaz bir gerçek. De-
ğişen zamana ve gelişen teknolojiye 
uyumlu olmak keyfi bir mesele değil 
bir zaruret. Bu zaruretin karşılanma-
sına yönelik her adım koster piyasası 
için hayati önem arz etmekte. 
 
Öte yandan, Kerç Boğaz geçişlerinde-
ki gecikmelerle ilgili birtakım çözüm 
girişimleri de yapılmakta. Son olarak 
Deniz Ticaret Odası’nın bu konuda 
çözüme yönelik girişimlerinin yanı 
sıra mutlaka armatör ve işletmecilerin 
de yaptıkları taşıma sözleşmelerin-
de muhataplarını bu konuda çözüme 
zorlayacak girişimlerde bulunmaları 
süreci hızlandıracaktır. Zaman zaman 
iki haftayı aşan, kiracıların hiçbir şe-
kilde katkıda bulunmadığı bekleme 
ve gecikmeler armatör ve işletmeciler 
için mazur görülebilecek, katlanıla-
bilecek zararlar olamaz. Bu ve buna 
benzer sorun ve aksaklıklar mutlaka 
iletişim gruplarında değerlendirilmeli, 
bunlarla ilgili gelişmeler hızlı bir şekil-
de paylaşılmalı, armatör ve işletmeci-
lerimiz sefer plan ve programlarını bu 
bilgiler ışığında yapmalı.
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Beyaz At Yaşayacak!
 
Koster navlun piyasası için haya-
ti öneme haiz hububat piyasasında 
sezonun istenilen seviyelerde başla-
madığından bahsetmiştik. Ancak, bu 
seviyeler karamsar bir tablo çizilmesi 
ve moral bozukluğuna yol açmama-
lı. Ekonomik kırılganlıkların yol açtığı 
bazı gecikmeler olsa da kısa zamanda 
hububat taşımalarının istenilen debi-
ye erişmesinin önünde çok fazla engel 
yok. 

Hububat taşımaları hepimiz için ha-
yati önem taşıyor. Sanılanın aksine, 
Türkiye’nin – bu sene düşük de olsa – 
buğday rekoltesi kendi ihtiyacını kar-
şılamaya aşağı yukarı yetecek kadar 
var. Öte yandan Türkiye’nin dünyanın 
en önemli un ihracatçısı olduğu ger-
çeği de ortada duruyor.  Türkiye’nin 
buğday ithalatının un ihracatı ile 
doğrudan bağlantılı olması sebebiyle 
Türk Lirası’nda son dönemdeki değer 
kaybının yabancı rakipleri karşısında 

bir avantaj sağlaması, un ihracatına 
olumlu yansımalarının olması da son 
derece olası. Hububat ithalatına ve 
un ihracatına etkilerinin yanı sıra aynı 
ekonomik gerekçeler, Türkiye’den ih-
racatı yapılacak demir-çelik ürünleri 
ve diğer emtia taşımalarındaki artış 
beklentisi için de olumlu bir zemin 
oluşturmaya aday. ABD’nin ilişkide 
olduğu neredeyse bütün ülkelerle ya-
şadığı siyasi ve ekonomik sorunlar 
hem dünyada hem de bölgemizdeki 
ülkeleri birbirine yakınlaştırmakta; 
hem siyasi hem de ekonomik olarak 
yeni ortaklıklar ve yeni ticaret rota-
ları oluşumuna zemin hazırlamakta. 
Bu gelişmelerden koster piyasalarına 
olumlu bir katkı olacağı düşüncesi, bir 
beklentinin de ötesinde nedensellik 
ilişkisine sahip.

Bununla birlikte, Eylül ayı sonu – 
Ekim ayı başı itibari ile mısır ve yağlı 
tohumların da taşımalarının başla-
ması bekleniyor. Bu emtia için ki-
racıların şimdiden piyasada nabız 

yokladıklarına da şahitliğimiz var. Hiç 
kuşkusuz ki bu emtianın piyasaya gir-
mesi de istenilen navlun seviyelerinin 
yakalanması için önemli basamaklar. 
Avrupa piyasasında ise her ne kadar 
fiyat bazlı aksaklıklar olsa da alıcı ve 
satıcıların ortak bir noktada buluşmak 
için çaba sarf ettikleri yine Ekim ayı 
başlarında taşımaların makul bir dü-
zene kavuşması beklentisi hakim.
 
Evet, zorluklar ve aşılması gereken 
sorunlar koster armatör ve işletmeci-
leri için ilk kez karşılaştıkları engeller 
değil. İçinden geçmekte olduğumuz 
günleri iyi analiz etmek ve geleceğe 
dair projeksiyonlar ortaya koymak 
da bu engelleri aşmakta bizler için en 
önemli yol haritaları. Umut var olmak 
kaynağı belirsiz bir iyimserlik değil, 
birçok şeyden daha çok ihtiyaç duy-
duğumuz motivasyonun besin kayna-
ğı.
 
Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına ol-
sun.
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“Yapacak çok işimiz, dünya denizlerinde 
Türk gemileriyle taşıyacak çok yükümüz var.”

Şadan Kaptanoğlu
Baltık ve Uluslararası Denizcilik 
Konseyi (BIMCO) Gelecek Dönem 
Başkanı ve İMEAK Deniz Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı

Diğer alanlarda olduğu gibi deniz-
cilik sektöründe de yenilenmenin ve 
kolektif bakış açısının önemi yadsı-
namaz bir gerçek. Kendini yenileyen 
ve başarıya odaklanan yöneticiler, 
hem hedefledikleri noktalara ulaşı-
yor hem de beraberlerinde var ol-
dukları sektörlerin gelişimine büyük 
ölçüde katkı sağlıyorlar.

Baltık ve Uluslararası Denizcilik 
Konseyi (BIMCO) Gelecek Dönem 
Başkanı ve İMEAK Deniz Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Şadan Kaptanoğlu, erkek 
egemen denizcilik sektöründe sade-
ce ülkemizde değil, dünya genelinde 
de adından söz ettirmeyi başaran 
isimlerden. Armatör bir babanın kızı 
olarak yola çıkan ve mücadelesini 
kararlılıkla sürdüren Kaptanoğlu, 
üstlendiği sosyal sorumluluk proje-
leriyle de sektörün diğer paydaşları-
na örnek olacak nitelikte çalışmala-
ra imza atıyor. “Yapacak çok işimiz, 
dünya denizlerinde Türk gemileriyle 
taşıyacak çok yükümüz var.” diyen 
Kaptanoğlu ile başarı serüvenini ve 
sektörün gelişimine dair yapacağı 
çalışmaları konuştuk. 

Dünyanın en büyük denizcilik birliği 
olan Baltık ve Uluslararası Denizcilik 
Konseyi (BIMCO) 2019 başkanlığınızı 
şimdiden tebrik ediyoruz. Bu kurulu-
şun ilk Türk ve ilk kadın başkanı ola-
caksınız. Seçilme sürecinizden ve bu 
başarının sizin nezdinizde Türk deniz-
cilik sektörüne kazandıracağı katma 
değerden bahseder misiniz?

Bildiğiniz gibi BIMCO, dünyada ve ül-
kemizde denizcilik camiası için çok 
önemli, lider bir kuruluş. Dünya tica-
retinin yüzde 90’ını temsil eden deniz-
cilik sektörünün en üst çatı kuruluşu. 
112 yıldır dünya armatörlerine öncü-
lük ediyor, sektörün gelişimine yön 
veriyor. Benim BIMCO ile tanışmam 
çok erken, Eşref Cerrahoğlu zama-
nında oldu. Eşref Ağabey, BIMCO’da 
Başkan Yardımcısı olarak çalışmaya 
başlamasıyla birlikte beni, Doküman-
tasyon Komitesi’ne aldı. Çok uzun 
süre o bölümde yer aldım. BIMCO’da 
şöyle bir kural var, uzun çalışma son-
rası ara vermek durumundasınız. 

Hem siz yenilenin hem de sizin yeri-
nize bir başkası gelsin isteniyor. Ben 
de 10 sene kadar ara verdikten sonra 
BIMCO’ya bu kez hem Yönetim Kuru-
lu Üyeliği hem de İcra Komitesi (Exe-
cutive Committee) Üyeliği için davet 
edildim. Bu benim için çok büyük bir 
onurdu. Son olarak BIMCO’nun Hazi-
ran 2017 tarihinde Roma’da gerçek-
leşen Genel Kurulu’nda yeni Başkan 
olarak Anatassios Papagianopoulus, 
Gelecek Dönem Başkanı olarak ise 
ben seçildim. 2019 Haziran ayında 
Yönetim Kurulu Başkanı ve son ola-
rak da Geçmiş Dönem Başkanı olarak 
toplam 6 sene boyunca dünya arma-
törlerini temsil edeceğim. 
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Yapacak çok işimiz, dünya denizle-
rinde Türk gemileriyle taşıyacak çok 
yükümüz var. Bugün ekonomik alan-
da birçok konuda dünyaya ün salmış 
başarımızı, denizciliğimizin gelişmesi 
için yapacağımız reformlarla gerek 
hükümetimizin yapıcı politikalarının 
desteğiyle gerek özel sektör, kamu, 
üniversitelerimiz ve STK’larımızın el 
ele çalışmalarıyla daha da ileriye taşı-
ma hedefinde olacağız. Dünya deniz-
ciliğinin en önemli çatı kuruluşu olan 
BIMCO’da benden önce hizmet eden 
tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. 
Bu inançlar ışığında devraldığım bay-
rağı Türk ve dünya denizcilerine hiz-
met etmek için onurla taşıyacağım.

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nda yeni 
bir başkan ve yönetimle tekrar yola 
çıktınız. 8 Nisan’dan bu yana Deniz 
Ticaret Odası’nda neler değişti ve 
bundan sonraki süreçte sektör pay-
daşlarını neler bekliyor?

Denizciliğin bütün meslek kollarında 
gelişmesi ve ticaret hacminin artırıl-
ması için; mesleki, ticari ve toplumsal 
kalkınmayı destekleyecek çalışmalar 
yapacağız. Üyelerin hukukunu ulusal 
ve uluslararası her zeminde korumak 
ortak davamız olacak. 

Gelecek dönemdeki en önemli gö-
revimiz üyelerimizin sağladığı oda 
kaynaklarını, ulusal ve uluslararası 
fırsatlar çerçevesinde yine üyelerimiz 
ve ülkemiz için zenginliğe dönüştüre-
bilecek teknik, mesleki, hukuki ve sek-
törel yeterliliğe ulaşabilmek; yüksek 
nitelikli hizmet sunmak. Tüm bunları 
yaparken önceliğimiz de üyelerimiz ve 
yolu denizde kesişen tüm paydaşları-
mızla ortak çıkarlarımız doğrultusun-
da çalışmak ve denizcilik geleneğinin 
gerektirdiği iş ahlâkından taviz ver-
memek olacak. 

Malumunuz Türkiye ekonomisi sıkın-
tılı bir süreçten geçiyor. Bu sıkıntıların 
denizcilik sektörüne yansımaları ne-
ler? Problemlerin çözümü adına sizce 
nasıl bir yol izlenmeli?

Bildiğiniz gibi bu dünya ekonomisi-
nin krizi. Türkiye çok büyük ekonomik 
potansiyele sahip, gelişmekte olan bir 
ülke. Gelişme dinamikleri de dünya 
ekonomisinde esen sert rüzgarların 
Türkiye’de aynı oranda hissedilmesi-
ni sağlıyor. Bunların bilinciyle hareket 
ediyoruz. Bu bilincin bizim için her 
durumda avantaj olduğunu düşünü-
yorum. Geleceği planlamakla ilgili 
bize yeni fırsatlar sağlıyor. 19. yüzyılın 

deniz/ticaret imparatorluklarının tahtı 
sarsılıyor. Amerika Birleşik Devletleri 
durduk yerde ithal ürünlere kota ko-
yup vergileri yükseltmiyor. Korumacı 
politikaları sadece kendi iç politik he-
sapları ile açıklayamayız. Uluslararası 
ticaret, dolayısı ile de denizlerde Çin’in 
büyük baskısını hissediyorlar. Çin’in 
2013 yılından beri uygulamaya koy-
duğu “Bir Yol Bir Kuşak Projesi” kara-
da ve denizlerde dengeyi değiştirme-
ye aday. Bir ticaret savaşı yaşanıyor. 
Diğer bir taraftan küresel ısınma ne-
deniyle Kuzey geçişinin açılması ve ti-
caret yolunun bir kısmının yukarı kay-
ması olasılığı da muhakkak ki küresel 
dengeleri değiştirecek. Şükür tüm 
taraflar için ekonomik çözümleme 
ve diplomasi şu anda işler durumda. 
Türkiye işte tam bu noktada az önce 
bahsettiğim avantajı yakalıyor. İlişki-
lerini tüm taraflar ile geliştiriyor. “Bir 
Kuşak Bir Yol Projesi”nin kilit ülke-
lerinden biri olduğu için limanlarının 
değeri yükseliyor. Eminim ki denizcilik 
sektörü de proje parametreleri içinde 
güçlenerek büyüyecek. Çin ile denge-
nin öbür ucunda geleneksel iş ortak-
larımız var malum. Baktığınız zaman 
tarifler yükselse de o tarafta da hacim 
daralmıyor. Bu anlamda diplomasi 
kanallarının açık olması Türkiye’nin 
bu dengeli ilişkiyi fırsata çevirme şan-
sını artırır diye düşünüyorum.  

Sivil toplum kuruluşlarının dünya ge-
nelinde olduğu gibi ülkemizde de sos-
yal alanda önemli işlevleri bulunuyor. 
Siz de denizlerimiz ve çevremiz için 
büyük önem arz eden ve başarılı pro-
jelere imza atan TURMEPA’nın Yöne-
tim Kurulu Başkanısınız. Derneğinizin 
bu başarısını neye bağlıyorsunuz, he-
deflerinizi ve geleceğe dair projeleri-
nizi anlatır mısınız? 

Öncelikle TURMEPA’nın hayati bir 
öneme sahip olduğunun altını çizmek 
istiyorum. Çünkü aldığımız iki nefes-
ten birini denizlerimiz sağlıyor. Yani 
iki nefesten birini karadaki ormanlara, 
diğerini deniz çayırları ve planktonla-
ra borçluyuz. Derneğimiz, ülkemiz kıyı 
ve denizlerinin korunmasını ulusal 
bir öncelik haline getirmek ve gele-
cek nesillere temiz denizler bırakmak 
amacıyla, Sayın Rahmi M. Koç’un 
kurucu başkanlığında, Deniz Ticaret 
Odası ile birlikte kuruldu. 24 yılda, 
projeler üreten, ürettiği projeler kamu 
ve özel sektör tarafından örnek alınan, 
hazırladığı AB projelerini ortaklarıyla 
kol kola yürüten, çevre ödülleri geliş-
tiren, ilgili bakanlıklara örnek projeler 
hazırlayan, tüm paydaşları bir araya 
getiren uluslararası konferanslar dü-
zenleyen, bir sivil toplum kuruluşu ha-
line geldi. Kısacası TURMEPA bugün 
kuruluş amacı, sağlam yapısı, etkin ve 
ses getiren faaliyetleriyle, deniz ve su 
varlıkları konusunda referans alınan 
lider bir konumda. 

TURMEPA olarak koruma, farkındalık 
eğitim ve gönüllü faaliyetleri olmak 
üzere dört ana başlıkta çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. Koruma alanında 
özellikle yaz sezonunda yerel yöne-
timler için uygulanabilir çözüm odaklı 
projeler yürütüyoruz. Göcek, Hisarö-
nü, Marmaris ve Çeşme koylarındaki 
atık toplama çalışmalarımız, artık der-
neğin adıyla özdeşleşmiş durumda. 
Teknelerimizle 24 yılda 34 milyon litre 
sıvı atık ve 2 milyon 670 bin kilogram 
katı atığın denize karışmasını önledik. 
Ayrıca İstanbul Boğazı’nda hizmet ve-
ren deniz süpürgemiz de yıl boyunca 
deniz yüzeyinden atık topluyor.
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Gönüllülerimizle yaz ayları boyunca 
ülkemizin tüm kıyılarında kıyı temiz-
leme çalışmalarımız devam ediyor. 
Bu vesileyle kıyı temizleme hareketine 
katılmak isteyen tüm deniz gönüllüle-
rini gonulluyum@turmepa.org.tr ‘den 
başvuruda bulunmaya davet etmek 
istiyorum. Gönüllülerimiz ülkemizin 
dört bir yanında gerek üniversitelerde 
kurulan deniz elçileri topluluklarımız-
la gerek farkındalık ve eğitim atölyele-
riyle dalga dalga büyüyen bir hareke-
tin en önemli olmazsa olmazları bizler 
için.

Öte yandan toplumun her kesiminde 
deniz ve çevre bilincinin artmasını he-
defleyen çok sayıda farkındalık proje 
ve etkinlikleri düzenliyoruz. Eğitim 
alanında sualtı atık sergimiz yıllardır 
yaz boyunca ilköğretim öğrencileri-
mize suyun dünyamız ve ülkemiz için 
önemini gösteriyor. Okullarda verdiği-
miz eğitimlerle çocuklarımızın zihin-
lerinde yepyeni ufuklara yelken açmış 
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bili-
yoruz ki içinde deniz sevgisiyle yeti-
şen her birey yarınlarımızın ve deniz-
lerimizin garantisi olacaktır. 

Gelecek yıl derneğimiz tam 25 yaşın-
da olacak. Gümüş yılına girecek olan 
TURMEPA, 25. yaşında tüm eğitim, 

koruma ve farkındalık çalışmalarına 
hız kazandıracak.  

TURMEPA, özellikle denizlerdeki plas-
tikler konusunda farkındalık oluştur-
ma adına hangi projeleri yürütüyor? 
Deniz Ticaret Odası Eylül ayı toplan-
tısında Yılmaz Ulusoy Antalya’daki 
deniz kirliliğine dikkat çekmiş ve bu 
konuda sizlerin de çalışma yaptığınızı 
ifade etmişti. Bu konunun detayların-
dan ve önümüzdeki süreçte yapılacak 
çalışmalardan bahseder misiniz?

TURMEPA olarak 2017’de başlattığı-
mız plastiklerden kaynaklanan kirli-
lik konusunda çalışmalarımız ulusal 
ve uluslararası alanda devam ediyor. 
Film gösterimleri, konferanslar ve çe-
şitli etkinliklerle plastik kirliliğine dair 
bilinçli farkındalık yaratmaya çalışıyo-
ruz. A Plastic Ocean belgeselinin gös-
terimini gerçekleştiriyoruz. Dünyanın 
giderek en büyük sorunu haline gelen 
plastik ve mikroplastik kirliliği konu-
sunda sivil toplumu bilinçlendirme ve 
politikalar üretmek amacıyla TURME-
PA olarak Amerika’nın San Diego şeh-
rinde gerçekleşen Uluslararası Kıyı 
Temizleme Sempozyumu ve 6. Ulus-
lararası Deniz Çöpleri Konferansı’na 
katıldık. 2018 yılında deniz ve kıyı 
ekosistemi canlılarının ve insanların 

sağlığını tehdit eden plastik kirliliği 
konusunda bilinçlendirme amacıyla 
690 çalışana, 12 şirket ve 17 farklı lo-
kasyonda seminerler verildi. İstanbul 
Boğazı’nda hizmet veren TURMEPA 
deniz süpürgesi 141.905 kg atığı de-
niz yüzeyinden topladı. 2017 yılında 
ise kıyılarımızdan gönüllülerimiz yak-
laşık 12 bin kg atık toplayarak deniz-
lere ulaşmasını önledi. TURMEPA atık 
toplama tekneleriyle de 2017 yılında 
koylarımızdan 1 milyon litreyi aşkın 
atık su toplanarak denizlerin temiz 
kalması sağlandı. 24 yıldır denizlerde 
ve kıyılarda atık toplama çalışmaları-
mız devam etse de etkin bir atık yöne-
tim sistemi kurulmasının daha ucuz 
ve kolay olacağını biliyoruz ve bu 
sebeple de kamuya yönelik bilinçlen-
dirme çalışmalarına ağırlık veriyoruz.

Denizlerimiz ve okyanuslardaki plas-
tik kirliliğini durduracak son nesil 
olarak, iş dünyasının, markaların, pe-
rakendecilerin, üreticilerin, geri dö-
nüştürücülerin, hükümetlerin, vatan-
daşların ve sivil toplum kuruluşlarının 
bu sorumluluğu aynı hassasiyetle 
paylaşmasını ve çözüm için adım atıl-
masını önemsiyoruz ve mavi denizler 
için harekete geçmek adına “Önce tek 
kullanımlık plastiğe DUR de” diyoruz.
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Armatör bir babanın patron kızı olarak 
önemli çalışmalara imza attığınız aşi-
kar. Erkek egemen bir sektörde tüm 
zorluklara rağmen elde ettiğiniz bu 
başarıyı neye bağlıyorsunuz? Kadın 
deniz çalışanlarına ve yöneticilerine 
sektörde daha aktif ve üst seviyede 
yer almaları adına tavsiyeleriniz neler 
olacaktır? 

Deniz mücadele demektir, üstelik ka-
dınsanız bu iki kat mücadele anlamına 
geliyor. Denizciliğin tarihinde “Bir ka-
dın gemiye mutlaka kötü şans getirir” 
inancı vardı. ‘Denizci erkeklerin kadın 
korkusu’, diyorum ben buna. Aslında 
denizcilikte kadın kutsaldır. Örneğin; 
İngilizlerin dilinde gemilerden “She” 
kadın olarak bahsedilir, gemilere hep 
kadın adları verilirdi. Bizim ülkemiz-
de ise durum biraz daha farklı tabii. 
Burada denizcilik hep erkek işiydi ve 
erkekler egemendi. Ta ki, denizler he-
pimizin diyene kadar… 

Denizci kadınlar çok cesur, çünkü 
zaten denizi seçerek çoktan güven-
li alanlarını terk etmişler. Gelecek de 

cesur insanlara aittir ve bütün engel-
leme çabalarına rağmen 21. yüzyıl 
kadınların yüzyılı olacaktır. Kadın-
ların denizde çalışmasının “normal” 
karşılanmaya başladığı günümüze 
gelinceye kadar gösterdikleri inanç 
ve gayret nedeniyle denizci kadınları 
alkışlıyorum. Kadının gemide olması-
nın uğursuzluk getireceğine inanıldığı 
günlerden bugüne uzanan süreç, fırtı-
nalı ve çok zorlu bir dönemdi ve uzun 
yıllar sürdü. Halen dünya gemilerin-
de çalışanların sadece yüzde 2’sini 
kadınların oluşturduğunun, bunların 
içinde batılı ülkelerin vatandaşlarının 
daha yoğun bulunduğunun ve kadın-
ların genelde yolcu gemilerinde ida-
ri hizmetlerde görev aldığının altını 
çizmem gerekiyor. Eğer bu toplumun 
yarısını kadınlar oluşturuyorsa ve iş 
pozisyonunda kadın ve erkek eşit se-
viyedeyse ben bu sektörü tercih eden, 
denizi seven kadınlara her zaman po-
zitif ayrımcılık yapmayı tercih ediyo-
rum. Ben, denizci kadınların ne kadar 
duyarlı olduklarını çok iyi biliyorum. 
Burada önemli olan bizim direnmemiz 
ve birbirimize destek olmamız.

Elbette ben de iş hayatında her za-
man erkeklerden daha çok çalışmak 
zorunda kaldım. Buna rağmen hem 
ülkemde hem de denizcilik camiasın-
da tüm paydaşlarımdan büyük destek 
gördüm. Ben o kadar şanslı bir insa-
nım ki ben babaannem, dedem Hacı 
İsmail Kaptanoğlu, amcalarım Engin 
ve Gündüz ve sevgili halam Eser ile 
birlikte büyüdüm. Üstümde o kadar 
emekleri ve destekleri var ki, anlat-
maya kelimeler yetmez. Benim an-
neannem de çok bağımsız bir kadın-
dı, dedem de özgürlükçü bir insandı. 
Çocukluğumda o kadar çok sevildim 
ki, özgüvenimi hep buna bağlarım. 
Yani en büyük şansım ailemdi. Be-
nim önüme kimse çıkmadı, kendimi 
yaratmaya çalışırken kimse bana dur 
demedi. Başarımın altında onların çok 
büyük payı var. Dolayısıyla hepsine 
büyük minnet duyuyorum. Elbette ki, 
çok sevgili eşime de ayrı bir teşekkür 
borcum var. Benimle daima el ele ve 
yan yana durdu, hiçbir zaman deste-
ğini esirgemedi. 
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Denizler ve bilinmeyenleri için çalışan 
deniz bilimlerini anlamaya çalışmak 
denizci ulusların yüzyıllardır merakı 
ve öğrenme gayreti konusu olmuş-
tur. Önceleri yaşam için besin kaynağı 
aramak, daha sonraları da keşifler ile 
dünyayı öğrenmeye yaramıştır. Ana 
hatları ile deniz bilimleri; hidrografi, 
oşinografi, meteoroloji ve alt prensip-
leri ile tanımlanabilir. 

Deniz bilimlerinin temelini oluşturan 
hidrografik, oşinografik ve meteoro-
lojik ölçümlerdir. Hidrografik, oşinog-
rafik ve meteorolojik şartlarının ince-
lenmesi, hidrolojik mekanizmasının 
anlaşılması ve bu mekanizmada rol 
alan etkenlerin zamana göre ve birbir-
lerine olan etkileşiminin açıklanması 
sonucunda verilerin düzleme yerleşti-
rilmesi gerçek hayattaki tüm detayla-
rın kağıt veya elektronik olarak insan-
ların hizmetine sunulması denizler ile 
ilgili tüm şartların daha kullanılır hale 
gelmesini sağlamaktadır. (Usluer, 
2014 Gemi trafik Hizmetlerinde Deniz 
Haritacılığının Önemi, I. Ulusal Gemi 
Trafik Hizmetleri Kongresi, 8-9 Aralık 
2014, 90-100)

Deniz Bilimleri ne işe yarar o halde? 
Dünya’nın yüzde 70’inden fazlasını 
oluşturan okyanusların, denizlerin, 
göllerin, nehirlerin, kıyı alanlarının fi-
ziksel özelliklerinin ölçülüp tanımlan-
ması işini yapar. Ayrıca, sular ile kaplı 
yeryüzünde; su yüzeyinde, altında ve 
üstünde gerçekleşen ve gerçekleşebi-
lecek tüm fiziksel ve kimyasal özellik-
leri anlamayı sağlar. 

Okyanuslarda bulunan tüm unsurların 
yüzmesini sağlayacak bilgileri sağla-
mak ile de yükümlüdür. Yani gemilerin 
hangi derinlikte olduğunu, suyun kim-
yasal özellikleri vb. detayların belir-
lenmesini sağlamaktadır. Kıyı alanları 
yönetimi, limanların inşası, akarsula-
rın ve göllerin ıslahı, insan yapısı yapı-
ların planlamasından inşasına nelere 
dikkat edilmesi de deniz bilimleri ile 
sağlanmaktadır.  Denizlerde son za-
manlarda önem kazanan çok ve çe-
şitli amaçlı su üstü platformları teşkil 
edilmesinde deniz bilimleri etkilerine 
yüksek derece de maruz kalmalıdır.

Deniz canlıları ve ekosistemin ko-
runması planlarının yapılmasında da 
çok önemli rol oynar. Herhangi bir 
deniz faciası gerçekleştiğinde de de-
niz bilimleri çok önem taşımaktadır. 
Özellikle ülkemize ait İstanbul Boğazı, 
Çanakkale Boğazı ve Marmara Deni-
zi’nden oluşan Türk Boğazları Deniz 
Alanı da geçmişten günümüze işlek-
tir ve tarihte önemli kazalara tanık 
olmuştur. Tarihte önemli yere sahip 
olan Independenta, World Harmony, 
Nassia deniz kazaları İstanbul Bo-
ğazı’na telafisi güç zararlarda bulun-
muştur. Deniz bilimleri bu ve benzeri 
kazalarda büyük önem kazanmıştır.

Hidrografik ve batimetrik ölçüm; deniz 
dibinin bütün özelliklerinin, doğal ve

yapay görünümlerinin belirtilmesidir. 
Noktaların deniz seviyesinden olan 
derinliklerinin belirlenmesi işlemine 
iskandil denilmektedir. İskandil yön-
temleri içinde en çok kullanılanı Akus-
tik iskandil yöntemidir. Bu yöntemde 
derinliğe bağlı olarak belli zaman 
aralıklarında ses sinyali - impulsları 
gönderilir. Bu impulsların gönderimi 
ve alımı arasında geçen süre ölçülerek 
deniz tabanının su yüzeyine göre olan 
derinliği belirlenir. 

(Erkaya,2006 Hidrografik Ölçmeler 
Ders Notu, Yıldız Teknik Ünv., Uslu-
er, 2011 Türk Boğazları’nda Fenerler 
ve Sis İşaretlerinin Elektronik Seyir’e 
Entegrasyonu, Yüksek Lisans Tezi, 
Nisan 2011.)

Doğru Bilinen Yanlışları, Yanlış Bilinen 
Doğruları İle Deniz Bilimleri II. Bölüm

KÖŞE

Dr. Hasan Bora Usluer 
Galatasaray Üniversitesi

Dr. Hasan Bora Usluer, denizcilik hayatına 1999 yılında Kocaeli Üniversitesi, 
Karamürsel Meslek Yüksekokulu, Uzakyol Güverte Bölümü eğitimi ile başla-
dı. 2001 ile 2014 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Seyir, 
Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Usluer, 2016 yılı 

itibariyle İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deniz Ulaştırma ve 
İşletme Mühendisliği Bölümü’nde Doktora eğitimini tamamladı. Kendisi halen 

Galatasaray Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu’nda Müdür Yardımcısı olarak 
görev yapmaktadır.

Şekil 1.1. 
Su üstü platformu örneği
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Deniz bilimlerinin temelini ayrıca oşi-
nografi ve alt dalları oluşturmaktadır. 
Oşinografi alt dalları ise şöyledir;

 Kimyasal Oşinografi

 Fiziksel Oşinografi

 Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği

 Deniz Biyolojisi

Liman, sınırları yönetmeliklerde be-
lirlenen, gemilerin güvenli bir şekilde 
yük ve yolcu alıp verebilecekleri, barı-
nabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra 
demir yerleri ve yaklaşma alanları ile 
kapalı ve açık depolama alanlarını, atık 
alım tesislerini, idari ve hizmet ama-
cıyla kullanılan bina ve yapıları veya 
bunların bazı kısımları ve bu bölüm-
lerin hepsine girişin kontrollü olduğu 
yerleri, diğer tüm yapıları, kullanımlı 
veya boş sahaları içine alan bölümleri 
içeren doğal ya da yapay deniz yapıla-
rını ifade eder (UDHB - 2012, Limanlar 
Yönetmeliği), (Kişi, Fışkın, Şakar, Çakır, 
Kaya, Gülcan, 2015, ‘’Limanlarda Ope-
rasyonel Planlama: Türk Limanlarının 
Mevcut Durumu Üzerine Bir Çalışma’’ 
JEMS,2015) 

Bir başka deyişle, öncelikle çalışı-
lan gemiye, taşınan yüke ve taşınan 
yolcuya taşımacılık dahilinde tüm 
hizmetlerin verildiği, yüklerinin de-
polanabildiği, gerekli hallerde demir-
leyerek bekleyebileceği yer imkanı 
sunan, ulusal ve uluslararası güven-
liği tehdit edebilecek şartları kontrol 
altında tutmak için bünyesinde gerek 
resmi kolluk gücü gerekse kurumsal 
teşkilatlanmayı sağlayabilen, ticari ve 
turizm amaçlı olarak tüm taşımacılık 
hizmetlerinin buluşup birbirine geçi-
şini sağlayabilmek için uygun dona-
nıma sahip bir ticari teşkilatlanmadır 
(Akten,1992). 

Şekil 2. Ses Sinyali Hareketi Sonucu  Belirlenen İskandil Görüntüsü.

Limanlar sadece bulundukları bölge-
nin değil tüm ülke ekonomisi ve kom-
şu ülke ekonomileri ile de yakından 
ilgilidir. Ülke ekonomisi açısından çok 
önemli olan limanların verdiği hizmet-
ler açısından gelişen talebi karşıla-
yacak arza sahip olması, ekonomik 
gelişmeleri karşılayacak sosyal ve 
fiziki kapasitede olması gerekir. Taşı-
macılık şekillerinin değişmesi, hizmet 
anlayışının gelişmesi ve genişlemesi 
limanlarda lojistik hizmetlerinin de 
verilir duruma gelmesini sağlamıştır 
(Akten, 2004). 

Bahsi geçen hizmetleri ifa edebilmesi 
için öncelikle tasarı ve planlama aşa-
masında tüm etkenler düşünülerek 
değerlendirmeler yapılmalıdır. Yani 
liman ve çevresinde taşımacılığına 
devam edecek demiryolu, karayolu ve 
havayolu bağlantılarına uygun olma-
lıdır. Limanın stratejik olarak tüm ih-
tiyaçlara cevap verdiğinin anlaşılma-
sının ardından, liman tesis edilecek 
mevkiinin zemin etüt çalışmaları ya-
pılmalı ve liman tesis edilmeye uygun 
olduğuna karar verilmelidir. 

Bu aşamada deniz bilimleri çalışma-
larına büyük ihtiyaç bulunmaktadır. 

Zemin çalışmaları yapılması için Oşi-
nografi ve alt dallarının çalışmalarına 
ihtiyaç vardır. Zemine göre yapılanma 
için gerekli doğru bilgileri verip kıyı 
mühendislerini ve inşaat mühendisle-
rini doğru yönlendirecektir.  Ardından 
yapılacak hidrografik ve batimetrik 
çalışmalar neticesinde limanı kulla-
nacak gemilerin hacimleri belirlenme-
si konusunda bilgi verecektir.  Zemin 
ve etüt çalışmaları inşası planlanan 
liman ve sahil kolaylık tesislerinin 
mukavemeti ve doğal etkilere karşı 
güvenle kullanımı için büyük önem ta-
şımaktadır. Türkiye’de ve bazı deprem 
kuşağı üzerinde bulunan ülkelerde 
meydana gelen doğal afetlerde liman 
ve benzer tesislerde can ve mal kay-
bına neden olan büyük hasarlar mey-
dana gelmiştir. Şekilde alt yapı çalış-
ması üst seviyede yapılmış olmasına 
rağmen zarar görmüş bir liman örneği 
bulunmaktadır. Elde edilen veriler de-
niz bilimleri ve alt dallarının liman ve 
kolaylık tesislerinin tesis edilmesinde 
ne kadar önemli rol oynadığını bir kere 
daha hatırlatmaktadır.

KÖŞE

Şekil 3. İstanbul Boğazı’nın en dar yeri olan Kandilli-Aşiyan arasının Hidrografik 
ölçümü verilerinin gösterimi. Şekil 4. 1999 Yılı Gölcük Depremi Sonrası, 

Gölcük Deniz Üssü Ana Limanı.
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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.

Koster Yenileme Projesi 
ve Beklentiler
Koster filo yenilemesi ile ilgili sunum-
larda, whatsapp gruplarında, proje ile 
ilgili olumlu ve olumsuz görüş ve yazı-
lara şahit olmaktayız. Benim naçizane 
görüşüm, olumsuz görüşlerin projeye 
önem verildiği, muhtemel olumsuz-
lukların giderilmesi doğrultusunda bir 
yaklaşım olduğu kanaatindeyim. 

Yaşantımda tek kıskandığım kişi bu-
lunduğum sektör ile ilgili benim dü-
şünemediğim bir fikri, öngörüyü veya 
projeyi başka bir kişinin dile getirmesi 
ve kaleme almasıdır. Neden ben bunu 
düşünemedim diye kendi kendimi ye-
rim. Ancak bu kişileri ayrıcalıkları ve 
üstün vasıfları nedeniyle en çok takdir 
ettiğim kişilerdir. Koster filo yenileme 
projesinin mimarına, mutfağında ça-
lışanlarına, destekleyenlerine, olumlu 
ve olumsuz yorumlarda bulunanlara 
katkılarından dolayı sonsuz teşekkür-
ler.

Koster filo yenilemesinin gerekli oldu-
ğuna inananlardan biri olarak, kapsa-
mı, gemi tipi/tonajı, makine/donatım 
malzemeleri, tersane, devlet desteği, 
hurda teşviki, banka kredisi, işletme, 
devletin bu projeyi onaylaması yö-
nünde atılan imzalar verilen sözler 
için yorum yapacak değilim. Bu konu-
lar her bir başlıkta yetkili makamlar ve 
uzmanlar tarafından ele alınması ge-
rektiğine inanıyorum. 

Naçizane, proje hakkında beş hususa 
dikkat çekmek istiyorum;

gördüğümüz birlik ve beraberliğin 
koster filo yenileme projesinin hayata 
geçirilmesine vesile olacağı inancını 
ve hevesini sürdürmekteyim. 

Son olarak dikkat çekmek istediğim 
nokta ise; genlerimizde mevcut he-
yecan, acele karar verme ve duygu-
sallık durumlardan arınmak ve daha 
soğuk kanlı hareket etmek. Yeni bir 
ürün çıktığında ‘’Onda var bende niye 
olmasın?’’ veya ‘’O yapıyor ben neden 
yapmayayım?’’ demek suretiyle acele 
olarak verilen kararlar neticesi sorun-
larla karşılaştığımız gerçeği mevcut-
tur.  

Bir yaşanmışlığı sizlere aktarmak is-
terim; 

1976 – 1982 yıllarında New York’a 
temsilciğinde stajım hem de Thu-
le Ship Agency personeli görevimde 
Kaptan Efruz İneceli, Kaptan Aydın 
Kutluğ, Ahmet Gübük ve Kaptan Ke-
mal Gürdal ile çalışma onuruna sahip 
oldum. 

Her hükümet değişikliğinde genelde 
üst düzey yöneticilerin makamların-
da değişim oluyordu. Bir önceki hü-
kümet döneminde yöneticiler uzman 
kadrosuna atanıyor diğer bir hükümet 
değişikliğinde ise tekrar eski görevle-
rine iade ediliyorlardı. Bu değişiklileri 
takip etmekte zorlandığımız yıllardı.  
Hele hele yurt dışında olduğumuz için 
kimi muhatap alacağımız konusunda 

Bunlardan ilki; proje niçin gerekli ve 
hangi amacı taşıyor? Tüm paydaşla-
ra bunun net bir şekilde anlatılması 
gerek.  Zira, gemilerdeki yeni uygu-
lamalara ilave olarak kiracı, deniz si-
gortaları, yük sigortaları beklentileri, 
senelerden beri dillere pelesenk olan 
‘’geminin yaşı değil de geminin kon-
disyonu önemlidir’’ söylemini artık 
geçerli olmayacağı bir döneme giri-
yoruz. Eskisi kadar tavizkar ne kiracı 
ne yükleyici ne deniz sigortacısı ne de 
yük sigortacısını göreceğiz.

İkinci olarak da yaşlı gemilerin batma-
ları neticesi doğan can kayıplarının ve 
çevre kirlilik riskinin azaltılması. Ha-
liyle milli servetin yok olması; servet 
bir şekilde geri gelir ancak ya can?

Üçüncüsü; Karadeniz/Akdeniz piya-
sasında Türk ve yabancı bayraklı Türk 
armatörleri gemilerinin sürekliliği an-
cak filomuzda yaş ve teknik konular-
da diğer armatör gemilerine nazaran 
daha üstün durumda olması.

Diğer bir husus da armatör ve sek-
töre lojistik hizmet veren her kuru-
mun bu proje kapsamında birlik ve 
beraberlik içinde hareket ettiğini net 
bir şekilde devletimize ve kamuoyu-
na kanıtlanması. Hemen ‘hayır’ ile 
başlamayıp ‘evet’ ancak şu konular-
da fikrimi belirtmek isterim demeyi 
tercih etmek.  Sektördeki 44 yılımı 
tamamlayacak olduğum günler yak-
laşırken, camiamızda nadir olarak 
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zorlanmaktaydık. Bir yetkiliyle yürüt-
tüğümüz bir dosyayı yeni gelene tek-
rar sil baştan anlatmak ve anlamasını 
sağlamak ciddi zaman kaybına neden 
oluyordu. 

Yıl 1979, “Dicle” gemisi New York’ta 
Brooklyn rıhtımlarından birine ya-
naşma manevrasında makine arızası 
nedeniyle baş kasaradan çarpmak 
suretiyle gemiye, rıhtıma ve antre-
podaki yüklere hasar verdi. Bendeniz 
rıhtımda, geminin geliş kontrolü için 
bulunmaktaydım. Aradan yaklaşık 
39 yıl geçmesine rağmen çarpma 
anı hala gözümün önünden silinmi-
yor. Kısa bir süre içerisinde sırasıyla 
itfaiye, ambulans, gazeteciler, sahil 
güvenlik, gümrük yetkilileri, liman 
otoritesi, belediyeden yetkililer ve si-
gorta şirket temsilcileri gemiye ulaştı.   

Çok şeyler yaşandı, ben sadece gemi-
nin tamiri ile ilgili gelişmeleri aktara-
cağım. Haliyle armatör kamarasında 
yaşamıma başladım. Klas ve tekne 
sigortacısı tavsiye ve onaylı geçici 
tamir için teklif vermek üzere üç fir-
madan hasar tespiti ve teklif istendi.  
Gerek fiyat gerekse süre olarak en 
uygun teklif veren firmaya iş teslim 
edildi.  Firma yetkileri ve avukatlarının 
da katılımıyla tamir sözleşmesi imza-
landı. Klas nezaretinde ve onayında 
tamir işlemi için tanınan süre ise 15 
gündü.  Geç biterse her gün içinde 
filanca miktarda günlük gecikme üc-
reti, önce bitirse yarısı kadar hızlan-
dırma pirimi ödenecek şartı konuldu 
ve yüzde 20 ön ödeme yapıldı. Dört 
gün geçti, gemiye gelen giden yok.   

üzerinde yap boz olmasın istiyoruz. 
Süresi içinde tamiri bitirip gemiyi 
teslim etmek, sizleri daha fazla tica-
ri zarara sokmak istemiyoruz’ diyor.  
Mutlu bir şekilde gemiye dönüyoruz.  
7. gün tüm ekip gemide.  Geceyi gün-
düz yapan projektörler kuruluyor. 
Sanki film seti! 24 saat vardiya ile 13 
günde tamir tamamlanıp klas yazısı 
alınıyor ve işler bitiyor. 15 yerine 13 
günde bittiği için 2 günlük hızlandırma 
pirimi tahakkuk ediyor.  

Gemimizin selametle limandan hare-
ketinden üç gün sonra Kemal Kaptan 
beni odasına çağırıyor. Tamir firma-
sından gelen bir klasör. En üst sayfada 
hızlandırma prim faturası ve altında 
tamirle ilgili klas raporu, yapılan işler, 
çalışma saatleri ve aklınıza gelen tüm 
doküman ve resimler. Kemal kaptan, 
‘’Ben bu hızlandırma prim faturasını 
genel müdürlüğe gönderemem, zira 
hep Türkiye’deki tersanelerin uygula-
malarını dikkate alıp bu tamirin en az 
bir ay süreceğini düşünerek hızlandır-
ma primini kabul ettim, sen git firma 
ile anlaş bu taleplerinden vazgeçsin-
ler’’ diyor. Bu imkansız aramızda bir 
sözleşme var, fatura kesilmiş demek 
istiyorum ancak haddime değil. Ne-
ticede tamirci firma anlayışlı çıkıyor 
ve faturanın altında bir ödemeyi kabul 
ediyor.   

Koster Filo Yenileme Projesi’ni artılar, 
eksiler ve belirsizlikler olarak değer-
lendirilmesi gerekir düşüncesindeyim. 
Koster filo yenilemesinin birlik ve be-
raberlik ruhu ve anlayışı ile sektörü-
müze hayırlı olmasını dilerim.  

Kemal Kaptan her sabah gemiyi ziya-
rete gelip ‘’Genel müdürlük devamlı 
surette ne zaman başlayacak diye so-
ruyor’’ diyerek yakınıyordu. Altıncı gün, 
Kemal kaptan sabah saat 05:00’da 
gemide.  Bana ‘’Evlat, hemen giyin 
derhal firmaya gidiyoruz, ön ödemeyi 
yaptık bunlar kaçıp gitmesinler’’ diyor.  
Her ne kadar ‘’Yok gitmezler araştırdık 
muteber bir firma’’ dememe rağmen, 
New York’un yaklaşık 80 kilometre dı-
şındaki firmada buluyoruz kendimizi.  

Ana bina konteynerdan ve dört beş 
odadan oluşuyor. Kemal Kaptan da 
konteynerdan ofis görünce daha da 
panik olup ‘’Sor bakalım neden baş-
lamıyorlar?’’ diyor. Bu soruyu aynen 
ilk gördüğüm kişiye iletiyorum. Şir-
ket avukatı ve Japon asıllı mühendis 
ile tanışma merasiminden sonra hep 
birlikte arka bölümdeki hangara ge-
çiyoruz. Hangar dediğim nerdeyse 
iki futbol sahası büyüklüğünde bir 
alan, içerisinde açık ve kapalı ofisler 
bulunuyor.  Hangarda bizim “Dicle” 
gemisinin nerdeyse aynı ebatlarda 
bir maket üzerinde yaklaşık 4 veya 5 
mühendis, 20 veya 30 işçi çalışıyor, 
sanki gemi inşa ediyorlar. Mühendis 
bize ne yaptıklarını anlatmaya baş-
lıyor. ‘’Biz tamire start vermeden ya-
pılacak işlerle ilgili planlamamız bu-
rada yapıyoruz’’ diyor ve ekliyor; tüm 
muhtemel olumsuzları değerlendirip, 
her bir bölümün hangi işlerde ve kaç 
saat çalışması gerekir bunun için iş 
programı hazırlıyoruz, yaşanması 
muhtemel riskleri belirleyip düzel-
tici faaliyetlerde bulunuyoruz.  De-
vam ediyor açıklamalarına ‘’Gemi
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“Deniz Sigortaları” 
Bilinmeyenleri ve Merak edilenleriyle

Güvende olma ve risklerden uzak durma insanın var oluşundan bu yana 
önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Kişiler ve kurumlar yaşanacağı 
ihtimal bu riskleri bertaraf etme ya da doğabilecek zararlardan muaf olma 
adına sigortaları sığınacak liman olarak görüyor. 

Köklü bir geçmişe dayanan sigortacılık aynı özelliklere haiz denizcilik sek-
törü için de bilindiği üzere büyük önem arz ediyor. Tarihsel gelişime bakıl-
dığında sigortanın var oluşunun deniz ticaretiyle başlaması bu durumun 
en açık göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Global düzeyde gelişen ticaret hacmi ve beraberinde sigortalara duyulan 
ihtiyaç, konunun ehemmiyetini arttırmakla birlikte daha da karmaşık bir 
hal almasına neden oluyor. Bu yapı içerisinde, bünyesinde birçok değiş-
ken barındıran deniz sigortalarının merak edilenlerini uzmanlarına sorduk. 
Maliyet zincirinin karmaşık ve bir o kadar önemli bağlantılarından birisini 
oluşturan ‘Deniz Sigortaları’nı teknik ve derinlemesine analizlerle ele alma-
ya çalıştık.

Rekabet yoğun ortamda ciddi bir finansman gideriyle çalışan armatörlerin, 
kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmesi ve bu risklerin kaynak-
larını belirlemesi düşük primler ödenmesine, dolayısıyla işletme maliyetle-
rin azaltılmasına vesile olacağa benziyor.
 



Deniz Sigorta brokeri ile deniz sigorta 
acentesi arasındaki fark nedir?

Ülkemizde, sigorta brokerliği 27 Ma-
yıs 2015 tarihli 29368 sayılı Sigorta 
ve Reasürans Brokerliği Yönetmeliği-
ne tabi olarak kurulmakta ve Hazine 
Müsteşarlığı’na bağlı çalışmaktadır. 
Sigorta acenteleri veya acente şirket-
leri ise 28.7.2016 tarihli 28980 sayılı 
Sigorta Acenteliği Yönetmeliğine tabi 
olarak kurulmakta ve acentelik söz-
leşmesi yaptığı sigorta şirketine bağlı 
çalışmaktadır. 

Her iki sigorta aracısı, sigortalı ve si-
gortacı arasında köprü görevini üst-
lenmekte ve sigortalının menfaatlerini 
sigortacı nezdinde korumaya çalış-
maktadır. Risk yönetimini iyi bilen, 
deniz sigortaları konusunda son de-
rece eğitimli, uzmanlaşmış, sigortalı-
nın ihtiyaçları için doğru tespit yapan, 
doğru fiyatı doğru teminatla sigorta-
lıya sunan, hasar anında sigortalıya 
doğru bilgilendirme ve yönlendirme 
yaparak en kısa zamanda sigortalının 
mağduriyetini gidermeye çalışan bir 
deniz sigorta acente şirketi ile deniz 
sigorta brokeri arasında, iş yapma 
tarzı açısından herhangi bir farklılık 
bulunmamaktadır. Aralarındaki tek 
fark; sigorta acentesinin temsil etti-
ği sigorta şirketlerinden fiyat teklifi 
sunması sigorta brokerinin- eğer re-
asürans brokeri ise- yurtdışından da 
plasman yapabilmesi ve pek çok si-
gorta şirketinden alternatif fiyat teklifi 
getirebilmesidir. Ancak yapılan iş, su-
nulan hizmet her iki aracı kurumda da 
aynıdır. Burada önemli olan unsur 

gerek broker şirketin gerekse acente 
şirketin konusunda ne kadar uzman-
laştığı, kadrosunun bu iş için ne kadar 
yeterli olduğu, müşterisine poliçesi-
ni verdiği sigorta şirketinin ne kadar 
etkin ve güvenilir olduğunu sorgula-
maktır.

Genel olarak ele alırsak; deniz sigor-
taları kaça ayrılır ve kapsamları neler-
dir?

Deniz sigortaları açısından baktığı-
mızda ise “sigortalanabilir menfaat-
ler” ve buna bağlı sigorta türleri yüke 
ve tekneye göre ayrılmaktadır: 

Yüke İlişkin Menfaatler

1. Yük (Emtia Nakliyat Sigortası)

2. Navlun (Navlun Sigortası)

3. Beklenmedik Hal (Contingent Inte-
rest) Sigortası

Tekneye İlişkin Menfaatler

1.Tekne (Gövde Makine Sigortası ve 
Harp&Grev Sigortası)

DOSYA

DRT. PINAR AYDEMİR K.
Ph.D. Insurance & Risk Management

DOSYA

1981 yılında İstanbul’da dünya geldi. 1999 yılında Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdikten son-
ra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası ilişkiler bölümüne devam etti. 
2003 yılındaki mezuniyetinin ardından Marina Sigorta Arc. Hizm. Ltd. Şti’de kurucu hissedar 
ve risk yöneticisi olarak çalışmaya başladı. 2006 yılında Türk Sigorta Enstitüsü Sigortacılık 
Eğitimini 1.likle tamamlayarak 2008 yılında Başarı bursu ile Münih Reasürans Deniz Sigor-
taları Eğitimini tamamladı. 2010 yılında Marmara Üniversitesi Sigortacılık Yüksek Lisans 
programını “Deniz Sigortalarında Risk Değerlendirme” adlı tezi ile başarıyla tamamladı. 
2015 yılında başladığı İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans Enstitüsü Sigorta ve Risk Yöne-
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2.Navlun Sigortası 
(Freight Insurance )

3. Gemi Kiracısının Sorumluluğu 
Sigortası (Charteres Liability)

4. Kira Kaybı Sigortası (Loss of Hire)

5.İpotekli Alacaklısı Menfaati 
(Mortgagee’s Interest Insurance)

6.Donatanın Sorumlulukları 
(P&I Sigortası) 

Son yıllarda riskli sularda seyreden 
gemiler için kaçırma ve fidye sigor-
tası da yapılmakta olup donatanın ve 
kiracının tekneye ve yüke ilişkin men-
faatlerini korumaktadır. Öte yandan 
inşaat halindeki tekneler için yapılan 
ve gemi yapımcısının menfaatlerini 
koruyan ‘Gemi Yapımcısının Sigortası 
(Tekne İnşaat Sigortası) tersanelere 
getirilen gemilerde tamir bakım işlemi 
esnasında gerçekleşebilecek rizikola-
ra karşı tersaneciye koruma sağlayan 
‘Gemi Tamircileri Sorumluluk Sigor-
tası’, Liman Rizikoları için ‘Port Risks 
Sigortası’ da deniz sigortaları arasın-
da yer almaktadır.

P&I (Protection and indemnity) havuz 
kulüpleri ile fiks kulüpler arasındaki 
farklar nelerdir?

Kulüp sigortası, İngiliz Hukukunda 
“Protection and Indemnity Insuran-
ce”, P&I, P and I veya “Club Insurance” 
olarak kullanılmaktadır. Bu kulüplerin 
amacı üyelik sistemiyle kulübe da-
hil olan gemi sahiplerinden toplanan 
aidatlar sonucunda fonda biriken tu-
tardan hasarı olanın mağduriyetini gi-
dermek veya hasarını tazmin etmektir. 
Kulübe üye olan donatanlar, gemileri-
nin tipine, yaşına, büyüklüğüne, bay-
rağına, klasına, seyir alanına ve daha 
sonra donatanların bir sene içerisinde 
aldıkları genel hasar durumuna göre 
“Müdürler Kurulu” (Directors) tarafın-
dan kararlaştırılan belli bir aidatı kulü-
be öderler. Bu aidat söz konusu hasar 
tazminat taleplerinin karşılanabilmesi 
için oldukça önemlidir. Eğer o yıl kulüp 
çok hasar ödemesinde bulunmuşsa 
ve fon dengesinde bozulma yaşan-
mışsa üyelerden ek aidat ( suplemen-
tary call) toplanabilmektedir.

Kulüp sigortalarında poliçe yenileme 
tarihi sabit olup poliçe süresi her yı-
lın 20 Şubat’ından bir sonraki yılın 20 
Şubat’ına kadardır.Yeni gemi inşa-
larda veya gemi alımlarında bu tarih 
değişebilmektedir. Kulüpler kar amacı 

gütmeseler de birer sigorta şirketi gibi 
çalışmaktadırlar ve bu nedenle taşı-
dıkları risklerin büyük kısmını sigorta 
şirketleri gibi transfer etmektedirler. 

Kulüp mantığı ile benzer şekilde aidat 
yerine fiks edilmiş prim (fixed pre-
mium) uygulamasıyla sigorta şirketi 
benzeri çalışan koruma ve tazmin 
şirketleri (fixed premium providers) 
de bulunmaktadır. Küçük tonaja sahip 
ve okyanus aşırı gitmeyen kosterlerin 
tercih ettikleri şirketler genellikle bu 
tarzdadır. Bu kurumlar fiks edilmiş li-
mitler üzerinden (sigorta bedeli) fiks 
primler hazırlamaktadırlar. Burada ai-
dat mantığı ya da üyelik sistemi söz 
konusu değildir. Primler daha önce-
den mutabık kalınmış bir sigorta be-
deli üzerinde sabitlenir ve primdeki 
artış veya düşüşler bir sonraki yılın 
yenileme döneminde gündeme gel-
mektedir.

P&I sigortacı teminde dikkat edilmesi 
gereken durumlar nelerdir?

P&I sigortası yaptırırken dikkat edil-
mesi gereken hususların başında 
yurtdışındaki kulübün uluslararası 
derecelendirme kuruluşları tarafından 
verilen reyting oranları gelmektedir. 
Zira bu reyting oranı o kulübün veya 
P&I sigorta şirketinin sermaye yeter-
liliği ve dolayısıyla hasar ödeme ka-
pasitesi hakkında bize önemli ölçüde 
bilgi verecektir.

Diğer gemi sahiplerinin çalışmayı dü-
şündüğünüz sigorta şirketi ile geçmiş 
hasar tecrübelerini de sorgulamak 
fayda sağlayacaktır. Öte yandan deniz 
sigorta eksperleri ve diğer denizcilik 
uzmanlarının da P&I sigortacıları hak-
kında bilgileri olduğundan onların da 
görüşlerini almak yerinde olacaktır.

P&I sigorta şirketinin hasar depart-
manındaki kişilerin yetkinlik açısın-
dan kendilerini ispat etmiş olmaları 
şarttır. Zira P&I sigorta şirketlerinin 
çok küçük hataları veya hasar sırasın-
daki anlık gecikmeler dahi armatörle-
re ciddi kayıplar yaşatmaktadır.

P&I aracı kurumunun hasar konusun-
da 7/24 kesintisiz hizmet vermesi, 
bilgisi ve tecrübesi oldukça önemli 
olmakla birlikte sigortacıyla diyaloğu-
nun iyi olması da avantaj sağlayacak-
tır. Sigorta dünyasında yüz yüze iliş-
kiler ve sigortacıya bırakılan olumlu 
izlenimler hasar ödenmesi sırasında 
etkisini göstermektedir.

H+M (Tekne ve Makine) Sigortalarının 
yurt içi sigorta şirketlerinden temini 
ile yurt dışı sigorta şirketlerinden te-
mini arasındaki fark nedir?

Dünya genelinde deniz sigortaları 
açısından işleyiş, riskin frekansına ve 
şiddetine göre riski transfer etme veya 
paylaşma esasına dayanır. Türkiye’de 
gerek sektör tecrübesi gerek yetişmiş 
personeliyle bu işi en iyi bilen sigorta 
şirketleri Lloyds’ta yer alan underwri-
terlar veya reytingi yüksek, kendini is-
patlamış reasürörlerle çalışmaktadır. 
Yurtdışındaki reasürörlerle trete an-
laşması yapamamış ancak tekne ma-
kine sigorta poliçesi düzenlemek iste-
yen sigorta şirketleri, münferit her bir 
risk için ihtiyari reasürans yapmakta-
dır. Ancak ihtiyari reasürans hem za-
man alıcı hem de maliyeti yüksek bir 
işlemdir. Toplama plasman yapıldığı 
için yaşanabilecek bir hasar sonrası 
yine riski üstlenen sigortacıdan ha-
sar ödemesinin alınması esnasında 
sorun yaşama olasılığı bulunmakta-
dır. Reasürörden veya underwriterdan 
zamanında hasar ödemesi alınama-
ması, deniz sigortaları konusunda
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havuzu yeterli büyüklükte olmayan, 
bilgi ve tecrübesi zayıf yerel sigorta 
şirketini de sıkıntıya sokabilecektir. 
Bu durum, sigortalı açısından ise tam 
bir memnuniyetsizlik oluşturacaktır. 
Eğer sigortalının, sigortacı hakkında 
şüpheleri mevcut ise yapması gere-
ken şey, sigortacıdan plasmana dair 
‘security list’i görmek istemeleri ola-
caktır. Sigortacının plasman listesin-
de reytingi düşük veya kötü şöhreti 
olan reasürörler var ise tercih edilme-
mesinde fayda vardır. Yurtiçinde veya 
yurtdışında sigortacı seçilirken dikkat 
edilmesi gereken en önemli hususlar, 
sermaye yeterliliği (Bkz. Solvency 2 
Koşulları) , kaç yıldır sektörde var ol-
duğu, deniz sigortaları konusundaki 
bilgi ve tecrübesi ve  hasar ödemele-
rindeki geçmiş tecrübeleridir. Sigortalı 
moralitesine dikkat etmeyen, sektörü 
yakından tanımayan ve deniz sigor-
taları konusunda bilgi birikimi ve tec-
rübesi olmayan sigorta şirketlerinin 
bu sektörde süreklilik arz etmedikleri 
bilinen bir gerçektir. 

Türkiye’de tekne makine sigortala-
rında teminat İngiliz Sigortacılar Bir-
liği tarafından yayınlanan Institue 
Time Clause Hulls 1.10.83 veya ITCH 
1.11.95 klozları ile sağlanır. Dünyada 
kabul görmüş ve en yaygın uygula-
nan klozlar Enstitü Zaman Klozlarıdır. 
Bunun yanı sıra poliçeler “Türk Tekne 
Poliçesi Genel Şartları” 1.8.1996 hü-
kümlerine tabidir. Türk Tekne Poliçe-
si Genel Şartları İngiliz Klozları esas 
alınarak düzenlenmiş ve uygulamaya 
konulmuştur. Dolayısıyla yurtdışından 
veya yurtiçinden satın alınan poliçe-
lerde ITCH 1.11.95 klozu uygulanmış 
ise bu poliçeler arasında teminatın 
içeriği açısından herhangi bir fark bu-
lunmamaktadır. Ancak burada önemli 
olan husus, poliçede yazan klozun 
hükümlerine sigortacının ne kadar 
bağlı kalacağı ve hasarı tazmin etme-
deki gücü ve isteğidir. Bir başka de-
yişle, sigortacının ne kadar edimlerine 
bağlı olup olmadığı ve yetkinliği sor-
gulanmalıdır.

Öte yandan, yurtdışındaki sigorta 
şirketlerinden poliçe teminatı satın 
alınması sonrası herhangi bir hasar 
meydana gelmesi halinde farklı ülke-
nin kanunlarının baz alınmasının do-
ğurabileceği olumsuz sonuçlar ve çok 
yüksek mahkeme & avukatlık mas-
rafları Türk donatan açısından büyük 
sıkıntılara yol açabilecektir. Direkt 
olarak yurtdışından sigorta teminatı 
satın almak isteyen bir donatanın bu 
hususu dikkate alması gerekmektedir.

Sigorta firmaları aynı özelliklere sa-
hip iki gemiye farklı fiyatta poliçeler 
düzenleyebiliyor. Söz konusu farklılık 
neden kaynaklanmaktadır?

Sigorta fiyatlandırmasında en önemli 
kriterlerden biri sigortalı moralitesidir. 
Bir başka deyişle sigortacı ilk önce 
gemisini sigortalatmak isteyen de-
nizcilik firmasının sektördeki yerine 
ve edimlerine olan bağlılık derecesi-
ne bakacaktır. Daha önceki yıllarda 
prim ödemelerinde sıkıntı yaşanmış 
ve haksız hasar taleplerinde bulun-
muş ise veya sektörde gerek personel 
tarafından gerekse diğer donatanlar 
tarafından kötü tanınıyorsa, gemile-
rine gerekli özeni göstermiyor sürekli 
hasar yaşanıyorsa sigorta şirketi ya 
bu firmayı sigortalamak istemeyecek 
veya kendisini yüksek riskli gördüğü 
bu duruma karşı garantiye alabileceği 
bir fiyatla karşısında çıkacaktır. 

İkinci husus, farklı donatanlara ait 
aynı özellikle sahip sister olarak bi-
linen gemilerde her iki donatanın da 
moralitesinin iyi olduğunu varsayar-
sak fiyat farklılığının sebepleri şunlar 
olabilir:

 Sister gemilerden biri filoya aitse 
filodaki gemi her zaman tek gemiye 
göre daha uygun fiyatla sigortalana-
caktır.

 Gemilerden birine donatanı tarafın-
dan diğerinden daha iyi bakıldıysa ve 
ekstra tamir bakım masrafı yapıldıysa 
bu durum da sigorta fiyatını etkileye-
bilecektir.

 Gemiye teminat veren sigortacının 
tek bir gemi için ihtiyari reasürans 
yapması filoya ait olan için ise trete-
den fiyatlandırması da fiyatı etkile-
yecektir. Zira ihtiyari reasürans daha 
maliyetlidir ve bu da prime yansımak-
tadır.
 Sigortalının tek bir gemisi varsa ve 

işletme tecrübesi zayıf ise filoya ait 
olan geminin daha düşük fiyatla si-
gortalanması olağandır.

 Gemilerin teknik özellikleri aynı olsa 
bile bayrakları ve klaslarının farklı ol-
ması durumunda da fiyat farklılıkları 
olabilecektir. IACS’a tabi olmayan kla-
sa bağlı gemiler daha yüksek fiyatla 
sigortalanabileceklerdir. 
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Aynı durum bayraklar için de söz ko-
nusudur. EMSA tarafından yayınlanan 
bayrak listeleri sigortacılar tarafından 
takip edilir.

 Her iki geminin teknik olarak de-
nize elverişlilikleri de aynı olsa bile 
donatan poliçede yazan seyir alanı-
nı genişletebilir. Okyanus aşırı giden 
gemilerin sigorta primleri risk olasılı-
ğının artması sebebiyle daha yüksek 
olabilecektir.

 Her iki gemi aynı projeye ait ancak 
farklı tersanelerde inşa edilmiş olabi-
lir. Çin yapımı gemilerin fiyatları Kara 
Avrupası tersanelerinde yapılan ge-
milere göre daha yüksek olabilmek-
tedir.

 Her sigorta şirketinin trete anlaşma-
sı yaptığı reasürörlerin reytingleri ve 
yetkinlikleri birbirinden farklıdır. Örne-
ğin aynı özellikle sahip iki gemiden bi-
rine Alman Munich Re üzerinden ya-
pılan fiyatlandırma yüksek olabilirken 
Lloyd’s underwriterleri daha 

düşük fiyat verebilmektedir. Her iki 
sigorta marketi de etkinlik ve yetkin-
lik açısından son derece kaliteli ol-
masına rağmen fiyat politikaları bir-
birinden farklıdır. Bu da yurtiçindeki 
sigorta şirketinin vereceği tekliflerde 
farklılık yaratmaktadır. 

Sigorta yenilemelerinde prim artışla-
rına sebep olan durumlar nelerdir? 

Sigortacılık entegre bir fon sistemidir. 
Bu sistem içerisinde aracı kurumlar, 
reasürörler, eksperler kamu otoritesi, 
sigortalı ve sigortacılar mevcuttur. 
Fonun dengeli ve istikrarlı bir şekilde 
büyümesi sigortacının esas hedefidir. 
Zira hasarlar bu fon içerisinden kar-
şılanacak ve sigortalıların mağduri-
yetleri giderilecektir. Ancak bir sigorta 
dönemi içerisinde peş peşe yaşanabi-
lecek hasarlar bu fonun dengesini bo-
zabilecek ve diğer sigortalılar için risk 
oluşturabilecektir. Şöyle ki 20 milyon 
USD sigorta değerindeki 5 geminin 
ağır hava sebebiyle okyanusta battı-
ğını düşünelim. Bu riskin %50’sini 

konservasyonunda (kendi bünye-
sinde) tutan bir sigorta şirketinin 50 
milyon USD’lik total loss hasarını si-
gortalıya hemen ödemesi beklenmek-
tedir. Bu hadise, bir sigorta şirketinin 
deniz sigortaları için oluşturduğu ha-
vuzun 10 yıllık getirisini bir anda sı-
fırlayabilecektir. Tüm dünya deniz 
sigortacılık sistemi için aynı şeyleri 
söylemek mümkündür. Deniz sigorta-
larının yurtdışı orjinli olması sebebiyle 
riski paylaşan diğer underwriterların 
kendi havuzlarındaki dengesizlik ve 
yaşadıkları ciddi kayıplar da prim ar-
tışlarının sebebi olabilecektir. 

Özetle, global deniz sigorta marke-
tinde yaşanan sıkıntılar, dünya eko-
nomisindeki daralmalar, ekonomik 
krizler, politik riskler, katastrofik bo-
yuttaki hasarlar, navlun fiyatlarındaki 
dalgalanmalar, sermaye yetersizlikleri 
yurtdışındaki sigortacıların primleri 
artırmasına sebebiyet vermekte ve 
bu durum yurtiçinde riski paylaşmak 
isteyen sigorta şirketini de etkilemek-
tedir. 
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Dünyada sigortacılığın ilk uygulaması 
deniz ticaretinin başlamasıyla olduğu 
biliniyor. Bu noktadan hareketle deniz 
sigortalarını geçmişten günümüze 
değerlendirirsek önümüze nasıl bir 
tablo çıkacaktır? 

Medeniyet tablosu çıkacaktır. İnsanlı-
ğın ortak akıl öğelerindendir.  Yüzyıllar 
içinde insanoğlunun gelişimi ile

 paralel ilerleyen, binlerce uyuşmaz-
lıkla evrilerek günümüze gelen ve 
sigorta uygulamalarının zaten ilk 
örneklerinden olan deniz sigortaları 
halen evrilmeye devam ederken, ulus-
lararası ticaretin olmazsa olmazların-
dan olmaya devam edecektir. 

Deniz Sigorta brokeri ile deniz sigorta 
acentesi arasındaki fark nedir? 

Acente sigorta şirketinin satış kana-
lıdır, göz bebeğidir. Sene sonunda çı-
kan hasar / üretilen prim durumuna 
göre bonus alabilir. Broker armatörün 
ofisinde bir masa gibidir, armatörün 
çalışanıdır. Bir broker acenteden teklif 
isteyebilir ama acentenin brokerden 
istemesi garip kaçar. Belki brokere 
prodüktör olabilir. 

Genel olarak ele alırsak; deniz sigor-
taları kaça ayrılır ve kapsamları neler-
dir? 

Armatörlerimiz için genel olarak so-
rumluluk (P&I) ve kasko (H&M) olarak 
iki ürünün bilinirliği en fazla olmak-
la beraber 40’a yakın sigorta ürünü 
bulunmaktadır. Armatörlerimiz önde 
gelen başta 4 sigorta ürününü (P&I, 
H&M, LOH ve FD&D) olmak üzere %15 
a kadar sigorta masrafı ayırabilirler. 

P&I (Protection and indemnity) havuz 
kulüpleri ile fiks kulüpler arasındaki 
farklar nelerdir? 

Biri Büyük Kulüp (Cercle D’orient), 
diğeri Dalyan Kulüp diyebiliriz. Ya da 
biri her şey dahil otel diğeri kahvaltı 
dahil otel. Ya da CIP veya ekonomik 
uçuş sınıfı da diyebiliriz, nihayetin-
de her iki uçuşta Londra’ya gider.  

P&I sigortacı teminde dikkat edilmesi 
gereken durumlar nelerdir? 

En önemli ölçüt, hasar çıktığında ön-
celikli olarak tenzili muafiyetin fa-
turasını çıkarmadan hızlı bir şekilde 
garanti mektubunu çıkarıp çıkarmıyor 
mu ona bakmak lazım. 
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P&I ve H+M (Tekne ve Makine) Sigor-
ta poliçeleri düzenlenirken hem arma-
törün hem de sigortacının hak ve so-
rumlulukları önem arz etmektedir. Bu 
çerçevede poliçe düzenlenirken nele-
re dikkat edilmeli ve özellikle hangi 
noktalar göz ardı edilmemelidir? 

Bu husus brokerlere bırakılmalıdır, 
broker seçimine dikkat etmek daha 
önemlidir. Broker kullanılmıyorsa ku-
manya da doğrudan süper marketten 
alınıyor demektir ki yukarıdaki soru-
nun cevabı ayrı bir eğitim ve tecrübe 
konusudur.  

H+M (Tekne ve Makine) sigortala-
rında ‘’Institute Time Clauses - Hulls 
1/10/83’’ yoksa Hulls 1/11/1995 mi 
daha fazla armatör menfaatinedir? 

İkisinde de armatörün lehine ve aley-
hine olan maddeler var. Sigortaların 
yurt içi mi yurt dışı mı alındığından 
sefer sahasına kadar değişken öğe-
lerin süzgecinden geçmesine ihtiyaç 
duyulur. Birisinde geminize helikop-
ter düştüğünde kapsamaz iken diğeri 
kapsar mesela.  

H+M (Tekne ve Makine) Sigortalarının 
yurt içi sigorta şirketlerinden temini 
ile yurt dışı sigorta şirketlerinden te-
mini arasındaki fark nedir? 

Türk bayraklı gemiler ikinci sicile ka-
yıtlı ise pek bir fark kalmamıştır artık. 
Biz İngiliz kanun ve uygulamalarına 
alışkın olduğumuz ve de rahat ettiği-
miz için tarafsız bir görüş bildireme-
yeceğiz. İngiltere’de dava nasıl aça-
cağız diye düşünülüyorsa eğer, bu gibi 
masrafları da karşılayan cüz’i bir prim 
ile FD&D teminatı alınabilir.  

Yurt içi sigorta şirketlerinden temin 
edilen poliçelerde ‘’mutabakatlı de-
ğer’’ olarak belirtilmesi durumunda 
ilerde bir hasar veya geminin tam zayi 
durumunda TTK hükümleri gereği 
market değeri üzerinden ödeme ya-
pılması durumu söz konusu mu?

Evet, ama bahsedilen piyasa değeri 
sigortalanan değer üzerindeyse değil; 
her zaman poliçe değerinin aşağısına 
ödeme yapılagelmiştir.  

Yerelde tam ziya durumlarında gemi-
ye perte çıkmış otomobil muamelesi 

yapılıyor ve poliçe değeri ödenmi-
yor. Biz henüz mutabakatlı değerin 
tam ödendiğini duymadık. Bu durum 
armatörle finansörleri karşı karşıya 
getirmekte elbette. Gemi gittiği halde 
halen borcunu ödeyen armatörlerimiz 
mevcut. 

Üstüne üstlük yerelde armatörün hak-
larını koruyan bazı maddeler de mev-
cut değil; mesela geminin sigortaya 
terki ve ardından tam ziya değerini 
talep etmek gibi. Halen bir gemimiz 
Varna’da tersanede bütün masrafı 
ile beklemekte; sigortacı 1 ayı aşkın 
daha ne cevap vereceğine karar vere-
bilmiş değil. 

H+M (Tekne ve Makine) sigortaların-
da ‘’INSTITUTE ADDITIONAL PERILS 
CLAUSES – HULLS’’ yazılmaması ar-
matör mağduriyetine neden olur mu? 

Bu ilave bir kapsamdır ve ayriyeten 
prim ödenerek alınabilir. 

Hangi durumlarda ‘’Müşterek Avarya’’ 
ilan edilmesi gerekir? 

Seferi tamamlayabilmek için bilerek 
ve isteyerek yapılan geçici tamirler 
dahil her fedakarlıkta ilan edilebilir. 
Kararda P&I ve H&M kalitesi büyük 
önem arz eder. Genel avarya ilamının 
Rightship denilen bir nevi risk dere-
celendirme sistemi olan sicil siste-
mine girdiğini de unutmamak gere-
kir. Tekne makine sigortalarına USD 
200,000’a kadar small general ave-
rage absorption clause eklenmesi bu 
sorunu hafifletecektir.     

H+M (Tekne ve Makine) sigortaların-
da ‘’adjuster’’ ataması nasıl olur? 

Sörveyör ataması gibi avarya komise-
ri atanabilir. Armatör dilerse her du-
rumda atar, sigortacı masrafa ortak 
olmak zorundadır. Yurtdışı menşeli 
sigortacılarda genelde sigortacının 
avarya komiserleri namzetleri ara-
sında işareti, müteakiben armatörün 
onayı ile olur.   

Sigorta firmaları aynı özelliklere sa-
hip iki gemiye farklı fiyatta poliçeler 
düzenleyebiliyor. Söz konusu farklılık 
neden kaynaklanmaktadır? 

İlk kulübe girenle son giren arasında 
adaletsiz bir prim dağılımı olabiliyor. 
Ama katastrofik durumlarda gerçek 
hizmeti yüksek prim ödeyen alır.  
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Sigorta yenilemelerinde prim artışla-
rına sebep olan durumlar nelerdir? 

Sigortacının işini iyi yapmamasından 
ve de biraz da şanssızlık faktöründen 
kaynaklanır.  

Çarpma ve çatışma klozu hangi poli-
çede yer almalıdır? 

P&I kulübünde olmalıdır. P&I kulüple
rinin karşılıklı garanti mektubu alış-
verişi ve güvenilirlikleri daha fazla ol-
duğu gibi, tekne makine poliçelerine 
göre muafiyetler daha düşüktür. Her 
limanda bulunan muhabirlik kanalları 
ile hasar elleçlemeleri daha verimli ve 
hızlıdır.  

Poliçelerde geminin sefer bölgesi ya-
zıldığında söz konusu bölgeye ilintili 
nehir ve göller teminat kapsamında 
mıdır? Bu konuda dikkat edilmesi ge-
reken hususlar nelerdir? 

Teminat kapsamındadır ama yazıl-
masında bir kötülük yok. Önemli olan 
klas onaylı olmasıdır. Hangi denizler-
se ilave olarak adjacent sea and river 
ports yazılmalıdır. 

Pre-Loading survey yaptırılması yük-
leme sürecinin önemli aşamalarından 
biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Pre-Loading survey zorunlu mudur?-
Yaptırılmadığı takdirde sigortalının 
karşılaşılabileceği olumsuz durumlar 
nelerdir? 
 

Zorunludur ve sigorta kulübünün 
dosyadan kaçabilmesi için en önemli 
kozudur. Şimdiye kadar bu raporların 
armatörün haklarının korunmasında 
kullanıldığını görmedim. Tek taraflıdır 
nihayetinde. Önemli olan konşimen-
tolara düzgün aktarılmasıdır. Daha 
çok sigortalının tedbirli davrandığını 
gösteren bir masraf kalemidir. Rapor-
daki maddelerin konşimentoya akta-
rılması bir haftalık seferlerde fiziken 
mümkünü yoktur malumunuz. Burada 
en önemli husus kiracının güvenirlili-
ğidir elbette.    

Bir geminin kiracısıysak ya da ge-
minin teknik işletmesini yapıyorsak 
doğrudan armatör olmasak bile de-
nizdeki risklerden korunmak için ne 
tür sigortalar yaptırmalıyız?

Rizikolardan korunmanın yöntemi 
sigorta almak değildir. Rizikoları te-
minat altına almak için ise kiracı isek 
geniş kapsamlı P&I ve FD&D, işletme-
ci isek armatör poliçesine işletme-
ci firma kaydettirilmeli ve error and 
omissions sigortası ile rizikolar temi-
nat alınmalıdır. 

Loss of hire, errors and omissions, 
FD&D gibi sigortalar ne işe yarar? Bu 
tip sigortalar kimi nelerden korur? 

Yukarıda anılan sigorta teminatları 
armatörlerimizce gayet bilinmektedir. 
Her biri ayrı bir makale ve eğitim ko-
nusudur.

Yerimizin yeterli olduğunu sanmıyo-
rum, ya da diğer meslektaşlarımın ye-
terince bilgi verdiklerine inanıyorum. 

Genel geçer kural ise gemiyi time 
chartera veriyorsanız ya da alıyorsa-
nız P&I kulübünüzden FD&D alınma-
lıdır. Bu FD&D teminatını ayrıyeten 
veren şirketler ve kulüpler de bulun-
maktadır.   

K&R (Kidnap & Ransom) – War AP 
(War Additional Premium) hangi şart-
larda alınır? 

Bu iki kalem de aynı şekilde bilinmek-
tedir. Ya da diğer arkadaşlar detaylı 
olarak cevap vermişlerdir. Eklemek 
istediğim dikkat çekmek istediğim 
husus war breach bölgeleri deklere 
edilmese de sene içinde buralara se-
fer yapıldığı keşfedilirse sigortacının 
ilave primleri talep etme hakkının sak-
lı bulunduğudur. 

Tersane mali mesuliyet ve gemi inşa 
sigortası (builders risk) sigortası ge-
rekli midir? Bu sigortalar yaptırıldığı 
takdirde işletmeciye ne gibi avantaj-
lar sağlar? 

Biri tersanenin diğeri de tersanede 
gemisi armatörün yapması tavsiye 
edilen sigortalardır. Gemi inşanın ilk 
gününden itibaren yapılması ve ilave-
ten FD&D sigortası alınması şiddetle 
önerilir. 
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Dünyada sigortacılığın ilk uygulaması 
deniz ticaretinin başlamasıyla olduğu 
biliniyor. Bu noktadan hareketle deniz 
sigortalarını geçmişten günümüze 
değerlendirirsek önümüze nasıl bir 
tablo çıkacaktır? 

Edward Lloyd’un 1680 yıllarında 
Tower Street Londra’da işlettiği kah-
vehanesinde gemi sahipleri, tüccar-
ları ve kaptanlarının buluştuğu, gemi 
ve yük sigortası ile ilgili hisselerin 
belirlendiği ve sözleşmelerinin yapıl-
dığı sistem işleyişi, ölümünden sonra 
1871 yılında İngiltere Parlamentosu-
nun çıkardığı bir kanunla birlik haline 
geldi. Yıllar içinde gemi ve şirket su-
numu, uygun tekliflerin temini, poliçe 
tanzimi, prim tahsili, hasar durumla-
rında hasar dosyasının yürütülmesi ve 
yönlendirilmesi gibi sebeplerle sigor-
talı tarafından yetkilendirilmiş deniz 
sigorta brokerleri devreye girdi. 

Zaman içinde teknolojik gelişmeler si-
gortacıların lehine bir durum oluştur-
du, gemi ve hatta armatör ile işletme-
cinin her türlü bilgisine kolay ulaşımı 
sağladı. Bu da sigortacıların, sigorta 
primlerini tespit ve değerlendirmesini 
kolaylaştırdı. Günümüzde bir geminin 
kimliği olan IMO numarası ile hasar ve 
limanlardaki tutuklanma gibi her türlü 
bilgiye ulaşılmak çok daha kolaydır.

Koruma ve tazminat sigortası açı-
sından bakarsak, sabit prim (fix) ve 
üyeler tarafından kurulan havuz (IG) 
kulüplerinin uygulamaları 19. yüzyıl-
da başladı. Sabit prim bazında P&I 
sigorta poliçesi sunan ilk sigorta şir-
keti British Marine- günümüzde QBE- 
1876 yılında kuruldu. Şu anda 13 adet 
havuz kulübü ve 8 adet sabit primli 
P&I kulübü vardır.  

Genel olarak ele alırsak; deniz sigor-
taları kaça ayrılır ve kapsamları neler-
dir? 

Deniz sigortalarında en fazla bilinen 
ve uygulanan iki ürün, H&M - Tekne ve 
Makine ile P&I - Koruma ve Tazminat 
sigortalarıdır. Basit bir örnekleme ya-
pacak olursak, H&M sigortasını kasko, 
P&I sigortasını ise trafik sigortası ola-
rak değerlendirebiliriz. Yüzer bir ara-
cın ulusal ve uluslararası denizlerde 
ticari faaliyetlerde bulunması için P&I 
sigortası mecburidir. 

Tekne ve Makine (H&M) sigortası: 
H&M sigortası, teknenin gövde, maki-
ne ve ekipmanlarını sefer esnasında, 
limanda, demirdeyken veya tamir ve 
bakım esnasında çeşitli risklere karşı 
güvence altına alan sigorta türüdür. 
Düzenlenen poliçeler genellikle bir se-
neliktir.

Taleplerin karşılanması amacıyla bazı 
havuz kulüpleri de zamanla sabit prim 
uygulamasına geçmiştir. Son yıllara 
baktığımızda, sabit prim uygulayan 
sigorta şirketleri yaşanan deniz kaza-
larından ciddi şekilde etkilendiğinden, 
IG kulüp şemsiyesi altına girmeyi seç-
tiklerini gözlemlemekteyiz.

Deniz Sigorta brokeri ile sigorta acen-
tesi arasındaki fark nedir?

Acenteler bağlı bulundukları sigorta 
şirketlerine prim yaratmak ve onlar 
adına pazarlama hizmetinde bulun-
mak amacıyla tayin edilmiş sigorta 
aracılarıdır. Brokerler ise bağımsız 
olarak, sadece sigorta aracılığı yap-
mak üzere kurulmuş şirketlerdir. Si-
gorta brokerleri müşteriyi, yani sigor-
talıyı, acenteler ise sigorta şirketlerini 
temsil ederler. 

Liseyi Amerika Birleşik Devletleri’nde bitirdikten sonra Yeditepe Üniver-
sitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuş, profesyonel 
çalışma hayatına 2003 yılında başlamıştır. Bir süre yayınevlerinde kitap 
editörlüğü ve çevirmenlik yapan Merve Duygun, reasürans ağırlıklı olmak 
üzere tüm deniz nakliyat sigorta branşlarında broker olarak çalışmakta-
dır.

MERVE DUYGUN
Broker
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H&M sigortaları için üç alternatif po-
liçe bulunmaktadır: Geniş teminat, 
“Hulls 1/10/83” ve “Hulls 1/11/1995,” 
şartlarında belirtilen durumlarda 
tekne ve makineye gelen hasarların 
tümünü karşılar. Dar teminat (FPA), 
makine hasarı, yangın, yıldırım, infilak, 
karaya oturma, topuk atlama, yüzen 
ve sabit cisimlerle temas halleri dı-
şında kapsam dışıdır. Tam Ziya (Total 
Loss) teminatta ise geminin kurtarma 
ve yardım masrafları kapsam dahilin-
dedir.

Tekne Harp ve Grev Sigortası (War 
Risks): Bu sigorta teknelerin H&M si-
gortası ile teminat dışı bırakılan harp, 
grev, kargaşa, terör ve kötü niyetli 
hareketler gibi rizikolar sonucu tek-
nenin alabileceği hasarları teminat al-
tına alınmaktadır. Alınan senelik harp 
sigortasına ilave olarak, Joint War 
Committee tarafından belirlenen riskli 
bölgelerde teminat, ek prim karşılığın-
da sağlanmaktadır. 

Koruma ve Tazminat (P&I): Bir gemi-
nin teminat kapsamında olması için 
ana şart, aşağıdaki risklerin hukuken 
armatörün sorumluluğunda olması-
dır. Teminat ise armatör için belirle-
nen muafiyet tutarının üstünde kalan 
kısmı kapsar. 

P&I sigorta kapsamında olan riskler-
den bazıları mürettebatın yaralanma, 
ölüm, ölen mürettebatın ailesine ölüm 
tazminatı; kaçak yolcularla ilgili ceza, 
ülkesine iade masrafları; çatma ve 
çatışma; enkaz kaldırma masrafları; 
yük hasarları; deniz kirliliği; cezalar, 
gümrük cezaları ve karantina masraf-
larıdır. 

P&I sigortası sağlayan havuz kulüp-
leri ile sabit prim uygulayan kulüpler 
arasındaki farklar nelerdir?

Sabit prim uygulayan kulüplerin mü-
temmim aidat (supplementary call) ve 

ayrılış aidatı (release call) uygulaması 
bulunmamaktadır. 

Mütemmim aidat, havuz kulüplerinin 
hasar oranlarının yüksek olması se-
bebiyle talep edilir. Uzun bir süredir 
kulüplerin bu konuda bir talepleri ol-
mamıştır. Ayrılış aidatı ise armatörün 
üyelikten ayrılması durumunda kulüp-
lerin talep ettiği bir tutardır.  Kulüplerin 
her sene yaptığı genel toplantı sonra-
sında, genelde sene sonu kapanışla-
rında son 3 yıla ait ayrılış aidatlarının 
oranları belirlenmektedir. Böylece ay-
rılmak isteyen armatör son üç yıllık 
P&I sigorta primlerinden her sene için 
ayrı ayrı belirlenen yüzdelik tutarlara 
isabet eden ayrılış aidatını ödeyerek 
kulüpten ayrılabilir. 

Sabit prim uygulayan kulüplerin to-
naj sınırlamasının yanı sıra, azami 
sorumluluk limiti (limit of liability) 
uygulaması olup, havuz kulüplerinde 
bu limit sadece deniz kirliği için USD 
1 milyar ile sınırlıdır. 

P&I sigorta şirketi temininde dikkat 
edilmesi gereken durumlar nelerdir?

P&I kulübün finansal durumuna, dere-
ce kuruluşlarının değerlendirmelerine, 
kiracıların beklentileri, sigorta şirke-
tinin hasar yönetimindeki uygulama-
larına ve yurtdışındaki temsilciliklerin 
durumuna dikkat edilmesi önemlidir. 

P&I ve H&M sigorta poliçeleri dü-
zenlenirken hem armatörün hem de 
sigortacının hak ve sorumlulukları 
önem arz etmektedir. Bu çerçevede 
poliçe düzenlenirken nelere dikkat 
edilmeli ve özellikle hangi noktalar 
göz ardı edilmemelidir?

Öncelikle sigortacının üstlendiği yü-
kümlülüklerin, yani teminat detayının 
tüm öğeleriyle poliçede yer alması 
gerekmektedir. Bu, sigortalı tarafın-
dan yetkilendirilen broker/acente 

tarafından verilen bir hizmettir. Broker 
ve acenteler, poliçede belirtilen hangi 
risklerin teminat altına aldığını kontrol 
eder ve gereğinde gerekli ilave ve dü-
zeltmeleri sağlar.

Geçmiş yıllarda 1/4 şeklinde P&I si-
gortası kapsamında bulunan “Ça-
tışma Sorumluluğu” (Running Down 
Clause) THS RDC’nin kalan ¾’lük kıs-
mı H&M sigortasında yer almaktaydı. 
Ancak uzun zamandır, “4/4 THS RDC 
+ FFO” olarak P&I poliçesine dahil 
edilmektedir.

Tekne sigortalarında muafiyet esasen 
tektir. Ancak bazı poliçelerde ek ma-
kine muafiyeti (Additional Machinery 
Deductible – AMD) ayrıca belirtil-
mektedir. Bu durumda tekne ve ma-
kine hasarlarında ana muafiyete ilave 
olarak ek makine muafiyeti (AMD) için 
belirtilen muafiyet birlikte dikkate alı-
nır. 

Daha önce bahsettiğim gibi H&M si-
gortalarında geniş teminat, dar te-
minat (FPA) ve tam ziya (Total Loss) 
durumunun kesinlikle kontrol edilme-
si gerekir. Teminatın durumu geminin 
veya filonun yaşı ve geçmiş hasarları 
dikkate alınarak belirlenmektedir. 

H&M (Tekne ve Makine) sigortala-
rında ‘’Institute Time Clauses - Hulls 
1/10/83’’ yoksa Hulls 1/11/1995 mi 
daha fazla armatör menfaatinedir?

ITCH 1/10/83 poliçesinde işletme ku-
surundan kaynaklanan hasarlar poliçe 
kapsamında olup ITCH 1/11/1995’de 
kapsam dışıdır. 

H&M sigortalarının yurtiçi sigorta şir-
ketlerinden temini ile yurtdışı sigorta 
şirketlerinden temini arasındaki fark 
nedir?

Yurtiçindeki sigorta şirketleri mevcut 
kapasitesini aşan gemi değerleri için 
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yurtdışından teminat satın alır. Yurt-
dışındaki sigorta şirketleri sigorta 
edilecek gemi değeri üzerinde belirli 
oranda hisse almaktadır. Ancak belki 
de en önemli fark, “mutabakatlı değer” 
notunun geçerliliğidir. 

Yurtiçi sigorta şirketlerinden temin 
edilen poliçelerde ‘’mutabakatlı de-
ğer’’ olarak belirtilmesi durumunda 
ilerde bir hasar veya geminin tam zayi 
durumunda TTK hükümleri gereği 
market değeri üzerinden ödeme yapıl-
ması durumu söz konusu mu?

Yurtiçi sigorta şirketleri her ne kadar 
poliçeye eksper değerlendirmesine 
istinaden gemi değeri ile ilgili olarak 
‘’mutabakatlı değer’’ notu düşse de 
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 
1266. maddesi gereğince, hasar öde-
mesini hasarın oluştuğu tarihteki pi-
yasa değeri üzerinden yapmaktadır-
lar. Yurtdışındaki sigorta şirketleri için 
hasar ödemelerinde poliçede belirti-
len bedel esastır. 

H&M sigortalarında ‘’INSTITUTE AD-
DITIONAL PERILS CLAUSES – HUL-
LS’’ yazılmaması armatör mağduriye-
tine neden olur mu?

Additional Perils adı verilen ek temi-
natlar, gemi veya filonun yaşı veya 
hasar durumu göz önünde bulundu-
rularak belirli bir ek prim karşılığında 
dahil edilmektedir. Özetle bu ek temi-
natların poliçede yer alması ile pat-
layan kazan veya kırılan şaft, sigorta 
edilen gemide ziya veya hasara neden 
olan herhangi kusurlu parça, herhangi 
bir kaza veya kişinin ihmal ya da ye-
tersizlik veya hatalı kararı nedeniyle 
geminin uğradığı ziya veya hasar te-
minat altına alınmış olur. 
 

Hangi durumlarda ‘’Müşterek Avarya’’ 
ilan edilmesi gerekir?

Gemi ve yük birlikte zayi durum oluş-
turuyor ise ‘’Müşterek Avarya’’ ilan 
edilmelidir.

H&M sigortalarında dispeççi (adjus-
ter) ataması nasıl olur? 

Armatörün dispeççi (adjuster) atama 
yetkisi vardır. Dispeççi genelde müş-
terek avarya durumlarında kurtarma 
ve yardım için yapılacak masrafların 
gemi ve yüke düşen payların tespiti, 
yüke düşün pay için alıcı(lar)dan alı-
nacak teminatların tedariki, dispeç 
neticesine göre sigortadan yetkilendi-
rilmiş brokere ödemelerin yapılmasını 
sağlar. 

Sigorta firmaları aynı özelliklere sa-
hip iki gemiye farklı fiyatta poliçeler 
düzenleyebiliyor. Söz konusu farklılık 
neden kaynaklanmaktadır? 

Sigorta şirketlerinin beklenti, kriter ve 
hedeflerinin yanı sıra, gemilerin geç-
miş hasar ve bayrak devleti raporla-
rından elde edilen bilgiler fiyatlandır-
mayı farklı etkileyebilir. 

Sigorta yenilemelerinde prim artışla-
rına sebep olan durumlar nelerdir? 

Gemi veya su aracının hasar kaydı 
büyük önem taşırken, uluslararası 
sigorta marketini ilgilendiren doğal 
veya kasıtlı felaketler de prim artışla-
rına yol açmaktadır. Örneğin 2017 yı-
lında dünyada meydana gelen kasırga 
ve yangınlar genel olarak tüm sigorta 
marketinde prim artışlarına veya artış 
taleplerine yol açmıştır. 

Çarpma ve çatışma klozu hangi poli-
çede yer almalıdır?

(Running Down Clause) 4/4 THS RDC 
+ FFO olarak P&I sigorta poliçesinde 
yer almalıdır. 

Poliçelerde geminin sefer bölgesi ya-
zıldığında söz konusu bölgeye ilintili 
nehir ve göller teminat kapsamında 
mıdır? Bu konuda dikkat edilmesi ge-
reken hususlar nelerdir?

Institute Warranty Limits (IWL) ve Jo-
int War Committee (JWL) tarafından 
belirlenen bölgeler dışında nehir ve 
göller teminat kapsamındadır. 

Örneğin, sefer sahası Karadeniz – Ak-
deniz diye yazılmışsa, ayrıca Marma-
ra Denizi veya Ege Denizi yazılmasına 
gerek yoktur.  Ancak Karadeniz denilip 
Azov Denizi yazılmaması neticesi ya-
şanan sorunlar nedeniyle, gerek P&I 
gerekse H&M sigorta poliçelerinde 
sefer sahasına Azov denizi yazılmak-
tadır. 

Pre-Loading survey yaptırılması yük-
leme sürecinin önemli aşamalarından 
biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Pre-Loading survey zorunlu mudur? 
Yaptırılmadığı takdirde sigortalının 
karşılaşılabileceği olumsuz durumlar 
nelerdir?

P&I sigorta poliçelerinde belirli yük-
ler için “pre-loading survey” tavsiye 
edilmektedir. Şayet P&I sigortasının 
bu tavsiyesine uyulmazsa - ki bu ti-
cari bir karardır - olması muhtemel bir 
hasar teminat dışı kalır. Bu durumda 
davacı tarafından talep edilen temi-
nat armatör tarafından sağlanmış 
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olur. Ancak bu durum, kulüp ve kulüp 
temsilcisinin armatörü savunmaya-
cağı anlamına gelmez. Kulüp ve kulüp 
temsilcisinin dava ile ilgili yaptığı her 
türlü masraf armatör tarafından kar-
şılanır. 

Bir geminin kiracısıysak ya da ge-
minin teknik işletmesini yapıyorsak 
doğrudan armatör olmasak bile de-
nizdeki risklerden korunmak için ne 
tür sigortalar yaptırmalıyız?

Kiracıların mutlaka Kiracı Sorumluluk 
(Charterer’s Liability) sigortası yaptır-
maları gerekmektedir. 

Loss of hire, errors and omissions, 
FD&D gibi sigortalar ne işe yarar? Bu 
tip sigortalar kimi nelerden korur?

LOH teminatı, bir geminin H&M sigor-
tası kapsamına giren bir hasar netice-
sinde gemi sahibinin mahrum kaldığı 
kazancı temin eder. Geminin her türlü 
tam ziya hali bu teminatın dışındadır. 
Bu sigorta türünün sağladığı avantaj 
H&M hasarı neticesinde oluşan za-
man kirasındaki günlük kira kaybının 
karşılanmasıdır.

Errors and Ommissions (E&O) si-
gortası, şirket personelin yaptığı bir

hatadan kaynaklanan üçüncü şahıs 
zararlarını karşılar. Genelde liman 
acenteleri, gemi proje firmaları, deniz 
broker kuruluşları ve avukatları kap-
sar.

Navlun, Sürastarya ve Savunma 
(FD&D) Sigortası gemi sahiplerinin ya 
da işletmecilerinin navlun, ölü navlun, 
demuraj, müşterek avarya, kurtarma, 
gemi tutuklama, müşterek avarya ka-
tılımları ve eksik, hatalı yakıt, ekipman 
vs. alımı, yükün yüklenmesi, istifleme-
si, tahliyesi gibi armatöre karşı açılan 
uygun olmayan davaların savunulma-
sından doğacak, avukat, bilirkişi, ha-
kem, ekspertiz masraflarının karşılar.
 
K&R (Kidnap & Ransom) – War AP 
(War additional premium) hangi şart-
larda alınır?

K&R (Kaçırılma ve Fidye) sigortası 
korsan saldırılarına karşı riskler için 
gemi sahiplerine tazminat sağlar. K&R 
sigortalarının en önemli kısımları olan 
önleyici tedbirler ve güvenlik kuruluş-
larının verdiği hizmetler poliçe kapsa-
mındadır. 

Poliçe limitlerine, şart ve koşullarına 
bağlı kalmak şartıyla, K&R sigortaları

fidyenin ödenmesi, fidyenin transit 
esnasında kaybı, güvenlik danışman-
larının ücret ve giderleri, personel ka-
zaları ve hukuki masrafları teminat 
altına alır.

İlave olarak K&R sigortacıları kaçır-
ma olayı süresini kapsayan kira kaybı 
(LOH) sigortası da sunmaktadırlar.

Tersane mali mesuliyet ve gemi inşa 
sigortası (Builder’s Risk) sigortası ge-
rekli midir? Bu sigortalar yaptırıldığı 
takdirde işletmeciye ne gibi avantajlar 
sağlar? 

Gemi inşa sigortası, inşaatın başla-
ması ile birlikte inşaat sırasında mey-
dana gelebilecek rizikoları, projenin 
denize indirilmesini ve deneme sefer-
lerini kapsayacak şekilde teminat al-
tına alır. Ayrıca yeni inşaatın alıcısına 
tesliminden sonra 12 ay geçerli ola-
cak şekilde, özet olarak sadece işçilik 
hasarlarını kapsayan garanti sigortası 
da yapılabilmektedir.

Tersane mali mesuliyet sigortası ise 
tersane faaliyetleri neticesinde üçün-
cü şahıslara verilen zararlar, belirle-
nen limitler dahilinde güvence altına 
alınmaktadır. 
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Deniz Sigorta brokeri ile deniz sigorta 
acentesi arasındaki fark nedir?

Genel olarak sigorta brokeri ile acente 
arasındaki farktan söz edebiliriz. Si-
gorta acentesi ilgili sigorta şirketinin 
sözleşmeye dayalı ve belli bir bölge-
de acentesi olarak hareket ederken, 
sigorta brokeri tamamen bağımsız 
olarak sigortalı için en uygun temina-
tı kabul edilebilir şartlarla uygun olan 
sigorta şirketinden temin ederek si-
gortalıya sunar. Aradaki temel farkın 
bu olduğunu söyleyebiliriz.

Genel olarak ele alırsak; deniz sigor-
taları kaça ayrılır ve kapsamları neler-
dir? 

Deniz sigortalarını risk açısından 5 
ana başlık altında değerlendirebiliriz;

P&I poliçesinde teminat altına alınan 
başlıca riskleri, taşınan yükte oluşan 
hasarlar, deniz kirliliği, personel yara-
lanması / vefat, sabit yüzer cisimlere 
verilen hasarlar ve diğer bir gemiyle 
çatışmada karşı geminin zararlarına 
ilişkin sorumluluk teminatı olarak sa-
yabiliriz. 

P&I poliçesinin dışında FD&D (Freight, 
Demurrage, Defence) teminatı P&I Ku-
lüpleri’nden alınabilmektedir. Bu te-
minatın kapsamı, sigortalı armatörün 
kiracı ve diğer ilgili taraflara yaşaya-
bileceği ihtilaflarda oluşacak hukuki 
masrafları P&I Klüp tarafından belli bir 
muafiyete tabi olarak karşılanmasıdır.

Kira Kaybı Sigortaları (Loss of Hire): 
Gemilerin H&M poliçesindeki riskler-
den birinin gerçekleşmesi neticesinde 
atıl durumda kalması halinde, poliçe-
de mutabık kalınacak belli bir günlük 
kira kaybı ve süre için armatörün kay-
bını teminat altına alır.

K&R (Kidnap & Ransom) – Kaçırma 
ve Fidye Sigortası: Gemilerin özellik-
le belli risk sahalarından (Kızıl Deniz, 
Aden Körfezi, Oman Körfezi, Hint Ok-
yanusu, Benin Körfezi / Nijerya gibi) 
geçişlerinde personelin ve geminin 
kaçırılması halinde ilgili fidye talep-
lerini karşılamak üzere alınan bir po-
liçedir. Riskin gerçekleşmesi halinde 
sigortacıların çalışmakta oldukları 
müzakereciler vasıtasıyla geminin ve 
personelin gerekli pazarlıklar yapıl-
makta ve fidye ödemesi yine aynı ka-
nallarla gerçekleştirilmektedir.

Tekne İnşa Sigortası (Builders Risk 
Insurance): Teknenin inşasına baş-
landığı aşamadan deneme seyirleri 
tamamlanıp, gemi statüsü kazanana 
kadar olan süreçte yapılması gereken 
ve bu süreçteki riskleri teminat altına 
alan bir poliçedir.

Tekne & Makine Sigortaları (Hull & 
Machinery): Adı üzerinde geminin 
Tekne ve Makine risklerini teminat al-
tına alır. Aynı kapsamda War & Strike 
(Harp & Grev) poliçelerini de sayabili-
riz. 

Gemilerin karşılaşabileceği Harp ve 
Grev riskleri neticesinde oluşacak 
Tekne ve Makine hasarlarını teminat 
altına alır. Genelde Tekne & Makine 
Poliçesiyle birlikte ancak ayrı bir po-
liçe olarak düzenlenir ve belli istisna 
bölgelerine gitmeden önce sigorta-
cıya bilgi vermek ve risk durumunda 
göre ekstra prim ödenmesi gerek-
mektedir.

P&I Sigortaları (Protection and In-
demnity): P&I poliçesi armatör / iş-
letmeci ve gemilerin 3. Şahıslara karşı 
mali mesuliyetlerini teminat altına alır. 
Oldukça geniş bir kapsama sahip olan 

Denizcilik Yüksek Okulu 1982 döneminde mezun olmuştur. Farklı tip 
gemilerde çalıştıktan sonra 1987 yılında bir devlet denizcilik firmasının 
Sigorta ve Tazminat Departmanında görev almıştır. 1988 yılında, bir özel 
sektör denizcilik firmasında Sigorta ve Tazminat Müdürü olarak görev 
yapmıştır ve 1989 yılında Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı’nın iki (2) yıllık eği-
tim programını başarıyla tamamlamıştır. 1991-1992 yılında Metropole 
Denizcilik ve Tic. Ltd. Şti. ile Ocean Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.’ni 
kurarak iş hayatına atılmıştır. Halen Ocean Sigorta Brokerliği Ltd. Şti.’ni 
yönetmektedir.

KAPTAN FEVZİ UZUN
Ocean Sigorta Brokerliği
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P&I (Protection and Indemnity) havuz 
kulüpleri ile fiks kulüpler arasındaki 
farklar nelerdir?

Havuz (Pool) Kulüpleri kooperatif 
(mutual) bazda kurulmuş ve armatör-
lerin esas itibarıyla üye olarak kabul 
edildikleri kâr amacı gütmeyen ku-
rumlardır. Üye armatörler bir anlamda 
kâr ve zarara ortaktırlar. “Mutual” ya-
pının getirdiği finansal kuvvet, yıllara 
dayanan tecrübeleri ve bunlara bağlı 
reasürans olanakları nedeniyle çok 
daha yüksek limitlerle (USD 2,5 milyar 
gibi) teminat verebilmektedirler. Bu 
anlamda, dünya ticaretinin oluşturdu-
ğu tonaj talebi ve taşınan yüklerin çe-
şitliliği ile büyük miktarların getirdiği 
riskler, teminat limitleri ve kiracıların 
talepleri nedeniyle belli büyüklükteki 
gemiler ancak havuz kulüpleri tara-
fından sigortalanabilmektedir. Genel 
olarak bu büyüklüğü 10,000 GT’un 
üzerindeki gemiler olarak söyleyebi-
liriz. Bu nedenlerle, havuz kulüpleri 
dünya ticaretinin büyük bölümünün 
taşımasını gerçekleştiren gemilerin 
P&I sigorta teminatlarını karşılamak-
tadır.

“Sabit Primli” (Fix Premium) kulüpler 
olarak adlandırdığımız P&I kulüple-
ri ise ticari ve kar amaçlı şirketlerdir. 
Havuz kulüplerine kıyasla en önem-
li farkları ticari yapıda olmaları ve 
buna bağlı olarak, sigortalanın kâr/
zarar ortaklığı gibi bir durum söz ko-
nusu olmadığı için verilen primlerin 
ilgili poliçe dönemi için sabit olma-
sıdır. Aynı şekilde, sigortalı armatö-
rün poliçe dönemi sonunda yenileme 
yapmaması durumunda, kulübe karşı 
geçmişe dönük bir prim sorumluluğu 
bulunmamaktadır. İstisnalar olmakla 
birlikte, genel olarak teminat limitleri 
azami USD 500 milyona kadardır ve 
buna bağlı olarak 10,000 GT’un altın-
daki gemiler sabit primli kulüpler tara-
fından sigortalanmaktadır.

P&I sigortacı teminde dikkat edilmesi 
gereken durumlar nelerdir?

P&I sigortası temininde dikkat edil-
mesi gereken ana hususları havuz ve 
sabit prim açısından ayrı ayrı değer-
lendirmekte yarar var. Havuz kulüp-
lerin müşterek yapıları nedeniyle, fi-
nansal durumları ve buna bağlı olarak 
serbest rezerv (Free Reserve) miktala-
rı ile genel olarak hasar / prim oranla-
rına (Loss Ratio) dikkate edilmesi ge-
rekir. Bu iki unsur, ilgili kulübün ileriye 
dönük hasar ödeme yeterliği ve hasar 
rasyosu anlamında önem arz etmek-
tedir. Şöyle ki, serbest rezervi sigor-
talamakta olduğu tonaja göre düşük 
düzeyde olan bir kulübün ileriye dö-
nük olarak mevcut üye armatörlerden 
ek prim talep etmesi beklenir ve bu da, 
geçmişte çoğu kez yaşandığı gibi, üye 
armatörler öngörülenin üstünde eks-
tra prim yükü getirir.

Sabit primli kulüplerde dikkat edilmesi 
gereken hususlar da, yine tabii finan-
sal durumu ve reasürans yapısıdır.  
Geçmişe dönük hasar ödeme perfor-
mansı, teminat limitleri ve Kiracılar 
düzeyinde tanınırlık gibi hususlara 
önem arz etmektedir.

P&I ve H+M (Tekne ve Makine) Sigor-
ta poliçeleri düzenlenirken hem arma-
törün hem de sigortacının hak ve so-
rumlulukları önem arz etmektedir. Bu 
çerçevede poliçe düzenlenirken nele-
re dikkat edilmeli ve özellikle hangi 
noktalar göz ardı edilmemelidir?

Bu anlamda dikkat edilmesi gereken 
hususları, aşağıdaki gibi özetleyebili-
riz;

 Teminat kapsamı ve ilgili ek klozların 
anlaşıldığı şekliyle poliçede yer alması

 P&I poliçelerinde teminat limiti 

 Seyir sahası

 H&M poliçesinde sigorta bedelinin 
mutabakatlı değer (agreed value) olup 
olmadığı

 Klas ve bayrak dahil tüm detayların 
poliçelerde doğru olarak yazılması

 Sigortalı, müşterek sigortalı varsa, 
ipotek alacaklısı detaylarının doğru 
olarak tanımlanması

 Özellikle H&M poliçelerinin tâbi ola-
cağı hukuk sistemi

H+M (Tekne ve Makine) sigortala-
rında ‘’Institute Time Clauses - Hulls 
1/10/83’’ yoksa Hulls 1/11/1995 mi 
daha fazla armatör menfaatinedir?

Teknik olarak ve teminat kapsamı açı-
sından Institute Time Clauses Hulls 
1/10/83, ITCH 1.11.95 formuna kı-
yasla daha armatör lehinedir ve tercih 
edilir.

H+M (Tekne ve Makine) Sigortalarının 
yurt içi sigorta şirketlerinden temini 
ile yurt dışı sigorta şirketlerinden te-
mini arasındaki fark nedir?

H&M (Tekne ve Makine) sigortalarının 
yurt içi veya yurt dışı piyasalardan te-
mini arasında esas itibarıyla teminat-
lar bazında ciddi bir fark söz konusu 
değildir. Teminatın nerden alınacağı 
tamamıyla yurt içi sigorta şirketleri-
nin reasürans kapasitesi ve yabancı 
ipotek alacaklısı bankaların sigor-
tacının uluslararası derecelendirme 
kuruluşlarından alınmış belli düzeyde 
kredi notuna haiz olması talepleriyle 
ilgilidir. 

Yurt içi sigorta şirketlerinden temin 
edilen poliçelerde ‘’mutabakatlı de-
ğer’’ olarak belirtilmesi durumunda 
ilerde bir hasar veya geminin tam 
zayi durumunda TTK hükümleri ge-
reği market değeri üzerinden ödeme 
yapılması durumu söz konusu mu?

“Mutabakatlı değer” (agreed value) 
konusu özellikle gemilerin tam ziya 
(total loss) olmalarında gündeme 
gelmekte ve ciddi anlamda önem arz 
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etmektedir. Yurt dışı plasmanlı ve İn-
giliz Hukuku’na tabi poliçelerde gemi 
sigorta bedelinin “agreed value” ola-
rak belirtilmesi durumunda hasar 
durumunda bu nota istinaden sigorta 
bedelinin piyasa değeriyle aynı olup 
olmadığı tartışması gündeme gel-
memekte ve mutabık kalınan değer 
ödenmektedir. 

Türk sigorta şirketlerinin poliçelerinde 
“mutabakatlı değer” notu olmasına 
rağmen TTK hükümlerine dayanılarak 
mutabakatlı değerin poliçe tarihindeki 
değer olduğu ve hasar tarihindeki pi-
yasa değeri daha farklıysa, o değerin 
esas alınması yoluna gidilebilmekte-
dir. Tabii ki, sigortacının yaklaşımına 
bağlı olarak bu tartışmanın çıkmadığı 
durumlar da söz konusudur.

H+M (Tekne ve Makine) sigortaların-
da ‘’INSTITUTE ADDITIONAL PERILS 
CLAUSES – HULLS’’ yazılmaması ar-
matör mağduriyetine neden olur mu?

Tekne ve Makine Sigortalarında “Insti-
tute Additional Perils” teminatının yer 
alması armatör açısından önemlidir. 
Ancak, bu teminat, sigortacıların risk 
analizine bağlı olarak her yaşta ve to-
najda gemiye verilmemektedir. Gemi 
yaşının azami 15 ve hasar geçmişinin 
temiz olmasına bağlı olarak verilebi-
len bir teminattır. Standard H&M po-
liçesinde sıralanan risklerin dışında 
herhangi bir riskten kaynaklanan ha-
sarların bu klozla teminat altına alın-
ması sağlanmaktadır. Özetle, standart 
bir poliçedeki hasarın nedenini sigor-
tacıya izah etmek durumundayken bu 
klozla hasarın sadece kazaen olduğu-
nun ispatı yeterli olmaktadır. Özellikle 
krank şaft kırılmaları gibi hasarlarda 

ciddi işlevi olan bir teminattır diyebi-
liriz. 

Hangi durumlarda ‘’Müşterek Avarya’’ 
ilan edilmesi gerekir?

Müşterek Avarya gemide meydana 
gelebilecek makine hasarları, yangın 
vs. gibi hadiselerde yük ve yakıtın 
(Kiracı’ya aitse) seferin tamamlan-
masına yönelik olarak armatörün 
geminin ve yükün müşterek selameti 
için yaptığı masrafların gemi, yük ve 
yakıt sahibi arasında kurtarılmış kıy-
metleri esas alınarak paylaşımıdır. Bu 
gibi durumlarda müşterek avarya ilan 
edilmeli ve yükün tesliminden önce 
gerekli garantilerin yük sigortacısı ve 
alıcısından temin edilmesi gerekir.

H+M (Tekne ve Makine) sigortaların-
da ‘’Adjuster’’ ataması nasıl olur? 

H&M sigortalarında “Adjuster” (Dis-
peççi) ataması doğrudan sigortalı ar-
matör tarafından yapılır ve sigortacıya 
bildirilir. Dispeççinin düzenleyeceği 
dispeç raporunda belirlenen tazmi-
nat sigortalıya ödenir. Dispeççi ücreti 
dispeç raporunda hasar tazminatının 
dışında ayrıca gösterilir ve sigortacı 
tarafından ödenir.

Sigorta firmaları aynı özelliklere sa-
hip iki gemiye farklı fiyatta poliçeler 
düzenleyebiliyor. Söz konusu farklılık 
neden kaynaklanmaktadır? 

Sigorta fiyatlandırmaları aynı özel-
liklere sahip gemiler arasında farklı-
lık göstermesinin birçok nedeni bu-
lunmakla birlikte gemilerin armatör 
ve işletmecilerinin geçmişe dönük 
3-5 yıllık hasar kayıtları sigortacı 

açısından önemli bir veridir. Hasar 
geçmişi kötü olan bir armatörün / 
işletmecinin hasar riski daha yüksek 
olarak değerlendirileceğinden fiyat ve 
muafiyet gibi şartları da diğer gemiye 
göre daha yüksek olacaktır. Tabii bu-
nun yanı sıra geminin klası, bayrağı, 
seyir sahası gibi hususlarda fiyatta 
etkendir.

Sigorta yenilemelerinde prim artış-
larına sebep olan durumlar nelerdir? 

Sigorta yenilemelerinde prim artış-
larında birincil neden ilgili armatör 
/ işletmecinin geçmişe dönük ha-
sar / prim oranıdır (loss ratio). Oranı 
kabul edilebilir oran yüzde 70-80’in 
üzerindeyse, sigortacının prim artış 
talebinde bulunması kaçınılmazdır. 
Diğer bir önemli neden ise ilgili si-
gorta şirketinin yanı sıra genel olarak 
sigorta piyasasındaki hasar trendi ve 
buna bağlı olarak sigorta şirketleri-
nin daha fazla prim toplama isteğidir.

Gemi kazalarından kaynaklı taz-
minatlar belirlenirken ne tür kri-
terler dikkate alınıyor ve işlet-
meci, oluşan bu hallerde hangi 
riskleri üstleniyor? Çarpma ve çatış-
ma klozu hangi poliçede yer almalıdır?

Gemi kazalarından kaynaklı tazmi-
natlar verilen teminatlar kapsamında 
değerlendirilir ve H&M hadiselerinde 
sigortacı tarafından atanan sörveyin 
hasar nedeninin poliçe kapsamın-
daki risklerden biri olup olmadığı yü-
nündeki raporu ve armatör tarafın-
dan sunulan masraf dokümanlarının 
onayını müteakip dispeççi tarafından 
dispeç raporu hazırlanır ve ödeme 
için sigortacılara sunulur. Çarpma ve 
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çatışma sorumluluğu ¾ oranında 
H&M poliçesinde teminat altına alınır 
ve ¼ oranında P&I poliçesinde teminat 
altındadır. Ancak, uygulamada genel 
olarak, H&M poliçesinde ¾ oranında 
teminat altına alınan sorumluluk P&I 
poliçesine transfer edilerek çatışma 
sorumluluğu 4/4 oranında P&I poli-
çesi tarafından karşılanmaktadır. Bu 
uygulama amatör lehinedir ve nedeni, 
H&M poliçesinin ¾ oranındaki sorum-
luluğa H&M sigorta bedelinin ¾’ü ora-
nında karşılaması ve bu sorumluluğun 
P&I teminatında poliçe limitine kadar 
karşılanıyor olmasıdır. Diğer bir ne-
den de, karşı gemi ilgilileri tarafından 
talep edilen garantinin tek bir elden 
P&I kulüpleri tarafından verilmesidir.

Poliçelerde geminin sefer bölgesi ya-
zıldığında söz konusu bölgeye ilintili 
nehir ve göller teminat kapsamında 
mıdır? Bu konuda dikkat edilmesi ge-
reken hususlar nelerdir?

Poliçelerde seyir sahasının tabi ol-
duğu esas kloz IW (Institute Warran-
ties) 1/7/76 olarak belirlenmiştir. Bu 
klozda belirtilen sahaların dışına seyir 
yapılması halinde sigortacıdan izin 

alınması ve talep halinde ekstra prim 
ödenmesi gerekmektedir.

Ancak, genellikle küçük tonajlı gemi-
lerde Klas şartlarına da bağlı olarak 
daha dar seyir sahaları belirlenmek-
tedir. Esas olarak, belirtilen denizlerin 
rutin olarak seyir yapılan yan suları 
(nehir) ve iç denizler (Azov gibi) seyir 
sahasının bir parçası sayılmakla bir-
likte ileride sigortacıyla bu anlamda 
bir tartışmaya girmemek bakımından 
poliçede gösterilmelerinde yarar var-
dır.

Pre-Loading survey yaptırılması yük-
leme sürecinin önemli aşamalarından 
biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Pre-loading survey zorunlu mudur? 
Yaptırılmadığı takdirde sigortalının 
karşılaşılabileceği olumsuz durumlar 
nelerdir?

Pre-loading steel survey yaptırılması 
hemen tüm P&I Kulüplerde bir zorun-
luluktur, hatta İngiliz hukuku açısın-
dan “Express Warranty” olarak değer-
lendirilir. Bunun bir-iki nedeni vardır. 
Birincisi, demir-çelik mamul veya yarı 
mamul yüklerin kıymetli yükler ol-
ması, taşıma öncesinde ve sırasında

ıslanma / paslanma risklerine maruz 
kalmalarıdır. P&I kulüpleri, bu tip yük-
leme öncesi hasarları teslim ordino-
su (Mate’s Receipt) ve konşimentoya 
derç etmek suretiyle tahliye limanın-
da taşıma esnasında oluşmayan ha-
sarlara yönelik talepleri önlemek için 
pre-loading surveyleri zorunlu tut-
muşlardır. Pre-loading survey yap-
tırılmadığı takdirde, armatörün söz 
konusu taşımada oluşan hasarlara 
ilişkin olarak teminat dışı kalması söz 
konusudur ve ciddi sonuçları olabil-
mektedir.

Bir geminin kiracısıysak ya da ge-
minin teknik işletmesini yapıyorsak 
doğrudan armatör olmasak bile de-
nizdeki risklerden korunmak için ne 
tür sigortalar yaptırmalıyız?

Kiracıların (sefer veya zaman esaslı) 
armatör ve diğer taraflar karşı riskleri-
ni sigorta ettirmeleri kesinlikle tavsiye 
edilir. P&I kulüpleri bu anlamda Char-
terer’s Liability (Kiracı Mesuliyeti) te-
minatı vermektedirler. Bu tip bir temi-
nat sefer bazlı olabileceği gibi genelde 
yıllık bazda yapılır ve yeni gemiler ki-
ralandıkça üzerinde anlaşılan şartlar 
dahilinde yıllık poliçeye dahil ediliriler.

DOSYA
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Personel müdürlerinin birlikteliği;

Bir personel müdürünün en önem-
li özelliği diğer firmaların personel 
müdürlerini tanıyarak onlarla samimi 
ilişkiler kurmasıdır. Kendi kabuğuna 
çekilmiş bir personel müdürü ne ken-
disine ne de çalıştığı firmaya fayda 
sağlayamaz. Ters orantılıdır bu sis-
tem; ne kadar çok personel müdürü 
tanırsan o kadar az personel sıkıntısı 
çekersin ve asgari düzeyde problem 
yaşarsın. Çünkü dertler birlikte ya-
şandığından sıkıntılar da ortak olur. 
Bu sıkıntıları çözmek ve uygun yeter-
lilikte personelleri işletmelerine ka-
zandırmak isteyen personel müdürleri 
güncel iletişim araçlarıyla 7/24 bir-
birleriyle irtibat halinde olarak gerekli 
adımları kolaylıkla atabilirler.

İyi bir personel müdürü kaliteli bir çe-
kirdek kadroya sahip olmalıdır. Per-
sonel sirkülasyonu İşletmeye fayda 
sağlamaz. Firma, çekirdek kadro için 
gemiadamı yetiştirmelidir. Örneğin; 
Asgari Donatım Belgesi güvertede en 
az 5 tayfa istiyorsa, bunun 1 tanesi ilk 
kez denize çıkanlardan tercih edilebilir 
ki gemiadamı yetiştirilebilsin ve içle-
rinden iyi olanlar kadroda kalsın. Az 
da olsa bir kıdem ödemesi ile raporu 
iyi gelmiş personeller şirket bünye-
sinde tutularak bahsettiğim çekirdek 
kadro mutlaka oluşturulmalıdır. Top-
lama kadrodan asla başarı gelmez.

Personel temini;

Personel teminini 4 şekilde ele almak 
gerekir;

1.Şirkete yapılan müracaatlardan

Bu yapıda müracaat yapıldığı anda 
ihtiyaç olmasa da gerekli değerlendir-
me yapılıp bu personel ile çalışılıp ça-
lışılmayacağına karar verilmesi daha 

uygundur. Ona göre konu personel 
diğer personel müdürlerine pas edi-
lebilir.

2.Arkadaş personel müdürlerinden

Aynı şekilde diğer personel müdürle-
rinden gelen gemiadamları için yine 
az önceki kural uygulanmalıdır.

3.Gemide çalışan personellerin arka-
daşlarından

Özellikle yabancı uyruklu personel-
lerde bu sistemin uygulanması daha 
uygundur. Arkadaşı tarafından refere 
edildiği için daha intizamlı daha dik-
katli çalışmaya özen gösteriyorlar. 
Burada yapılacak en büyük hata, ar-
kadaş iki gemiadamını aynı gemide 
görevlendirmektir. Bu uygulamadan 
kaçınmak firmanın menfaatine ola-
caktır.

4.Aracı kurumlardan

Bu madde ülkemizdeki gerçek per-
sonel yönetimi (crew management) 
şirketleri için konuşulabilir ancak 
sektörümüzün bu uygulamaya hazır 
olduğunu düşünmüyorum. Merdiven 
altı ve gemiadamının saatine kadar 
alan aracı kurumlar zaten konumuz 
değil. 

Stajyerler;

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis 
Başkanı, aynı zamanda Derneğimizin 
kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyemiz 
Sayın Salih Zeki Çakır’ın “Denizcilik 
fakir aile çocuklarının mesleği olma-
lı” tespiti bence çok şeyler anlatan bir 
söylemdir. Kısacası okullarımız lüks-
leşti ama gemilerimizin okullarımız 
kadar lüksleşemediler. Okulda son 
derece modern bir ortamlarda eğitim 

Personel Müdürünün Yol Haritası 
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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 
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gören öğrencilerimiz eski bir gemi-
ye gidince yani gerçekle karşılaşınca 
kısa bir şok yaşayıp daha stajyerken 
gemiyi bırakabiliyorlar. Gittiğimiz her 
kariyer gününde ve bire bir görüşme-
lerimizde öğrencilerimize stajlarını 
eski gemilerde yapmalarını tavsiye 
ediyoruz. Bu sayede gerek güverte 
gerekse makinede daha çok nazari 
bilgi göreceklerini ifade ediyoruz.

Disiplin komisyonu;

Bu sene uygulamaya giren Gemia-
damları Disiplin Komisyonu konusuna 
farklı bakış açılarından yaklaşılabilir 
fakat öncelikle bahse konu idari ted-
birlerin amacını değerlendirmek ve iyi 
anlamak gerekiyor. Her ne kadar algı 
çalışanlar üzerine olsa da değişiklik 
‘çalışmayan personeller’ içindir.

Denizi meslek olarak seçmiş herkesin 
bildiği gibi Gemilerde “düzgün perso-
nel” ve “problemli Personel” diye ad-
landırılan iki tür personel vardır. 

Düzgün personel; teferruatla ilgilen-
meyen, kendini işine vermiş, ekmeği-
nin peşinde olan, mesleğini gerekli-
liklerine göre yapan, silsile kurallarına 
uyan gerek mesleki gerekse beşerî 
olarak diğer personellerle uyumlu, 
çalıştığı geminin bayrağı hangi ül-
keye ait olursa olsun gittiği yurt dışı

ülkelerinde Türkiye Cumhuriyeti’ni 
temsil ettiğinin bilincinde olan perso-
nellerdir.

Problemli personel ise; yukarıdakile-
rin tam tersini ilke edinmiş, gittiği her 
gemide sorun çıkaran, armatöre ve 
kendi meslektaşlarına dert olan kısa-
cası ekmek teknesine nankörlük eden 
personellerdir.

Problemli personeller limanlarda son 
anda gemiyi terk ederler veya gönde-
rilirler. Eğer yerine personel bir sefer 
sonra gelecekse, o bir sefer bütün 
eziyeti diğer düzgün personeller çe-
ker. Peki bu adalet midir? Arkadaşla-
rına ve işverenine bu eziyeti çektiren 
adamdan hesap sorulması gerek-
mez mi? Hepimiz şahit olmuşuzdur; 
2. Kaptan’ın, Baş Mühendis ’in veya 
diğer personellerin mutfakta yemek 
yaptıklarına…. İşte bahse konu bu 
idari tedbirler, düzgün personellerin 
hakkını korumak, mağduriyetlerini en-
gellemek adına problemli, çalışmayan 
personellere uygulanmak üzere çıkar-
tılmıştır.

Bir süre önce yürürlüğe giren MLC 
2006 Konvansiyonu’nun ana fikri bi-
lindiği gibi; gemi personellerinin in-
sani yaşam hakkıdır. Bu konvansiyon 
çıktığında da şirketlerin zorlanacağı 
düşünülmüştü ancak öyle olmadı. 

MLC 2006 Konvansiyonu’ndan “düz-
gün şirketler” etkilenmedi. Onlar zaten 
gemi personelinin insani yaşam hak-
larını sağlıyorlardı. Sadece ek düzen-
lemeler getirildi. MLC 2006’dan olum-
suz etkilenenler “problemli şirketler” 
oldu. Bu nedenle sapla samanı birbi-
rinden ayıracak olan “çalışkan, düz-
gün personellerin” haklarını koruya-
cak olan yaptırımlarının sektörümüze 
faydalı olacağı düşüncesindeyim. 

Ayrıca aşağıdaki detayları vurgula-
mak isterim:

İstisnalar hariç;

“Gemiadamları bizim mesleğimizin en 
önemli unsurları ve bizlerin olmazsa 
olmazlarıdır. 

Telefonlarının ekranında bizi gördük-
lerinde farklı duygular yaşarlar.

Onlara sadece gemide olduklarında 
para verelim ama yanında değer de 
verelim. 

İzinde iken ara sıra arayıp hatırlarını 
soralım.” 

İnanın bu davranışın geri bildirimle-
ri hiç beklemediğiniz şekilde olumlu 
olarak sizlere yansıyacaktır. 

Sağlıkla kalın, denizde kalın
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Ağır Çalışan Bir Çark; 
Eğitim

Murat Bakal
Marmara Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi - Teknik Müdür

Türkiye’de denizcilik alanında eğitim, 
staj ve mesleğe atıldıktan sonra ya-
şanılan zorluklar ile bunların yarattığı 
kaoslar halen kanayan yaramız olma-
ya devam ediyor ve bir türlü çözüme 
kavuşturulamıyor.

İlk olarak ara eleman sorunu ve öğ-
retim elemanı yetersizliğinin eğitime 
ciddi olarak zarar verdiğini düşünen-
lerden biriyim. 

Ara eleman sorunu

Ülkemizde üniversiteler hatta fakülte-
ler ne yazık ki herkesin gitmesi gere-
ken bir eğitim kurumu olarak algılanı-
yor ve liseden sonra olmaz ise olmaz 
gözüyle bakılıyor. Bundan dolayı da 
liseden mezun olan her öğrencinin 
ilk amacı üniversiteye girmek oluyor. 
Halbuki üniversiteler kadar güzel de-
nizcilik liselerimiz de yok mu? Hatta 
bazılarının eğitimi ve olanakları üni-
versitelerden bile fazla değil mi? En 
azından pratik olarak…

Peki bu öğrenciler üniversiteye gitmek 
istemekte haksızlar mı? Pek de, hak-
sız sayıldıklarını söyleyemeyiz. Çünkü 
ara eleman kavramımız yok ve tam bir 
pozisyona oturtamıyoruz. Gemilerde 
olmadığı gibi kara tesislerimizde de 
bu durumla sıkça karşılaşılıyor. Bu 
durum sadece lise mezunlarımız için 
değil ön lisans mezunları için de ge-
çerliliğini koruyor.

Hal böyle olunca fakültelerde birikme-
ler oluyor ve bu da eğitimin kalitesini 
düşürüyor. Ayrıca burada da bir kısır 
döngü başlıyor. Daha çok öğrenci, 
daha düşük bir eğitim, daha çok me-
zun… Sonuç olarak; pozisyon yok, iş 
yok, aş yok!

Ayrıca askerlik dönemlerinin; fakülte 
mezunlarına kısa dönem, ön lisans 
mezunlarına ise uzun dönem olarak 
tanımlanması da fakültere yığılmayı 
açıklayan başka bir neden olarak gös-
terilebilir.

Öğretim elamanı yetersizliği

Üniversitelerdeki öğretim elemanları-
nın seçilme kriterlerinin tekrar revize 
edilmesinin ve beraberinde denizci-
lik ile ilgili ya da herhangi bir konuda 

eğitimci olarak çalışacak öğretim ela-
manlarının pedagojik formasyona sa-
hip olması gerektiğini düşünüyorum. 
Çünkü bir konuda çok bilgili ve tecrü-
beli olabilirsiniz ama bu tecrübe size 
aittir. Bunu aktarabilmek bir takım öğ-
retim metodları ile mümkündür. 

Genellikle denizcilik ile ilgili okullarda 
eğitmenin daha önce denizde çalış-
mış olması şart koşulur. Bir bakıma bu 
doğru ve olması gereken bir özellik ol-
masının yanısıra tamamiyle eksik bir 
ifadedir. Çünkü iyi bir öğretim elemanı

KÖŞE
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olmak için bir konuyu çok iyi bilmek 
kadar o konuyu iyi aktarabilmek de 
gerekir ve bu da bir takım yetenekler 
ile birlikte pedagojik formasyon eğiti-
mi ile sağlanabilir. Kağıt üzerinde bu 
dersi vermeye yeterli görünen bir çok 
öğretim elamanının dersi eksik verdiği 
ya da yeterli ilgiyi sağlayamadığı için 
başarılı olamadığını söyleyebiliriz. 
Çözüm önerisi olarak her öğretim gö-
revlisinin pedagojik formasyona sa-
hip olma gerekliliği sunulabilir. Çünkü 
eğitim ve öğretim teknik bir iştir ancak 
bu işte yeterli eğitimi almış kişiler tam 
olarak aktarım sağlayabilir.

Staj ve mesleğe atıldıktan sonra 
yaşanılan zorluklar

Staj, denizci adayının kısa bir süre 
sonra katılacağı mesleki ortamı tanı-
ma ve birçok uygulama alanına sahip 
denizcilik mesleğinin hangi alanında 
çalışmasının kendisi için uygun ola-
cağına karar vermesi açısından son 
derece önemlidir. Bu nedenle staj dö-
nemini hiçbir zaman süresi doldurul-
mak zorunda olan bir zorunluluk ola-
rak görmek yerine mesleğe atılmadan 
önce o meslek hakkında bir tecrübe 
ve öngörü sahibi olacağı bir fırsat ola-
rak değerlendirmek gerekiyor.

Bu kadar önemli olan staj için, çalışı-
lacak bir şirket bulmak zor mu?

Gün geçmiyor ki ofislerimize sayısız 
staj başvurusu yapılıyor ve bu öğ-
rencilerin hikayeleri bizleri de üzüyor. 
Çünkü bizler de bu yollardan geçtik.

Yaşanılan başlıca sorunlar;

 Uzakyol ehliyeti almayacaksanız sizi 
kimse şirketinde iyi bir yatırım olma-
yacağınız için stajyer olarak görmek 
istemez. 

 Bazı firmaların kendi okullarından 
gelen öğrencilere öncelik vermesi, 
eğitim sonrası olanaklar için fırsat 
eşitsizliği yaratması 

 Öğrencilerin yakın yol ehliyeti aldı-
ğında istihdam sağlayamaması, çün-
kü yakın yol gemilerinin çoğunda 3 ve 
4. zabitler yok, özellikle makineci ar-
kadaşlar için durum bundan ibarettir.

Gördüğünüz gibi staj yeri bulmak 
halen derin bir kanayan yaradır. Staj 
yeri bulmak kadar staja gittikten son-
ra halinden memnun olmayan ya da 
gemiye adapte olamayan öğrencile-
rin sayısı da çok fazla oluyor. Çünkü 
öğrenciler tam olarak yapacakları

işi okulda anlayamıyor ve denize çık-
tıklarında gerçekler ile yüzleşiyorlar. 
Denizcilik mesleği teknik bir iştir ve 
okullarda bunu öğreniriz fakat denize 
hazırlanmak konusunda ‘Denizde Ya-
şam’ gibi derslerimiz olmasına rağ-
men tecrübeyi yaşamak bambaşka 
bir şey, öyle ki bazen stajyerlerimiz 
‘Ben denizi çok seviyorum, uzun bir 
süre bu işi yapacağım, kendime mes-
lek edindim’ vb. birçok ifadelerde bu-
lunmalarına rağmen gemiye gittikten 
sonra bazen birkaç hafta içerisinde 
ofislerimize dilekçeler geliyor. Çünkü 
‘Z’ kuşağı yani 1989 ve sonrası do-
ğanlar özellikle sosyal medya zama-
nında gençlik dönemlerini yaşadıkları 
için gemilere çıkıldığında bu tip ola-
naklardan yoksun kalınması deniz-
cilik mesleğini icra edememelerine 
neden oluyor. 

Bu anlamda öğrencileri staja hazırla-
mak ve deniz yaşamına adaptasyon 
konusunda beyin fırtınaları yapılarak 
çözüm önerileri sunulmalı ve radikal 
kararlar alınmalıdır. Alınmadığı takdir-
de yüzlerce öğrenci okul okumalarına 
rağmen mesleğini icra etmemesi hem 
öğrencilerin kendi yaşamları, hem de-
nizcilik sektörümüz hem de milli ser-
vetimiz açısından olumsuz sonuçlar 
doğurmaktadır. 
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Merhaba deniz ve denizci dostları, 

Bendeniz okul yıllarındaki part time 
çalışmaları saymaz isek, 1994 yılın-
dan bu yana bilfiil denizcilik sektö-
ründe broker olarak çalışmaktayım. 
Bir gün bir dostum bana denizcilikle 
ilgili bir yazı yazmanı isteseler hangi 
konuda yazardın diye sordu. Derin bir 
iç çekişten sonra “etik”, yani şu anda 
denizciliğimizde hüküm sürmekte 
olan “iş ahlakı” konusunda yazmak 
isterim dedim. Gün geldi bu köşede 
bir makale yazmam gündeme gelin-
ce, derginin yetkililerine bu konunun 
benim için çok önemli olduğunu ve 
bu konuda yazmak istediğimi belirtti-
ğimde, kendilerinin de bu konuya çok 
önem verdiklerini ve benim bu konuda 
yazacağım bir makaleyi seve seve ya-
yınlayabileceklerini belirttiler.

Sözü uzatmayayım. Kendi perspekti-
fimden sektöre girdiğim 1994 yılı ile 
günümüzde hüküm süren ahlak an-
layışları arasındaki farklara klavyem 
döndüğünce değinmek istiyorum.

Denizcilikle uğraşan ve bu dergi-
yi okumak için eline alan siz sayın 
okurların büyük bir çoğunluğunun da 
İngilizce diline belli bir oranda hakim 
olduğu düşüncesi ve rahatlığıyla, İn-
gilizlerin veciz bir sözü olan “good old 
days” lafıyla giriş yapmak istiyorum. 
Evet, bildiğiniz gibi yaşça ileri olan-
ların hep hayıflanırcasına geçmişe 
duydukları özlemi dile getiren “ah o 
eski günler” söyleminin İngilizcesidir 
“good old days”. Benim de yaşça çok 
ileri olmamama rağmen etikten bah-
sedilince aklıma hep bu deyiş gelir; 
“good old days”. 

Maalesef konuya çok uygun bir de-
yiş bu! Yaşça bana yakın olanlar ya 
da denizciliğin 1990’ların başındaki 
halini bilenler diyeyim, ne demek iste-
diğimi gayet iyi anlıyorlardır. Bu yüz-
den de ben “bu lafla ne demek istiyor 
acaba?” dediğini duyar gibi olduğum 
gençlere hitap etmek istiyorum. 

Bizler bu sektöre girdiğimizde “main” 
iletişim aracı “telex” idi, yani henüz 
internet kanımıza girmemişti. Herkes 
herkesi tanımazdı. Broker dediğinin 
portföyü olurdu. Birkaç kiracıyı ya da 
birkaç armatörü iyi tanırdı ve bunların 
yükleri ile gemilerini “match” ederler-
di. Bunu yaparken de armatör de ki-
racı da bu brokerin sözüne inanır ve 
kendisine de güvenirdi. Tabii ki sözü-
ne itimat edilmeyen ve güven verme-
yenler o dönemde de vardı ve bunların 
kimler oldukları bilinirdi. 

Genel olarak broker armatöre bak 
şöyle bir iş var deyip “commit” oldu-
ğunda, ne armatör gidip de işin ki-
racısına direkt ulaşmaya çalışırdı ne 
de kiracısı gemi verildiğinde arma-
töre ulaşırdı. Ta ki internet ve e-mail 
ortamı devreye girip ve akabinde de 
2008 Ekim’inde kriz patlayana kadar. 
Piyasadaki aktörlerin sayısı değişme-
mesine rağmen iş sayısı azalınca, bir 
anda pek çok kişi %1,25’lik komisyonu 
fazlalık olarak görmeye ve işin kayna-
ğına internet ve e-mail ağlarının da 
yardımıyla direkt ulaşmaya başladı. 
Armatöre yükü geçiyorsunuz, yükü 
piyasada görmemişse hemen size 
soruyor:

Dünden Bugüne 
Denizciliğimizde Etik!

KÖŞE

Ahmet Serhan Polat
Chartering Broker
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broker olarak brokerlik hayatına başlamıştır. 19 sene gerek kiracı 

ve gerekse armatör firmalarda yük ve gemi kiralama brokeri 
olarak çalıştıktan sonra 2013 yılında ortağıyla beraber Grena 

Shipping & Logistics firmasını kurarak, edinmiş olduğu tecrübeyi 
rekabetçi brokerlik alanında servis vererek kullanmaya başlamış-

tır. Evli ve 5 yaşında bir kız çocuğu babasıdır.
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Kiracı kim, navlun fikri ne? 

Kiracıyı ve navlun fikrini söylüyorsu-
nuz, bu sefer de şöyle bir konuşma 
oluyor:

 Aa biz o kiracıyla direkt çalışıyoruz! 

 İyi ama yükü ben vermeseydim yük-
ten haberiniz bile yoktu? 

 Evet ama biz kiracıyı tanıyoruz, di-
rekt konuşuyoruz! 

O kadar ki, armatöre kiracının “exclu-
sive” brokeri olarak yük veriyorsunuz. 
Buna rağmen armatör kiracıyı arıyor 
ve diyor ki: 

 Brokeri aradan çıkaralım, biz bağla-
yalım, ben size daha düşük navluna 
yapayım!

Bu durumun tersi kiracılarla da ya-
şanıyor. Kiracının yükünü görüyorsu-
nuz. Sizi destekleyen armatör “Gemiyi 
göster işe uygunluğunu ve navlunu 
sor” diyor. Kiracıya yükü için düşün-
düğü navlun fikrini soruyorsunuz; 
“Hangi gemi için soruyorsunuz?” di-
yor. Buraya kadar her şey normal. 

Kiracıya geminin adını veriyorsunuz, 
bir anda kiracının sesi soluğu kesili-
yor. Sağ olsun, armatör sizi destekli-
yor ya! Biraz sonra sizi arıyor ve diyor 
ki: 

 Kiracı direkt beni aradı, ne navlun is-
tersiniz diye soruyor!

Şimdi bunları yaşayınca insanda bir 
aldatılmış ve bir ihanete uğramışlık-
hissi oluşuyor. Siz o armatöre ya da 
kiracıya güvenip kendilerine “feed-
back” veriyorsunuz. Bir bakmışsınız, 
müşterinizle direkt iletişime geçmiş! 
Sırtınızdan vurulmuşa dönüyorsunuz. 
Bu nasıl bir etik anlayışıdır diye düşü-
nüyorsunuz. Bu yaşananların sonu-
cunda siz de armatör ya da kiracıya 
karşı bilenmeye başlıyorsunuz. Ondan 
sonrası malum; piyasada birbirinin 
kuyusunu kazan ve birbirleri hakkında 
ileri geri konuşan bir sürü insan orta-
ya çıkıyor.

2008 öncesinin aksine etik değerlerde 
oluşan bu erozyondan sonra şu anda 
piyasada aşırı bir güvensizlik hüküm 
sürmekte. Kimse muhatap olduğu ki-
şiden ya da temsil ettiği müşterisinden 
emin olmadan bilgi vermek istemiyor. 
Elinde yük olan, navlun fikri ve başka 
birtakım bilgiler sorulduğunda önce-
likle gemi detayı istiyor. Dönüp elinde 
gemi olana yükü gösteriyorsunuz ve 
gemi detayını istiyorsunuz. O da siz-
den öncelikle kiracının adını ve navlun 
fikrini soruyor! Biri gemi adı almadan 
diğeri de kiracı adı almadan bilgi ver-
miyor. Siz de haliyle ortada kala kalı-
yorsunuz! Tabii ki etik erozyona sebep 
olarak sadece interneti ve 2008 krizini

gösteremeyiz. Neredeyse 81 ilde açı-
lan denizcilik okullarından mezun 
olup da piyasaya yeni giren hırslı, bir 
an evvel bir yerlerde müdür olmak 
isteyen, günümüz kapitalist düzenin 
doğal sonucu olan yeni nesilden de 
2000 öncesi etik anlayışı göstermesi-
ni bekleyemeyiz.

Öte yandan denizciliği gayet iyi bildi-
ği anlaşılan ve fakat bu bilgisini çalı-
şarak kullanmaktansa bazı imkanları 
fırsat bilip armatör ya da kiracıları 
dolandırarak kolay para kazanmayı 
amaçlayanların da sayısı gün geçtikçe 
artmakta. İşin ilginç yanı bunlara kar-
şı yapabilecekler maalesef çok kısıtlı. 
Onlar da bu durumun farkında olduk-
ları için her gün başka bir isim ve fir-
ma adı altında piyasayı dolandırmaya 
çalışmakta hatta dolandırmakta.

Söz konusu problemlerin çözümlene-
ceği konusunda pek de ümitvar de-
ğilim. Ancak piyasadaki iş hacminin 
piyasa aktörlerinin sayısına oranla 
yüksek seviyelere ulaşmasının bah-
sedilen sıkıntıların giderilmesine yar-
dımcı olacağı düşüncesindeyim. Bu 
minvalde sektör çalışanlarının gayri 
etik davranma ihtiyacı ortadan kalka-
cak ve otomatikman kişiler etik dav-
ranmaya yönelecektir. Böylelikle sek-
törde herkes tarafından kabul gören 
ve karşılıklı güvene dayalı etik davra-
nış biçimini benimsenecektir.
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Denizcilik Teknolojileri ve 
Geleceğe Yönelik Çalışmalar



Büyük bir çoğunluğu ise yazılı kültür 
eksikliği nedeniyle duayenleri ile bir-
likte yok olup gitti. Ancak bir kazadan 
sonra, bedelleri karşılığında öğrenilen 
yetkinlikler formal hale getirilip kural-
lar ve düzenlemeler ile davranış de-
ğişiklikleri yaratılmaya çalışıldı.  Ama 
yine de eksik kalan yetkinlikler vardı. 
Bunlar da insan hatası olarak nitelen-
dirildi. Sonuçta günümüzde hala gemi 
kaptanı denizden olunmakta ve yapı-
lan sınavlar kısıtlı da olsa bilgi ölçme 
dışında diğer yetkinliklerin hiçbirini 
ölçememektedir. Bir gemi işletmesi, 
kendisine çalışmak için başvuran bir 
gemi kaptanının yeterliği (ehliyeti) 

dışında yetkinliklerini sorgulaması 
mümkün müdür? Bazı işletmeler tara-
fından yaptırılan kişilik testleri, görevi 
ile ilgili bilgi testleri ve gemi katılımı 
öncesi şirket içi eğitimler gemi kapta-
nının yetkinliği ile ilgili bir bilgiye sahip 
olunması konusunda yeterli midir?  
Öyleyse ilk defa gemi kaptanlığı yapa-
caklar için “diğer bir şirkette bir kont-
rat at ondan sonra bize gel” diyerek 
gemi kaptanının yetkinliğini başka bir 
işletmeye ait bir gemide test edilmesi 
yöntemi bir çözüm müdür?

Türkiye’de bazı gemi işletmele-
ri, yetkinliklerin usta çırak ilişkisi ile 

Deniz ulaştırmasının en önemli un-
suru olan gemiler ve onları kumanda 
eden gemiadamlarının yetkinliği deniz 
ticaretinin sürdürülebilirliğinin yegâ-
ne teminatıdır. Otonom gemilerin ko-
nuşulmaktan öte artık denemelerinin 
yapılmaya başladığı günümüzde dahi, 
gemiadamlarının yetkinliği eskisinden 
daha önemli hale gelmeye başlamış-
tır. Bunun başlıca nedeni, yapay zeka 
teknolojileri ile donatılacak olan in-
sansız gemilerin ihtiyaç duyduğu yet-
kinliklerin yapay zeka algoritmalarına 
dönüştürülme ihtiyacıdır. Yani insan-
sız gemilerdeki ilk yapay zekalar gemi 
kumandası ile ilgili yetkinliklerini in-
sanları taklit ederek elde edeceklerdir. 
Bunun için insana ait yetkinliklerin ta-
nımlanarak dijitalleştirilmesi ve yapay 
zekalara algoritmalarına aktarılması 
gerekmektedir. Fazla dağılmadan, ge-
leceği de bir kenara bırakarak, nedir 
bu “yetkinlik” diyecek olursanız, “Bir 
kişiyi görevinde başarılı kılan bilgi, be-
ceri, yetenek ve özelliklere ait gözlem-
lenebilir ve ölçülebilir davranışlardır” 
şeklinde tanımlayabiliriz. 

Denizcilik endüstrisinde gemiadamı-
nın yetkinliğinden bahsederken bu 
yazıda çizeceğimiz çerçeve sadece 
“gemi kaptanlığı” görevi ile sınırlan-
dırılmıştır. Gemi kaptanlığı görevi ile 
ilgili yaygın inanç, gemi kaptanının 
“basiretli” ve “iyi denizcilik” kuralla-
rına uygun davranmasıdır. Peki gemi 
kaptanı bu davranışlarla ilgili gerekli 
bilgi, beceri ve yetenekleri nasıl ka-
zanır? Bunun bir okulu var mıdır? Bu 
sorulara en güzel yanıt olacak ve yay-
gın olarak kullanılan mottolardan bi-
rini burada anmadan geçmek olmaz. 
Okullar sadece zabit adayı yetiştir, 
gemi kaptanı ise sadece denizden 
olunur. Bu işin öğreticisi ve okulu, de-
niz ve doğanın kendi rassal süreçle-
ridir. Asırlardır denizciler kaptanlık ile 
ilgili yetkinliklerini deneme yanılma 
yolu ile öğrendi.
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nesilden nesile aktarıldığına inanarak, 
tezkiyeleri (personel değerlendirmele-
ri) takip ederek, başarılı adayları elle-
rinde tutabilmek için ellerinden geleni 
yaptı. Bir kurum kültürü yarattı. Bu 
kültür içerisinde edinilen yetkinliklerin 
yeni nesillere aktarılmasını sağladı.

Buna en iyi örnekler özelleştirme ön-
cesindeki D.B. Deniz Nakliyatı A.Ş., ve 
Dünya Denizcilik verilebilir.

Günümüzde ise kurum kültürünü ya-
ratmaktan öte, gemi kaptanlarının 
yetkinliklerini test ettirip, eksik oldu-
ğu yetkinliklerinin geliştirilmesi ama-
cıyla gemi kaptanlarına yeni eğitim 
programları ve projeler geliştiren ilk 
şirketin Arkas Deniz Ticaret Filosu 
olduğunu söyleyebilirim. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin 
akademisyenlerinin akademik yet-
kinlikleri ve Arkas Deniz Ticaret filo-
sunun Genel Müdürü Kaptan İbrahim 
Kontaytekin’in ve filo çalışanlarının 
desteği ile endüstri-üniversite ilişki-
si açısından örneğine az rastlanır bir 
birliktelik oluşturmuştur.

İlk olarak 2005 yılında başlayan iş bir-
liği çalışmalarıyla Arkas Deniz Ticaret 
Filosu’nun tüm zabit ve gemi kaptan-
larına Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz-
cilik Fakültesi’nde beşer günlük MRM 
eğitimleri verildi. İş birliği çalışmaları 
2010 yılında Arkas Deniz Ticaret Filo-
su’nun büyük ölçekli gemi işletmesi 
haline gelme süreci ile yeni bir boyut 
kazanmaya başladı. Kaptan Kontay-
tekin, sayıları her geçen gün artan 
gemilerin yetkinliğinden emin olunan 
gemi kaptanları ile donatılması için bir 
arayışa girdi. 2010 yılındaki görüşme-
mizde sorduğu “Gemi kaptanlarının 
yetkinliğini nasıl değerlendirebiliriz?” 
sorusu, bugün başarı ile yürüttüğü-
müz ARSEM projesinin başlangıcı-
dır. Bu projede tüm personelin daha 
önce olduğu gibi İstanbul’dan İzmir’e 
ulaştırılması, konaklatılması, değer-
lendirilmesi ve şirket temsilcisinin de 
bu değerlendirmelere katılmasının 
oluşturacağı bütçe, ilk başlarda kabul 
edilmedi. Alternatifler arandı, değer-
lendirildi ve sonuç olarak 2015 yılında 
projeye yine DEÜ Denizcilik Fakülte-
si’nde başlandı. İlk hedef, Arkas deniz 
ticaret filosonun gemi kaptanlarından 
beklentilerinin belirlenmesi ve kaza 
istatistiklerinin değerlendirilmesi ile 
başladı. Yetkinlikler ve değerlendirme 
ölçütleri konusunda İstanbul’da ve İz-
mir’de birçok toplantı yapıldı. Sonuç 
olarak ilk değerlendirmeler için köprü 
üstü simülatöründe senaryolar hazır-
landı. Bu senaryolardaki yetkinlikler

için uygun gemi modeli belirlenerek 
gerçek ortamların yaratılması sağlan-
dı. Özellikle İstanbul Boğazı akıntıla-
rının modellenmesi amacıyla Emekli 
Kılavuz Kaptan Saim Oğuzülgen’in 
bilgilerine başvuruldu. Bunun yanın-
da birçok güncel neşriyat ve kaynak 
edinilerek gemi kaptanlarının köprü 
üstü simülatöründe kullanımı için ha-
zırlandı.

Süreçlerin takibi ve senaryolar son-
rası değerlendirmelerde kullanılmak 
üzere köprü üstü simülatörü film ve 
ses kayıt sistemleri ile donatıldı. Bir 
gün boyunca değerlendirme faaliye-
tinde bulunacak olan 4 kıdemli ve 2 
yardımcı akademisyen için uygulama 
talimatları hazırlandı. Hazırlanan de-
ğerlendirme sistemi Arkas DTF yöne-
ticilerine sunuldu. Sistem üzerindeki 
düzeltmelerin ardından ilk değerlen-
dirmeler 2016 yılında başladı. 2017 
yılı başlangıcında yetkinlikleri değer-
lendirilen gemi kaptanı ve adayının 
sayısı 70’li rakamlara ulaştı. 2018 yılı 
ağustos ayı itibariye toplam 154 kişi 
değerlendirilmiş oldu.

Süreç içerisinde değerlendirme siste-
minde birçok geliştirme işlemi yapıl-
dı. Bunlardan en önemlileri, kıdemli 
akademik değerlendirici sayısı 7’ye, 
yardımcı akademisyen sayısı ise 3’e 
çıkartıldı. Tüm değerlendirme ekibi, 
Swedish Club Akademisinden yet-
kili MRM eğitmeni unvanı aldı. BRM 
eğitimlerinin ve yetkinlik değerlendir-
melerinin ilk çıkış yeri olan havacılık 
endüstrisi ile iş birliğine gidildi. Türk 
Hava Yolları Havacılık Akademisi uz-
man eğitmen pilotları ile birlikte karşı-
laştırma (Benchmarking) çalışmaları 
yapıldı. Kurumlar karşılıklı olarak bir-
birlerini ziyaret ederek, değerlendirme 
metodolojilerini karşılaştırdı. Sonuç 
olarak proje ekibi akademik ve güncel 
bir değerlendirme metodolojisi geliş-
tirdi. Proje kazanımlarından saymakla 
bitmeyecek kadar pozitif dönüş sağ-
landı. Bunlardan ilki, gemi kaptanları-
nın, kendi yetkinliklerine şirketlerinin 
ne kadar önem verdiğini görmeleri 
olmuştur. Kendisini geliştirmek zo-
runda olmadığını düşünen gemi 
kaptanlarının yıllar içerisinde yetkin-
liklerini kaybettiklerini ve çağın şart-
larına göre kendilerini güncellemeleri

gerektiğini anlamalarına sebep ol-
muştur. Bu durum tüm filo genelinde 
sinerji yaratarak birçok prosedür, tali-
mat ve uygulamanın güncelleştirilme-
sini sağlamıştır. İkincisi önemli pozitif 
dönüş ise, bir gemi kaptanının değer-
lendirme sonrasında atandığı gemide, 
değerlendirme sırasında uygulanan 
senaryolardan birisi ile gerçek hayat-
ta karşılaştığını rapor etmesidir. Gemi 
makinesi boğaz geçişi sırasında arı-
zalanmış, köprü üstü simülatöründeki 
değerlendirmeler sırasında edindiği 
tecrübeleri kullandığını ve o anda ne-
ler yapacağı konusunda kendini hazır 
hissettiğini belirtmiştir.

Ayrıca değerlendirmeler sırasında 
gemi kaptanlarının geliştirilmesi ge-
reken yetkinlikler de tespit edilmiştir. 
Bunlar için ise yeni eğitim program-
ları hazırlandı. Bunlardan ilki, ARGEM 
Projesi’dir. Gemi kaptanlarının gemi 
manevra teorisi ve uygulaması konu-
sundaki yetkiliklerini artırmaya yöne-
lik iki günlük simülatör destekli eğitim 
modülü geliştirilmiştir. İkincisi ise Me-
arsk ile Arkas’ın iş birliği yaptığı Uzak 
Doğu hattında çalışan ve devamlı 
olarak yoğun deniz trafiği içerisinde 
çalışan gemi kaptanlarından gelen ta-
lepler üzerine proje ekibi,  Singapur’a 
gönderilmiş, gemi ve deniz trafiği ye-
rinde incelenerek yeni simülasyon se-
naryoları geliştirmiştir. Geliştirilen se-
naryolar, bu sahada çalışan gemilere 
yeni atanacak olan gemi kaptanlarına 
uygulanmış ve bu gemi kaptanlarının 
bu bölgedeki seyir ve manevra tehli-
kelerine karşı hazır olma düzeylerinin 
arttırılması sağlanmıştır. Bu projenin 
uygulanma süreci sırasında tanker-
cilik endüstrisinin benzer nitelikteki 
ihtiyaçlarından olacaktır ki 2017 yılın-
da Tanker Yönetimi Öz Değerlendirme 
Rehberi III’de “Yetkinlik Değerlendir-
me Programı” tanımlanmıştır. Bu reh-
berde tüm tanker işletmelerinin gemi 
kaptanı zabitlerinin seyir emniyeti 
konusunda simülatör destekli olarak 
“Yetkinlik Değerlendirme Programı” 
geliştirmelerini talep etmiştir. DEÜ 
Denizcilik Fakültesinin Arkas DTF ile 
birlikte çıkmış oldukları arayışları so-
nucunda gelmiş olduğu nokta, tanker 
endüstrisinin şu anda ihtiyaç duydu-
ğu bir konuya, çok yetkin bir çözüm 
oluşturabileceği düşünülmektedir.
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 Temiz Gemiler

 Akıllı Gemiler

 Akıllı Limanlar

Denizden Kazanma:

Deniz üzerinde kazanma, bugüne 
kadar deniz altında kalan maden ve 
enerji kaynaklarının işletilmesi üze-
rinedir. Bu marketin değeri onlarca 
milyar ABD Dolarıdır ve her gün bu 
kaynaklar daha fazla kullanılmak-
ta ve çıkarılmaktadır. Bu kaynakların 
çıkarılması ülkesel olarak en önemli 
yenilikçi teknolojik hedeflerimizden 
olmalıdır. Maden Teknik Arama Ge-
nel Müdürlüğü’nün Oruç Reis gemisi 
doğru yönde atılmış bir adımdır. He-
men bugün bu madenlere ve enerji 

kaynaklarına ulaşılamasa bile Oruç 
Reis’in varlığı ile deneyim kazanacak 
personeller ve akademik topluluk ni-
hai amaca ulaşmak ve bunun yerli ve 
milli kaynaklarla yapılması için kilit 
olacaktır. Burada unutulmaması ge-
reken başka bir konu özel girişimin 
bu teknolojilere ulaşması için gerekli 
kolaylıkların yapılmasıdır.

Temiz Gemiler:

Temiz gemiler her gün daha çok önem 
kazanmaktadır. Bunun sebebi, artık 
kendini gösteren küresel ısınma se-
bebiyle, denizciliğin her gün kamuoyu 
ve kural yapıcılar (Uluslararası Deniz-
cilik Örgütü, IMO) tarafından zorlan-
masıdır. Bu aslında haksız bir istek 
değildir ve çoğu durumda yapılması 
gereken değişimler dünyaya faydalı 

Denizcilik günümüzün en önemli taşı-
ma ve lojistik sektörüdür.  Uluslarara-
sı Denizcilik Odası’nın verilerine göre 
dünya üzerindeki ticaretin yüzde 90’ı 
deniz üzerinde olmaktadır. Denizcilik 
bu bakımdan küresel ekonominin can 
damarıdır. Denizcilik olmadan kıtala-
rarası ticaret, ham madde taşınması 
ve uygun fiyatlı ithalat ve ihracatın 
yapılamayacağı apaçıktır. Dünya nü-
fusunun artması sonucu büyüyen 
küresel ticaret aynı zamanda dünya 
denizcilik sektörünün büyümesini 
sağlamaktadır. Hala 50 binden fazla 
gemi, 150’den fazla ülke ve bir milyon-
dan fazla gemi adamı dünya üzerinde 
çalışmakta ve bunun sonucu olarak 
yıllık 500 milyar ABD dolarından faz-
la gelir elde edilmektedir. Ancak de-
nizcilik sektörünün büyümesine yol 
açan nüfus artışının denizciliğin işini 
kolaylaştırdığı söylenemez. Nüfus ar-
tışı, tüketime ve fosil yakıtlara dayalı 
üretim ve sürdürülebilirlikten uzak 
operasyon yöntemleri sebebiyle bü-
tün dünya küresel bir değişimin eşi-
ğindedir. NASA dahil birçok bilimsel 
kuruluş dünyanın ortalama ısısının 2 
derece kadar artacağını öngörmek-
tedir. 2 derece önemsiz gözükmesine 
rağmen son buzul çağında dünyanın 
sadece ortalama 5 - 9 derece daha 
soğuk olduğu bilinmektedir. 

Denizcilik sektörü dünya ticaretinin 
yüzde 90’ını üstlendiği için sürdürüle-
bilirlik açısından yapması gereken ko-
nuların olması doğaldır. Birçok gemi 
işletmecisi bu tür yeni teknolojileri 
maliyet ve kriz olarak düşünse bile, 
teknolojinin gelişimi ve sürdürülebi-
lirlik neredeyse her zaman şirketlerin 
maliyetlerinin azaltılmasıdır. 

Denizcilikle ilgili yenilikçi teknolojiler 
4 farklı konuda toplanabilir.

 Denizden Kazanma

KÖŞE

Denizcilikte Teknoloji ve Türkiye’nin 
Denizcilik Teknolojisindeki Rotası

Öğr. Gör. 
Kpt. Emre UÇAN
Dokuz Eylül Üniversitesi

2000 yılında mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Güverte Bölümünden 
sonra 10 yıl boyunca ticaret filosunda kaptanlık dahil farklı görevlerde çalıştı. 
2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesinde halen devam eden 
akademik kariyerine başladı. 2013 yılında tamamlanan Yüksek lisansının konu-
su İstanbul Boğazı’ndaki kılavuz kaptanların sayısının optimizasyonudur. Liman 
manevralarında yapay zekanın kullanımı konusunda çalıştığı doktorası halen de-
vam etmektedir. 2017 yılında TÜBİTAK’tan aldığı destekle Dokuz Eylül Teknokenti 
DEPARK’da sanal gerçeklik ve simülasyon yazılımları konusunda kendi şirketini 
kurmuştur.
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olduğu gibi denizcilik şirketleri için de 
kısa vadede faydalı olacaktır. Uzun 
vade düşünüldüğünde eğer nüfusun 
azalmasına yol açacak doğal bir du-
rum ortaya çıkarsa bundan ilk ve en 
büyük etkilenecek sektörlerden birinin 
lojistik ve denizcilik olacağı ortadadır. 

Genelde bu konu başlığının altında 
yakıt verimliliği, yeni yakıt türleri, te-
miz tersaneler, temiz gemi söküm 
tesisleri, temiz limanlar, azaltılmış 
salınımlar, materyal verimliliği, balast 
temizliği düşünülmektedir. Ülkemizde 
yakıt verimliliği konusunda akademik 
topluluğun ve özel sektörün yaptığı 
çalışmalar bulunmaktadır. Yeni yakıt 
türleri her ne kadar bu konuda itha-
lata dayanan bir ekonomimiz olsa da 
gerekli ilgiyi görmemektedir. Yine bazı 
akademik toplulukların bu konu hak-
kında deneysel çalışmaları olmuştur. 
Hatta ülkemizde sipariş üzerine bir-
kaç yat alternatif enerji kaynaklarını 
kullanabilecek şekilde üretilmiştir. 
(Güneş enerjili tekne, elektrikle çalı-
şan tekne). Balast temizliği ile ilgili 
teknolojiler IMO’nun koyduğu kurallar 
gereği mecburi hale gelmiştir. Bu tür 
teknolojileri ülkemizde geliştirmek is-
teyen özel sektör şirketleri vardır. Bu 
tür mecburi teknolojik adımların ül-
kemizde yapılmasının desteklenmesi 
çok büyük ithalat kalemlerinin orta-
dan kaldırılması için önemlidir. Üste-
lik bu mecburi teknolojileri geliştire-
meyen ülkelere bu teknolojilerin ihraç 
edilmesi ülkemizin milli hedefleri ile 
uyumludur.

Akıllı Gemiler:

Akıllı gemiler gelişen teknolojinin 
ve değişen iş tercihlerinin (denizde 
çalışma süresinin kısalması) doğal 
bir sonucu olarak ortaya çıkmakta-
dır. Bu tür gemiler, operasyonel gö-
revlerini daha iyi yerine getirecek 
olan gemiler olarak tanımlanabilir. 

Bu da inşa aşamasından işletilmesine 
kadar bu tür gemilerin maliyetlerinin 
aşağı düşmesi demektir. Özellikle ba-
kım, sigorta ve gemi adamı maliyetle-
rinin aşağı düşmesi beklenmektedir.

Tabii ki burada en önemli konu olan 
emniyet asla teknolojik yenilik adına 
feda edilmemelidir. Daha akıllı gemi-
lerin inşası ve kullanılması, küresel 
markette denizcilik şirketlerinin daha 
verimli ve rekabetçi olmasını sağlaya-
caktır. Her ne kadar tamamen otonom 
gemiler ticari olarak ancak gelecek 20 
yıl içinde denizlere inecek olsa bile, bu 
süre içinde sanal gerçeklik, artırılmış 
gerçeklik teknolojileri ile gemi adam-
larının gemi üzerindeki operasyonel 
yeteneklerinin artırılması, eğitimle-
rinin zenginleştirilmesi akıllı gemi 
teknolojileri olarak düşünülmelidir. 
Ülkemizde bu konuyla ilgili çalışan, 
simülatörler yapan, sanal gerçeklik 
eğitimleri tasarlayan özel şirketler ve 
akademik gruplar bulunmaktadır. Yine 
bu girişimlerin desteklenmesi ülkemi-
zin 20 yıl sonra gelecek olan otonom 
gemilere geçişini kolaylaştıracak ve 
ithalata mahkumiyetimizi kıracaktır.

Akılllı Limanlar:

Akıllı limanlar gelişen teknolojinin do-
ğal bir sonucudur. Limanlara gelen 
gemilerin operasyonel ihtiyaçlarının 
hiçbir gecikme ve aksaklık olmadan 
yapılabilmesi bir limanın verimliliğini 
ve karlılığını hiç şüphesiz artıracaktır. 
Gemilerin limana gelişlerinin, günü-
müzde yazılımlarla optimize edilebil-
mesi, gemilerin limanda doğru rıhtıma 
gerektiği kadar posta ile verilmesi 
ve buradaki operasyonların yenilikçi 
teknolojilerle desteklenmesi akıllı li-
manlar için şarttır. Bu yönde çalışma 
yapan şirket ve akademik gruplara li-
man işletmelerimizin destek vermesi, 
gelecekte limanların bu teknolojileri 
yurt içinden mi yoksa yurt dışından

mı alacaklarını değiştirecektir.  Li-
man personelinin yeni teknolojilerle 
eğitimi, limanda kaza ve kayıp za-
man sayısını azaltacaktır.  Yine bu tür 
yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi 
sırasında emniyet asla göz ardı edil-
memelidir. Ülkemizde TÜRKLİM’in 
yaptırmış olduğu mükemmeliyet mer-
kezi doğru yönde atılmış bir adımdır 
ve desteklenmesi gerekmektedir. Bu 
tür merkezlerdeki yazılımların tama-
mının Türk malı olması ülkemizin çı-
karları açısından önemlidir. 

Sonuç olarak;

Denizcilik ülkemizde ileri bir sektör-
dür. Ancak küresel bir sektör oldu-
ğundan teknolojik yeniliklerin uygu-
lanması için üzerinde yurtdışından da 
çok kuvvetli bir baskı vardır. Bu baskı 
denizciliğin verimliliğini arttırırken en 
kötü ihtimalle soyumuza daha temiz 
ve emniyetli bir dünya bırakmamızı 
sağlayacaktır.

Burada Türkiye’nin üzerine düşen, bu 
teknolojilerin kendi içerisinde geliş-
mesini ve yeşermesini sağlamak için 
kısa vadeli maliyetlerden kaçmamak-
tır. Muhtemeldir ki ilk geliştirilecek 
teknolojiler, yenilikler, eğitimler dün-
yanın en iyileri olmayacaktır. Ancak 
bu teknolojilere biz yatırım yapmaz-
sak, gelecekte Türk denizcilik sektö-
rünün teknoloji tedarikçisi ile yabancı 
dille konuşması kaçınılmaz olacaktır. 
Hatta bu gelişmelerin sonucu olarak, 
IMO’da kural koyanlardan mı yoksa 
kuralların dikte edildiği ülkelerden biri 
mi olduğumuz belirlenecektir.

Yakın zamanda Deniz Ticaret Odası’nı 
(DTO) ziyaret eden TÜBİTAK başka-
nının istişare toplantısı doğru yönde 
atılmış bir adımdır. Türkiye’nin bu ro-
tada en kısa zamanda, ivedilikle iler-
lemesi vatanımız ve milletimiz adına 
çok önemlidir.
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Nakliye, depolama kısaca lojistik, 
emek yoğun iş koludur ve robotlar 
veya en son nokta olan ışınlanma 
devreye alınınca kadar böyle kalmaya 
devam edecektir.

Hem lojistik iş gücünün yaşlanma-
sı hem de lojistik işinin artık gençler 
tarafından lojistik işinin tercih edilme-
mesi nedeniyle lojistik için ihtiyaç du-
yulan iş gücünün nitelik ve nicelik ola-
rak karşılanmasının yakın gelecekte 
çok önemli sorun olabilir. Bu durumda 
lojistik işi için yeterli sayıda nitelikli 
insan kaynağının temininde çok yük-
sek olasılıkla kriz yaşanabilir. 

2030 yılına kadar 460 bin pilot ve 650 
bin uçak bakım teknisyenine ve 2050 
yılına kadar 364 bin deniz adamına ih-
tiyaç duyulacağı tahmin ediliyor.

Lojistik iş gücü için yeterli sayıda ni-
telikli �� insan kaynağı nasıl temin edi-
lecek?

İngiltere’deki dört şirketten biri, yeterli 
sayıda nitelikli şoför ve depo çalışanı 
temininde zorlanmış � ve İngiltere’de-
ki lojistik şirketlerinin sadece yüzde 
20’si, yeni mezun istihdam edebilmiş. 
� Dünya genelinde de şirketlerin yüz-
de 45’i, yeterli sayıda nitelikli lojistik iş 
gücü temininde zorlanıyor.

Gençler, lojistik işine nasıl bakıyor? 

Şirketler, lojistik işi için gençleri etkile-
yebiliyor mu?

Lojistik işi ve lojistik sektörü, ihtiyaç 
duyulan yeterli sayıda nitelikli genci 
istihdam edebilmek için diğer iş kol-
ları ile rekabet halindedir. Lojistik, bu 
rekabeti kazanabilir mi?

Yeni mezunlar, olumsuz imajından 
dolayı lojistik işinde çalışmayı düşün-
müyor ve imajı daha yüksek olan iş 
kollarını tercih etmeyi düşünüyor. �, �
İngiltere’de diğer iş kollarına karşı 
tedarik zinciri ve lojistik işi, ihtiyaç 
duyulan yeterli sayıda nitelikli insan 

kaynağını çekebilme rekabetinde zor-
lanıyor ve 2030 yılında gençlerin yüz-
de 36 olasılıkla lojistiği iş olarak seçe-
ceği tahmin ediliyor � ve lojistik işinin 
gençlerin ilk tercihi olmamasından 
daha kötüsünün ise lojistik işinin en 
son tercih olduğu tespit ediliyor.

Türkiye’de yaklaşık 50 yüksek öğre-
nim kurumunda lojistik ile ilgili lisans 
ve ön lisans programı varken “kalifiye 
insan kaynağı niçin hala ÇOK ÖNEMLİ 
BİR SORUN olarak görülüyor?”

Dünyada ve Türkiye’de lojistik işi ile 
uğraşan ve tedarik zinciri ve lojistik 
fonksiyonu olan şirketlerin en önemli 
sorunu, yeterli sayıda nitelikli � � insan 
kaynağı ihtiyacını temin edebilmek 
olacak ve bu da bir krize yol açabile-
cektir.

Lojistik işi, 20-25 yıla kadar iş gücüne 
katılacak olan “Z” kuşağına hazır mı?�
Tedarik zinciri ve lojistik sektörü, üst 
ve orta düzey yönetici bulmanın en 
zor olduğu iş kolu olup � orta ve üst 
düzey yöneticiler de lojistik ve tedarik 
zinciri işinde çalışmaya istekli görül-
müyor. Bu durumda şirketler, kendi 
içinden yönetici yetiştirmek zorunda 
kalabilir. Peki, şirketlerde geleceği yö-
netebilecek nitelikte yönetici adayları 
var mı veya mevcut yöneticilerin nite-
likleri yeterli mi? 

Lojistik işi insan kaynağını nereden 
bulacak? Türkiye’deki lojistik işinde 
özellikle saha çalışanı yani operasyon 
yapacak insan bulmak çok önemli bir 
sorun olarak karşımıza çıkacak. 

Şu an tartışılması ve çözüm bulunma-
sı gereken konu bu. 

Bununla beraber kişilerin niteliği nasıl 
geliştirilecek? Eğitim kadar staj ko-
nusu da çok önemlidir. Lojistik işinde 
özellikle saha pratiğinin kazanılması 
için staj sorununa çözüm bulunması 
gerekiyor.

Bir soru ile bitirelim. Anaokulu öğren-
cisine lojistiği nasıl sevdirirsiniz ve ne 
olacaksın sorusuna herhangi bir ce-
vap vermek yerine “lojistik işi yapmak 
istiyorum” demesini nasıl sağlarsınız?
NOT: Yazıdaki bazı verilere yönelik 
Türkiye’de bir çalışma bulamadığım 
için İngiltere’den örnekler verdim. 
Eğer Türkiye’de benzer çalışmalar 
varsa ben ulaşmadım ve özür dilerim.

1.The Logistics Report 2014, FTA & 
PwC
2.2015 19TH Annual Third-Party 
Logistics Study
3.Transportation & Logistics 2030 Vo-
lume 5: Winning the talent race, PwC
4.Millennials at work Reshaping the 
workplace, PwC
5.SEMLEP Logistics report, 2013
6.Supply chain & logistics Employ-
ment Market Survey Report
7.Logistics Employer Skills Survey, 
Skills for Logistics,
8.Young talents’ opinion about the 
industry, Europhia Consulting, Rands-
tad Award research (2017)
9.http://www.lojiport.com/lojis-
tik-y-ve-z-kusagina-hazir-mi/
10. Logistics Competencies, 
Skills, and Training (World Bank, 2017)

 

Lojistik için İnsan Kaynağı 
Krizi mi Geliyor?

KÖŞE

Oruç Kaya
Lojistik Yönetim Danışmanı

9 Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi’nden “Denizcilik Şirketlerinde TKY” tezi 
ile 1995 yılında mezun olan, “Gemi Yönetimi” konusunda İngiltere’de yüksek lisans yapan 
ve lojistik alanında Türkiye’de ve Dünya’daki ilk 6 Sigma Siyah Kuşaklardan birisi olan Oruç 
Kaya, O2 Lojistik Yönetim Danışmanlık şirketini, 2008 yılında kurdu. Kaya, lojistik hizmet alan 
firmalara, lojistik hizmet veren firmalara ve lojistik operasyonları kendi bünyesinde gerçek-
leştiren firmalara Türkiye’de ve uluslararası seviyede danışmanlık hizmetleri vermekte, içe-
rikleri O2 Lojistik Yönetim tarafından lojistik operasyonlar için geliştirilen eğitim programları 
düzenlemekte ve lojistik şirketlerinin çalışanlarına iş hayatı koçluğu yapmaktadır.
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Preveze Deniz Savaşı

Barbaros Hayrettin Paşa’nın ikinci 
adalar seferi sırasında Ege Denizi’n-
deki Kiklad ve Sporad adaları fethe-
dilmişti. (1538) Bu sefere Anadolu 
eyaletinden 19 sancak katılmış ve bu 
sancakların bazıları Cezayir-i Bahr-i 
Sefid ve Kapudani eyaletini destek-
lemek için sonrasında bu eyalete 
bağlanmıştır. Unutulmamalıdır ki Ce-
zayir-i Bahr-i Sefid ve Kapudani eya-
leti ilk ve tek deniz beylerbeyliğidir.
Barbaros Hayreddin Paşa’ya Cezayir 
beylerbeyi dense de “kapudan” ve 
“kapudan paşa” sıklıkla kullanılmak-
taydı. 25 Ekim 1544 tarihli fermanda 
Kanuni Sultan Süleyman kendisine 
“kapudanım” diye samimiyetle hitap 
etmiştir. Denizciliğin dünya ticare-
ti ve feth olunan toprakların kontrolü 
için önemi tamamıyla anlaşılmıştı.

Barbaros’un Akdeniz’deki hakimiyet 
mücadelesinde en önemli başarı-
sı ise Türk denizciliği için bir dönüm 
noktası olan Preveze Deniz Savaşı’dır.
Bu savaşın kazanılmasında Barba-
ros’un taktik dehasının yanında do-
nanmadaki gemi türlerinin de etkisi 
oldu. Hepimizin bildiği gibi Preveze 
zaferiyle Hıristiyan dünyası Akde-
niz’deki hakimiyetini Türk dünyası 
karşısında kesin olarak kaybetti. O 
zamana kadar bir kara imparatorlu-
ğu görünümünde olan Osmanlı İm-
paratorluğu’nun artık bir deniz im-
paratorluğuna dönüştüğü görüldü.  

İkinci adalar seferinde Ege Denizi’n-
deki adaları birer birer ele geçirirken, 

Kapudan Paşa yıllardır azılı rakibi 
olan Andrea Dorya’yı arıyordu. Ce-
novalı Andrea Dorya Habsburg Ha-
nedanından V. Charles tarafından; 
kendisine danışmadan istediğini 
yapma yetkisiyle donanmasının “Ad-
miralissimo”su yapıldı ve bunun bil-
gisini İtalya’daki bütün topraklarının 
valilerine yollamıştır. Bundan cesaret 
alan Andrea Dorya, Barbaros ile de-
nizde karşılaşma olasılığına karşı yeni 
yandaşlar arayışındaydı. Benzeri yet-
kiler Barbaros Hayrettin Paşa’ya da 
Kanuni Sultan Süleyman tarafından 
verilmişti. Sultan Süleyman 1533 yılı 
Aralık ayında Barbaros’u Istanbul’a 
davet etmiş, Barbaros Padişahın iz-
niyle önde bordası geniş altın yaldızlı 
bir kuşak ile çevrilmiş yeşil renkteki 
gemisiyle Istanbul’a gelmişti. Ter-
sane direkt emrine verilmiş, Gelibolu 
Kaptanlığı, Cezayir Beylerbeyliği ile 
Kaptan-ı Derya’lık artık kendisinin ol-
muştu. Donanma oluşturmak, bütçe 
tanzim etmek, gemiler için denizci ve 
savaşçı toplamak, bunları eğitmek, 
taarruz etmek, barış yapmak ve hat-
ta vergi toplamak gibi olağanüstü 
yetkileri vardı. Preveze Deniz Savaşı 
Hristiyan dünyası ile Türk dünyasının 
savaşı olduğu kadar 16. Yüzyılın iki 
büyük amirali olan Andrea Dorya ve 
Barbaros Hayrettin Paşa’nın da sa-
vaşıydı.  Avrupa müttefik donanması 
olan Şarlken (V. Charles) imparator-
luğu, Cenova, Venedik, Papalık, Porte-
kiz, Napoli, Sicilya ve Malta donanma 
kumandanları Korfu adasında top-
lanmışlardı. Cenova ve İspanya Filo

su 52 kadırga ve 1 büyük kalyondan 
oluşmaktaydı ve Amiralleri Andrea 
Dorya’ydı. Venedik Filosu 70 kadır-
ga ve 10 karakadan oluşmaktaydı ve 
Vincenzo Capello ile Kondo Lambro 
amiralleriydi. Papalık Filosu 30 kadır-
gadan oluşmaktaydı ve Antonio Gri-
mani komutasındaydı. Malta Filosu 
10 kadırga, İspanya ve Portekiz filosu 
80 barça büyüklüğündeydi ve amiral-
leri de Franco Doria’ydı. Napoli ve Si-
cilya filoları da 49 karaka ve barçadan 
oluşuyordu. Amiralleri de Alexandr 
Kondelmiaro idi. Toplam filo 302 par-
çadan oluşmaktaydı. Andrea Dorya 
yeğeni Giovanni Andrea Dorya’yı da 
yanında getirmiş ve yetkisine gemiler 
vermişti.  Ayrıca 300’e yakın korsan 
ve nakliye gemisi de bu filoya eşlik et-
mekteydi. Andrea Dorya 22 Eylül’de 49 
kadırga ve 50 barça ile korfu’ya geldi. 
Kapudan Paşa donanma ile İstanköy 
açıklarında bulunduğu sırada düşman 
hakkında gerekli istihbaratı toplaması 
için Turgudca (Turgud Reis) Kaptanı 
göndermiş ve bu keşif donanması kırk 
parça düşman kadırgasına rastlamış-
lardı. Düşman gemileri de Preveze’de 
bulunan Papalık amirali Grimani’yi 
haberdar etmişlerdi. Müttefik donan-
ması da Kapudan Paşa’nın gelmekte 
olduğunu anlamıştı. 

Kapudan Paşa süratle ilerleyerek yolu 
üstündeki Kefalonya adasını top ate-
şine tutmuş  sonrasında Preveze’ye 
varmış ve üç seri gemisini istihbarat 
ve esir almaları için düşman sahille-
rine baskına göndermişti. Bir kayıkta

FARUK EMRE YILDIRAN
Orebulk Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı
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yakalanan esir sayesinde müttefik do-
nanmasının tam yerinin Korfu adası 
olduğunu öğrenmişti. Ayrıca Barbaros 
Preveze kalesini tamir edip, Akceom 
Kalesini ele geçirerek körfezin ağzını 
tamamıyla kontrolüne almıştı.

Türk donanması kürekli yani çekdiri 
(kadırga) sınıfından olan yüz yirmi iki 
parça gemiden ibaretti. Gemi müret-
tebatından başka gemilerde yeniçeri 
ve tımarlı sipahiler vardı. Gemilerin 
baş taraflarında üçer adetten oluşan 
uzun menzilli 366 adet top bulunmak-
taydı. Kemal Reisten itibaren büyük 
ve uzun menzilli toplar kullanılmaya 
başlanmıştı. 

25 Eylül 1538’de Andrea Dorya ku-
mandasındaki müttefik donanması 
Korfu’dan güneye doğru seyre başla-
dı. Bu gemilerde iki bin beşyüz top ve 
altmış bin asker vardı. Türk donanma-
sı müttefiklere kıyasla üçte bir az gemi 
ve on altı da bir top adetine sahipti. 
Türk donanmasında sadece sekiz bin 
savaşacak levend bulunmaktaydı.

Kapudan Paşa Preveze Körfezi’nde 
bulunurken müttefik donanması gel-
di. Daha öncesinde kumandanları ile 
görüşen Barbaros Sinan Bey’in ısra-
rı üzerine Akceom Burnuna asker ve 
top çıkartmıştı. Gemilerde bulunan 
yeniçeriler oraya gittiler. Barbaros da 
donanma kaptanlarını toplayarak “Di-
reklerinizi aşağı alın ve tertibinizce kol 
kol saf saf olup beni gözetleyin. Her 
ne edersem siz de öyle edin.” emrini 
vermişti. O dönemde gemilerin sa-
hip olduğu ağır donanımlar sökülüp 
hava koşullarından korunması için li-
manlarda bırakılırdı. Savaş öncesinde 
kadırgaların sahip olduğu yelkenler 
indirilip güvene alınır hatta güvenli bir 
liman varsa yelkenler limanda bırakı-
lırdı. 

Ayrıca Gavazat-ı Hayrettin Paşa da 
“Allah izin verip de bu donanmanın 
arasında girip cenge başladığınız 
zaman sakın ola ki mal ve esirlere 
meyletmeyin hemen geriden gelen 
gemileri topa tutup batırın ve işinizi 
sağlama alın. Burada bütün istediği-
miz, hedefimiz kadırgaları ele geçir-
mek olsun. Eğer Allah takdir etmişse 
mal mülk hepsi daha sonra sizin önü-
nüze gelir.” demiştir. 

O zamanki deniz savaşlarının te-
mel mantığında müstahkem mevki-
iyi elde tutarak kıyıdan denize doğ-
ru saldırı yapmak yatıyordu. Çünkü 
kürekli gemilerin yoğunlukta olduğu 
bu dönemde karadan uzaklaşmak

Bunun üstüne Barbaros geriye dönüp 
karaya çıkardığı askerleri ve topları 
tekrar gemilere geri aldı ve gemileri 
savaş düzenine hazırladı. Gece yarısı 
düşmanı takibe çıktı. Bu sırada rüzgar 
müttefik donanmasının lehine esiyor-
du. 

Andrea Dorya birinci çarpışmadan 
sonra gece yarısı Kefalonya adasının 
İncir Limanı burnu  tarafına gelerek 
(başka bir rivayette Ayamavra adası 
tarafında olduklarını söyler) gemileri 
demirleyip birinci çatışma hakkın-
da görüşmeye başlamışlardı. Kendi 
aralarında İnebahtı üzerine yürüyüp 
Barbaros’u savaşmak zorunda bıra-
kacakları üzerine planda anlaşmışlar-
dı ki Türk donanmasının kendilerine 
doğru gelmekte olduğunu öğrendiler. 
Çünkü Turgud Reis komutasındaki 
keşif filosu Zoana Burnu açıklarında 
Venezia Kalyonunu batırmıştı. Bar-
baros da düşman donanmasının 
İnebahtı planını tahmin ediyordu ve 
İnebahtı’da savaşmanın kendilerine 
dezavantaj oluşturacağını biliyordu. 
İlk başta düşmanın Korfu’da oldu-
ğunu zannediyordu. Paksos adasına 
doğru harekete geçmişti. Fakat düş-
man donanmasının İncir Limanı Bur-
nu’nda olduğunu öğrenince rota 

karadaki müstahkem mevkiinden 
gelecek topçu desteğinden mahrum 
kalmak demekti. Fakat Barbaros’un 
komutanlarına verdiği emirlerden de 
anlaşılacağı üzere aklında taarruz 
bulunmaktaydı. Preveze önüne gelen 
müttefik donanması Akceom sahiline 
keşif müfrezeleri gönderdiyse de ora-
da mevkilenmiş olan yeniçerilerin tü-
fek ateşiyle karşılaşmışlardı ve müt-
tefiklerin çıkarma harekatı sonuçsuz 
kalmıştı . Ancak düşman kadırgaları 
oradaki yeniçerileri top ateşi altına 
alınca ağır kayıplar veriliyordu . Bunun 
üstüne gönüllü gemilerinden Turgud 
Reis, Ali Köle, Güzelce Mehmed ve 
Sadık Reis komutasındaki 20 kadırga 
karada bulunan Murad Ağa’ya yardım 
etmek için Preveze Körfezi’nden çıktı-
lar.

Türklerin top ateşi karşısında düş-
manın çektirileri(kürekli gemileri) kal-
yonların gerisine çekilmeye mecbur 
oldular. Düşman kalyonlarının bazıları 
demir almış bazıları ise demirleri ke-
sip bir an evvel sahilden uzaklaşmaya 
başladılar. Kürekli gemiler kalyonla-
ra(yelkenli gemilere) halat vererek on-
ları çekiyorlardı. Türklerin yoğun top 
ateşi karşısında Andrea Dorya geri çe-
kilmek zorunda kaldı.(26 Eylül 1538)
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değiştirerek güneye yöneldi ve 6 mil 
açığa çıktı. Andrea Dorya’da zamanı-
nın en büyük denizcilerinden biriydi 
ve Barbaros’un bu manevrası üstüne 
aslında geri çekilmek istedi ama diğer 
amiraller sayı üstünlüğünün kendile-
rinde olduğunu belirtmek baskısıyla 
Andrea Dorya’yı savaşa ikna ettiler. 
Osmanlı donanması 4 filoya ayrılmış-
tı. Turgud Reis ihtiyat filosunu yöneti-
yordu. Görevi ise saldırıya uğrayacak 
zayıf noktalara destek vermek ve fır-
sat buldukça düşmanın yan saflarına 
baskı yapmaktı. Asıl muharebe hattı 
ise 3 filodan kurulmaktaydı. Sağdaki 
filoya Salih Reis, soldaki filoya Sey-
di Ali reis ve ortada filoya Barbaros 
Hayrettin Paşa kumanda ediyordu. 
Anlaşıldığı üzere Barbaros zayıf taraf 
olduğu halde açık deniz savaşı düze-
nine geçmişti. Müttefik donanması ise 
borda nizamında ve büyüklüklerine 
göre birbirlerinin ardında 3 kat halinde 
kalmışlardı.  Andrea Dorya gemilerini 
uzakta ve derinlemesine tertiplemişti. 
Ters rüzgarla kıyıya sürüklenmekten 
korktuğu için manevra alanı olması 
için uzağa çekilmişti. En öndeki ve en 
arkadaki gemilerin arasında 15 mil 
mesafe vardı.

Düşman donanması gemiden gemi-
ye aktarılan ve rampa usulüne göre 
savaşa hazırlıklıydı ve levend adedi 
olarak Türk donanması bu savaşı asla 
tercih edemezdi. O dönemde düşman 
gemilerine rampa edilerek yapılan sa-
vaç usulü yüzünden kadırgaların hafif 
ve kürekçilerin dinç olması gerekiyor-
du. Ayrıca düşman gemisini mahmuz-
lama da ancak dinç kürekçilerle olur-
du. Bu yüzden kürekçilerin dinlenmesi 
ve savaşa yorgun bir şekilde girmele-
rini önlemek için kadırgalar mümkün 
olduğunca limanlarda tutulur, güverte 
üstü brandalarla kapatılır ve geminin 
az olan su ve yiyecek stokları kulla-
nılmaz, limanda tedarik yapılırdı. Pre-
veze Körfezi’nde forsalar (kürekçiler) 
dinlenmiş ve savaşa hazırdı. Akdeniz 
kıyılarını ve iklimini çok iyi bilen Bar-
baros, özellikle kadırgaları tercih edi-
yordu. Çünkü Orta Akdeniz’de durgun 
havalar günlerce sürerdi ve yelkenli 
gemiler koylarda ve küçük limanlar-
da kullanışlı değillerdi. Ayrıca yelkenli 
gemiler seri hareket demiyordu ve 
manevra kabiliyetleri azdı. Kadırgalar 
süratle hareket ediyor ve sığ yerlerde 
manevra yapabiliyorlardı. 

Hava şartları Barbaros’un istediği gibi 
olmuş ve uzaktan düşman donanma-
sını dövmeye başlamıştı. Rüzgarın 
kesilmesi yüzünden hareketsiz ka-
lan düşman gemilerini önde bulunan 
uzun menzilli toplarıyla dövüyor düş-
man donanmasının top menzilinden 
kürek yardımıyla hızlı manevra yapa-
rak uzak kalıyordu. Şayet bordalama 
yapılacaksa, toplar mümkün olduğu 
kadar yakından ateş ediliyor, düşman 
gemisi bunun sarsıntısı içindeyken 
yanaşıp kanca atılıyordu. Müttefik 
donanmasının kanatları ister istemez 
muharebeye girdi fakat merkezde 
başarılı olamadılar. Düşman merkez 
hattında ateş gücü yüksek kalyonlar 
vardı fakat rüzgar yüzünden hareket-
siz kaldılar. Andrea Dorya kendileri 
için avantajlı olduğunu bildiği yakın 
savaşı yapabilmek için kalyon tar-
zına benzeyen bazı Türk gemilerinin 
arkasını çevirmeye ve gemileri bar-
çalar ile çektiriler arasına almak için 
manevra yapmaya çalışsa da Türk 
gemicileri kadırgalarıyla ve toplarıyla 
buna mani oldular. İlk hattı yarıp ge-
çen Türk gemileri düşman filosunun 
dengesini bozdu. Birkaç saat süren 
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bu muharebeden sonra düşman do-
nanmasının ön hatlarındaki karakalar 
tamamen tahrip edildi. Dorya ikinci 
hattaki gemileri harekete geçirmek 
isterken Barbaros tekrar hücum emri 
vererek düşman donanmasının da-
ğılmasına sebep olacak yarma ha-
rekatını gerçekleştirdi ve Dorya’nın 
kadırgalar filosuna yöneldi. Etkin ma-
nevralar sayesinde taktik üstünlüğü 
eline geçirdi. Turgud Reis de geriden 
taarruz ederek hepimizin bildiği “Hilal 
Taktiği”ni (Türk Çemberi) uygulayarak 
düşman donanmasını tamamen sa-
vunmasız hale getirdi. Andrea Dorya 
yardım isteyen müttefik donanması-
nın gemilerine yardım bile etmeden 
ve denizcilik tarihinde utanç olarak 
adlandırılacak olan tüm fenerlerini 
söndürerek savaş alanından kaçtı. 
5 saat süren bu muharebeden sonra 
düşmandan otuz altı kadırga ve firka-
te ve üç bin esir alındı. Bu savaş 1538 

yılı Eylülünün yirmi yedisinde kazanıl-
dı ve şanlı tarihimize adını yazdırdı. 

Türk donanmasının en güçlü isimleri 
Hasan, Sinan, Şaban, Salih, Seydi Ali, 
Turgut, Murat, Güzelce Mehmed ve 
Sadık Reisler bu savaştaydılar. Daha 
bir yıl önce Avlonya’da kendisine hil’at 
giydirilen Piri Reis de bu savaşta yer 
almıştır.

1560 yılındaki Cerbe ve daha sonra da 
Trafalgar’da Amiral Nelson tarafından 
Barbaros’un uyguladığı şekilde, filo 
gemilerinin kol düzeninde düşman 
safları arasından geçerek ilerlemesi 
taktiği uygulanmıştır.

Barbaros Hayrettin Paşa’ya ve izinden 
giden tüm denizcilere hürmet ve min-
netle… 

Kaynakça: 

Osmanlı Tarihi Cilt-II (İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı)
Osmanlılar ve Deniz (İdris Bostan)
Osmanlı Akdeniz’i (İdris Bostan)
Türklerin Tarihinde 30 Büyük Deniz 
Savaşı (Gökhan Atmaca-Doğan Tan-
rıverdi)
Osmanlı Deniz Savaşları (Süleyman 
Nutki)
Kürekli ve Yelkenli Osmanlı Gemileri 
(İdris Bostan)
Osmanlı Bahriye Teşkilatı: XVII. Yüz-
yılda Tersane-i Amire (İdris Bostan)
Tarih Boyunca Türk Yelkenli Gemileri 
(Ahmet Güleryüz)
İstanbul Türk Denizcilik Tarihi Bildiri-
ler
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Her umutlu bekleyiş, özlemle yakarış, 
dalgalarla sörf, gökyüzünde huzur!
Ben gökyüzünün mavisini seyreder-
ken buldum umudu, denizlerin mavi-
sinde buluştum cesaretle. Düşündüm 
de büyük ve vazgeçilmez aşk. Bize 
öğretildi ya! “Bu hayatta en değerli şey 
ZAMAN diye”

Ne kadar güzel! En değerlimizi yine 
en değer verdiklerimize harcamak. 
İki mavinin kare kökünü al, kanat gibi 
açtığın yelkenlerinle süzül, umutların 
arasından geç, çizdiğin mavi rota seni 
adresine ulaştıracak. Umut sokağı, 
sevgi apartmanı, no: Özlem.

Her şey inanmakla başlar. Evet ama 
neye inanmak?

Koşulsuz olarak elinizdeki mevcu-
diyete, her şeyin güzel olacağına, ait 
olduğun mavi umuda sarılarak, sev-
diklerinizi ve en değer verdiklerinizi 
yüreğinizde taşıyarak başaracağınızı 
düşünmekle başlar her şey.  

Çok mu zor? Kesinlikle tarifi mümkün-
süz zor; tavsiye ettiğimiz konu çocuk 
ve özlem.

Değer verdiğiniz işinizi değerli olan-
larınız için koruyorsunuz. Yaşamda 
hiçbir şey mücadelesiz, beklentisiz ve 
sabretmeden, beklemeden olmuyor. 

Ancak çocuğunuza -zor olanı başarır-
ken- rol ve model oluyorsunuz. Yaşa-
dığınız ve yaşattığınız tecrübeler de-
niz kadar mavi, maviler kadar temiz. 
Bir çocuk aklında ve hayallerinde ba-
basını mavilerin mükemmel siluetiyle 
anacak! Belki kitaplara konu olacak. 
En önemlisi önce siz sabredecek ve 
mücadelede edeceksiniz. Öz-denetim 
önce yetişkinlerde başlamalı ki, sebep 
ve sonuç çocuklara anlatılsın. Çocuk 
kendisinden istenilen davranışı neden 
yapması gerektiğini önce anlasın ve iç-
selleştirsin. Sebebi anlaşılmayan dav-
ranış özümsenemez. Özümsenmeyen 
davranışta anlaşılamaz ve tekrar edi-
lemez. Çocuğunuza neden bekleme-
sini ve neden sabretmesi gerektiğini

anlatamazsanız, sonucunda davranış 
problemleriyle karşı karşıya kalırsınız. 

Ait olmayı önce yetişkinler kabullen-
meli ve başladıkları işi sabırla bitirme-
yi hedeflemeli ki, çocuklar “hedefleri 
olmayanın hürriyeti olamayacağını 
anlamalı” çünkü yaparak ve yaşaya-
rak öğrenmek en güzel öğrenim şek-
lidir. 

Çocuklarımız içinde mükemmel so-
nuçlara götüren, formülü EQ olan, sa-
dece insana özgü denklemdir. 

Umutla kalın, sabırla kalın, denizde 
kalın…

Umut ve Mavi
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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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Eylül 2018
KOSTER PAZAR RAPORU &
DEĞERLENDİRMELER

Engin Koçak
ISTFIX Araştırma Müdürü

ISTFIX Bileşik Endeks, nisan ayından beri kayıplarına aralıksız devam ederek 550 puan seviyesinin altına kadar 
geriledi. Eylül ayının son haftasında ufak bir yukarı hareket gözlemlense de halihazırda 562 puan seviyeleri 
konuşulmakta

ISTFIX

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

 

ISTFIX

Birleşik Krallık merkezli IHS Markit ta-
rafından yayınlanan JP Morgan Küre-
sel İmalat Sanayi Satın Alma Yöneti-
cileri Endeksi (PMI) sonuçlarına göre, 
küresel imalat sanayi aktivitesi 21 
ayın en düşük seviyesine geriledi. En-
deks, 52,8’den 52,5’e geriledi. 50’nin 
üzerinde kalan değerler aktivitede 
genişlemeye; 50’nin altında kalan de-
ğerler ise daralmaya işaret ediyor. 

Brexit’de önümüzdeki birkaç aylık 
süre içerisinde anlaşma sağlanması-
nı ve sürecin yumuşak bir geçiş ile ta-
mamlanmasını bekliyor. Her iki tarafın 
da Kasım ayında anlaşmayı umut etti-
ği ancak İrlanda sınırı gibi bazı sorun-
ların çözüm beklediği anlaşılıyor.

Avrupa’da, ikinci çeyrek büyümesi 
yüzde 0,4 seviyesinde gelerek beklen-
tileri karşıladı. Böylelikle yıllık bazda 
büyüme yüzde 2,1 seviyesinde ger-
çekleşmiş oldu.

Diğer yandan avro bölgesi imalat sa-
nayi PMI’ı 54,6 seviyesinde açıklan-
dı. Her ne kadar 50’nin üzerinde yer 
alan PMI, aktivitede güçlü büyüme-
nin sürdüğüne işaret etse de Kasım 
2016’dan bu yana görülen en düşük 
seviyede yer aldı. 

Türkiye ekonomisi, 2018 yılının ikinci 
çeyreğinde yüzde 5,2 oranında bü-
yüme kaydetti. Bu oran, 2017 yılının 
ikinci çeyreğindeki yüzde 5,4’lük bü-
yümeye yakın olmakla birlikte ilk çey-
rekteki yüzde 7,4’lük büyümenin geri-
sinde yer alıyor.
  

Türkiye’nin imalat sanayi aktivitesi 
ağustos ayında daralma işareti ver-
di. İstanbul Sanayi Odası tarafından 
yayınlanan verilere göre imalat sana-
yi PMI, 46,4 seviyesine indi. Endeks 
temmuz ayında 49 değerini almıştı.

Yunanistan sonunda üç yıllık kurtar-
ma planını tamamladı. 2010 yılında 
başlayan borç krizinden bu yana ülke, 
260 milyar avro tutarı ile tüm za-
manların en büyük kurtarma planını 
uyguluyordu. Plana konu borçlanma 
Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Ko-
misyonu ve IMF’nın onayı ile gerçek-
leşmişti. Avrupa Ekonomik Komisyo-
nu üyelerilerinden Pierre Moscovici, 
programın sonlanmasına ilişkin ola-
rak yaptığı açıklamada ülkenin bu yıl 
yüzde 2 ve bir sonraki yıl yüzde 1,4 
oranında büyüyebileceğini belirtti.

 Ağustos ayında Rusya’nın aylık tahıl 
ihracatları, baklagiller hariç, 5,3 mil-
yon tonu aşarak yeni bir rekora imza 
attı.

 Öte yandan Rusya Tarım Bakanlığı, 
buğday ihracatlarına vergi uygulana-
cağı yönündeki iddiaları çürüten açık-
lamalarda bulundu. Dolayısıyla buğ-
day fiyatları düşüş kaydetti.

 Yumuşak buğday ihracatları, sezon 
başından bu yana 2 milyon tonu aştı. 
Öte yandan bu miktar bir önceki yılın 
aynı dönemine kıyasla yüzde 50 ora-
nında gerilemeye denk geliyor. Avrupa 
Birliği’ndeki buğday fiyatları ise, Kara-
deniz kaynaklı rekabete bağlı olarak 
baskı altında kalmayı sürdürecek gibi 
görünüyor.

 Ukrayna’nın Doğu Akdeniz’e arpa 
ihracatlarının Mısır dolayısıyla artış 
kaydettiği raporlandı. Birleşik Devlet-
ler Tarım Departmanı (USDA) tara-
fından yılın ilk iki ayında yapılan tah-
minlere göre, yıl genelinde 20.000 ton 
olan beklentiye karşılık olarak Ukray-
na’dan Mısır’a daha ilk iki ayda toplam 
65.000 ton arpa ihracatı gerçekleşti.

 IKAR; Rusya’nın 2018 yılı tahıl üre-
timi tahminini 112,8 milyon tondan 
110 milyon tona indirdi. Analistler 
benzer şekilde ülkenin ihracat tahmi-
nini de 41 milyon tondan 39,8 milyon 
tona düşürdü. Öte yandan buğday 
ihracatına yönelik tahminler, 32,5 mil-
yon ton seviyesinde sabit bırakıldı.

 2018-2019 sezonunun başlangıcı 
olan 1 Temmuz tarihinden bu yana 
Rusya toplam 74,6 milyon tahıl hasatı 
gerçekleştirirken verim, hektar başına 
ortalama 3 ton oldu. Geçtiğimiz yıl 
ülke, hektar başına 3,7 ton verim ile 
toplam 85,2 milyon ton tahıl üretmişti.

 Almanya’nın 2018 yılı tahıl hasa-
dının aşırı sıcak geçen yaz ayları 
nedeniyle yüzde 22 oranında geri-
leyebileceği tahmin ediliyor. Alman 
Çiftçiler Birliği’ne (DBV) göre, 1881 
yılından bu yana görülen en sıcak 
yaz ayı dolayısıyla ekinleri zarar gö-
ren çiftçilere 1 milyon avro tutarın-
da yardım yapılması talep edildi.

 Ukrayna tahıl ihracatları Ocak-Tem-
muz 2018 döneminde yüzde 11 ora-
nında düşüş kaydederken demir 
cevheri ihracatları yüzde 22,4 azaldı. 
Bu iki kalemin ülkenin toplam kargo 
sevkiyatları içerisindeki payı sırasıyla 
yüzde 36 ve 19 seviyesinde yer alıyor.

EYLÜL AYI 
EKONOMİ VE EMTİA 
HABERLERİ 

ISTFIX

69www.kosder.net



ISTFIX

ISTFIX

4) Petrol

3) Diğer

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
tarafından sağlanan verilere göre, 
bu yıl temmuz ayında Türkiye’nin 
inşaat demiri ihracatı aylık yüz-
de 44, yıllık ise  yüzde 21,8 artarak 
438.000 ton civarında gerçekleşti. 

Temryuk ve Taganrog limanları ise 
elleçleme hacminde yüzde 15 ilâ 32 
oranında artışa sahne oldu.

 Azov bölgesindeki trafik yaklaşık 
yüzde 50 oranında artış ile 8,7 milyon 
tona yükseldi. Tek başına tahıl hacmi, 
bir önceki yılın ilk sekiz aylık dönemi-
ne kıyasla yüzde 65 oranında büyüye-
rek 5,6 milyon tona ulaştı.

 Ukrayna Liman Otoritesi verilerine 
göre ülke limanlarındaki kargo trafiği 
Ocak-Temmuz 2018 döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine kıyasla 
yüzde 2,5 oranında gerileme ile 73,9 
milyon tona indi.

 Birleşik Devletler Başkanı Donald 
Trump’ın OPEC’i sert ifadeler eleştir-
mesi dahi petrol fiyatlarını bu dönem-
de baskı altına alamadı. Batı Teksas 
tipi ham petrol 70 dolar/varil’in üze-
rine çıkarken Brent de 80 dolar varil 
civarına yükseldi.

 Yılın ilk sekiz ayında Rus limanla-
rının hacmi, bir önceki yılın aynı dö-
nemine kıyasla yüzde 3,4 oranında 
artarak 535 milyon tona yükseldi. Her 
ne kadar Baltık bölgesi limanlarında-
ki hacim yüzde 1,2 oranında gerileme 
gösterse de Saint Petersburg, Vyborg 
ve Kaliningrad limanlarındaki hacim 
ortalama yüzde 20’ye yakın oranda 
artış kaydetti.

 Karadeniz bölgesindeki Rus liman-
larının hacmi aynı dönemde kuru yük-
lere bağlı olarak yüzde 5,3 oranında 
arttı. Novorossisk limanının hacmi 
bir önceki yılın aynı dönemine kıyas-
la yüzde 7 oranında yükselerek 103,2 
milyon ton seviyesine ulaştı. Rostov, 

NAVLUNLAR

2) Çelik & Hurda 

  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.

 Türkiye, Birleşik Devletler’in çelik ve 
aluminyuma uyguladığı vergileri Dün-
ya Ticaret Örgütü’ne (WTO) şikayet 
etti. Ülkenin şikayet başvurusu Birle-
şik Devletler Başkanı Donald Trump’ın 
bilindiği gibi Türkiye’den ithal edilen 
metallere uyguladığı tarifeyi iki ka-
tına çıkartmasının ardından geldi. 
 
 Ukrayna sanayi metali ihracatla-

rı Ocak-Temmuz 2018 döneminde 
artış kaydetti. Yassı çelik ihraca-
tı yüzde 6,5 artış ile 5,6 milyon ton 
seviyesinde gerçekleşirken pik de-
mir ihracatı yüzde 60 oranında ge-
nişleyerek 1,8 milyon tona ulaştı.
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Karadeniz’de nehir tipi gemilerin nav-
lunları dolar/TL ve dolar/ruble pari-
telerinden etkilenmeye devam etti. 
Eylül  ayının ikinci yarısından itibaren

ise anlamlı ve olumlu bir hareket 
görülmeye başlanmış olabilir. Bal-
tık, Kuzeybatı Avrupa ve “Conti-
nent” tabir edilen bölgede navlunlar

ISTFIX’i takip eder şekilde dip yaptı. 
Son çeyrekte ise geleneksel olarak 
yukarı hareket etmesi bekleniyor. 
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 “Thuan Phuoc” (6.500 dwt, 2004 
Vietnam inşası, VR klas) Ukraynalı 
alıcılara 1,3 milyon dolara satıldı.

 Gladoralı “Happiness Wave” (11.500 
dwt, 2006 Japon inşası, NK klas, 30 
ton kreynli) açıklanmayan alıcılara 4,5 
milyon dolara teslim edildi.

 Gemi yakıt fiyatları geçen senenin 
aynı dönemine göre ortalama yüzde 
33 yukarıda seyrine devam ediyor.

 “Star Wenzhou” (11.000 DWT, 2012 
Çin inşası, CCS klaslı, 2 x 20 ton krey-
nli) 4,5 milyon dolara satıldı.

 “Sun Jewelry” (9.000 DWT, 2008 Ja-
pon inşa, NK klaslı) 3,9 milyon dolara 
açıklanmayan alıcılara teslim edildi.

 Açıklanmayan 1.500 dwt’lik 1985 

Hollanda yapısı bir kosterin geçtiği-
miz hafta 300,000 avrodan biraz dü-
şüğe satıldığı raporlandı.

5) GEMİ ALIM SATIMI

6) YAKIT
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6) YAKIT

16. yüzyıl dünyanın en önemli liderlerinin bir araya geldiği 
önemli bir dönemdir. Bir tarafta Kanuni Sultan Süleyman, 
diğer tarafta İspanya Kralı Charles Quin, denizlerde ise 
Oruç ve Hızır Reisler ve İspanyol armadasının ünlü ama 
yenik kumandanı Andre Doria…

Bu yüzyılın dünya hâkimini Akdeniz belirlemiştir.

Heredot’un dediği gibi Akdeniz, bir göletin etrafında top-
lanmış binlerce kurbağa gibi, neredeyse bütün halkların 
toplandığı engin ve tehlikeli bir denizdir.
Bu nedenle de dünya hâkiminin kim olacağı da burada 
belirlenecektir ve bu yüzyılda.

Denizlere hakim olmak açık bir şekilde her yere hakim 
olmaktır.  Osmanlı İmparatorunun da amacı budur. Bu 
amacı gerçekleştirecek tek bir kişi vardır. Barbaros Hay-
rettin Paşa yani nam-ı değer Kaptan-ı Derya.

6. yüzyılın başlarından itibaren denizlerde önemli bir güç 
haline gelen Osmanlı Devleti’nin merkezi tersanesi ve 
deniz üssü İstanbul’daki Tersane-i Amire idi. Gemi inşa 
gözleri, mahzenleri, karhaneleri, zindan ve idari binaları 
ile bu kurum, Akdeniz ülkelerindeki tersanelerin en bü-
yüklerinden biriydi ve 16. ve 17. yüzyıllardaki tek rakibi 
Venedik tersanesi ile benzerlik arz ediyordu.

Tersane-i Amire’nin tarihçesi, binaları, idari kadrosu, per-
soneli ve sanatkarları, Tersane’deki gemi inşa faaliyetleri 
ve bunun için gerekli malzemenin temini, Tersane’de inşa 
edilen gemi sayısı ve çeşitleri, gemilerdeki mürettebat ve 
kürekçilerin temini, Tersane-i Amire’ye bağlı diğer ter-
sane ve gemi inşa tezgahları kitapta ele alınan başlıklar 
arasında yer alıyor.

Kitap, Osmanlı denizcilik faaliyetleri konusunda en temel 
verileri barındıran arşiv belgelerine dayanıyor. Tersane 
mühimmatının temin edildiği yerleri gösteren harita, seç-
me belgeler, görseller ve Denizcilik Lügati ile zenginleş-
tirilen eser, alanının en önemli eseri olma özelliğini ko-
ruyor.

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA

 
TERSANE-İ AMİRE

Charles Farin

İdris Bostan
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