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Tünelin Ucunda 
Işık Göründü mü?

KOSDER Başkanı Salih Zeki Çakır

Asıl Olan Sürdürülebilirlik!

Dünya ekonomisi son yüz yıldır yedi 
büyük makro ekonomik kriz tecrübe 
etmiştir. Bunların dört tanesi son elli 
yılda gerçekleşmiştir. 2008 finansal 
krizi sonrası yaşanan küresel kriz 
1929 krizini saymazsak dünya deniz 
taşımacılığını en derin ve en uzun sü-
reli etkilemiş ve etkilemeye de devam 
eden krizlerin başında gelir. 

Bu bağlamda 2016 yılı ilk çeyreği de-
nizcilik tarihinde en düşük gösterge-
lerin izlendiği bir yıl olmuştur. Kos-
terlerin navlunlarını yansıtan ISTFIX 
Bileşik Endeks 500 seviyelerini test 
etmiş (2008’de 1900) Baltık Kuru 
yük Endeksi 270’lere kadar inmiştir 
(2008’de 11.700).

Mukayeseli olarak ifade etmek is-
tersek büyük tonaj günlük genel ti-
me-charter (zaman kiralama) orta-
lama gelirleri, koster filosunun genel 
ortalamasının çok altına gerilemiştir. 
Büyük gemileri de olan bir üyemizin 
“50.000 DWT’lik gemim yerine 5.000 
DWT’lik gemim olsaydı daha kazançlı 
olurdum” serzenişi özellikle büyük to-
naj deniz ticaret filosunun durumunu 
özetlemektedir. 

Buna rağmen 2016 son çeyrekte Bal-
tık Kuru yük Endeksi’nin 1.250’lere 
yükselmesi ve ISTFIX’in 600 puanı 
aşması, navlun piyasaları açısından 
“tünelin ucundaki ışık görüldü” yo-
rumlarına neden olmuştur. Bu tür 
yorumların hem çok iddialı ve hem 
de çok erken olduğu yönündeki tes-
pitimiz daha doğru olacaktır. Bu-
rada gözlemleyeceğimiz ve önem

atfedeceğimiz konu iyileşmedeki sür-
dürülebilirlik olacaktır. 2017’nin ilk 
haftasında da endekslerin ya yukarı 
devam ettiği ya da tutunduğu görül-
müştür.

Gemi alım satım cephesinde endeks-
lerin ve navlunların artışını takiben 
bütün tonajlarda yüzde 10-15‘lik ar-
tışlar konuşulmaya başlanmıştır.

2016’nın en zor günleri süresince sür-
dürülebilir olmayan navlun seviyeleri 
hem ülkemizde hem de dünya deniz-
ciliğinde bütün paydaşlar arasında 
sosyal barışı dahi bozma noktasına 
gelmiştir. Armatörler, tersaneler ve 
bankacıların arası iyice açılmış; gemi 
adamları mağdur edilmiş, işletmelere 
mal tedarik eden ve hizmet sunan fir-
malar ve başta yakıtçılar, çoğu zaman 
sonuç alamadıkları uzun süren hukuki 
süreçleri başlatmışlardır. 

Özellikle yerli ve yabancı banka ve 
finans kuruluşları, hatta 2008 krizi-
ni fırsat olarak gören büyük bütçeli, 
denizciliğe yatırım yapmış “sermaye 
fonları” denizcilikte çok büyük zarar-
lar yazmalarından ötürü denizcilikten 
soğumuştur. Sermaye piyasalarının 
denizciliğe tekrar yatırım yapacak gü-
vene kavuşması ve diğer hasarların 
giderilmesi ancak dengeli ve uzun sü-
ren bir iyileşme döneminin yaşanma-
sından sonra mümkün olabilecektir. 

2007’de çok kârlı olduğuna inandı-
rılarak denizciliğe yatırım yapmış 
tekstilci bir firma sahibi dostumuz, 
“Kriz sonrası şartlar iyileşir” denilerek 

yatırımlarına devam ettirilip yine de 
başarılı olamaması sebebiyle büyük 
zararlarla karşılaşarak sektörden 
çıkmak zorunda kalmasının yaşattığı 
travma neticesinde şöyle veryansın 
etmiştir: “Artık bırakın denizciliğe ya-
tırım yapmayı, deniz kenarına inip de-
nize taş bile atmam!”. 

KOSDER olarak yaşanmış hikayeler, 
örnek olaylar, faturası ödenmiş bilgi-
lerin paylaşıldığı bir yayın organı orta-
ya koymak için elimizden geldiğince 
çalışmaya bu sayımızda da devam 
ettik. Türk ve dünya denizciliğinde 
gündemdeki gelişmeleri muhatap bi-
leşenlerimize aktarmış olmayı önem-
seyerek, sadece bakılıp bırakılacak bir 
yayın olmaktan öte kütüphanelerde 
saklanmayı hak eden kaynak bir dergi 
olmasını hedefledik. 

Dergimizin, gelecekte Türk denizcilik 
tarihi üzerinde araştırmalar yapacak 
olanların rahatlıkla referans olarak 
göstereceği biçimde özgün bilgilerin 
verildiği bir eser olmasına gayret et-
mekteyiz.

Camiamızın değerli üyelerinin de bu 
gayretlerimize desteklerine teşekkür 
eder, yayınımızı bu şekilde zenginleş-
tirmek için bu desteğin artarak devam 
etmesini temenni ederiz.

Değerli meslektaşlarım; hepinize ça-
lışma hayatınızda başarılar dilerim. 
Allah selamet versin.

BAŞYAZI
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48 Saatlik Transit Geçiş Süresi 
168 Saate Çıkıyor

Türk denizciliğine 
hayırlı olsun...

Türk denizciliği için önemli sorunlar-
dan olan 48 saat transit geçiş süresi, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşeme 
Bakanlığı’nca yapılan çalışmalar ne-
ticesinde 168 saate (7gün) çıkarılıyor. 

Denizcilik sektörüne destek vermek 
ve sektörün önündeki engelleri kal-
dırmak adına son derece önemli ça-
lışmalara imza atan Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 25 
bakanlığın da müspet görüşünü ala-
rak denizcilik sektörünün önündeki bir 
engeli daha kaldırmaya hazırlanıyor. 
Mevcut uygulamada 48 saat olarak 
belirlenen transit geçiş süresi, yapıla-
cak düzenleme ile 168 saate çıkacak. 
Çok sayıda sektör temsilcisi ve özel-
likle Koster Armatörleri ve İşletmeci-
leri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Salih Zeki Çakır tarafından çokça dil-
lendirilen 48 saat transit geçiş süre-
sinden doğan mağduriyetler, yapılan 
çalışma ile çok büyük oranda ortadan 
kaldırılacak. Armatörlerin ağır fatu-
ralar ödemesine yol açan uygulama 
aynı zamanda gemiye mal ve hizmet 
üreten Türk firmaları için de bir de-
zavantaj ortaya çıkarıyordu. Sürenin 
uzaması ile hem armatörlerin hem de 
gemi acenteleri, seyahat acenteleri, 
yakıt ve tamir-bakım gibi gemiye mal 
ve hizmet üreten firmalarımızın yüzü 
gülecek. 

Denizcilik sektöründe 48 saat transit 
geçiş süresi olarak adlandırılan Türk 
Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzü-
ğü’nde “Uğraksız geçen gemilerin 
demirleme şartları” başlığı altında yer 
alan Madde 10’da Türk Boğazlarından 
uğraksız geçiş yapan gemilerin Trafik 
Kontrol Hizmetleri’nden izin alarak 
gösterilen demirleme yerlerinde ilgili 
kuruluşların gözetimi altında serbest 
pratika almaksızın 48 saat kalabile-
ceği belirtiliyor. Bu süre içinde, ge-
milerde; ölüm, hastalık, gemi adamı 
değişimi, izin veya acente teması, 
yakıt, kumanya ikmali, arıza onarımı 
gibi durumlara imkân sağlanıyor. 48 
saatten fazla limanda kalmak isteyen 
uğraksız geçiş yapan gemiler, gösteri-
len demir yerlerine demirleyip, serbest 
pratika almak zorunda. Demirlemek 
suretiyle uğraksız geçişini bozan ge-
milere ise emniyet, gümrük ve diğer 
mevzuatın gerektirdiği denetim ve iş-
lemler uygulanıyor.

Sürenin uzatılması, mevcut piyasa 
koşullarında yük bağlamak konu-
sunda sorun yaşayan gemilere Türk 
karasularında 168 saat süre ile bek-
leme yapabilme imkanının yanı sıra 
arıza, bakım, onarım, personel değişi-
mi gibi çalışmalar için önemli bir süre 
kazandırmış olacak. Gemiye yakıt ve 
kumanya gibi çeşitli hizmetler sağla-
yan firmalar için de son derece önem 
arz eden uygulama, Türk karasuların-
da bekleyen gemi sayısını ve bekleme 
süresini doğrudan artıracağından pa-
zarın genişlemesine imkân sağlamış 
olacak. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı bünyesinde yapılan çalış-
malar neticesinde ortaya çıkan Teb-
liğ’in yayınlanması bütün sektör ta-
rafından adete dört gözle bekleniyor. 
Tebliğ’in yayınlanma tarihine ilişkin 
net bir bilgi olmasa da yakın gelecekte 
yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekle-
niyor.

HABER

HABER
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Bu tüzüğün Türk ve dünya denizciliği için olumlu yönde 
değiştirilmesine katkıda bulunan;

Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’a

Sayın Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız
 Ahmet Arslan’a

Sayın Müsteşarımız Suat Hayri Aka’ya

Sayın Müsteşar Yardımcımız Ahmet Selçuk Sert’e

Sayın Genel Müdürümüz HızırReis Deniz’e

Sayın Genel Müdür Yardımcımız Okay Kılıç’a

 

TEŞEKKÜR EDERİZ.
Öncelikle Türk ve Yabancı armatörlere önemli operasyonel kolaylık-
lar sağlayan ve aynı zamanda gemilere mal ve hizmet tedariki ger-
çekleştiren Türk firmalarımıza çok ciddi ekonomik kazanç sağlaya-

cak olan bu düzenleme Türk ve dünya denizciliğine hayırlı olsun.

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği 

Türk Boğazlarından transit geçişi 48 saat ile sınırlayan 
düzenlemeyi 25 bakanlığımızın da müspet görüşlerini 

alarak 7 güne çıkarttıkları için altın harflerle 
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10. Hamburg - İstanbul Denizcilik Buluşması 
Sektörün Yoğun Katılımıyla Gerçekleşti

Geleneksel Hamburg – İstanbul De-
nizcilik buluşmasının Onuncusu; 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürü  
Cemalettin Şevli, Ulaştırma, Denizcilik

ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Ahmet Selçuk Sert, TOBB 
Türkiye Denizcilik Meclis Başkanı Erol  
Yücel, GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat Kıran, KOSDER Yönetim Kurulu

Hamburg Marine Grup Başkanı Saruhan Bozyakalı’nın koordinatörlüğünü üslendiği geleneksel 
Hamburg-İstanbul Denizcilik buluşmalarının 10’uncusu 15 Kasım 2016 tarihinde İstanbul 
Ceylan Intercontinental Hotel’de gerçekleşti.

Başkanı Salih Zeki Çakır ve sektörün 
diğer önemli isimlerinin katılımıyla 
gerçekleşti.  

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçek-
leştiren Hamburg Marine Grup Baş-
kanı Saruhan Bozyakalı, Türkiye’nin 
önemli bir denizcilik merkezi olduğu-
nu vurgulayarak; ‘’Türkiye’deki gemi 
inşası, armatörlerin ve Türkiye’deki 
filonun son zamanlarda genişlemiş 
olmasını ve daha da gelişeceğini dü-
şünecek olursak önemini artırarak 
sürdüreceğini söyleyebiliriz. Benim 
temennim bugünkü konuşmalardan 
sonra, yemekte karşılıklı görüşüp du-
rumu konuşmak ve samimiyeti temin 
etmektir’’ dedi.

Törende konuşan GİSBİR Yönetim Ku-
rulu Başkanı Murat Kıran’da gemi inşa 
sanayine ilişkin gelişmelere değinerek 
GİSBİR olarak gemi inşa sanayindeki 
gelişmeleri yakından takip ettiklerini 
ve Türk gemi inşa sanayine ilişkin bazı 
bilgi kirlilikleri olduğunu söyledi. Kıran 
ayrıca, GİSBİR olarak bilgi kirliliğini 
ortadan kaldırmak ve gemi inşa sa-
nayinin öneminin daha iyi kavranması 
adına çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Saruhan Bozyakalı Murat Kıran

HABER
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Gecenin son konuşmasını gerçekleş-
tiren Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Ahmet Selçuk Sert ise, Türkiye’nin 
ticari hatlar arasında kesişme nokta-
sında olduğunu belirtti. Bunun önemli 
sorumluluklar getirdiğini söyleyen 
Sert konuşmasını şu sözlerle sür-
dürdü; ‘’Ülkemiz bulunduğu coğrafya 
itibariyle, Doğu -Batı, Kuzey- Güney 
ticari hatlarının kesişme noktasında. 
Şüphesiz bu ülkemize çok önemli so-
rumluluklar yüklüyor. Özellikle deniz 
ticaretinde bu sorumluluklar daha da 
artıyor. Deniz ticareti boyutuyla baktı-
ğımızda bugün 172 adet uluslararası 
ticarete hizmet veren limanımız mev-
cut. Yük elleçleme bakımından Avru-
pa’nın beşincisi konumundayız. 

güvenin daha da artması önem arz 
etmektedir. Bu itibarla son dönemler-
de özellikle gemilerimizin kondisyonu, 
beyaz bayrakta muhafaza etmesi ve 
güvenli bir şekilde uluslararası liman-
larda dolaşması idaremiz tarafından 
da önem arz etmektedir.”

Son 12 yılda limancılık alanında ülke-
mizde yaklaşık 7 milyar dolar yatırım 
yapılmış olup, konteyner terminal iş-
letmelerinde de önemli bir ilerleme 
kaydedilmiştir.Sorumluluklarımızı 
daha fazla yerine getirebilmek için 
şüphesiz ki limanlarımıza ve gemile-
rimize olan güvenin, bayrağımıza olan 

‘’TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ 
SORUMLULUKLARI VAR’’

Ahmet Selçuk Sert

HABER



Körfez Gemi Trafik Hizmetleri 
Merkezi törenle açıldı!

Törene bakanların yanı sıra Kocaeli 
Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu, Körfez Belediye Baş-
kanı İsmail Baran, ilçe belediye baş-
kanları, siyasi parti teşkilatları, proto-
kol davetlileri ve vatandaşlar katıldı. 

Törende açılış konuşmasını yaparak 
Türkiye’nin bir deniz ülkesi olma özel-
liğine yönelik çalışmalar yaptıklarını 
belirten Milli Savunma Bakanı Fikri 
Işık, “7 bin 800 kilometrenin üzerinde 
deniz sınırı olan bir ülkeyiz. 

Kocaeli’nin Körfez 
ilçesinde yapımı 

tamamlanan Gemi Trafik 
Hizmetleri Merkezi, Milli 

Savunma Bakanı Fikri 
Işık ve Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan’ın 

katılımıyla açıldı. 

Bunun bizim açımızdan iki önemli 
sonucu var. Bir, denizden ve deniz ti-
caretinden çok daha fazla pay alma 
imkânımız var, ikincisi ise savunma 
ve güvenliğimiz noktasında denizler-
den daha fazla yararlanma, denizler-
den gelebilecek tehditlere yönelik de 
tedbir alma sorumluluğumuz ve im-
kânımız var. İşte şu anda bu tesis de 
güvenliğimizin sağlanması, özellikle 
kazaların önlenmesi, gemi trafiğinin 
düzenlenmesi açısından son derece 
önemli bir adımı İzmit Körfezi’nde at-
mış oluyoruz” dedi. 

Milli savunma sanayi açısından 
önemli olan MİLGEM projelerine de 
değinen Bakan Işık, “Artık kendi ge-
milerimizi yapıyoruz. MİLGEM kapsa-
mında Heybeliada ve Büyükada’yı bi-
tirdik. Burgazada’yı geçenlerde denize 
indirdik. 4’ncü gemiyi de yakında indi-
riyoruz. Ve 2’nci, 4’ncü ve 5’nci gemi-
ler İstanbul tersanemizde yapılacak. 
6’ncı - 7’nci ve 8’nci gemiler de özel 
sektör tersanelerinde inşa edilecek. 
Artık 7 bin 800 kilometre deniz kıyısı 
olan bir ülkenin, deniz savunma sana-
yi sektöründe de dünyada söz sahibi 
konumuna gelmiş olması, kendini bu 
topraklara ait hisseden herkesin göğ-
sünü kabartıyor” şeklinde konuştu. 

Yerli projeler 
göğsümüzü kabartıyor

HABER
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Bakan Işık’ın ardından söz alan Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Baka-
nı Ahmet Arslan denizcilik alanındaki 
gelişmelere değinerek şu ifadeleri kul-
landı; “Deniz yollarımızı kullanabilmek 
adına tersane sayısı 37’dan 79’a çık-
mış durumda. Gemi inşa kapasitemiz 
440 bin dwtondan 4 milyonun üzerine, 
yaklaşık 10 misline çıkmış durumda. 
Dünyanın birçok ülkesiyle rekabet 
edebilecek, çok özellikli gemiler inşa 
edebilir hale gelmiş bulunmaktayız. 
Özellikle Türkiye yat üretiminde bir 
marka olmuş ve bu alanda dünyada 
3’ncü sırada yer alıyor. 

Yine Türk sahipli gemi filomuz dünya-
da 14’ncü sırada. Dünyanın denizcili-
ğini yönlendiren, dünyanın deniz taşı-
macılığını yönlendiren ülke sayısının 
özellikle 30 olduğunu düşünürseniz 
14’ncü sırada olmak özel bir şey ki 
Türk sahipli gemi filomuz 9 milyondan 
bugün 30 milyona çıkmış durumda. 
Limanlarımız marifetiyle elleçlediği-
miz yük miktarı neredeyse 2,5 katına 
çıkmış durumda. 400 milyon tonun 
üzerinde yük elleçler hale gelmiş du-
rumdayız. Ve yine yılda 8,5 milyon to-
nun üzerinde konteyner elleçliyoruz.”

Deniz kazalarından ders alarak ka-
zaların tekrar yaşanmaması için ça-
lışmalar yürüttüklerini belirten Bakan 
Arslan; “Boğazlarımızdan, denizleri-
mizden geçen her geminin an an, sa-
niye saniye hareketlerini denetim al-
tına almak durumundayız. Ülkenizin, 
denizlerimizin, boğazlarımızın kaderi-
ni başkalarının ellerine bırakacak du-
rumda değiliz. İşte tam da bu nedenle 
Körfez’de İzmit Gemi Trafik Hizmetleri 
Merkezi’ni kurduk. 

Bu merkez 41 liman tesisi, 21 yolcu, 
5 feribot iskelesi, 172 tersane, çekek 
yeri, tekne imal yeri, 22 balıkçı barına-
ğı, 3 marina olmak üzere 264 kıyı te-
sisimizin bulunduğu bu güzide körfezi 
de inşallah denetimini ve kontrolünü 
yapacak. Tehlikeden korur hale geti-
recek.” dedi.

Konuşmaların ardından bakanlar ve 
protokol üyelerinin katılımı ile İzmit 
Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tö-
renle hizmete açıldı. Açılışın ardından 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan ve Milli Savun-
ma Bakanı Fikri Işık ile beraberinde-
kiler İzmit Körfezi Gemi Trafik Hiz-
metleri Merkezi ve Trafik Gözetleme 
İstasyonlarını gezdi.

Bölgenin güvenliği 
Körfez Gemi 
Trafik Hizmetleri 
Merkezi’ne emanet!

KISA KISA
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Türk denizciliğinin kendine yetebilen 
bir noktada olması elbette sektörün 
en çok arzuladığı konuların başında 
geliyor. Sektörün yerli imkanlarla ken-
di ihtiyaçlarını karşılayabilir olması 
için gemi inşa sanayinde yerlileşmeye 
büyük önem veriliyor. Tersanelerimiz-
de özellikle MİLGEM projesi çerçeve-
sinde inşa edilen gemilerde sağlanan 
yerlilik oranı yüzde 70’lere kadar va-
rabilmekte. Bu oranı daha yukarılara 
çıkarmak ve hatta yüzde yüze ulaş-
tırmak için sanayi ve teknolojiyi bir-
leştirip bu çerçevede çalışmalarımızı 
artırmamız gerekiyor. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’mızın yerli üreti-
me verdiği destekler, teşvikler elbette 
denizcilik sektörü için de geçerli. Ko-
nunun daha iyi kavranması, Bakanlı-
ğımızın destek ve teşvikleri, sektöre 
yaklaşımı ve daha fazlası için Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk 
Özlü ile bir röportaj gerçekleştirdik.

Gemi yan sanayinden yerli makine 
imalatına, deniz teknoparklarından 
Türk denizciliğinin mevcut durumuna 
pek çok konuyu ele aldığımız röpor-
tajımıza geçmişte MİLGEM projelerin-
de görev almış olan Bakanımıza Türk 
gemi inşa sanayinin kabiliyetini ve 
gücünü nasıl değerlendirdiğini sora-
rak başlıyoruz.

Denizcilik sektöründe 
karşılaşılan sorunlara ve 

pazarlama ihtiyacına yönelik 
çalışmalar yapılması adına 

Motor Mükemmeliyet Merkezi 
uhdesinde “Deniz Teknolojileri 

AR-GE merkezi” benzeri bir yapı 
oluşturularak dizayn ve üretim 

teknolojilerindeki son gelişmeleri 
takip edip sektörü bilgilendirme, 

sektörün karşılaştığı problemlere 
çözüm yollarının aranması ve 
pazar araştırma faaliyetlerini 

yürütülmesi gibi çalışmaların bu 
merkez bünyesinde 

yapılabileceğini söyledi. 

Gemi İnşa Sanayi, önem verildiği 
bütün ülkelerde; ihracat ile birlikte 
döviz girdisi sağlayan, yabancı ser-
mayeyi davet eden, beraberinde yan 
sanayi geliştiren, teknoloji trans-
ferini cezbeden, ülke savunmasına 

kattığı yeni gemilerle gelen değerle 
stratejik önem taşıyan, bakım-ona-
rım hizmetleriyle deniz ticaret filo-
sunu destekleyen, yan sanayisi ile 
birlikte 1’e 7 oranında istihdam sağ-
layan bir ağır sanayi iş koludur.

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü:
“Motor Mükemmeliyet Merkezi uhdesinde ‘Deniz Teknolojileri 
AR-GE merkezi’ benzeri bir yapı oluşturulabilir”
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Türkiye tersaneleri 2002-2008 yılları 
arasında ürettiği gemilerin çoğunu ih-
raç amaçlı inşa etmiştir. Bu gemilerin 
tamamına yakını Avrupa Birliği ülke-
lerine ihraç edilmiştir. Özellikle küçük 
tonajlı kimyasal tanker üretiminde 
Türkiye bir marka haline gelmiştir. 
Ocak 2012 verilerine göre Türkiye 
dünya genelinde tanker siparişi alan 
ülkeler sıralamasında adet bakımın-
dan 4’üncü sırada yer almıştır.

Ülkemizin coğrafyadaki konumuna 
bakıldığında, Avrupa coğrafyasında 
ülkemiz, gemi inşa sektörünün geli-
şimi için stratejik bir konuma haiz-
dir. Türkiye’nin denizcilik sektöründe 
beklenilen konuma gelmesinde gemi 
inşa sanayii ve tersaneler önemli bir 
yere sahip olup gerek coğrafi konumu 
gerekse iklim şartları ülkemize tersa-
necilik açısından büyük bir rekabet 
üstünlüğü sağlamaktadır.

Ayrıca, Türkiye özel sektör tersane-
leri, Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan 
gemilerin inşasını yapabilecek imkân 
ve kapasiteye ulaşmıştır. Olağanüstü 
durumlarda tüm tersanelerimiz Deniz 
Kuvvetleri’nin emrinde görev alacak 
stratejik bir konuma sahiptir. Bu kap-
samda yurtiçi ve yurtdışı savunma 
sanayisine inşa edilen veya edilecek 
olan gemi tipleri; Korvet, Deniz Altı 
Arama Kurtarma Gemisi (MOSHIP), 
Kurtarma ve Yedekleme Gemisi (KUR-
YED), Çıkarma Gemisi (LCT), Tank Çı-
karma Gemisi (LST), Sahil Güvenlik 
Botu, Fast Patrol Boat, SAT Botu, Ara-
ma Kurtarma Botu, Yeni Tip Karakol 
Botu, Lojistik Destek Gemisi, Havuzlu 
Çıkarma Gemisi (LPD) olarak karşımı-
za çıkmaktadır.

Türk gemi inşa sanayimizin bugün 
yerli imkânlar ile gemi ana makinesi-
ni üretemiyor olması özelde sektörün 
genelde ülkemizin önemli bir kaybıdır. 
Sektör temsilcilerimiz bu konuyu çe-
şitli platformlarda dile getirmektedir. 
Sizin bu konudaki görüşleriniz neler-
dir? 

Ülkemizde motor sanayisi dünya mar-
kaları için stratejik ortak olmayan ve 
fason üretim yapan bir taşeron özel-
liği göstermektedir. Motor teknolojisi 
OECD’nin “teknoloji yoğunluğu in-
deksine” göre, orta-yüksek teknoloji 
olmasına rağmen kritik, stratejik ve 
doğurgan bir teknolojidir. Dünya tek-
noloji klasmanında üst sıralarda olan 
ülkeler, otomotiv sektöründe de üst 
sıralarda yer alan ülkeler olup, ülkemiz 
bu teknolojinin gerisinde kalmış bir 

ülkedir. Bugün için iç pazar büyüklüğü 
ve otomotiv tedarik sanayinin kazan-
dığı uluslararası akredite üretim kabi-
liyetiyle kamyon, traktör, iş makinası, 
jeneratör ve endüstriyel marine mo-
torlarının ülkemizde üretilmesi açısın-
dan son bir fırsat bulunmaktadır. 

Bu bağlamda, Türkiye’nin motor üre-
tenler liginde kalabilmesi ve kendi 
markalarını üretebilmesi için sanayi, 
üniversiteler ve kamu arasında bir 
köprü görevi görerek Ar-Ge, Ür-Ge 
ve tasarım çalışmalarında faaliyet 
gösterecek, ayrıca ülkemiz motor ve 
aktarma organları üretim kabiliye-
tinin arttırılmasını sağlayacak olan 
“Motor Mükemmeliyet Merkezi Pro-
jesi”ne ilişkin 20 Ekim 2015 tarihinde 
14 yerli firma ile bir Mutabakat Zaptı 
imzalanmış olup, söz konusu projeye 
yönelik çalışmalar TÜBİTAK bünye-
sinde devam etmektedir. Bu itibarla, 
Motor Mükemmeliyet Merkezi Projesi 
kapsamında endüstriyel marine mo-
torların da değerlendirilmesi hedef-
lenmektedir.

Gemi yan sanayi olarak nitelendirdi-
ğimiz, gemiye hizmet veren ve kaliteli 
ürünler ortaya koyan oldukça fazla 
sayıda firmamız mevcut. Bu alanda 
yapılan üretimin yüksek oranda yerli 
imkânlar ile gerçekleşiyor olması da 
ayrıca bir öneme sahip. Bu alanda 
üretimi ve ürün çeşitliliğini artırmak 
adına ne gibi çalışmalar yapılmalıdır?

Gemi İnşa Sanayi, yan sanayisi ile bir-
likte 1’e 7 oranında istihdam sağlayan 
bir ağır sanayi iş koludur. Gemi inşa 
sektörünün katma değer sağlayan 
önemli bir bölümü gemi ekipmanları 
imalatını içeren gemi yan sanayi alt 
sektörüdür. Gemi inşaatında maliyet-
ler 3 kategoriye ayrılabilir:

  Tekne malzemesi ve ekipman bile-
şenlerinin oluşturduğu malzeme ma-
liyetleri,

   Gemi inşaatında işçilik maliyetleri,

   İnşa eden firmanın doğrudan gemiye 
ilişkilendirilemeyen “overhead“ mas-
rafları.

Gemi İnşa Sanayisinin Ülke Ekonomisine Katkısı
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Bu bileşenlerden gemi maliyetinin 
yüzde 65’ini oluşturan malzeme mali-
yeti, tipik bir değer olarak alınabilir. Bu 
maliyetin de yüzde 30 kadarı, tekne 
maliyeti olup, yüzde 70’i teçhizat ma-
liyetleridir. Dolayısı ile gemi maliyeti-
nin yüzde 45‘i gemi yan sanayi mali-
yeti olarak ortaya çıkar. 

Bu bağlamda sektöre ilişkin aşağıdaki 
çalışmaların faydalı olacağına inanı-
yorum;

   Gemi yan sanayi ürünlerinin ülkemiz 
genelinde küçük işletmeler tarafından 
yapılması nedeniyle taleplerin karşı-
lanmasında sorunlar ortaya çıkmak-
ta, üretimde standardize olunamayışı 
tersane ihtiyaçlarının ithal ürünlere 
kaymasına yol açmaktadır. Bu bağ-
lamda, sektörün standardizasyonuna 
ilişkin çalışmalar yapılmalıdır.

  Avrupa’da Gemi Teçhizatı (Marine 
Equipment) olarak bilinen ve parasal 
değeri 40 milyar dolar olan Gemi İnşa 
Yan Sanayinin 2023 hedefleri itibari 
ile Türk Gemi Teçhizatı Sektörü ola-
rak nitelenerek dünya pazarında etkin 
ölçüde rol alması sağlanmalıdır. Bu-
nun için yapılan çalışmalarda sektör 
özelinde öncelik sırası uygulanarak 
“strateji-sorumlu/ilgili kuruluşlar-ey-
lem planı-süre” formatı geliştirilmeli, 
gemi teçhizatı sanayi envanter ve veri 
tabanı oluşturulmalıdır.

   Sektörün pazarlama tarafının yeterli 
olmaması konusunda da Türkiye İhra-
catçılar Meclisi (TİM) gibi birlikler ile 
irtibata geçilip gemi yan sanayi konu-
sunda yeni pazarlar oluşturulmalıdır.

    Yeni oluşturulan uluslararası kural-
ların takibi ve ülkemiz açısından de-
ğerlendirilme çalışmalarında, Ulusla-
rarası Denizcilik Örgütünün (IMO) ilgili 
komite çalışmalarına sektör kuruluş-
ları tarafından da katılım sağlanması 
faydalı olacaktır.

  Denizcilik Ar-Ge Master Planının 
Oluşturulması: Türkiye’nin Ar-Ge 
master planı oluşturularak, teknolojik 
önceliklerinin belirlenmesi gereklidir.

   Gemi yan sanayi firmalarının üret-
tikleri ürünlerin uluslararası gerekli 
standartta olmasını teminen ulusla-
rarası kabul edilebilirliği olan Ulusal 
Test ve Akreditasyon Merkezleri’nin 
kurulmasına yönelik çalışmalar yapıl-
malıdır.

Türkiye’de geliştirilen her türlü tekno-
lojinin yanında deniz teknolojileri için 
de pazar bulmak amacıyla neler yapıl-
malıdır? Söz konusu sanayi ürünleri-
nin pazarlanabilmesi için bakanlığı-
nızdan ne şekilde yararlanılabilir?

Bu kapsamda bakanlığımıza bağlı 
KOSGEB tarafından Teknoloji Tabanlı 
KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda re-
kabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve 
İnovasyon projelerinin sonuçlarının ti-
carileştirilmesine yönelik destek me-
kanizmalarına ihtiyaç duyulması ve 
Teknolojik Ürüne yönelik Tanıtım ve 
Pazarlama faaliyetlerinin desteklen-
mesi amacıyla TEKNOPAZAR Destek 
Programı ile, işletmelerin teknolojik 
ürün-prototip tanıtım giderlerine des-
tek verilmektedir. Teknolojik Ürün Ta-
nıtım ve Pazarlama Destek Programı 
(TEKNOPAZAR) işletmelere, yurt dı-
şındaki tanıtım ve pazarlama faaliyet-
leri için 100 bin TL’ye kadar, yurt için-
deki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri 
için ise 50 bin TL’ye kadar olmak üze-
re toplam 150 bin TL geri ödemesiz 
destek sağlamaktadır. Tüm bölgeler 
için destek oranı yüzde yüz olarak uy-
gulanmaktadır.

Ayrıca, Gemi sanayinin oluşturul-
ması için hangi parçaların, ürünlerin 
gerekli olduğunun ve nasıl geliştiril-
mesi gerektiğinin belirlenerek sana-
yicinin bilgilendirilmesi, uluslararası 
toplantılarla sanayicinin ürünlerinin 
tanıtımını yapmalarının sağlanması, 
büyük grupların içerisinde kurulacak 
denizcilik bölümleri ile bu alanda ge-
rekli olan ihtisaslaşmanın daha kolay 
sağlanması ve sektörde oluşan firma-
ların başka alanlara yönelmemeleri 
için gemi yan sanayiinin tanımı yapı-
larak özendirici teşvikler getirilmelidir. 
Ülkemizde denizcilik endüstrisinin ve 
yan sanayisinin uluslararası düzey-
de yer edinebilmesi için öncelikle bu 
alanlardaki kuruluşların birlikte hare-
ket etmesi de önem arz etmektedir.

TÜBİTAK çatısı altında deniz teknolo-
jileriyle ilgili bir birim kurulması düşü-
nülebilir mi?

Sektörün rekabet gücünün arttırılabil-
mesi için inovasyon bazlı faaliyetlerin 
desteklenmesi gerekmekte olup, Mo-
tor Mükemmeliyet Merkezi uhdesinde 
“Deniz Teknolojileri AR-GE merkezi” 
benzeri bir yapı oluşturulabilir. Bu AR-
GE merkezi dizayn ve üretim teknolo-
jilerindeki son gelişmeleri takip edip 
sektörü bilgilendirme faaliyetlerini, 

sektörün karşılaştığı problemleri çöz-
mede yardım faaliyetlerini ve pazar 
araştırma faaliyetlerini yerine getir-
mesine imkân verebilir olmalıdır. 

Sektör temsilcilerine bizler aracılığı 
ile iletmek istediğiniz bir mesaj var 
mıdır?

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülke-
mizde gemi inşa ve yan sanayisinin 
geliştirilmesi, kapasite artışı ve kapa-
site kullanımının yükseltilmesi kapsa-
mında ihtiyaç duyulan uygun teşvik 
ve finansman organizasyonlarının 
yapılması sağlanmalıdır. Türk banka-
cılık sektörü, denizcilik ve gemi inşa 
yatırımlarına uygun olarak ihtisaslaş-
malıdır.

Tersanelerimizin yurt dışında yeterli 
tanıtımı ve yeni pazarlara ulaşımı için 
seçilmiş gemi tip ve tonajlarında özel 
talep alanları oluşturulmalıdır. İletişi-
min hız kazandığı günümüzde elekt-
ronik ortamdan mümkün olduğunca 
fazla yararlanılmalı ve uluslararası fu-
arlara iştirak edilmelidir. Bu kapsam-
da sektörün Ekonomi Bakanlığı ve 
KOSGEB hizmetlerinden yararlanması 
için iş birliği sağlanmalıdır. 

 Gemi yan sanayisinin temel problem-
lerinden olan test laboratuvarı ihtiyacı 
“Deniz Teknolojileri AR-GE Merkezi” 
ile giderilebilmektedir. Bunun yanında, 
yanma, fiziksel ve kimyasal özellik, tit-
reşim, gürültü gibi testler de bu mer-
kezde gerçekleştirilebilmelidir.
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, bakanlık bün-
yesinde denizcilik ile ilgili yapılan 
çalışmaları değerlendirdi. Yapılan ça-
lışmalarla ilgili detaylı bilgiler veren 
ve denizciliğin son 10 yılda nereden 
nereye geldiğine dikkat çeken Bakan 
Arslan, yakın zamanda yürürlüğe gire-
cek olan mevzuatlara da değindi.

Denizcilik sektörün küresel hareket-
lenmelerden birinci derecede etkile-
nen sektörlerden olduğunu ifade eden 
Arslan; “Maalesef son yıllarda küre-
sel ekonomik daralmanın etkileri her 
alanda olduğu gibi denizcilik alanında 
da hissedilmektedir. Denizcilik sektö-
rünün en büyük dezavantajı, tamamen 
uluslararası bir sektör olması nede-
niyle küresel ekonomide yaşanan her 
türlü krizden çabuk etkilenmesidir. Bu 
itibarla, şu an küresel finans sektö-
ründe yaşanan olumsuzlukların ne-
ticesinde oluşan global ekonomideki 
mevcut daralma ve gerilemenin sona 
ermesiyle deniz taşımacılığına olan 
talep orta ve uzun vadede yükselişe 
geçecektir. Çünkü dünya refahı eko-
nomik büyümeye, ekonomik büyüme 
ve gelişme de deniz ticaretine bağlı-
dır” dedi.

Bu olumsuzluklara rağmen Türki-
ye’nin son 10 yılda ciddi bir büyüme 
yakalayarak 2011 yılında dünyanın en 
hızlı büyüyen ikinci ülkesi olduğunu 
belirten Arslan şu değerlendirmelerde 
bulundu:

Türkiye bugün 2015 yılı rakamları-
na bakıldığında dünyanın en büyük 
17’nci Ekonomisi, Avrupa’nın ise en 
büyük 6’ncı ekonomisi konumunda 
olan, 77 milyon nüfusu ve 29 yaş orta-
lamasıyla Avrupa’daki en genç nüfu-
sa sahip güçlü ve bölgesinde lider bir 
ülkedir. Ekonomide yakalanan istikrar, 
denizcilik sektöründe de kendini gös-
termiş ve denizciliğin birçok alanında 
önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir.

Son 13 yılda, denizciliğimizin her ala-
nında kayda değer bir artış meydana 
gelmiştir. Bin GRT ve üzeri Türk sahip-
li filomuz 2003 yılında 571 adet iken, 
2015 yılı sonunda bin 535 adet ol-
muştur. Adet bazda son 13 yılda yak-
laşık yüzde 170 artış gerçekleşmiştir. 

Bin GRT ve üzeri Türk sahipli filo-
muz 2003 yılında 8,9 milyon DWT ile 
18’inci sırada iken, 2015 yılı sonun-
da 29,2 milyon DWT’luk kapasite ile 
dünyada 14’üncü sırada yer almıştır. 
Tonaj bazda son 13 yılda yaklaşık 

yüzde 228 artış gerçekleşmiştir. 2015 
yıl sonunda Türk sahipli deniz tica-
ret filosu Dünya deniz ticaret filosu-
nun; adet bazında yüzde 3,7’sini, to-
naj (DWT) bazında ise yüzde 1,7’ sini 
oluşturmaktadır.

Limanlarımızda elleçlenen yük mik-
tarı 2003 yılında yaklaşık 190 milyon 
ton iken, 2015 yılında 2003 yılına göre 
yüzde 119 artarak 416 milyon ton ola-
rak gerçekleşmiştir. 2016 yılının ilk 10 
ayında limanlarımızda yaklaşık 358 
milyon ton yük elleçlenmiştir.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan: “Bütün Gayretimiz, Türk Denizciliğinin 
Daha İyi Seviyelere Erişmesi İçin”

DEĞERLENDİRME18 www.kosder.net



Denizyoluyla gerçekleştirilen dış tica-
ret taşımaları 2003 yılında 149 milyon 
ton iken, 2015 yılında 2003 yılına göre 
yüzde 101 artarak 300 milyon ton ola-
rak gerçekleşmiştir. 2016 yılının ilk 10 
ayında 179 milyon ton ithalat, 79 mil-
yon ton ihracat olmak üzere toplamda 
258 milyon ton dış ticaret taşıması 
gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizin toplam dış ticareti içeri-
sindeki denizyolunun parasal değer 
olarak payı 2015 yılında 2003 yılına 
göre yüzde 255 artmıştır. 2003 yılında 
57 milyar dolar’dan 2015 yılında 202 
milyar dolar’a yükselmiştir. Limanla-
rımızda elleçlenen konteyner miktarı 
2003 yılında yaklaşık 2,5 milyon TEU 
iken, 2015 yılında, 2003 yılına göre 
yüzde 227 oranında artarak 8,1 milyon 
TEU olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılının ilk 10 ayında limanları-
mızda 7,3 milyon TEU konteyner el-
leçlemesi gerçekleşmiştir. Kabotajda 
elleçlenen yük miktarı 2003 yılında 
yaklaşık 29 milyon ton iken, 2015 yı-
lında 2003 yılına göre yüzde 83 arta-
rak 52 milyon ton olarak gerçekleş-
miştir. 2016 yılı ilk 10 aylık dönemde 
kabotajda elleçlenen yük miktarı 44,2 
milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Ka-
botajda taşınan yolcu sayısı 2003 yı-
lında yaklaşık 100 milyon yolcu iken, 
2015 yılında 2003 yılına göre yüzde 64 
artarak yaklaşık 164 milyon yolcu ola-
rak gerçekleşmiştir. 2016 yılının ilk 9 
ayında kabotajda taşınan yolcu sayısı 
yaklaşık 115 milyondur. Kabotajda ta-
şınan araç sayısı 2003 yılında 6,2 mil-
yon adet iken, 2015 yılında 2003 yılına 
göre yüzde 110 artarak yaklaşık 13 
milyona ulaşmıştır. 2016 yılının ilk 9 

ayında kabotajda taşınan araç sayısı 
10,1 milyon adettir. Uluslararası dü-
zenli Ro-Ro hatlarında taşınan araç 
sayısı 2003 yılında 220 bin araç iken, 
2015 yılında yüzde 113 artışla 469 bin 
araç taşınmıştır. 2016 yılının ilk 10 
ayında 372 bin adet araç taşınmıştır.

Limanlarımızı ziyaret eden kruvazi-
yer gemi sayısı 2003 yılında 887 adet 
iken, 2015 yılında yüzde 64’lük bir ar-
tışla bin 456 adet gemiye ulaşmıştır. 
2016 yılının ilk 10 ayında limanlarımızı 
ziyaret eden kruvaziyer gemi sayısı 
573 adettir. 2003 yılında limanlarımı-
zı ziyaret eden kruvaziyer yolcu sayısı 
645 bin iken, 2015 yılındaki kruvaziyer 
yolcu sayısı ise yüzde 225 oranındaki 
bir artışla 1,9 milyon yolcuya ulaşmış-
tır. 2016 yılının ilk 10 ayında limanla-
rımızı ziyaret eden kruvaziyer yolcu 
sayısı 611 bin adettir.

Denizciliğin gelişmesi ve karayolu 
ağırlıklı dâhili taşımacılığın denizyolu-
na kaydırılması amacıyla, 16 Temmuz 
2003 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ve 
Maliye Bakanlığı’nın 31.12.2003 ta-
rihinde yayımlanan ve 01 Ocak 2004 
tarihinde yürürlüğe giren ÖTV’siz ya-
kıt uygulamasının özel sektöre büyük 
katkı sağladığını belirten Ahmet Ars-
lan; “01 Ocak 2004 tarihinden Ekim 
2016 tarihine kadar, toplamda sektöre 
5 milyar 389 milyon TL ve 4,1 milyon 
ton destek sağlanmış olup, bu des-
teğin yüzde 22’si kamu, yüzde 78’i 
özel sektör tarafından kullanılmıştır.  

Böylece; ÖTV’siz yakıt uygulaması ile 
sektöre yıllık ortalama 415 milyon TL 
destek sağlanmaktadır” dedi.

Gemi inşa alanındaki gelişmelere de 
değinen Ulaştırma Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanı Ahmet Arslan, şöyle 
devam etti; “Ülkemizdeki faal tersane 
ve gemi söküm tesislerine ilişkin 2003 
ve 2016 yıllarına yönelik kıyaslama 
yapıldığında; 2003 yılında 37 adet ter-
sane ve 550 bin DWT proje kapasitesi 
varken, 2016 yılında 79 adet tersane 
ve 4,24 milyon DWT proje kapasitesi-
ne ulaşıldığı görülmektedir. 2016 yılı 
Ağustos ayı itibariyle ülkemizde 162 
adedi kıyılarda olmak üzere toplam 
585 adet yat ve tekne imal tesisi, 28 
adedi kıyılarda olmak üzere toplam 
112 çekek yeri bulunmaktadır. 2015 
yılsonu itibariyle Marina sayısı 57 
adettir ve 22 bin bağlama kapasitesi-
ne sahiptir. Ülkemiz 2003 yılında 152 
Uluslararası limana sahip iken 2016 
yılı itibariyle bu rakam 172 adete ulaş-
mıştır.

Gemi sanayi sektörümüzü oluşturan 
tersane, tekne imal ve çekek yerlerin-
de 2016 yılı Ağustos ayı itibariyle yak-
laşık 30 bin kişi istihdam edilmekte-
dir. 2003 yılında 42 bin civarında olan 
yan sanayi çalışan sayısı, 2007 yılı 
sonunda 100 bin rakamlarına ulaş-
mıştır. 2016 yılı Ağustos ayı itibariyle 
yan sanayi çalışan sayısı yaklaşık 90 
bin kişi civarındadır. Tüm bu verilerin 
anlamlandırılması ve geleceğe yönelik 
tahminlerin yapılabileceği Milli Deniz 
Ticareti Bilgi Sistemi projemiz 2017 
yılında hayata geçirilecektir. 

ÖTV’siz Yakıt Özel Sektöre 
Büyük Destek Oldu
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Yine Bakanlığımızın katkılarıyla ter-
sane, tekne imal ve çekek yerlerinin 
kira-irtifak hakkı süreleri 49 yıla çıka-
rıldı. Çıkan kanuni düzenlemeye bağlı 
olarak gerekli yönetmelik değişikliği 
yapılarak uygulama başlatılacak. Bir 
diğer önemli gelişme ise milli emlak 
genel tebliği ile özel sektör yatırımcı-
sının yat limanı yapabilmesinin önü 
açılmıştır. Tebliğ kapsamında yatırım-
cının ilk başvuru noktası bakanlığımız 
olarak belirlendiği için yapılan başvu-
ruların değerlendirilmesi gerekmekte-
dir.

Bakanlığımız ayrıca, İstanbul, İzmir 
ve Samsun deniz dibi tarama başmü 
hendislikleri aracılığıyla, mevcutt ara-
ma filosunu kullanarak tüm deniz ve 
iç sularımızda tarama hizmeti sun-
maktadır. Bu alanda var olan mevzuat 
eksikliği giderilmiş ve deniz ve iç sular 
tarama yönetmeliği 2016 yılı içerisin-
de yayımlanmıştır. Yönetmelik 2017 
yılının birinci çeyreğinde yürürlüğe 
girecektir. Yönetmelik ile sektöre yetki 
belgesi (lisans) alma ve tarama izni zo-
runluluğu getirilmek suretiyle disiplini 
hedeflenmiş olup, aynı zamanda sa-
hada faaliyet gösteren vasıtaların en-
vanteri ile yeni ihtiyaçların belirlenme-
si ve idarenin planlama yaparak yerli 
temin imkanlarını ortaya çıkacaktır.

Denizlerin daha güvenli hale gelmesi 
ve takip sistemlerinin geliştirilmesi 
konusunda çalışmaların yapıldığını ve 
yapılmaya devam ettiğini dile getiren 
Bakan Arslan, yılda yaklaşık 50 bin 
geminin geçiş yaptığı ve dünyanın en 
yoğun deniz trafiğine sahip, en riskli 
suyollarından biri olan Türk Boğazla-
rında seyir, can, mal ve çevre emni-
yetinin arttırılması ile bölgedeki deniz 
trafiğinin anlık izlenerek yönlendiril-
mesi amacıyla Türk Boğazları Gemi 
Trafik Hizmetleri Sistemi’nin hizmete 
alındığının altını çizdi.

Sistem sayesinde gemilerin anlık ola-
rak izlendiğini ve başarılı bir şekilde 
Türk Boğazlarından geçiş planlaması 
yapıldığını belirten Arslan, “Sistem; 
toplam 16 adet Trafik Gözetleme İs-
tasyonunda bulunan radar cihazları-
nın yanı sıra, uydu ile iletişim kurularak 
hassas konum belirleme, meteorolojik 
ve oşinografik algılayıcılar, kesintisiz 
gece ve gündüz izleme yapabilen ka-
meralar, haberleşme teçhizatları, kayıt 

ve yeniden gösterim teçhizatı, diğer 
donanımlar ve uygulama yazılımların-
dan oluşmaktadır” dedi.

Gemi Trafik Yönetim Sistemi Proje-
si kapsamında çalışmaların devam 
ettiğini ifade eden Arslan, şu değer-
lendirmelerde bulundu; Kıyılarımızda, 
deniz trafiğinin yoğun ve riskli oldu-
ğu İzmit, İzmir, İskenderun, Mersin 
Körfezlerini kapsayan Bölgesel Gemi 
Trafik Hizmetleri Sistemleri ve tek bir 
deniz resminin oluşturulduğu Gemi 
Trafik Yönetim Merkezi kurulumlarını 
kapsayan ve 2010 yılında sözleşmesi 
imzalanan Gemi Trafik Yönetim Siste-
mi Projesi çalışmalarına devam edil-
mektedir. 

İzmir, İzmit ve Mersin’de olmak üzere 
toplam 3 adet Gemi Trafik Hizmetleri 
Sisteminin kurulumları tamamlanmış, 
İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi 
27 Mayıs 2016 tarihinde aktif olarak 
hizmete alınmıştır. Proje kapsamında 
kurulumu devam etmekte olan Gemi 
Trafik Yönetim Merkezi ile mevcut 
sistemlerin birbirleriyle entegrasyonu 
sağlanarak kıyılarımızdaki tüm deniz 
resminin daha efektif bir şekilde takip 
imkânı ve kabiliyeti sağlanmış ola-
caktır.

Yine bu kapsamda Otomatik Tanımla-
ma Sistemi’nin kurulumu 2007 yılında 
tamamlanmış, toplam 27 adet sahil 
baz istasyonu ile ülkemiz etrafındaki 
tüm denizlerimiz kapsama altına alın-
mıştır. 

Baz istasyonlarının kapsama ala-
nındaki gemilerden alınan bilgiler, 
Ankara’daki ana merkeze iletilmekte 
ve Ankara’dan Türk Arama Kurtarma 
Sahası içerisinde seyir yapan gemiler 
anlık olarak izlenerek seyir, can, mal 
ve çevre emniyetinin arttırılması sağ-
lanmaktadır. 

Gemilerin Uzak Mesafeden Tanımlan-
ması ve İzlenmesi Sistemi’nin kuru-
lumu da   2009 yılında tamamlanmış 
olup INMARSAT uyduları vasıtasıyla 
limanlarımıza gelen tüm gemilerin bin 
deniz mili mesafeden, Türk Bayrak-
lı gemilerin ise dünyanın neresinde 
olursa olsun takibi imkânı sağlanmış-
tır. 

İstanbul Liman Başkanlığı İdari sınır-
ları içerisinde seyir emniyetini ve de-
niz güvenliğini artırmak, bu bölgede 
seyreden yerel trafik kapsamına giren 
deniz araçlarını anlık izleyerek kontrol 
altına almak amacıyla İstanbul’da ya
pılması planlanan Yerel Trafik Kontrol 
Merkezi Kurulumu için 19 Temmuz ta-
rihinde ihaleye çıkılmış olup kurulum 
çalışmaları devam etmektedir. 

Bu sistemler, Bakanlığımızın temel 
hedefi olan denizciliğimizi arzulanan 
seviyeye ulaştırmak ve denizlerine 
daha hâkim bir devlet olarak Doğu 
Akdeniz’de, Ege’de ve Karadeniz’de 
tüm denizcilere daha emniyetli deniz-
ler sunmak hedefine ulaşmada önemli 
bir basamak olmuştur.

Denizlerimizi Daha Güvenli
Hale Getirmeye Gayret 
Ediyoruz
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Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müda-
hale Merkezinin Tekirdağ’da Marmara 
Denizi’ne hâkim bir noktada yapım 
çalışmaları devam etmekte olup 2017 
yılının başında hizmete sunulması 
planlanmaktadır. Merkez tamam-
landığında hem acil durumlara karşı 
etkin bir merkezi hem de denizcilik 
alanında ar-ge çalışmalarının yürü-
tüldüğü bilimsel bir merkezi ülkemize 
ve bölgemize kazandırmış olacağız. 
Tekirdağ’daki merkez ülkemizin deniz 
kazalarına karşı müdahalede beyni ve 
koordinatörü olarak görev yapacak 
olup, diğer deniz alanlarımıza kurula-
cak olan 16 istasyon ile denizlerimiz 
en üst seviyede korunmaya çalışıla-
cak tüm sistem 2018 yılında hizmete 
girmiş olacaktır.

Bakanlık olarak kaliteli ulaşım sektörü 
oluşturma konusuna önem verirken 
çevrenin korunması konusunda da 
çok dikkatli adımlar atıldığının altını 
çizen Arslan, tüm ulaşım modların-
dan kaynaklanan kirliliğin en aza in-
dirgenmesi ile ulaştırma sistemimizin 
sürdürülebilir ve çevreye duyarlı ol-
ması için çalışmaların devam ettiğini 
söyledi. Yakın gelecekte yürürlüğe gi-
recek olan Balast Suyu Yönetimi Söz-
leşmesi’ne de değinen Arslan, “Dünya 
denizleri için görünen kirlenmeler dı-
şında çok daha tehlikeli olan ve deniz  
ekosistemine çok daha büyük ve ka-
lıcı zarar veren istilacı organizmaların 
yarattığı bozulmalardır. 

Bu itibarla ülkemiz çevrenin korun-
ması bilinci içinde 08 Nisan 2014 
tarihinde Balast Sularının Kontrolü 
ve Yönetimi Uluslararası Sözleşme-
si’ni sözleşme yürürlüğe girmeden 
TBMM’de onaylamış ve gerekli hazır-
lıklarını tamamlamıştır. Sözleşmeye 
08 Eylül 2016 tarihi itibariyle dünya 
denizcilik filosunun GT olarak yüzde 
35,14’ünü oluşturan 52 ülke imza at-
mış olup sözleşme 08 Eylül 2017 tari-
hinde yürürlüğe girecektir” dedi.

miş, 76 adet gemi tutulmuş ve yapısal 
eksikliklerden ötürü 49 adet gemi ter-
saneye gönderilmiştir.

Ülkemizin taraf olduğu Uluslararası 
sözleşmeler ve ulusal mevzuatımız 
çerçevesinde Türk Bayraklı gemi-
lere Bayrak Devleti Denetimleri uy-
gulanmakta olup, yapılan sörvey ve 
belgelendirme işlemleri neticesinde, 
gemilerimizin işletim sürecinde ulus-
lararası standartlara uygunluğu ve 
emniyetli işletimi sağlanmaktadır. Li-
manlarımızdan, yurtdışına çıkış yapan 
Türk Bayraklı gemiler, 23 ana limanda 
“Ön Sörvey” uygulamasına tabi olup, 
her yıl ortalama bin adet gemimize 
“Ön Sörvey” yapılmaktadır. Ön sörvey 
uygulamaları, Bakanlığımızca geliş-
tirilen Elektronik Hedefleme Sistemi 
sayesinde takip edilmektedir. Gemi-
lerimiz hedefleme sisteminde düşük, 
standart ve yüksek risk olarak 3 gruba 
ayrılmış olup, düşük riskliler 12 ayda 
bir, standart riskliler 6 ayda bir, yüksek 
riskliler ise 3 ayda bir denetlenmek-
tedir. Türk Bayraklı gemilerimiz Paris 
Memorandumunda (Paris MoU) 2003 
yılında yüzde 17 tutulma oranı ile Kara 
Listede iken 2006 yılında yüzde 7 tu-
tulma oranı ile ilk defa Gri Listede yer 
almış ve 2008 yılında ise yüzde 5,2 
tutulma oranı ile Beyaz Listeye geç-
miştir.

Çevreye Duyarlılık Üst 
Seviyede

Liman ve Bayrak
Denetimleri

Ülkemiz limanlarına uğrak yapan ge-
milerin Liman Devleti Denetimlerine 
tabi tutularak deniz ve çevre emniye-
tinin sağlanmasının yanı sıra haksız 
rekabetin de önüne geçilmeye çalı-
şıldığını belirten Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
yapılan Liman Devleti Denetimleri ve 
Bayrak Devleti Denetimleri’ne ilişkin 
şu bilgileri paylaştı; Ulusal mevzuatı-
mıza göre ülkemiz limanlarına uğrak 
yapan yabancı bayraklı gemilerin en 
az yüzde 25’inin denetlenmesi gerek-
mektedir. Ülkemiz Limanlarına 2015 
yılında 5 bin 814 yabancı bayraklı 
gemi uğrak yapmış, bu gemilerin bin 
948 adedi denetlenmiş olup yüzde 
33,5 oranında denetim yapılmıştır. 
Ayrıca, deniz ve çevre emniyeti sağ-
lanmasına yönelikUluslararası sefer 
yapan nehir tipi gemilere yönelik 2015 
yılı Mayıs ayında Bakanlığımız dene-
tim kampanyası başlatmış olup, bu 
kapsamda 207 adet gemi denetlen-

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı olarak denizciliğe önem 
verdiklerini ve desteklediklerini ifade 
eden Bakan Arslan; “Türk Uluslararası 
Gemi Sicili (TUGS) kanunu değişikliği 
ile gemi tanımı kapsamı genişletildi, 
özel maksatlı ve özel yapılı gemi ta-
nımı eklendi, geçmişe yönelik tescil 
edilen gemilere vergi ve harçlara af 
getirildi. Bunun yanında, gemiadam-
ları eğitimi konusunda IMO’da beyaz 
listede olan ve Çin’den sonra gemi-
adamı sayısı bakımından dünyada 
2’nci sırada yer alan ülkemizde yetiş-
tirdiğimiz gemiadamlarımızın yurt dışı 
gemilerde görev yapabilmesi adına 
çeşitli ülkelerle ikili anlamalara imza 
atıyoruz. Tersanelerimizin kullanma 
sürelerini 49 yıla çıkardık, tersanele-
rimizin ödediği kira bedelini sıfırladık, 
cirodan bin de bir pay alınmasını sağ-
ladık” ifadelerini kullandı.

Bakanlık Olarak
Denizciliği Destekliyoruz
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KOSDER Deniz İş 
Kanunu Semineri’ne yoğun ilgi
Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) tarafından düzenlenen 
Deniz İş Kanunu konulu seminer 22 Aralık Perşembe günü denizcilik 
sektörünün yoğun katılımıyla gerçekleşti. 

oranda azaldığı gözleniyor. Fakat iş-
letmeler ve armatör tarafına baktığı-
mızdagemilerde gemiadamı kaynaklı 
ortaya çıkan kazalar, kusurlar, sorun-
lar, olumsuzluklar bir yaptırıma tabi 
değil. Burada hukuki bir boşluğun ol-
duğu ve bunun da armatörün aleyhin-
de işlediği bir sistem mevcut.  

Ben burada bir atasözümü değişti-
rip kendi durumumuza uyarlayarak 
“Balık işletmelerden kokar” diyorum. 
Bana göre de işletmelerde en önemli 
departman İnsan Kaynakları depart-
manıdır. Yani insan kaynakları depart-
manı gemisinin özelliklerine uygun, 
geminin çalıştığı bölgeye hâkim nite-
likli insan gücünü seçip istihdam ede-
miyor ve gemide karşılaştığı sorunları 
da raporlayıp gerekli hukuki desteği 
firmaya sağmadığı müddetçe firma-
larımız bu sorunları yaşamaya devam 
edecektir” ifadelerini kullandı. 

Seminerin açılış konuşmasını yapan 
KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Salih Zeki Çakır, denizcilik sektörü ve 
gemi işletmeciliğinde ağırlıklı olarak 
insana bağlı bir çalışma düzeni 

olduğunu belirterek denizcilik sektö-
rünün diğer sektörlerden farklı olarak 
kendine has dinamiklere ve huku-
ka sahip olduğunu belirtti. Sektörde 
yaşanan can ve mal zayiatlarına yol 
açan hataların büyük çoğunluğunun 
insan kaynaklı olduğuna dikkat çe-
ken Çakır, “Yine gözlemlerimize göre 
yaşanılan olaylardan insanların yete-
rince ders çıkarmadığını ve tecrübe-
lerini paylaşamadığını görüyoruz. Bu 
da aynı hataların tekrarlanmasına se-
bebiyet veriyor. Bizim tarihten çıkar-
dığımız derslere baktığımızda bunun 
insanın kendini yetiştirmesine bağlı 
olmasının yanında işletmelerde de in-
san kaynağı yönetiminin de yeterli ve 
düzgün yapılmadığı yönünde. Esasen 
bu sorunlarımız çok taraflı sorunlardır. 

MLC çıktıktan sonra gemiadamları 
açısından baktığımızda bir korunma 
sağlandığı ve şikayetlerin büyük 

Seminerde TCG Fora Hukuk Bürosu 
Avukatları Mitat Tombak ve Sinan 
Güzel tarafından Deniz İş Kanunu, ya-
bancı bayraklı gemilerde yaşanan si-
gorta problemi, yönetmelik değişikliği 
ve zorunlu bireysel emeklilik sistemi-
ne ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

Deniz iş kanunu, deniz iş sözleşme-
si ve işe alım, armatör ve gemiadamı 
cephesindeki yaptırımlar, gemiadam-
ları yönetmeliği değişikliği ve bireysel 
emeklilik sistemine ilişkin detaylı de-
ğerlendirmelerin yapıldığı seminere 
KOSDER yönetim kurulu başkanı Salih 
Zeki Çakır, KOSDER yönetim kurulu 
üyesi Bülent Dandin ve çok sayıda 
sektör temsilcisi katılım sağladı. 
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Armatör firmalarında görevli perso-
nel müdürlerinin gemilerde yaşanan 
olumsuzluklara karşı temel hukuki 
dayanaklara hâkim olması ve aka-
binde firmaya gerekli hukuk deste-
ğini kazandıracak kabiliyette olması 
gerektiğine dikkat çeken Salih Zeki 
Çakır, düzenlenen seminerin bu açı-
dan sektör paydaşlarına katkı sağla-
yacağını ümit ettiğini belirterek TCG 
Fora Hukuk Bürosuna ve katılımcılara 
teşekkür etti.

KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Salih Zeki Çakır’ın açılış konuşması-
nın ardından konuşan Avukat Sinan 
Güzel, gerek uluslararası sözleşme-
lerde gerekse yerel düzenlemelerde 
kanunların çalışan haklarını koruma-
ya yönelik düzenlediğini belirterek 
Gemiadamları Yönetmeliği’nde yapı-
lan değişiklikle gemiadamları için bir 
disiplin komisyonu oluşturulmasının 
öngörüldüğünü ve bazı yaptırımların 
uygulanmasının söz konusu olduğu-
nu ifade etti.

Seminerde konuşan TCG Fora Avu-
katlık Bürosu Avukatı Mitat Tombak 
da Deniz İş Kanunu’nda belirtilen 
hükümlere ilişkin detaylı açıklama-
lar yaparak bu hükümlerin uygulama 
yöntemlerine değindi. İş sözleşmele-
rine ilişkin de açıklamalarda bulunan 
Tombak, iş sözleşmelerinin genellik-
le belirsiz süreli olarak yapıldığını, iş 
sözleşmesinin belirli süreli mi yoksa 
belirsiz süreli mi olduğu konusun-
da tereddüt hâsıl olduğu takdirde iş 
sözleşmesinin belirsiz süreli kabul 
edildiğini belirtti. Belirli süreli iş söz-
leşmelerinin esaslı neden olmadıkça 
birden fazla üst üste (zincirleme) ya-
pılamayacağına vurgu yapan Tombak, 
işten çıkarma durumlarında uyulması 
gereken kanunlar, kıdem tazminatı 
konularında detaylı açıklamalarda bu-
lundu.

Avukat Sinan Güzel de seminerde; 
Gemiadamları Yönetmeliği’nde yapı-
lan değişiklikler, yönetmelikte yapılan 
değişikliklerin Deniz İş Kanunu’nu 
ile uyumlu olarak yerine getirilmesi 
ve zorunlu bireysel emeklilik sistemi 
hakkında bilgilendirmelerde bulundu. 
Gemiadamları Yönetmeliği’nde ya-
pılan değişikliklerin Türk ve yabancı 
bayraklı gemilere uygulanacağına 
vurgu yapan Güzel, gemiadamlarının 
disiplinsiz davranışlarına yönelik fir-
ma tarafından uygulanacak para ce-
zalarının da sözleşmelerde muhakkak 
belirtilmesi gerektiğine dikkat çekti. 

Yönetmelikte getirilen hükümlerin uy-
gulanmasına ilişkin de açıklamalarda 
bulunan Sinan Güzel, “Yönetmeliğin 
9’ncu ek maddesinde “Geminin, gemi 
adamı yönünden elverişsiz durumları 
uygun hale getirilene kadar geminin 
faaliyetine izin verilmez” denmekte 
ve bu durum 30 günden uzun sürerse 
işçi Deniz İş Kanunu madde 14’te be-
lirtilen “Gemi adamı, geminin herhan-
gi bir sebeple 30 günden fazla bir süre 
seferden kaldırılması halinde sözleş-
meyi feshedebilir” ibaresi gereğince 
fesih hakkını kullanabilecek. Yine Yö-
netmelikle getirilen idari yaptırımların 
kapsamında gemiadamının uygun-
suz davranışlarından dolayı işçinin 
işine son verebilecek ve idare ayrıca 
işçi hakkında yaptırım uygulayarak 
6 ay süreyle başka bir firmada çalış-
masını önleyebilecek. Ancak işveren 
açısından feshin gerçekleştirileme-
yeceği durumlarda idarenin vereceği 

6 aylık askı durumunda işçinin ge-
mide hizmet görmesi imkansızlaşa-
cağından Deniz İş Kanunu’na göre 
fesih gerçekleştirilebilecek. Böylece 
kanunda sayılan fesih sebeplerinin 
yönetmelikle genişletildiği söylenebi-
lir” dedi. 

Yürürlüğe girecek olan zorunlu birey-
sel emeklilik sistemine ilişkin de de-
ğerlendirmelerde bulunan Güzel, sis-
teme dahil olma süreçleri ve sistemin 
işleyişi hakkında da detaylı bilgilen-
dirmelerde bulundu.

Sunumların ardından soru-cevap ile 
devam eden seminer sonunda ko-
nuşmacılar Mitat Tombak ve Sinan 
Güzel’e Koster Armatörleri ve İşlet-
mecileri Derneği tarafından teşekkür 
plaketi takdim edildi.
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Ulaştırmada 
2016 Yılının Dev Projeleri

Türkiye’de bu yıl, teknolojisi ve yatırım büyüklüğü dolayısıyla merakla 
beklenen projeler hayata geçirildi. 

Dünyanın en geniş asma köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, deniz altından karayoluyla iki yakayı birleştiren Av-
rasya Tüneli, İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indiren Gebze-İzmir Otoyolu Projesi kapsa-
mında inşa edilen Osman Gazi Köprüsü hizmete alınırken, Ilgaz Dağı’nı dize getiren Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli de 26 
Aralık’ta hizmete açıldı. Hizmete sunulan ulaşım projelerinin önemli bir kısmı dünyanın en büyükleri arasında yer alıyor. 

Birçok ilkleri bünyesinde barındıran Osmangazi 
Köprüsü’nün hizmete alınması, sadece Türkiye’de 
değil, dünyada merakla beklendi. 252 metre kule 
yüksekliği, 35,93 metre tabliye genişliğine sahip 
köprü, bin 550 metre orta açıklığı ve toplam 2 bin 
682 metre uzunluğuyla dünyanın 4’üncü en büyüğü 
oldu. Zaman ve yakıt tasarrufu sağlaması bakımın-
dan örnek gösterilen köprü, 30 Haziran’da Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali 
Yıldırım’ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Köprü, 
Körfez çevresinde 2 saate yakın süren yolu 4 daki-
kaya düşürdü. 

İstanbul Boğazı’nın üçüncü incisi Yavuz Sultan Se-
lim Köprüsü de birçok özelliğiyle dünya mühendis-
lik tarihi için önemli bir yere sahip. 59 metre genişli-
ği ile dünyanın en geniş asma köprüsü konumunda 
bulunan köprünün, bin 408 metre ana açıklığı ve 
yan açıklıklarıyla toplam boyu 2 bin 164 metreye 
ulaşıyor. Bu yönüyle üzerinde raylı sistem bulunan 
dünyanın en uzun asma köprüsü Yavuz Sultan Se-
lim Köprüsü, 26 Ağustos’ta hizmete alındı. 

Osmangazi
Köprüsü

Yavuz Sultan Selim
Köprüsü
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Avrasya Tüp Geçişi, denizin 106 metre altında inşa 
edildi. Dünyada, denizin en derininde yapılan ilk 
projenin uzunluğu 14,6 kilometre ve bunun 3,4 ki-
lometrelik kesimi denizin altından tünelle geçiliyor. 
Marmaray’ın kardeşi olarak görülen Avrasya Tüp 
Geçişi, 20 Aralık’ta hizmete girdi. 

TSK’nın hedef istihbaratına yönelik uydu görüntü-
sü ihtiyacını karşılayacak Göktürk-1 Uydusu’nun 
montaj ve entegrasyon faaliyetleri, proje yüklenicisi 
Telespazio (İtalya)-Thales Alenia Space (Fransa) 
tarafından Fransa’nın Cannes şehrindeki tesisler-
de gerçekleştirildi. TUSAŞ Akıncı yerleşkesinde yer 
alan, Türkiye’nin ilk Uzay Sistemleri Entegrasyon ve 
Test (USET) Merkezi’nde çevresel testleri yapılan 
uydu, yörüngesine fırlatılmak üzere Fransız Guya-
nası’nda bulunan Koruou Fırlatma Merkezine gön-
derildi. Uydu, 5 Aralık’ta Türkiye saatiyle 16.51’de 
uzaya fırlatıldı. Yaklaşık 90 dakikada dünya çev-
resinde bir tur atan uydunun, yılda 60 binden fazla 
görüntü çekmesi öngörülüyor. 

Ulaştırma alanında dev projelerin hizmete alındığı 
Türkiye’de, mobil iletişimde de yeni bir teknoloji ge-
çildi. Mobil haberleşmede 3G’ye göre 10 kat daha 
hızlı olan 4,5G teknolojisi 1 Nisan itibarıyla kullanıl-
maya başladı.

Çalışmalarına 2012 yılında başlanan ve yüzlerce 
metre yol katedilerek bin 875 metre yüksekliğindeki 
Ilgaz Dağı dize getirilerek inşa edilen Ilgaz 15 Tem-
muz İstiklal Tüneli 26 Aralık’ta hizmete açıldı.

İç Anadolu’yu Batı Karadeniz’e bağlayacak tünel 
yolda herhangi bir olumsuzluk olmadığında, yakla-
şık 35 dakikada aşılan Ilgaz Dağı yolunu 8 dakikaya 
düşürecek.

Projesi hazırlanmış tüneller arasında 3’ncü sırada 
olan tünel, kullanılmaya başlandığında, “trafiğe açık 
en uzun tünel” unvanını alacak. Tünelin ekonomi-
ye katkısının 38 milyon 200 bin lira olacağı tahmin 
ediliyor.

Deniz Altında İkinci 
Gerdanlık 

Keşif ve Gözlem 
Uydusu GÖKTÜRK-1 

Ilgaz’ı Dize Getiren 
Tünel 
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Son yıllarda denizcilik sektörümüzde 
personel departmanlığı tüm sistemi 
dolaylı yoldan etkileyen en stratejik 
departman olmuştur. Gelişen teknoloji 
ile birlikte artık çalışanlardan beklenti 
çıtası da yukarıya doğru çıkmaktadır.
Bu gelişmeler sonucu artık gemiler-
de salon kültürü ortadan kalkmış, 
gemiadamları kamaralarında inter-
net denilen yeni arkadaşları ile vakit 
geçirmektedirler. Bu durumda kişisel 
paylaşımlar da neredeyse yok denile-
cek derecede azalmıştır. Ortak hiçbir 
paylaşımın olmadığı hatta birbirini ta-
nımayan ama aynı yerde kader birliği 
yapmış, birbirlerini sadece yemek sü-
resinde görebilen iletişimin olmadığı 
bir topluluktan söz ediyoruz. 

Böyle bir ortamda başarının olması 
mümkün değildir. 

Bu nedenle çalışanları birbirleriyle 
irtibatta tutmak, ortak bir takım or-
ganizasyonlarla kamara kültüründen 
salon kültürüne geri dönüşü sağla-
mak gerekmektedir. Burada da görev 
amirlere düşmektedir.

Firmalar her zaman işi bilen, kalıcı, 
sürekli ve uyumlu personellerle çalış-
mak isterler. 

Bu nedenle başarı için herkes kendini 
geliştirmelidir. Eskiden liman cüzdanı 
çıkaran bir gemiadamı gemiye katılır 
ve yıllarca gördükleri çerçevesinde 
çalışırdı. Ancak şimdi öyle değil. Bir 
gemiadamı görevi ne olursa olsun 
yeni şartlara ayak uydurmak için sü-
rekli kendini geliştirmek zorundadır. 

Gemiadamlarına verilen sertifikaların 
yenilenmesi için gereken kurs zorun-
luluğu, zaman kaybından dolayı gerek 
çalışan gerekse işverenin eleştirisine 
konu olmaktadır. Ancak düşünüldü-
ğünde bu kursların bile bilgileri taze-
lemek adına ne kadar faydalı olduğu-
nu göz ardı etmemek gerekir. Gemiye 
katılış öncesi şirket merkezlerinde ve-
rilen nazari ve görsel eğitimlerin de 
mutlaka yapılması bilgi tekrarı için 
çok önemlidir.

Bu gelişim süreci sadece mesleki 
olarak değil, beşeri olarakta gerçek-
leşmelidir. Beşeri ilişkileri yetersiz 
olan bir bireyin başarıya ulaşması çok 
zordur. İletişim kuramaz, empati ku-
ramaz, meramını anlatamaz, anlatsa 
bile dinlenmez, dikkate alınmaz. 

Bu nedenle toplu olarak “Kaliteli Ya-
şam” dediğimiz bu olmazsa olmaz

lara daha dikkat etmek ve uygulamak 
kaçınılmazdır. 

Aslında hepsini üst üste koyup topla-
dığınızda sonuç “ iyi insan olmak” de-
ğil midir? Son olarak çok beğendiğim 
bir sözü sizlerle paylaşmak isterim…

“İyi insan, aklından hiç kötülük geçir-
meyen saf insan değildir.İyi insan, her 
kötülüğün farkında olup iyiliği tercih 
edendir.”

Herkese barış ve huzur dolu yeni bir yıl 
dilerim.

Gemilerde 
Salon Kültürü

KÖŞE

Tibet Özay
KOSDER İnsan Kaynakları 

Departmanı Sorumlusu

Frezya S Gemisi Personeli

Moliva Gemisi Personeli
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Sektörümüzün içinden geçtiği bu zor 
süreçte, diğer bütün zor dönemlerde 
olduğu gibi, birlikte hareket etmeyi 
teşvik etmek, sorunların ve zorlukla-
rın üstesinden gelmek için değişen 
şartlara adaptasyonu sağlayacak 
standartlar geliştirecek çalışmalar 
yapmak tek başına olmasa da diğer 
enstrümanlarla birlikte bizlere yar-
dımcı olacaktır kanısındayız. 

Bugün, özellikle mevsim itibari ile 
içinde bulunduğumuz kuzey yarım 
kürenin ve  yine içinde bulunduğumuz 
coğrafya koşullarının  biz gemi işlet-
mecileri ve armatörleri için getirdiği 
en büyük zorluklardan olan olumsuz 
hava şartlarının sektörümüze etki-
siyle ilgili görüşlerimizi ve bu etkinin 
minimize edilmesi  ve hakkaniyetli 
bir şekilde sektör oyuncuları arasın-
da paylaştırılması için tavsiyelerimizi 
sizlerle burada paylaşmak arzusun-
dayız.

Sektörümüz için 2008 yılı itibariy-
le son bulan “bahar mevsiminden”  
sonra inişli çıkışlı bir seyir izleyen 
navlun piyasaları büyük krizden tam 
8 sene sonra ve arada soluklanma-
mız için çok da fırsat vermeden,  2016 
yılı itibariyle yeniden bir dip noktası 
yaşamaktadır. Emtia ticaretinde gö-
rece tali bir işlev gören sektörümüz 
tali işlevine rağmen en büyük zararı 
sırtlamak ve fedakarlıkların azamisini 
göstermek zorunda bırakılmaktadır. 
Emtia fiyatlarının düşmesi, ticaret 
hacminin azalması, siyasi belirsizlik-
ler, yakıt fiyatlarındaki volatilite, yeni 
kural ve regülasyonlar derken gemi 
işletmecileri ve armatörlerinin omuz-
larındaki yük gün be gün ağırlaşmak-
tadır. 

Kurnaz Kiracılar Armatörün Ağzındaki 
Peyniri Nasıl Kapıyor?

ERHAN GÖÇMEN
Oras Denizcilik Brokeri

2002 yılnda 9 Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciği ve Yönetimi Bölü-
mü’nden mezun olduktan sonra İzmir’de çalışma hayatına başlamış, 
daha sonra da İstanbul’da çeşitli denizcilik firmalarinda gemi brokeri ve 
kiralama müdürü olarak görev almıştır. 2013 yılından bu yana Oras 
Denizcilik’te Kiralama Müdürü olarak çalışmaktadır. 

Sayılan unsurların yanı sıra, bir çoğu-
muz için hayati önem taşıyan Karade-
niz marketi için kış şartları çok zorlu 
geçmektedir. Kherson, Novorossiysk, 
Berdyansk, Mariupol gibi deniz liman-
larıyla birlikte Sulina Kanalı’nda sıralı 
limanlar ve (Rus nehirlerinden taşı-
malar yapan armatör ve işletmeciler 

için) Rus nehir limanları mevsim itiba-
riyle yağmur, rüzgar, fırtına, kar ve  buz 
gibi olumsuz hava koşullarına son de-
rece açık olup bu durum da armatör 
ve işletmecilere bir çoğu taşıma söz-
leşmesinde garanti altına alınmamış 
ve bu kapsamda telafisi olmayan ek 
maliyetler getirmektedir. 

Armatörler La Fontaine’den 
Ders Almıyor 
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Limanların yanı sıra İstanbul ve Ça-
nakkale geçişleri de kötü hava koşul-
larından direkt olarak etkilenmekte  ve 
sefer hesaplarında yeteri kadar marj 
konulmayan durumlarda armatör ve 
işletmecilerin sırtında kambur oluş-
turmaktadır. Sözü edilen liman ve 
boğazlar başta olmak üzere bir çok 
limanda kötü hava koşulları öngörü-
len yükleme ve boşaltma zamanlarına 
ek olarak haftaları aşan gecikmelere 
sebebiyet vermektedir. Boğaz transit 
geçişlerinde iki, üç günü bulan bekle-
meler meydana gelmektedir.  Bu bağ-
lamda uzayan sefer süreleri sadece 
zaman kaybı ve artan günlük işletme 
maliyetlerine değil aynı zamanda ar-
tan yakıt maliyetleri ve liman masraf-
ları gibi somut kalemlerle birlikte hem 
gemi personeli üzerinde hem de işlet-
me operasyonları  açısında yorgunluk 
ve baskı gibi  psikolojik dezavantajlar 
ve dolayısıyla gizli maliyetler de ge-
tirmektedir. Dahası, neredeyse bütün 
bir yılın üçte birini kapsayan olumsuz 
hava koşullarının hüküm sürdüğü bu 
dönemin bütün ceremesinin arma-
törler tarafından sırtlanması piyasa 
oyuncaları için kanıksanmış bir durum 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Navlunların kısa süreli de olsa dö-
nemsel yukarı yönlü grafiği, her şey-
den çok morale ihtiyacı olan sektör 
oyuncuları tarafından pozitif olarak 
algılansa da, tek başına navlunların 
artışı kazançların da artması anlamı-
na gelmemekte. Özellikle kötü hava 
koşullarına bağlı gecikmelerle birlikte 
zorlukla sağlanan navlun iyileşmeleri 
uzayan sefer süresi ve buna bağlı ola-
rak artan sefer maliyetleri ile birlikte 
armatörün ve işletmecinin cebine gir-
meden buhar olup gitmekte. Başlan-
gıçta oluşan pozitif hava sadece bir 
kandırmacadan ibaret olarak kalmak-
tadır. Zaten, taşıma sözleşmelerin-
de ekseriyetle zaman sayımına dahil 
edilmeyen hafta sonu ve tatiller hafta-
nın yedi iş gününden neredeyse en  az 
üçünün standart olarak zaman sayı-
mından muaf olmasına neden olurken

bir de olumsuz hava koşullarının etki-
si hesaba katıldığında armatör ve iş-
letmeci için telafi edilmeyen günler ve 
haftalar söz konusu olmaktadır.  Yük 
kiracılarının da artık armatör ve iş-
letmeciler için kangren haline gelmiş 
olan bu gündemin bir parçası olmala-
rı, mevcut piyasa koşullarında sürdü-
rülebilir olmayan bu olumsuzlukların 
orantılı bir şekilde sırtlanması zarure-
tinin farkına varmaları gerekmektedir.  
Sürdürülebilir olmayan bu koşullar 
armatör ve işletmecilerin gemilerinin 
bakım tutumları için gerekli bütçeleri 
ayıramamasına, standart altı gemi sa-
yısında artışa sebebiyet vermekte. Bu 
artış da armatör ve işletmeciler kadar 
yük ilgilileri için de ciddi riskler oluş-
masına sebebiyet vermektedir.

Kötü hava koşullarını değiştirmeye 
muktedir olmamamız, kötü hava ko-
şullarının yarattığı olumsuzlukları ar-
matör ve işletmeciler olarak tek başı-
mıza sırtlanmamamız için çalışmalar 
yapmamıza,  olumsuzların sektörün 
ve ticaretin diğer oyuncuları olan yük 
kiracıları, yükleyiciler, yük alıcıları ve 
tüccarlar tarafından orantılı bir şe-
kilde omuzlanmasını talep etmemize 
engel teşkil etmemektir.  

Burada en büyük iş yine biz armatör 
ve işletmecilere düşmekte olup, son 
dönemin belki de en sert rekabetine 
sahne olan sektörümüzde  en azından 
kötü hava koşullarını görmezden gel-
meden navlun pazarlıklarını yürütme-
miz, işletmeler içerisinde bununla ilgili 
standartlar oluşturmamız hem daha 
adil ve herkes için sağlıklı bir rekabet 
ortamı oluşturmamız hem de ticari 
hayatlarımızı devam ettirebilmemiz 
için elzemdir.

Buradan hareketle,  sektör oyuncu-
larının  böyle bir bilinci oluşturmak 
adına aşağıdaki adımları mutlaka de-
ğerlendirmeye almalarını, bu sorunu 
mümkün olduğu kadar fazla platform-
da dile getirerek gündem oluşmasına 
katkı vermelerini tavsiye ederiz.

  Sefer bağlantısı öncesinde yapılan 
sefer hesaplarında olası kötü hava 
koşulları için eklenecek zaman kayıp  
marjının kış mevsimi şartları göz önü-
ne alınarak yüksek tutulması,

  Sefer bağlantısı pazarlıklarının yü-
rütüldüğü aşamalarda  yükleme li-
manı, yükleme limanına gidiş rotası 
ve tahliye limanı ile tahliye limanına 
gidiş rotası üzerindeki hava koşulları-
nın teknolojik vasıtalarla ve acenteler 
kanalıyla kontrol edilmesi, edinilecek 
bilgilerin sefer hesaplarına yansıtıl-
malıdır.

   Yüklenecek yükün cinsine ve yükle-
menin yapılacağı limana ve ekipman-
lara göre, yükün limana transferi için 
kullanılan lojistik sistemlerinin tespit 
edilip, kullanılan sisteme göre kar, 
buz, yağmur vb. hava koşullarının li-
man operasyonlarından ziyade yükün 
limana aktarılması esnasında gecik-
melere açık olup olmadığının kont-
rolü; bunlardan kaynaklanması olası 
fazladan gecikmeler var ise bunların 
da sefer hesapları yapılırken dikkate 
alınmalıdır.

  Armatörlerin ve işletmecilerin yaşa-
dıkları deneyimleri paylaşıp aktarabi-
lecekleri bir havuz oluşturulması, bu 
havuzda toplanacak bilgiler ile ku-
rumsal bir hafıza oluşturulması, bu 
sayede yaşanan olumsuzlukların total 
olarak bütün üye armatör ve işletme-
cilerin bilgisine, değerlendirmesine  ve 
faydasına açılması sağlanmalıdır.

  Hem yük hem gemi brokerleri tara-
fından kötü hava koşullarının taşı-
macılık sektörüne olumsuz etkilerinin 
gündeme alınması, fırsat bulunan her 
platformda yük kiracılarını da bu gün-
demin bir parçası haline getirmeye 
çalışılması gerekmektedir.

Diliyoruz ki, birlikte hareket etmek 
isteği ve bilinci diğer bütün sorunlar-
da olduğu gibi bu konuda da bize yol 
gösterici olsun.  Pruvanız neta, rüzga-
rınız kolayına olsun.

KÖŞEKÖŞE
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Geride bıraktığımız 2016 yılı denizcilikte tarihi diplerin gö-
rüldüğü bir yıl oldu. Denizciliğin 2009’dan bu yana gördüğü 
en zorlu belki 2016 yılıydı. Baltık Kuru Yük Endeksi Şubat 
2016’da gördüğü tarihi dip olan 292 puan seviyesinden yıl 
sonuna doğru yılın zirvesi olan 1.250 puan seviyelerine ka-
dar toparlandı. Bu durum genel olarak mevsimsel bir hare-
ket olmakla beraber, geçen sene aynı dönemdeki kötümser 
havanın bu sene daha iyimsere döndüğü aşikâr.

İstanbul Navlun Endeksi (ISTFIX) de temmuz ayında tarihi 
dip olan 550 puana kadar gerilemiş, yaz aylarından son-
ra ise istikrarlı biçimde yükselerek yıl sonunda 600 puan 
seviyelerini aşmıştır. Koster tonajının büyük tonaja rağmen 
daha istikrarlı bir gelir performansı sergilediği bariz olarak 
görülmekte.
 
Önümüzdeki dönemde, savaş, çatışma ve beklenmedik eko-
nomik krizler gibi travmatik değişimler söz konusu olmazda, 
Noel’e kadar iyimserliğin süreceği ve artışların Aralık’ın son 
haftasına kadar devam edebileceği, geçmiş istatistiklere 
bakıldığında görülmektedir. Ocak ayından sonra ise yine 
mevsimsel geri çekilmeler görülebilir. 

2017 muhtemelen sert bir kış altında başlayacaktır. Sert kış 
koşulları gemileri meşgul tutarak navlunları destekleyebi-
leceği gibi kara lojistiğini de olumsuz etkileyerek yüklerin 
limanlara akışını yavaşlatabilmekte, navlunlara olumsuz 
tesir edebilmektedir. 

Yine de şubat ayından sonra,

   Çin menşeli çelik ürünlerinin Akdeniz’e girişinin yavaşla-
ması,

   Avrupa’da hızlı artış göstermeye başlayan imalat aktivi-
tesi,

   Rus ekonomisinde toparlanma,

   Karadeniz’deki iyi buğday rekoltesine karşılık Güney Avru-
pa’da düşük rekolte,

   Petrol fiyatlarındaki makul artışların bölge petrol ihracat-
çısı ülkelerin talebine olumlu yansıması

gibi etmenlerin olumlu tesiri devam ederse 2017’nin bir 
toparlanma yılı olması mümkündür.

2017’nin ülkemiz ve denizcilik camiamız için bereket ve bol 
kazanç getirmesini temenni ederiz.

Bu Gün Değilse Bile
Güzel Olacak Yarın Mutlaka!
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DOSYA
Armatör ve Kiracı Brokerliği

Armatörler ve kiracıların arasındaki köprü brokerler… 
Her gün armatör, operatör veya kiracılarının yani 
temsil ettikleri tarafın şartlarını piyasaya, piyasanın 
şartlarını da temsil ettikleri tarafa iletmekte, irili ufaklı 
bütün navlun piyasalarının dinamizmini sağlamaktalar. 
Her iki tarafın da, yani yük ve gemi taraflarının veya bir 
başka deyişle kiracı ve armatör tarafının karşısındaki 
taraftan farklı beklentileri, aklında başka öncelikleri 
olduğu şüphesiz. Bu dosyamızda gerek armatör 
gerekse kiracı brokerlerinin düşüncelerini yansıtmaya, 
olağan bir piyasa gününde karşılaştıklarını 
aktarmaya çalıştık.

Her Gün Yüz Yüze
Bakıyoruz...

DOSYA
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Kiracı brokerliği görevi yürüten biri 
olarak armatörleri stratejik ortak ola-
rak mı görüyorsunuz yoksa rakip mi?
Bu görüşünüzün taşıma sözleşmesi 
şartları ve navlun pazarlıklarına etki-
leri nelerdir?

Yaklaşık 10 yıldır kiraci brokeri olarak 
hizmet vermekle birlikte 2008 krizinin 
olumsuz etkileri devamında  2015-
2016 döneminde piyasadaki sert  
düşüşler, yük arzının büyük oranda 
azalması, yakıt fiyatlarının artması ve 
navlunların dip seviyelere inmesiyle  
beraber; sektör içerisinde armatörleri-
mizin mevcut piyasa koşullarından en 
fazla etkilenen taraf olduğunu düşü-
nüyorum. Arz talebin buluşma nokta-
sı, armatör kiracI paralelinde geliştiği 
için, piyasaya koşullarına göre her iki 
tarafın da fırsatçılık mantığı taşımak-
tan ziyade işbirliği ve  dayanışma 
içerisinde olması gerektiğine inanı-
yorum. Aksi takdirde, kendi bindiğiniz 
dali kesmek oluyor. Sektör içerisinde-
ki iki ana faktörden (armatör-kiracı), 
uzun vadede bir tarafın zarar ettiği 
ortamda, diğer tarafın kâr sağlaması 
çok da mümkün olmuyor. 

Stratejik anlamda, armatörlerimizi her 
zaman iş ortağımız ve destekçilerimiz 
olarak kabul ediyoruz.  Onların finan-
sal gelişimleri, istikrarları sektörün 
ayakta kalmasında ve daha da ileri 
taşınmasında oldukça önemli rol oy-
nuyor.

Kiracı brokeri olarak hizmet verme-
miz, sadece temsil ettiğimiz tarafin 
menfaatleri doğrultusunda hareket 
etmek anlamina gelmemeli kanaatin-
deyim.

Taşıma sözleşmelerinde elden gel-
diğince, ortak müşterekte, mevcut 
piyasa şartlarını da göz önünde bu-
lundurarak, her iki tarafın çıkarlarına 
uyacak şekilde davranmaya çalışıyo-
ruz. Tek tarafli memnuniyet mantığı, 
yapılan bağlantının devamlılığını ve o 
işin diğer taraflı nezdinde cazibesini 
bitiriyor maalesef.

Yabancı armatörler ile Türk armatörler 
arasında size göre bir farklılık var mı? 
Varsa nelerdir? Hangi grupla çalışma-
yı tercih ediyorsunuz?

Yabancı armatörlerle, Türk armatörler 
arasında; gemilerin kondüsyonlari ve 
ticaret alanları, yük ve kiracı seçim-
leri, kontrat-kira sözleşmesi terimle-
rindeki esneklik ve tolerans durumu, 
navlun seviyeleri, sistematik çalışma, 
profesyonellik gibi genel anlamda 
akla ilk gelen farklılıklar var. Aslında 
tercihten ziyade, mevcut şartlar neyi 
gerektiriyorsa, ilk etapta ona uygun 
seçim yapmak durumunda kalabiliyo-
ruz.  Tercih yapılabilecek imkan oldu-
ğunda mutlaka Türk armatörlerimiz-
le çalışmaya, işbirliği içinde olmaya 
özen gösteriyoruz.  Neticede karşılıklı 
güven, işbirliği ve zaman içerisinde 
taşıma sözleşmesindeki şartlara olan 
aşinalık, hem mesaide kazanç sağlı-
yor, hem de iş akışını kolaylaştırıyor. 

Aynı dili konuştuğumuz, sektördeki 
bölgesel ortak avantaj ve dezavantaj-
ları paylaştığımız, hepsinden önemlisi 
Türk Denizcilik sektörünün desteklen-
mesi ve ayakta kalabilmesi için Türk 
armatörlerimizle çalışmayı tercih edi-
yoruz ve kiracılarımıza da bu doğrul-
tuda yönlendirme yapıyoruz.  

Türk kuru yük filosunun siz ve kiracı-
larınız için stratejik bir önemi olduğu-
nu düşünüyor musunuz? 

Kiracılarımızın bir bölümünün sevki-
yatları ağırlıklı olarak kabotaj hattında 
oldugu için Türk kuru yük filosu bizim 
açımızdan önem arz ediyor. Türk ge-
milerin sayısının talebe yeterli olma-
yışı veya kabotaj hattı dışında ticareti 
tercih etmeleri sebebiyle bu gemile-
ri-armatörlerimizi hatta tutmak ve de-
vamlılığı sağlamak önceliklerimizin 
başında geliyor. Bunun dışında, yapi-
lan ihracat sevkiyatlarında, bölgede 
pozisyonlanan gemilerin büyük ço-
ğunluğu Türk armatörlere ait olduğu 
için,  talebi yine Türk kuru yük filosu 
karşılıyor.

O nedenle, alternatif oluşturmak adina 
yabancı armatörlere-gemilere çok da 
fazla ihtiyaç duymuyoruz.

2004-2007yılları arasında çeşitli pozisyonlarda (konteyner satış, 
kuruyük brokerliği, operasyon) görev yapmıştır. 2007  yılında 
Formar Denizcilik’te broker olarak göreve başlamış ve halen 
çalışma hayatını bu firmada sürdürmektedir.

NESLİHAN  KÜÇÜKKAHRAMAN
Formar Denizcilik Brokeri
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Armatör brokeri olarak kiracıların 
konumları hakkındaki görüşleriniz 
nelerdir? Stratejik olarak rakip mi gö-
rüyorsunuz yoksa iş ortağı olarak mı? 
Bu görüşünüzün taşıma sözleşmesi 
şartları ve navlun pazarlıklarına etki-
leri nelerdir?

Genel olarak son birkaç yıldır içinde 
bulunduğumuz koster marketi için ko-
nuşacak olursak Aralık 2016’ya kadar 
uzun süredir bizlerin “Kiracı Piyasası” 
diye tabir ettiğimiz, navlun seviyeleri-
nin kiracılar tarafından belirlendiği bir 
piyasa içerisindeydik. 

Karadeniz, Marmara, Batı Akdeniz, 
Kuzey Denizi (Continent) bölgelerin-
deki yük çeşitliliğinin azlığı, yükleme 
yapabilecek gemi sayısının fazlalığı, 
dönemsel olarak yakıt fiyatlarında-
ki düşüşler ve benzeri birçok faktör; 
hem kiracıların hedefledikleri navlun 
seviyelerine ulaşmalarına, hem de ki-
racıların konu taşımalarda neredeyse 
yüzde yüz müşteri odaklı bir taşıt-
ma politikası izlemesine yol açtığına 
inanmaktayım. Aralık 2016 itibariyle 
özellikle Karadeniz’deki hububat ki-
racılarının belki de son yıllardaki en 
agresif navlun politikaları sebebi ile 
başta Karadeniz ve Marmara bölgesi 
çıkışlı işler olmak üzere kısa mesafeli 
deniz taşımacılık navlunlarında azım-
sanamayacak bir oranda navlun artışı 
gözlemlenmiştir. Tabii bu artışta yük-
selen yakıt fiyatlarının yanı sıra, Kara-
deniz bölgesindeki limanlarda konu 
hububatın depolama maliyetlerinin 
pahalılığı ile kiracılar üzerinde geciken 
sevkiyatların akreditif şartlarından 
kaynaklanan baskıların da sebebiyet 
verdiği gözlemlenmektedir. 

Alışıla gelindiği üzere “25 Aralık – 5 
Ocak” tarihleri arasında Avrupa piya-
sasının yılbaşı kutlamaları sebebiyle 
durgunlaşmaya başlaması ile önü-
müzde daha dalgalı ve navlunlar açı-
sından daha inişli-çıkışlı bir dönem 
öngörüyorum.

2017’ye özgü ve sadece denizcilik pi-
yasalarını değil tüm dünya ticaretinin 
akışını etkileyebileceğine inandığım 
bir başka olay ise Şubat 2017’de ger-
çekleşmesi beklenen Trump-Putin 
görüşmesi ve bunun dünya ticareti 
üzerinde gerçekleşecek olumlu veya 
olumsuz etkileridir.
 
Dolayısı ile kiracıların pozisyonları 
hakkında sağlıklı bir değerlendirme 
yapabilmek için tüm bu süreçlerin 
sonucunu ya da bir başka deyişle Şu-
bat-Mart 2017 tarih aralığındaki veri-
lere göre yorum yapmanın daha doğru 
olacağını düşünmekteyim.

Öte yandan armatör brokeri olarak 
kiracı-armatör ilişkisine stratejik açı-
dan baktığımız zaman açıkçası ben 
kiracıları ve armatörleri birbirilerinin 
iş ortakları olarak görmekteyim. So-
nuçta, kiracının para kazanmak için 
sattığı yükünü en uygun ve en güvenli 
şekilde teslim etmeye ihtiyacı varken 
armatörün de para kazanmak için ge-
misi ile yük taşıma ihtiyacı vardır. İş bu 
kadar basit değil ama sonuçta buna 
piyasanın bir döngüsü olarak ba-

kıp, zaman zaman her iki tarafında 
birbirleri üzerinde avantaj sağlayabi-
leceğini kabul etmek ve kiracı ile ar-
matör arasındaki ticari ilişkiyi bu bi-
linç ile yönetmek gerekmektedir diye 
düşünüyorum. Zaten bu görüşümü 
de taşıma sözleşmesi şartları ve nav-
lun pazarlıklarına da her armatör gibi 
mümkün olduğunca yansıtmaya çalı-
şıyorum. 

Taşıma sözleşmesi şartları ile ilgili ör-
neklendirmem gerekirse bir armatör 
brokeri olarak sözleşme şartlarında 
kiracıya ne kadar taviz vereceğimi be-
lirleyen temel unsurlar kiracının piya-
sadaki yeri, bilinirliği, güvenirliği ve en 
önemlisi yapmış olduğumuz iş birliği-
nin hacmidir. Tabi başta konşimento 
ile ilgili sözleşme şartları olmak üzere 
bazı diğer sözleşme şartları için de 
taviz vermekten kaçınmayı tercih edi-
yorum.

Navlun pazarlıkları ile ilgili örneklen-
dirmem gerekirse de; bir armatör bro-
keri olarak navlun pazarlığı sırasında 
kiracıya ne kadar taviz vereceğimi 
belirleyen en temel unsurlar gemimin 
bulunduğu bölgedeki alternatif yük-
lerin azlığı veya çokluğu, eğer varsa 
planlanmakta olan bir sonraki müte-
akip sefere kiracının yükünün uygun-
luğu, o bölgeden yapılan taşımaların 
ortalama navlun fikirleri ve tabi ki yine 
yapmış olduğumuz iş birliğinin hac-
midir.

1987 İstanbul doğumlu olan İnandı Aslen Rize’lidir. Orta ve Lise eğitimini İs-
tanbul’da tamamlamıştır. Lisans eğitimini ise İngiltere’de Southampton So-
lent Üniversitesi’nde alarak Maritime Business bölümünden mezun olmuştur. 
2011-2013 yılları arasında Hanbulk Gemi Kiralama firmasında çalışmış olan 
İnandı, 2015 yılında Chart-İt Ship Brokers B.V. firmasında göreve başlamış ve 
çalışma hayatını burada sürdürmektedir.

EMRE İNANDI
Chart-it Ship Brokeri
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Diğer bir nedeni ise bu tarz kiracıların 
seferlerinin operasyonel olarak ge-
nelde daha rahat ve daha sorunsuz 
seferler olmasıdır. Kısacası, geminin 
pervanesinin her daim düzenli ve gü-
venli bir biçimde dönebiliyor olmasına 
dikkat ediyorum. Tabii zaman zaman 
evdeki hesabın çarşıya uymadığı an-
ları da yaşamadım değil. Onu da artık 
armatörün veya brokerin kısmeti ola-
rak değerlendirmek gerekir diye dü-
şünmekteyim.

Türk kuru yük filosunun siz ve diğer 
armatörler için stratejik bir önemi ol-
duğunu düşünüyor musunuz? 

Bence sınırlarının üç tarafı denizlerle 
çevirili bir ülkenin sadece kuru yük 
filosunun değil, deniz taşımacılığı ya 
da deniz ile ilgili her faaliyeti stratejik 
bir önem taşımaktadır. Hem de Kara-
deniz gibi bir yük havzasına açılan tek 
yol o ülkenin sularından geçmektey-
se. Bu bağlamda Türk kuru yük filosu 
potansiyeli ile sadece biz Türk broker-
ler için stratejik önem arz etmesi de-
ğil Karadeniz, Akdeniz ve hatta Kuzey 
Denizi (Continent) bölgelerinde faali-
yet gösteren tüm yük sahipleri, kiracı-
lar, operatörler için de stratejik önem 
arz eden bir konu olduğunu düşünü-
yorum. Hepimizin takip ettiği üzere 
özellikle son zamanlarda filosunda 10 
ve üzeri modern koster tipi gemiye sa-
hip olan bazı Avrupalı armatör firma-
ları çeşitli finansal zorluklar sebebi ile 
filosundaki gemi sayısını küçültmek 
zorunda kalmıştır ve görünen o ki bu 
tarz haberleri almaya da devam ede-
cek gibiyiz.

Kötü piyasa şartları uzun zaman-
dır sadece Avrupalı armatörler için 
geçerli olan bir şey değildi, Türk ar-
matörleri de maalesef aynı olum-
suzluklardan etkilendi. Fakat işletme 
maliyetleri açısından bakıldığı zaman, 
Türk armatörlerinin Avrupalı rakiple-
rine göre daha avantajlı olduğu kanı-
sındayım. Dolayısı ile stratejik açıdan 
baktığımızda burada oluşabilecek bir 
boşluğu Türk koster filosu değerlen-
direbilirse, Türk kuru yük koster filo-
sunu kısa mesafeli deniz taşımacılık 
piyasasında daha etkin bir noktaya 
getirebileceği kanısındayım. Bir baş-
ka deyiş ile Türk armatörleri artık bu-
güne dek çoğu Avrupalı armatörü de 
ayakta tutan rüzgar gülü, yat, çeşitli 
büyük ölçekteki makine ve ekipman 
taşımacılığı gibi proje kargo taşıma-
cılıklarında veya Avrupa’daki nehir ta-
şımacılığında da filosu ile piyasalarda 
boy göstermesi ve rekabet etmesi 
gerektiğini düşünmekteyim. Tabii bu-
nun için piyasanın ihtiyaçlarına cevap 
veren modern koster tipi gemilere ve 
özellikle de nitelikli personele yatırım 
yapılması şarttır. Bu bağlamda, “Türk 
Yıldızı Projesi” ve geliştirilebilecek 
benzeri projelerin de Türk kuru yük fi-
losunun piyasadaki stratejik konumu-
nu güçlendirebilmesi için büyük önem 
arz ettiğini düşünüyorum.

“‘Türk Yıldızı Projesi’ ve 
geliştirilebilecek 

benzeri projelerin de 
Türk kuru yük 

filosunun piyasadaki 
stratejik konumunu 

güçlendirebilmesi için 
büyük önem arz ettiğini 

düşünüyorum.”

Yabancı kiracılar ile Türk kiracılar ara-
sında size göre bir farklılık var mı? 
Varsa nelerdir? Hangi grupla çalışma-
yı tercih ediyorsunuz?

Açıkçası kiracının menşeinin neresi 
olduğu ile ya da yabancı veya Türk ki-
racı olduğu ile alakalı bir ayrımım yok. 
Benim için önemli olan yukarıda da 
belirttiğim üzere kiracının piyasadaki 
yeri, bilinirliği, güvenirliği ve en önem-
lisi yapmış olduğumuz iş birliğinin 
hacmidir. Bir fark varsa şayet bunu 
yabancı veya Türk kiracının farkı ola-
rak nitelendirmeyi de açıkçası yanlış 
buluyorum. Çünkü aylık düzenli olarak 
belli bir hacmin üstünde taşımalara 
sahip olan yerli yabancı birçok kiracı-
nın sağladığı standartların ortalama- 
da aynı seviyede olduğunu düşünüyo-
rum. Bence farklılık daha lokal-yerel 
ve daha butik kiracılar ile çalışmaya 
başlandığında ortaya çıkmaktadır. 
Bunun da en temel nedeni sanırım 
büyük kiracılar yada yük üreticileri ile 
lokal-butik kiracılar yada yük opera-
törleri arasında ticarete bakış açısı, 
operasyonel kabiliyet, hedeflenen kar 
marjı gibi bir çok teknik konuda do-
ğal olarak ciddi farklılıklar olmasıdır. 
Özellikle içinde bulunduğumuz koşul-
larında ben şahsen aylık düzenli ola-
rak belli bir hacmin üstünde taşıma-
lara sahip olan kiracılar ile çalışmayı 
tercih etmekteyim. Bu tercihin nedeni 
ise büyük taşıma hacimlerine sahip 
olan kiracılar ile armatörün gemisine 
gittiği her destinasyonda mümkünse 
gemiye gün kaybettirtmeden mütea-
kip sefer yükünü hazır etme ihtima-
linin diğerlerine oranla daha fazla ol-
masıdır.

DOSYA
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Armatör gözüyle baktığınızda kiracı 
brokerlerini iş ortağı olarak mı değer-
lendiriyorsunuz yoksa rakip olarak 
mı? Bu görüşünüzün taşıma sözleş-
mesi şartları ve navlun pazarlıklarına 
etkileri nelerdir?

Kendi işletmemiz altındaki gemilerin 
yük bağlantılarında son 8-9 yılda ki-
racıların çoğunluğunun global krizin 
etkileriyle ticaret hacmindeki azal-
madan sebep hem navlun fiyatlarında 
hem de gemi kiralama sözleşmelerin-
de armatörlere fırsat yaratmadıkları 
zamanlar yaşadık. Navlun fiyatlarının 
armatörlerin masraflarını dahi karşı-
layamadığı bu dönemde yakın olarak 
çalıştığımız kiracılarımızla ilişkileri-
miz ve bize olan destekleri sayesinde 
ayakta kalmak bir nebze de olsa ko-
laylaştı.  Bunun yanı sıra ekonomik 
dalgalanmanın etkisiyle kiracıları-
mızın mal alıp satarken nasıl zorlan-
dıklarına ve ne kadar düşük karlılıkla 
ticaret yaptıklarına bizler de tanık 
oluyoruz bu sebepledir ki bizler de 
yakın iş ortağı olarak bizi destekleyen 
kiracılarımıza gereken kolaylığı hem 
navlun hem de sözleşme şartları aşa-
masında göstermeye gayret ediyoruz.

Yabancı kiracılar ile Türk kiracılar ara-
sında size göre bir farklılık var mı? 
Daha çok hangi kiracılarla çalışmayı 
tercih ediyorsunuz?

Kiracı seçimindeki kriterimiz yabancı  
Türk ayrımından daha çok tanıdığımız 
veya referansları güçlü kiracılarla iş 
yapmaktır. 

Türk kuru yük filosunun siz ve diğer 
armatörler için stratejik bir önemi ol-
duğunu düşünüyor musunuz? ceva-
bınızın nedenlerini de kısaca açıklar 
mısınız?

Eskiden düşünüyordum. En önemlisi 
de milli duygu ve strateji olarak görü-
yordum. Artık görmüyorum. Dünyada 
çoğunluk bayrak ülkelerine baktığı-
mızda Panama, Liberya, Marshall, 
Cook Adaları gibi kolay bayrakları gö-
rüyoruz. Bunun Yunan’ı, Amerikalı’sı, 
Alman’ı nerede?  Demek ki burda işlev 
ve ticaretin kolaylığı öne çıkıyor. 

Türk kiracılarımızla çalıştığımızda iki 
taraf açısından da karşılaşılan prob-
lemli bir durumu çözmek daha kolay 
oluyor, dolayısıyla bir seçim yapmak 
durumunda kaldığımızda Türk kira-
cıları seçmeye gayret ediyoruz. Tabii 
burada şunu da belirtmekte fayda var; 
bazı Türk kiracılar sözleşme şartları 
hazırlanma sürecinde demuraj için de 
navlun üzerinde olduğu gibi pazar-
lık edip demuraj ödemeye geldiğinde 
ise buna pek yanaşmıyorlar. Bizler de 
haklı olarak bu kiracılarla çalışmama-
ya özen gösteriyoruz 

1970 İstanbul doğumludur. Eğitim hayatına Tevfik Fikret İlkokulunda başlamış 
olup orta okulu Özel Dost Kolejinde, liseyi eğitimini Beşiktaş Atatürk Lisesinde 
almıştır. Harward Business School International Management’da Gemi ve 
Liman işletmeciliğinde yüksek lisans yapmıştır.

Son olarak London City College de 1 yıl gemi işletmeciliği kursu alan Pınar 
Kalkavan, eğitimin ardından başladığı iş hayatına atılmıştır. 18 yılı aşkın süre-
dir gemi işletmeciliği ve kiralaması yapmaktadır. Gemi Brokerleri Derneği’nin 
kurucu üyeleri arasında yer alan Pınar Kalkavan, derneğin Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’nı da yapmıştır.

PINAR KALKAVAN
H Kalkavan Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı

DOSYA

“Türk kiracılarımızla çalıştığımızda iki 
taraf açısından da karşılaşılan 
problemli bir durumu çözmek 

daha kolay oluyor.”
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Daralan pazar diliminde bizimle rakip 
değil  birlikten kuvvet doğar diye dü-
şünebilen Türk armatörlerle çalışmayı 
tercih ediyoruz.

Yabancı armatörler ile Türk armatörler 
arasında size göre bir farklılık var mı? 
Varsa nelerdir? Hangi grupla çalışma-
yı tercih ediyorsunuz?

Daha çok yabancı armatörle çalışma-

Kiracı brokeri olarak armatörleri stra-
tejik ortak olarak mı  yoksa rakip 
olarak mı görüyorsunuz? Bu görüşü-
nüzün taşıma sözleşmesi şartları ve 
navlun pazarlıklarına etkileri nelerdir?

Bünyesinde sadece  armatörlük bu-
lunan firmaları kendimize stratejik iş 
ortakları olarak görüyoruz ama arma 
törlükle beraber  brokerlik departmanı 
olan firmalara temkinli yaklaşıyoruz.

yı tercih ediyoruz.İstisnalar dışında 
özellikle Türk koster armatörleri bağ-
lantı sonrası direkt olarak müşterinize 
gidiyor. Avrupalı armatör ise aynı kira-
cının başka kanaldan yükü geldiğinde 
bizi uyarıyor.

Ayrıca, Türk armatörler yurt dışından 
gelen işlere daha düşük navlun ister-
ken aynı iş Türk brokerden geldiğin-
den daha yüksek navlun talep ediyor. 
Bunlar da tercihlerimizi doğal olarak 
etkiliyor.

Diğer en önemli sorun Türk KOSDER 
armatörlerden navlun komisyon tuta-
rını almakta zorlanmamız. 

Türk kuru yük filosunun siz ve kiracı-
larınız için stratejik bir önemi olduğu-
nu düşünüyor musunuz? Cevabınızın 
nedenlerini kısaca açıklar mısınız? 

Büyüyen ve yenilenen Türk  kuru yük 
filosu özellikle Karadeniz ve Akdeniz 
deniz yolu taşımacılığı için son derece 
önemli bir güç. Bunu hiç kimse yadsı-
yamaz. Mevcut  Türk kuru yük filosu 
biz kiracı brokerlerine özellikle kont-
rat bazlı işlerde her türlü talebe yanıt 
verme imkanı sağlıyor. Başarıya giden 
yolda bir çok araç kullanılır. Ve bu yol-
da biz Türklerin birbirimizle güvene 
dayalı iş ortaklığı yapmamıza ihtiyaç 
olduğunu düşünüyorum.

Adana doğumlu olan Gezicioğlu, Lise eğitimini Adana’da tamamladıktan 
sonra İngiltere’de master yapmıştır. 6 yıl süre ile çok uluslu bir firmada 
satış ve pazarama birimlerinde çalıştıktan sonra 2011 yılında denizcilik 
sektörüne adım atmıştır. 4 yıl bir armatörlük firmasında görev aldıktan 
sonra 1 yıl da Dubai merkezli bir firmada açık yük birimi müdürü olarak 
görev yapmış, 2008 yılında SFR Deniz Taşımacılığı adıyla kendi firmasını 
kurmuştur.

PELİN GEZİCİOĞLU
SFR Deniz Taşımacılığı ve Dış Tic.A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı

“Büyüyen ve yenilenen Türk  kuru 
yük Filosu özellikle Karadeniz ve 
Akdeniz deniz yolu taşımacılığı 
için son derece önemli bir güç.” 
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Kiracı brokeri olarak armatör broker-
lerini rakip olarak mı yoksa stratejik 
ortak olarak mı görüyorsunuz? Bu gö-
rüşünüzün taşıma sözleşmesi şartları 
ve navlun pazarlıklarına etkileri neler-
dir?

Armatörlerin pozisyonları piyasa ko-
şullarına göre farklılık gösteriyor. Şu 
dönem de bir nebze olsun daha ra-
hatlar ancak 2016 son derece sıkın-
tılı geçti. Aslında sıkıntının görünen 
yüzü daha çok ticaretteki zayıflama, 
ekonomideki çöküş, dünyadaki tüm 
ithalat ihracatı temelinden zayıflattı. 
Dolayısıyla ticaretin her kolu da ne-
gatif etkilendi. Durum böyle olunca 
armatörler düşen navlunlar ve azalan 
işlerden payını fazlasıyla aldı. Sabit, 
durdurulamaz giderlerin olması ar-
matörü zayıflatan en önemli unsur. 
Hele birde gemilerin hali hazırda kredi 
borcu varsa o zaman işler onlar için 
iyice içinden çıkılmaz bir hal alıyor. 
Klasik tabirle öyle yada böyle perva-
nenin dönmesi gerekiyor. Biz kiracı 
brokeri olarak genel durumun farkın-
dayız. Şirketimiz şu an ağırlıklı olarak 
kiracı brokerliği yapıyor olsada yakın 
geçmişte gemi işletmeciliği tecrübe-
miz de bulunuyor. Bu sebepledir ki 
yaklaşımlarımızda daha uyumlu, ılımlı 
olmaya çalışıyoruz.

Öncelikle bu piyasa bir dişlinin çark-
ları gibidir. Aynı işi yapıyor dahi olsak 
rakip diye adlandırılmak çok doğru ol-
maz. Piyasadaki her bir kişi ve faktör 
bizim stratejik ortağımızdır ve günü 
gelince birlikte iş yapacağımız kişi-
dir ki özellikle armatörler. Biz navlun 
komisyonu ile çalışıyoruz, armatörün 
kazandığı durumda para kazanıyoruz. 
Ne kadar çok kazandırabilirsek o ka

dar kazanıyoruz ama tabii ki denge-
leri çok iyi kurmak gerekiyor. Az önce 
belirttiğim gibi armatör kazancı üze-
rinden kazanıyoruz ancak armatöre 
kazandırmak için elimizde ki   kiracı-
larımızı da tutmak ve beslemek duru-
mundayız. Yani çok ince bir çizgide-
yiz. Navlun pazarlığını armatöre karşı 
dozunda tutmak, kiracılarımıza karşı 
ise rakamı minimize etmek işimiz. 
Durum böyle olunca karşılaştığımız 
pek çok zorluk oluyor bu dengeleri 
kurmak adına. Her şeye rağmen temel   
prensibimiz adil olmak. Elimizden 
geldiğince hem armatöre hem yük 
verene karşı adil olmaya çalışıyoruz. 
Bugünün piyasası biraz daha kiracı-
ya yönelik ama yarının ne getireceğini 
kimse bilemez. Tabi bu bizim taraftan 
olmaya çalıştığımız aksi yönde eleşti-
ri aldığımızda oluyor. Genele bakacak 
olursak sanırım piyasadaki çizgimiz 
net.

Yabancı armatörler ile Türk armatörler 
arasında size göre bir farklılık var mı? 
Hangi grupla çalışmayı tercih ediyor-
sunuz?

Elbette yabancı ve Türk armatörler 
arasında fark var.  En basında yaşa-
yışlarımız farklı.  Bir Alman armatö-
rüyle, Arap armatörüyle kıyaslana-
mayız. Her bir ülkenin, hatta her bir 
armatör firmanın Türk-yabancı fark 
etmez kendine göre çalışma tarzları 
var. Kimi bağlantı aşamasında titiz, 
kimi operasyon, kimi son derece mu-
hafazakâr, kimi bir o kadar rahat. Bi-
zim insanımızın Anadolu kökeninden 
gelen insaniyet unsuru var. Yük veren 
firma bile bir yana karşınızdaki insan-
la iletişiminiz, ona vereceğiniz güven 
ve tabii ki geçmişe dayalı tecrübele-
riniz Türk armatörle çalışmayı daha 
kolay hale getiriyor. Birde duygular 
var tabi ki.  Çok gerçekçi gelmeyebilir 
ama çalıştığınız kişi Türk ise karşılıklı 

enerjinizin tutması demek bağlantının 
yüzde 25’i demek. Bizim içinde önemli 
olan bu bir sonraki aşama için, iyi iliş-
kileri güvenle inşa edebilmek. Tercih 
diyebilir miyiz bilmem ama öncelik her 
zaman Türk armatörünündür. Onların 
da bizi tercih ediyor olması gerekiyor. 
Bulundukları pozisyon yada gemilerin 
özellikleri itibariyle Türk armatörleri-
miz gerekli avantajları sağlayamıyor 
olabilirler. Bu tür durumlarda doğal 
olarak zaman yabancı armatörler ile 
bağlantıları gerçekleştiriyoruz. Bu du-
rum daha çok   bizim tercihimizle de-
ğil armatörlerin pozisyonlarıyla ve işe 
olan ilgileriyle alakalı. Eğer aynı pozis-
yonda ve aynı koşullarda iki gemiden 
bahsediyorsak (genelde böle bir duru-
ma düşürmemeye çalışırız kendimizi) 
bu durumda tercihimiz genellikle Türk 
armatör ile çalışmaktan yana oluyor. 

Türk kuru yük filosunun siz ve düğer 
kiracılar için stratejik bir önemi oldu-
ğunu düşünüyor musunuz? Cevabınız 
ın nedenlerini kısaca açıklar mısınız?

Elbette Türk koster filosu son derece 
önemli. Türkiye’nin, 30 ülkeden oluşan 
dünya ticaret filosunda 14’üncü sıra-
da yer alıyor olması bu sorunun doğ-
rudan cevabı diye düşünüyorum. Kal-
dı ki Türk tonajlarının Akdeniz’den çok 
çıkmadığını ve bu sıralamanın dünya 
çapında olduğunu düşünürsek, böl-
gesel olarak yoğunlukların daha fazla 
olduğunu görebiliriz. Özellikle koster   
tonajlarında Karadeniz, Marmara, Ege, 
Akdeniz’de Türk armatörlerinin piya-
sa rakamlarına doğrudan etki edecek 
kadar güç sahibi olduğunu açıkça 
söyleyebilirim. Bu durumda arma-
törlerin bölgeyi çok iyi biliyor olması, 
yük vereni ve yükleyeceği malı tanıyor 
olması, limanlara hakimiyeti, sefer 
surelerini öngörebiliyor olması ve do-
ğal olarak tüm bu maddelerin navlun 
bedeline yansıması Türk armatörünü 
aranan ve tercih edilen yapıyor.

1984 istanbul doğumlu olan Özge Ekemen  Kozluca, akademik eğitimini 
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde  2007  yılında tamam-
lamıştır. Uluslararası deniz taşımacılığı sektöründe başladığı çalışma 
hayatına halen Ülgen  Denizcilik ve Lojistik  bünyesinde Broker olarak 
devam etmektedir.

ÖZGE EKEMEN KOZLUCA
Ülgen  Denizcilik ve Lojistik Brokeri
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HASAN OKTAY
Transatlantik Denizcilik Yönetim 

Kurulu Başkanı

Ekonomik ve politik gelişmeler 
karşısında Türk armatör ve 
kiracılarının konumları
Basit ve bilinen bir ekonomik teoriye 
göre fiyat; arz ve talebin dengesin-
de oluşan bir değerdir. Navlun da bir 
fiyatlamadır. Navlundaki talep diğer 
sektörlerden farklı olarak taşıma is-
teği ile olan DOLAYLI bir taleptir. Bu 
denge teorisinde, armatör ve kiracı 
değişik stratejiler kullanarak en büyük 
kârı hedeflerler veya ayakta kalmaya 
çalışırlar. 

Büyük tonajı kontrol eden Türk ar-
matörler kurum olarak oldukça genç 
sayılırlar. Aslında genç olmaları bu 
gelişmiş, matris yapıya sahip olan 
stratejilerin saptanmasında çok bü-
yük rahatlık sağlamakta. Geleneksel 
fakat gemi sayısı az olan armatör-
ler de genç aile üyelerini çok yüksek 
eğitimler verdirerek ve uluslararası 
konferanslarda söz sahibi de olarak 
kurumsal denizcilik yönünde ilerliyor. 
Armatörlüğü gelecek olarak gören şir-
ketler artık piyasaya giriyor, kâr ortak-
lığı veya tavan-taban sabit fiyat bazlı 
bağlantılar yapabiliyorlar. Armatörlü-
ğü geçici iş olarak görenler büyük filo-
lara sahip olsalar dahi (son 10 yılda bu 
filo oldukça büyüdü) bu stratejilerden 
uzaklar. Armatörlüğü kalıcı görmedik-
leri için araştırma ve geliştirme yerine 
maalesef konum korumayı seçiyorlar.

Tek yöneticiye tam teslimiyet, em-
peryal gemi işletme havuzlarına uzun 
dönem kiralar, yabancı brokerlere 
inhisari (exclusive) kalma veya tek 
kişiye tam bağlanma gibi yanlışlara 
düşmekteler. Sermaye gücünün kay-
bolması bir nesil sonrasını yok olma 
tehlikesi ile

karşı karşıya kalabilirler diye düşü-
nüyorum. Birkaç yeni fakat eğitimli 
armatör ise hem havuzlarda hem de 
spot piyasalarda gemilerini değerlen-
dirmekte. Bunların çoğunu uluslara-
rası konferanslarda devamlı görebil-
mek de çok sevindirici.

Türk kiracılar ise sektörde oldukça 
yeniler. Henüz kurumsallık için çaba-
lıyorlar. Çoğunun yükleri yabancı şir-
ketler tarafından taşınıyor. Kar marj-
ları çok düşük olduğu halde ekonomik 
konjonktürden dolayı büyük operatör-
lerin ilgi odağı oldular. Uzman kadro-
lara sahipler ve kıran kırana pazarlık 
yapıyorlar.

Son yıllarda kontrat veya uzun dö-
nem taşıma anlaşmalarına uzaklar. 
Stratejileri birkaç güvenilir operatörle 
birlikte çalışma ve en iyi navlunu ya-
kalama. Fakat bu anlamda nakit açlığı 
çeken Koreli operatörlerin mağdurla-
rından olmaları istenmeyen bir durum. 

Arz talep ibresi ise tersine bir eği-
limde. Türk kiracıların kurumsallaş-
ma hızlarını arttırmaları ve operatör/
armatörler ile uzun süreli stratejik 
ortaklıklar kurmaları gerektiğini dü-
şünüyorum. Bazı kiracılar ise opera-
törlüğe soyunmuş durumda ki bu da 
zayıf nakit akışı veya çok düşük kâr 
marjına sahip bir ticaretin zorlaması 
olabilir. Operatörlük oldukça riskli bir 
o kadar da zor bir sektör. Bu anlamda 
çok tecrübeli ve eğitimli bir kadro ge-
rektiriyor. Harcanacak zaman ve para 
da dolayısıyla oldukça büyük.

Handy size ve üstü tonajlarda Türk 
armatör ve kiracılar dünya kuru yük 
piyasasında yeni olmalarına rağmen, 
geçtiğimiz kırılgan ve kötü market 
şartlarında konumlarını korudukları-
na göre doğru stratejiler üzerindeler 
diye düşünülebilir. Daha çok dinamik, 
eğitimli genç girişimcilerin markete 
girmesi ile daha iyi konumlara geline-
ceğini düşünüyorum.
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Gemi sahipleri ve işleticileri, 
uyum çalışmalarına yardımcı 

olmak üzere, IMO Tip Onayına 
sahip 60’dan fazla balast suyu 

yönetim sistemi ve gelişim 
aşamasındaki birçok balast 

suyu yönetimi seçeneğine 
sahip olmakla birlikte 

önlerindeki en büyük zorluk 
ise, filolarının kendilerine 

özgü teknik ve operasyonel 
ihtiyaçlarını en iyi karşılayan 
sistemin nasıl seçileceğidir.

   Erken yenileme surveyi ve havuz bir 
çözüm müdür?

   Bayrak devletleri harmonizasyonu 
bozarak IOPP sertifikasını erkenden 
yenilerse zaman kazanır mıyım?

   Ne zaman nasıl BWM için başlangıç 
yapmalıyım?

   Sistemi seçerken nelere dikkat et-

meliyim? Tip? Marka? Fiyat? Ulusla-
rarası servis  ve yedek parça temini?

   BWMS montajında klas ve bayrak 
onay süreci nasıl olur?Ne tür modifi-
kasyonlar yapmalıyım?

   BWMS maliyetini gözönüne aldı-
ğımızda 20-25 yaşlarındaki gemiler 
için maliyet / kar  analizini nasıl 
yapmalıyım? 

SEYFETTİN TATLI
ABS Türkiye Ülke Müdürü

Bu konuda sanayiye destek vermek 
amacıyla American Bureau of Ship-
ping Balast Suyu Yönetim (BWM) 
Teknolojisi Değerlendirme bölümünü 
kurdu ve gemi klaslama da lider bir 
klaslama kuruluşu olmamızın  yanın-
da bu hizmet ile mevzuatla ilgili bilgi 
birikimimizi, Balast Suyu Yönetim Sis-
temlerine (BWMS) ilişkin tecrübeleri-
mizi ve bir gemi ya da filo için uygun 
olan en iyi çözümlerin neler olduğunu  
en hızlı ve adil bir şekilde belirleme 
ihtiyacını göz önünde bulundurarak 
çözümler üretmeye yardımcı olmaya 
çalışıyoruz. 

Bu vesile ile, ABS Türkiye olarak yurt-
dışından getirdiğimiz uzmanlarımızın 
eşliğinde 13 Aralık 2016’da Marriott, 
Asia Otel’de Ballast Suyu Yönetimi,  
IMO ‘daki regulasyonları değişimle-
ri ve liman devleti denetimleri gemi 
tutulmalarının gözden geçirildiği ol-
dukça yüksek katılımlı  bir seminer 
düzenledik.

8 Eylül 2017 tarihi itibari ile 400 Grt 
ve üzerindeki her gemide Balast Suyu 
Yönetimi uygulamasının mecburi ol-
duğu ve bu konuda IMO’nun şimdilik 
yeni bir uzatma vermesinin sözkonsu 
olmadığı göz önünde bulundurulursa, 
zamanın çok kısalması ve tip onaylı 
imalatçıların bile kısıtlı sayıda olma-
sı, US Coast Guard tarafından onaylı 
ekipmanların şu anda bir iki ile ifade 
edildiği bir ortamda seminer katılım-
cılarımızdan sıkça soruların başında;

Balast Suyu Yönetimi

Geldi-Gelecek Derken...
Armatöre Ağır Fatura
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Benzer sorulardan anlıyoruz ki sek-
törde bu konu halen net olarak otur-
mamış. Bu sebepten dolayıdır ki bizim 
görüşümüz ABS olarak BWMS Tekno-
lojisi Değerlendirme Hizmeti interaktif  
ve çok aşamalı bir süreç olup; uygu-
lanan teknolojiler, tasarım kabiliyetleri 
ve sınırlamaları, kurulum gereklilikle-
ri, güç sarfiyatı, işletme hususları ve 
ekipman kullanımına dair kısıtlamalar 
dahil olmak üzere BWMS ile ilgili kap-
samlı teknik ve performans veritaba-
nını daha ileri düzeye taşımayı sağlar. 

Bu durumda her bir gemi veya filonun 
balast operasyonlarının tam olarak 
belirlenerek  özel çözüm seti hazırlan-
malı ve  gemi sahiplerinin doğru karar 
alması için gereken ilgili bilgileri ken-
dilerine sağlamalıdır.

ABS, değerlendirme sürecinde:

    Gemi ve filonun yapısını, operasyo-
nel ve yaşam döngüsü bilgilerini de-
taylı bir şekilde gözden geçirir

   Uygun BWMS için bir ön liste hazır-
lamak için gemi sahipleriyle uygula-
nacak teknolojileri müzakere eder

   BWMS sınırlamaları nedeniyle ope-
rasyonel kesintileri azaltmak/en aza 
indirmek için belirli ticari modelleri 
etkileyen IMO, ABD Sahil Güvenlik ve 
bölgesel gerekliliklere ilişkin bilgileri 
saptar 

   Daha detaylı gözden geçirilecek uy-
gun sistemleri belirlemek için, başlan-
gıç çözüm önerilerine dayanan uygun 
BWMS sistemlerini gözden geçirir

   

  Uygulanan seçimlere ait tasarım ve 
operasyon detaylarını içeren bir ön 
rapor sunar

   Ön BWMS seçimlerinin her birine ait 
operasyonel hususları gemi sahipleri 
ve teknik ekip ile müzakere eder

   Gemi sahiplerinin ilk belirlenmiş olan 
çözüm önerilerinin toplam maliyetini 
karşılaştırmasına olanak sağlamak 
için, gemi veya filo bilgilerine dayanan 
işletme hususlarını özetler

    İşletme kısıtlamaları ile gemi ihti-
yaçlarını karşılaştırmalı olarak değer-
lendirerek ve karşılaştırmalı bir uy-
gunluk değerlendirmesi yapar

   Karşılaştırmalı uygunluk değerlen-
dirmesini içeren nihai bir raporu gemi 
sahiplerine ve işletmecilerine  sunar.

ABS Çevre Performansı; gemi ope-
rasyonları, mevzuat uyum ve balast 
suyu işleme teknolojileri alanında 
onlarca yıllık deneyime sahip çok di-
siplinli bir ekipten oluşmaktadır. Gemi 
tasarımı ve özelliklerine, ticari model-
lere ve mevzuat uyum gerekliliklerine 
ilişkin bu bilgi birikim ve anlayış, ka-
muya açık ürün bilgileri ve belgelen-
dirme kayıtlarına ve ayrıca özellikle 
bu hizmete yönelik olarak imalatçılar 
tarafından sunulan bilgilere dayanan 
tavsiye edilmiş seçenekleri sunmamı-
za olanak sağlar. Tabiki tüm bunların 
yanı sıra, öncelik gemilerin ve müret-
tebatın emniyetini korumak olmalıdır.
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İlker Asım Meşe
İLKFER Grup Yönetim Kurulu Başkanı

15.01.1956 Sinop-Ayancık doğumlu olan Asım İlker Meşe 
1973 yılında Kabataş Erkek Lisesinden mezun olduktan 
sonra aynı yıl Yüksek Denizcilik Okulu’nda eğitime devam 
etmiş ve 1977 de mezun olmuştur. Çeşitli firmalarda var-
diya mühendisi ve başmühendis olarak görev yapan Meşe 
1989 kendi firması olan İLKFER Grup şirketini kurmuştur. 
Grup şirketi bünyesinde çeşitli markalar ile sektöre katkı 
sağlamaktadır.

Su deyip geçmeyin!
İyi bir gemi sahibi veya işletmecisi, 
genellikle yakıtın en iyisini, yağın en 
kalitelisini seçerken gemisinde sürek-
li kullandığı su için herhangi bir de-
ğerlendirme yapmaz. Halbuki suyun 
gemi ünitelerindeki önemi tahminlerin 
çok ötesindedir. Suyun sistemde yap-
tığı korozyon ve kışır, son derece sinsi 
bir şekilde büyür. Suyun Ph Değeri

Su ile meydana gelen solüsyonlar asit, 
nötr veya alkali olabilirler. İfade ediliş 
şekli Ph dir. 0-14 arası skala üzerinde 
solüsyonlar içerisinde bir yere toplan-
mış hidrojen iyonlarının (H) logaritma 
ile ayrımının ölçülmesidir. Orta nokta 
7.0’dır ve nötr olarak ifade edilir. De-
ğer 7.0’ın altında ise ortam asidiktir. 
Değer 7.0’ın üzerinde olursa alkalidir. 
Ph’I ölçmek için elektronik ölçümler, 
renkli indikatör ve özel test kağıtları 
kullanılır.

Aşırı yağ-yakıt sarfiyatları, egzoz valf-
lerinin kırılması, layner, piston çat-
lamaları, turbocharger keyslerinde 
çatlamalar, istenilen makine perfor-
mansının elde edilememesi, makine-
de yanma eşitsizlikleri, kazanlarda 
aşırı sarfiyatlar, boru delinmeleri, ka-
zan yanmaları gibi nedenlerde birinci 
sırayı alır. 

Su kalitesi

Su tedavi programlarının başarısı su-
yun kalitesi ile doğru orantılıdır. Eğer 
her defasında distile su kullanıyorsa-
nız tedavi daha kolay olacaktır.

Fakat gemilerde distile su teknik se-
beplerden sık sık yetersiz kalır ve bu 
nedenle liman suyu kullanmak gere-
kir. Sahil suyu değerleri her liman için 
büyük değişiklikler gösterebilir.

Bununla ilgili en güzel örnek aşağıda 
yer alan şekilde görüldüğü gibi soğut

ma suyu devresindeki 1mm kışırın or-
taya çıkardığı ısı farkıdır.

Gemilerde istenilmeyen noktalara 
gelmeden önce çok basit önlemlerle 
bunların önüne geçilebilir. Bunun için 
iyi bir personel politikası, iyi bir kimya-

Bu yüzden tek bir program suyun 
içindeki minerallerin değerini uygun 
olarak ayarlayamaz. Kışır form mi-
nerallerin etkileri sistem içinde kabul 
edilebilen değerlerde muhafaza edi-
lirse etkileri minimum değerlere in-
dirgenir. Bu minerallerin değişimleri 
neticesinde oluşan kireç ve çamur dü-
zenli olarak ortadan kaldırılır. Burada 
kimyasal bir sihirbazlık yoktur. Sistem 
mekanik bir yardımcı olmadan bunu 
yapabilir.

270°C

570°C

70°C70°C

0,4 mm

6,4 mm

20,0 mm

40 lt

380 lt

900 lt

%4

%38

%90
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Kazanlarda Kışır Oluşumu 
ve Önlenmesi

Kazanlarda kışır (scale) oluşumunun 
ana nedeni suda çözünmüş maddele-
rin suyla temas halinde bulunduğu sı-
cak yüzeylerde ayrışarak çökmesidir. 

Kazanlarda kışırın önlenmesi için 
ideal yol, kalsiyum ve magnezyumun 
besleme suyundan tamamen berta-
raf edilmesidir. Buna rağmen kazan 
içerisine girmesi olası kalsiyum ve 
magnezyum için bazı katkı maddeleri 
kullanılarak bu minerallerin metal yü-
zeylerde çökmesi önlenir.

Dizel Soğutma Suyu 
Sistemleri

Birçok makine imalatçısı soğutma 
sisteminde distile su kullanımını tav-
siye eder. Ancak çoğu makine ve sa-
nayi tesisinde “Su Kalitesi” bölümün-
de anlatıldığı üzere liman suyu veya 
kuyu suyu kullanılmaya devam edilir. 
Modern dizel makineler ısı düşüşleri 
için düşük toleranslara sahiptirler. 

Pek çok raporda silindir kaverlerinin 
çatlaması, layer sızıntılarının sebebi 
bu sahalardaki depositlerdir. 

Maalesef sık sık yapılan kontrollerde 
insan gözüyle görülmeyecek özellik-
tedirler. Zira kışır, çamur ve oksit ta-
bakaları görülmez. Gerçekte 1mm’den 
az oluşan tabaka nedeniyle metaller 
ile ilgili çapraz eğrilerde çok büyük 
oynamalar ortaya çıkar.

Dizel Soğutma Suyu 
Sistemlerindeki Yağ Kirlilikleri

Genellikle ısıya aşırı duyarlı bölgeler 
kontrolün en zor olduğu alanlardır. 
Yağı sıkça kontrol ediniz ve yağlan-
mayı kısa sürede yok edin. Aşırı ısınan 
bölgelerde kontroller zordur. 

Yağ veya karbonize olmuş yağ filmi 
dramatik etkilere neden olabilir. Su 
içerisinde askıdaki katıların yağ formu 
ile ilişkisi için pek çok kimyasal te-
mizleme yöntemi vardır. Rezerve tank 
veya header tankta yağ gözükebilir 
ama periyodik olarak tekrar yağ gö-
rülmesi durunda müdahale gerektirir. 

Bir yağ kirliliği durumunda pahalı ta-
mirler, güç düşümleri veya aşırı sı-
caklık problemlerinin önlenmesi için 
acilen kirliliğin ortadan kaldırılması 
gerekmektedir. 

Buhar ve kondens suyu 
devrelerinde korozyonun 
incelenmesi

Buhar ve yoğuşum suyu devrelerin-
de korozyonun ana nedeni sistemde 
erimiş halde bulunan oksijen ve kar-
bondioksit gazlarıdır. Korozyonun en 
karakteristik özellikleri ise şöyledir.

Metal pittingi (metal yüzeyinin çiçek 
bozukluğu şeklinde görünmesi) ha-
linde olmakla birlikte, sistemin bir çok 
yerinde oyuklar ve kanal şeklinde ken-
dini gösterir. Genellikle pitting koroz-
yonunun ne oksijendir. 

Metal kalınlığının incelmesi (kağıt 
kalınlığına kadar inebilir) alt boru yü-
zeylerinde kanallar ve oyuklar tespit 
edilirse karbondioksittir.

Oksijen korozyonunun 
önlenmesi

Su ve buhar sistemlerinde koroz-
yonun ana nedeni su içerisinde çö-
zünmüş oksijendir. Korozyonla mü-
cadelede başarılı ancak sistemdeki 
oksijenin tamamen ortadan kaldırıl-
masıyla mümkündür. Kazan işletme-
ciliğinde besleme hattına konulan de-
gazorlerle suda çözünmüş oksijenin 
bertaraf edilmesi büyük oranda başarı 
sağlayabilir. İyi dizayn edilmiş ve uy-
gun çalıştırılan bir degazorda suyun 
içerisindeki çözünmüş oksijen yüzde 
97-98 oranında azaltılabilir. 
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Adam Yönetici
Dr. Mustafa Özel

İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi

Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi’nden 1980 yılında mezun olan 
Özel, bankacılık, dış ticaret ve sanayi sektörlerinde yönetici ve danışman ola-
rak çalıştı. Dergâh, İzlenim, Kayıtlar, İlim ve Sanat, İslam, Yedi İklim, İktisat ve 
İş Dünyası dergilerinde yazı ve çevirileri yayımlandı. Yeni Şafak gazetesinin 
kuruluşundan itibaren uzun süre köşe yazısı yazmıştır. Beykent Üniversitesi 
ve Fatih Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan Özel, Bilim ve Sanat Vakfı’nın 
kurucuları arasındadır. Halen İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim 
Bilimleri Fakültesi’nde ders vermekte, çeşitli kuruluşlara danışmanlık yap-
makta ve muhtelif yayın organlarında köşe yazarlığı yapmaktadır.

Lider-yönetici, bilge-kral yerine, 
bence iyi idarecilerimiz için “Adam 

Yönetici” tamlamasını kullanmalıyız.  
Piyasada el üstünde tutulan 

kitapların çoğunda lider-yöneticiler 
baş köşededir: Bill Gates, Steve 

Jobs ve daha niceleri. Fakat lider, 
Türkçe bir kelime değil. Onun yerine 
uydurduğumuz önder kelimesi de iş 
hayatında pek tutmadı. Önderi daha 

ziyade devlet adamları için 
kullanıyoruz. Ben lider-yönetici 

yerine adam-yönetici ifadesini öneri-
yorum. Üstelik adam, insanlığın atası 

Hz. Adem’e işaret ettiği için, aynı 
zamanda evrensel bir 

çağrışıma sahip.

Son yıllarda Türkçeye sayısız yöne-
tim kültürü kitabı çevrildi. Bunların 
birçoğu birbirinin tekrarıdır maalesef. 
Bir kısmının çevirmenleri ya yabancı 
dil bilmiyor, ya da kendi dillerini. Bu 
ithalat furyası, sanki bu topraklarda 
yönetimle, ekonomik veya siyasi ida-
re sanatıyla alakalı hiçbir şey söylen-
memiş hissini uyandırıyor. Oysa “kırk 
yıldır” ısrarla vurgulaya geldiğim gibi, 
siyasetname ve fütüvvetnamelerimiz 
tükenmez birer yönetim düşüncesi 
kaynağıdır. Bunlara halk şiirini de ila-
ve ediyorum. 

Yönetim kitaplarında liderliğin “sonuç 
alma” ile neredeyse özdeş olduğu sık 
sık vurgulanır. Gösterişten ziyade işe

Sümmani’nin işaret ettiği gibi, birçok yö-
netici yaptıkları faaliyetin nihaî amacını 
unutur. Marifet kervan düzmek değil, bir 
menzile varmaktır. Hayalen bir eve misafir 
olmak değil, bir güzele kavuşmaktır. “Abi 
Cimbom süper oynadı ama maçı Fener ka-
zandı!” Hatice’ye değil, neticeye bak!

Bu dörtlüğü yorumlamaya bile gerek yok. Her 
şey o kadar açık seçik söylenmiş ki! Bizde 
meslek fikri sanki derin anlamını yitirdi. 
Herkes, her şeyin erbabı geçiniyor. Oysa iş 
hayatına atılırken, mutlaka bir işte uzman 
olmaya; o işi en iyi yapan haline gelmeye 
gayret edin. Sonra iş büyüyüp de, yüzlerce, 
belki binlerce insanı istihdam eden bir ya-
pıya dönüşünce; yapmanız gereken, her işe 
karışmak değil, her işin uzmanını bulmaya 
çalışmaktır. Uzmanlığın uzmanı olun...

Sümmani, çoğu halk ozanları gibi, sözü 
dönüp dolaştırıp dünyanın faniliğine, gönül 
kırmamaya, son pişmanlığın fayda vermez 
olduğuna.. getiriyor. Bence adam yönetici-
ler de böye olmalı...

DERS 1: Sonuç odaklı ol!

Bir menzile başa kadar varmazsan
Sen o yola kervan olsan fayda ne
Bir dilberin sinesine konmazsan
Hayal ile mihman olsan fayda ne?

Ders 2: Uzman bulmada 
uzman ol!

Arabî Farisî dilin olmazsa
Bülbüle münasip gülün olmazsa
Asla bir meslekte elin olmazsa
Dava ile sultan olsan fayda ne?

Ders 3: Gönül yapıcı ol!

Çekme şu dünyanın endişesini
Temiz eyle kalbin her köşesini
Kem söz ile kırma gam şişesini
Kırıp sonra pişman olsan fayda ne?

önem verilmeli, “etrafa hava basmak” 
yerine, organizasyonun amaçlarına 
ulaşılıp ulaşılmadığı gözetilmelidir. Li-
der-yönetici yahut kulağınıza hoş gel-
diyse adam-yönetici, beraber çalıştığı 
insanları bir maceraya sürüklemeyen; 
belki sonuçta riskli fakat hesabı iyi ya-
pılmış bir işte, ustalıkla sevk ve idare 
edendir. 

Aşık Sümmani, 1860’ta Narman’da 
(Erzurum) doğmuş. Rivayet doğruysa, 
rüyasında görüp âşık olduğu Gülpe-
ri’yi bulmak üzere Kırım’dan Hindis-
tan’a kadar birçok ülkeyi dolaşmış. 
Meşhur Âşık Şenlik, Âşık Sezai ve Ni-
hanî ile çağdaş. Bir şiirinden çıkardı-
ğım üç kısa dersi paylaşıyorum:

KÖŞEKÖŞEKÖŞE
www.kosder.net44





Bülent Arslan
Arskom Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yanlış tercihler ağır 

faturalar doğuruyor
Haberleşme alanında yaptığı çalışmalar ile denizcilik sektörüne katkı sağlayan Arskom Şirketler Grubu Yönetim Kurulu 

Başkanı Bülent Arslan, gemilerde haberleşme alanında yapılan yanlış tercihlerin armatöre ağır faturalar olarak yandığına 
vurgu yaparak bu alanda yeniliklerin ve kolaylıkların takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Lise yıllarında Bafraspor’da başladığı 
futbol kariyerini Fenerbahçe genç ta-
kımı ve B takımlarında sürdüren Ars-
lan, ilerleyen yıllarda farklı bir sektörde 
olması gerektiğini hissederek elektro-
nik haberleşme alanında çalışmaları-
na başlamış. Aynı zamanda Yeditepe 
Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ola-
rak ders veren Arslan, haberleşmenin 
günümüzün olmazsa olmaz bir gerek-
sinimi olduğunu belirterek bu alanda 
yenilikçi olmak gerektiğini söylüyor.

Yabancı birçok firmanın Türkiye tem-
silciliğini yapan Arskom Şirketler Gru 
bu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent 
Arslan, aynı zamanda kendi firma-
sında da Ar-Ge çalışmalarını sürdü-
rüyor. Denizciliğe sunduğu hizmetle-
rin avantajlı yönlerinin oldukça fazla 
olduğunu, iletişimi kolaylaştırmanın 
yanında maliyetleri de düşürdüğünü 
söyleyen Arslan, “Bugün pek çok firma 
bu maliyetleri dikkatli incelememesi 
sonucu ağır faturalar ödüyor. Yenilik-
leri, gelişmeleri takip edip kendi ihti-
yaçlarına uygun haberleşme yöntem-
lerini firmaya kazandırması armatör 
firmalarını yüklü faturalar ödemekten 
kurtaracaktır” dedi.

Haberleşme alanında kendi firmasıyla 
sektöre katkı sağlamaya çalışan Ars-
lan, sektörün bu çalışmalara ilgisizli-
ğinden yakınıyor. 

Nerede Olursanız Olun

Arskom olarak 20 yıldır uydu tekno-
lojilerinde dünyanın denizde ilk uydu 
haberleşme operatörü olarak faaliyet 
gösteren Inmarsat’ın (International 
Maritime Satellite Organization) Tür-
kiye’de resmi çözüm ortağı olarak 20 
yıldır çalıştığını anlatan Arslan, bu 
birlikteliğini dünyanın en büyük servis 
sağlayıcısı Speedcast ve Telenor’un 

Denizcilik sektöründe yaptığı çalış-
maları anlatabilmek için seminerler 
ve konferanslar düzenlediğini belirten 
Arslan, “Maalesef sektör çok ilgisiz. 
Vakit ayırmıyorlar. Ben bu seminerler-
de haberleşme cihazlarını kullanarak 
detaylı bilgiler sunuyorum. Şirketler 
bu seminerlere vakit ayırmalı ve ilgi 
göstermeli” ifadelerini kullandı.

da sadece ülkemizde değil, bulundu-
ğumuz coğrafyadaki tüm komşu ülke-
lerde de yetkili kuruluşu olarak faaliyet 
gösterdiklerini belirtti. Inmarsat uydu 
haberleşme sistemlerinin 35 yılı aşkın 
süredir denizlerde varolduğunu dile 
getiren Arslan; “Teknolojiye yaptıkları 
yatırımlarla denizde, karada ve hava-
da haberleşmede en son teknolojileri 
sağladıkları gibi güvenlik açısından 
da dünyanın önde gelen kuruluşların-
dadır Inmarsat. Denizler üzerinde ke-
sintisiz hizmet veren tek uydu opera-
törüdür. Şu anda aktif 10’un üzerinde 
uydu ile kesintisiz ses ve data iletişimi 
sağlamaktadır. Dünyanın neresinde 
olursanız olun ne zaman ihtiyacınız 
varsa bulunduğunuz tekneden telefon 
açabilir veya internet bağlantısı kura-
bilirsiniz” dedi.
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Grup şirketler bünyesinde ar-ge ça-
lışmaları da yürüten Arslan, yerli do-
nanımların artmasına büyük önem 
veriyor. Yerli olarak üretilecek ürün-
lerin piyasada tercih edilir ürünler 
olacaklarına inandığını vurgulayan 
Arslan şöyle devam etti; “Devlet tara-
fından açıklanan çok önemli teşvikler 
var. Özellikle teknolojik ürünler konu-
sunda devlet büyük destek veriyor. 
Türkiye’de bir soket dahi üretseniz bir 
şeyler üretmiş olursunuz. Ve bu üret-
tiğiniz ürünlerin, yerli malı olduğu için 
diğer firmalarımız tarafından tercih 
edileceğine inanıyorum. Yerli üretim 
için bir yerlerden başlamak gerek. 
Bu işleri yapanların bizlerden bir far-
kı yok. Ben çocuklarımı da bu alanda 
yetiştirdim. Güçlü bir ekibim var. Sa-
vunma sanayinde hizmetler veriyoruz, 
Tarım Bakanlığı’nın balıkçıları takip 
etmek için kullandığı sistemler bizim 
tarafımızdan kuruldu. Bunların yanın-
da birçok tersane ile anlaşmalarımız 
var. Çalışmalarımızı yenilikçi bir anla-
yışla sürdürüyoruz.”

Sektörde 30 yıllık tecrübesi ile hizmet 
verdiklerini ve bütünleşik çözümler 
sunduklarını belirten Arslan, port-
föylerine 30 yakın bayrak devletinin 
AA (Hesaplaşma Otoritesi) yetkisinin 
yanında dünya üzerindeki 90 bayrak 
devletinin deniz araçlarının Inmarsat 
uyduları üzerinden haberleşmesinde 
PSA (Point of Service Activation) oto-
ritesi olarak yetkili olduğunu, böylece 
deniz taşımacılığı yapan kurumların 
gemilerinin haberleşme aktivasyonu-
nun Türkiye içerisinden yapabilecek-
lerinin altını çizdi. 

Uluslararası düzeyde hizmet verdik-
lerini ve satış sonrası hizmetlerini 
aksatmadan sürdürdüklerini dile ge-
tiren Arslan; “Uluslararası düzeyde 
hizmet verebilecek bir servis ağımız 
var. Dünyanın her neresinde olursanız 
olun olumsuz bir durumla karşılaştı-
ğınızda servis gönderiyoruz. Uydu ha-
berleşme işi yaptığımız için herhangi 
bir arıza durumunda gemiyi buraya 
getirin deme şansımız yok. Çok acil 
durumlarda belirli bölgelerde çalış-
tığımız servis firmaları mevcut, bazı 
durumlarda onları devreye sokuyoruz 
ve kısa sürede çözüm üretme yoluna 
gidiyoruz” dedi.

Yerli ürünlerin tercih edileceğine 
inanıyorum

Geminizi buraya getirin deme 
şansımız yok

Dünya üzerinde çok sayıda uydu mevcut. 
Uydular; uzaktan algılama uyduları (remote 
sensing) ve iletişim uyduları (communica-

tion) olarak ikiye ayrılır. İletişim uyduları 
uzayda kurulu dağıtım istasyonlarıdır. Bu 
istasyonlar, yeryüzünün bir noktasından 
gelen mesaj sinyallerini alır ve güçlendi-

rerek yine dünyanın başka bir yerindeki 
noktaya yansıtmak için kullanılır. Bu mesaj 
sinyalleri; telefon araması, televizyon prog-

ram görüntüleri veya internet bağlantısı 
olabilir. Uzaktan algılama uyduları ise özel 

bir amaca göre hazırlanmışlardır. Bunlar 
genelde alçak yörüngelerde seyreden uy-
dulardır. Hava hareketlerini bildiren, güçlü 
kameralarıyla harita yapımında kullanılan 
fotoğraflar çeken, casusluk amacıyla kul-
lanılan, deniz hareketlerini izleyen, birçok 

sanayi dalında bilgi toplayan ve astronomik 
çalışmalar yürüten uydular bu gruba girer.
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EMİN YAŞACAN
Kuzey Sigorta Brokerliği A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

1973 yılında Rize’nin Pazar ilçesi doğumlu olan Yaşacan, 
Artvin’in Arhavi ilçesinde başladığı eğitim hayatına Ankara 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Lisesi’nde devam etmiş 
ve Deniz Harp Okulu’nda eğitimini sürdürerek 4 yıl süreyle 
deniz subaylığı yapmıştır. Gemi Makinaları İşletme Mü-
hendisliği diplomasına da sahip olun Yaşacan, sigortacılık 
sektörüne kulüp sigortaları muhabirliği ve aracılığı yapan 
Vitsan’da başlamış ve 2006 Kuzey Sigorta Brokerliği adıyla 
kendi firmasının kurarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Havuz mu? 
Sabit mi? Problemi

Gemi işletme rizikolarını üzerine alan 
düzinelerce sigorta ürünü içlerinde 
en göze çarpan tekne makine ve P&I 
kulüp sigortaları; dünyada sigortanın 
yerleşmesinde kaynak sigortalarıdır 
ve artık işletme ile bilançolar açısın-
dan iç içe geçmiş durumdadır. Bir 
işletme istediği kadar sigorta alabilir 
ama karlılık hesabında sigorta kalem-
lerinin işletme masraflarının yüzde 15 
ini geçmeyecek şekilde ayarlamalıdır. 
Özellikle finans kurumlarının talepleri 
zorlaması ile başta gelir kaybı (Loss 
Of Hire - LOH) olmak üzere diğer si-
gorta ürünleri de alınmalıdır elbette 
ama pazarlık gücüyle elden geldiğince 
sayısı artırılmalıdır. 

Hangi P&I kulübü seçilmeli sorusu, 
armatörlerimizin her yıl karşılaştığı 
önemli kararlardan biri olarak dur-
maktadır. Her ne kadar artık yenileme-
ler neredeyse Ekim ayında yapılmaya 
başlansa da 20 şubata kadar vaktimiz 
var sayılır. Bazen hasar yokken bir 
an önce yapılması, eğer varsa sonu-
na kadar bekleyip pazarlığa devam 
edilmesi salık verilir. Aşağıda hangi 
parametrelere göre P&I sigortacısı se-
çilmelidir sorusunu cevap arayacağız. 

Dünya filosunun neredeyse yüzde 90’ 
ından fazlasını sigortalayan havuz 
kulüplerine kısa bir bakış atmaya çalı-
şacağız. Havuz kulüplerine mutuel ya 
da tekafül sigortaları da denilebilir ki 
dinimize de uygun en İslami sayılacak 
sigorta türüdür. Burada işleyişine faz-
la girmeyeceğiz. 

Kapsam limitleri yoktur, milyar dolar-
lar seviyesindedir. Sabit prim sigor-
tacıları ise maksimum 1 milyar dolar 
sağlayabilirler. Havuz kulüpleri üyele-
rinin yıl içinde değişiklik gösterebile-
cek aidatlar (prim) ile işletilirken sabit 
kulüplerde bir yılda ödenecek prim 
bellidir. Sabit kulüpçüler belli bir tonaj 
ve sefer sahası limiti varken havuz ku-
lüplerinin yoktur. 

Bu aylarda güncel olan P&I sigortala-
rında sigortacı seçiminde özellikle

dikkat edilmesi gereken en önemli hu-
sus devamlılık olmalıdır. Tekne maki-
ne sigortasında hasar kaydı ne olur-
sa olsun her yıl her kuruşuna kadar 
çeşitli sigorta kuruluşlarından teklif 
alınmalıdır elbette, yalnız P&I sigorta-
sı artık nerdeyse işletme ile iç içe geç-
tiğinden dolayıdır ki alternatiflere ka-
pıyı kapatmadan mevcut sigortacı ile 
en iyi şartlarda yenileme yapılmalıdır. 
Bu kapsamda filonun hacmine göre iki 
adet sigorta şirketi arasında paylaşım 
yapılabilir. 
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Bu arada değişen piyasa şartları so-
nucu hangi P&I kulübü sisteminde 
olunması gerektiğine başta karar 
vermek gerekmektedir. Alışılageldik 
havuz sisteminde çalışan kulüpler mi, 
yoksa sabit prim sisteminde çalışan 
P&I kulüpleri mi? En başta bu noktada 
karar verilmesi gerekiyor ve brokerini-
ze çok görev ve sorumluluk düşmek-
tedir. Sabit prim sistemi ile çalışan 
P&I kulüplerinin elbette ki ilk gayesi 
kar amacı gütmektir, elbette ki havuz 
kulüpleri de kar amacı gütmektedir, 
ama ideal olarak öncelikli gayeleri kar 
amacı gütmek değildir. Bilindiği üzere 
havuz kulüpleri armatör üyelerinden 
oluşan yönetim kurulu üyeleri bulun-
makta ve kulübün sevk ve idaresinin 
dışındaki kritik konularda onların olu-
ru alınması gerekmektedir. Özellikle 
kapsama noktasında gri bölgede ka-
lan hasar dosyalarında her ne kadar 
işletmeciler tavsiye de bulunsa da son 
söz yönetim kurulundadır. 

İlk akışta sabit prim sisteminde ça-
lışan kulüp sigortacılarının servis 
kapsamı daha dar olması gerektiği 
düşünülür. İlginçtir bazı sabit prim si-
gortacıları birinci sınıf bir havuz kulü-
bünden de daha kaliteli bir hizmet ve 
kapsam sunabilmektedir. Bazı havuz 
kulüplerinde kapsama konusunda sı-
kıntı çekilirken bazı sabit primciler ise 
beklenmedik kapsamalar sağlayabil-
mektedir. Bunun bir sebebi de elbette 
ki rekabetin fazlalaşması olabilir. 

Havuz kulüplerinde ise prim (aidat) 
rakamından çok kasalarındaki (free 
reserves) serbest paranın üye tonajı-
na olan oranıdır. Ayrıca bakılması ge-
reken konu ise tahmini ilave prim ile 
gerçekte çıkan primin birbirlerine olan 
uyumudur. Nihai olaraksa ayrılış ai-
datları miktarlarında kulübün perfor-
mansı hakkında bir fikir verebilir. Ay-
rılış aidatları ne kadar az ise kulübün 
finansal durumu, kalitesi ve kendine 
olan servis güvencesi o kadar iyidir. 
Bazı kulüplerin ayrılış aidatı bile alma-
ya tenezzül etmemesi dikkat çekicidir. 
Bütün bu bilgiler devlet sırrı olmayıp, 
igpandi.com dan veya brokerinizden 
rapor olarak alabilirsiniz.

Tanker işletmecilerimiz ve bazı yolcu 
gemilerinin maalesef havuz kulüple-
rinden başkaca da çalışma fırsatları 
da pek yoktur ama onlarda rekabeti 
birkaç P&I kulübüne dağıtarak sağla-
yabilmektedir. Her ne kadar havuz ku-
lüpleri çoğunlukla öcü gibi gösterilse 
de (kartel vs) dünya filosunun yüzde 
90’ından fazlası havuz kulüpleri tara-
fından sigortalanabilmekte ve ulus-
lararası ticaretin mal değiş tokuşun 
sağlanmasında önemli bir rol oyna-
maktadırlar. Bu sistemin bozulması 
ticaretin kurallarının yeniden sağ-
lanması demektir ki, bu pek olasılıklı 
görünmüyor, zira bu sistemi 150 yılı 
aşkın bir sürede gene medeniyet evir-
terek ortaya çıkarmıştır. Sürekli olarak 
ta evirilmeye de devam etmektedir. 

Havuz kulüplerinde hiç aklınıza gel-
meyecek dosyaları gün gelir kapsama 
altına almış olabilirler. Sorun sigorta-
cınıza; Gürcistan limanlarında kesilen 
seyir ihlali haracı kulübünüzce kapsa-
ma altında mı değil mi? Kulübün ka-
litesi hakkında çok önemli bir işaret 
verecektir.  

En önemli seçim kriterlerinden biri de 
sigortacının ülkemizdeki devamlılığı-
dır. Naçizane görüşümüz ülkemizde 
havuz kulüplerinden birinci lig Stan-
dard, UK P&I, Gard, North of England 
ve London Kulüplerinden oluşurken, 
sabit prim kulüplerinde ise Lodes-
tar, Hanseatic, Hydor ve en son milli 
oyuncumuz Turk P&I öne çıkmaktadır. 
Ve tabii ki de Kuzey Marine! 

Hangi P&I kulübü seçilmeli 
sorusu, armatörlerimizin 

her yıl karşılaştığı önemli 
kararlardan biri olarak 

durmaktadır. 
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Bu bayrak 
çekilmez mi?
Türk armatörü gemisine kendi bayrağını çekmekle her zaman gurur duymuştur. Hatta bu konuda bazen 
“şövalyelik” raddesinde cefakâr da olabilmektedir. Fakat yakın zamanda Türk bayrağına gemi kaydettirmeye 
azmetmiş tüm Türk armatörleri bizzat müşahede etmişlerdir ki, Türk bayrağı çekme prosedürü Türk 
bayrağına gemi kaydedilmesini zorlaştırmakta ve yer yer de uluslararası gemi alım-satım iş akışına aykırı 
bir mantıkta ilerlemektedir.

Evvela Türk Uluslararası Gem Sicili’ne 
(TUGS) gemi kayıt prosedürünü ince-
lersek:

   İsim alınması ve tescil için TUGS’un 
bulunduğu İstanbul Liman Başkanlı-
ğına iki kere, 

   2581 sayılı kanuna göre ithalatta 
vergi istisnası için, CLC bunker serti-
fikası için ve TONNAGE sertifikası için 
Gemi Sörvey Kurulu’na üç kere, 

   MMSI, Inmarsat ve Call Sign için 
akabinde de Telsiz ruhsatı için Sefa-
köy’de bulunan Kıyı Emniyeti Telsiz 
Müdürlüğü’ne iki kere,

   Geminin bulunduğu gümrüğe yakın 
bulunan gümrük müdürlüğüne en az 
bir kere, 

   Geminin bulunduğu liman başkan-
lığına da en az iki kere fiziken gitmek 
gerekmektedir.

  

   Tüm prosedürlerle beraber en az 12 
dilekçe yazmak, 4 taahhütname hazır-
lamak gerekmektedir.

   Ne tezattır ki harçları ödemek için 
C kodu e-devletten zahmetsizce alın-
maktadır, fakat ödemeler Halk Bank 
şubelerinden elden yapılmaktadır ve 
bu çağda elektronik tahsilat mümkün 
olmamaktadır.

   TUGS’a gidene kadar GSK, Gümrük, 
KEGKİ defalarca ziyaret edilmek zo-
runda kalınmaktadır, TUGS’da tesicl-
den sonra gümrük hariç tüm bu ma-
kamlar baştan ziyaret edilmektedir.

   Ayrıca bir A makamının bir işlemi 
gerçekleştirmek için istediği belge 
başka bir B makamının A makamdan 
istediği bir belge olabilmektedir. (Ör-
nek: İthalat öncesi ÖZET BEYAN için 
gümrüğe baş vurulduğunda gemi tas-
diknamesi ve denize elverişlilik belge-
si istenmektedir, prosedür gereği ge

minin ithalatı olmadan ise bu belgeler 
zaten verilmemektedir.) 

   Gümrük prosedürü esnasında özet 
beyanla beraber demirbaş listesi, ge-
miye gümrük memurlarının çıkması 
gibi son derece çağ dışı uygulamalar 
yapılmaktadır.

  Gemisi Türkiye’de olan armatörün, 
gemisini yurt dışında teslim alan ar-
matörden daha avantajlı olması ge-
rekirken, alacağı gemi Türkiye’de olan 
geminin işi daha uzun sürmektedir.

Görüldüğü gibi bu prosedür son derece 
uzun ve gereksiz vakit kayıplarına gebe, 
hatta memur ile vatandaşı sıkılıkla karşı 
karşıya getirmeye müsait bir prosedürdür. 
Konuya vakıf birisi, bu prosedürle bir gemi-
yi almanın zorluklarını bilmesine rağmen 
Türk bayrağında inat ediyorsa, gerçekten 
övgüyü hakketmektedir, çünkü yabancı 
bayraklarda prosedürlerin ne kadar hızlı ve 
sorunsuz olduğu ortadadır. Bu prosedürler-
le devam edildiği sürece Türk armatörü ya-
bancı bayrağı tercih ettiği için suçlanamaz.

1983 yılında İstanbul Denizcilik ve Su Ürünleri Anadolu Meslek Lisesi 
Güverte Bölümünden mezun olan Recep DOĞRUL, 1983-1993 yılları ara-
sında çeşitli armatör firmalarında zabit ve kaptan olarak görev yapmış, 
1993-2005 yılları arasında MTA Genel Müdürlüğü’ne ait MTA SİSMİK-1 
araştırma gemisinde çalışmıştır. 2005-2011 yılları arasında çeşitli de-
nizcilik firmalarında DPA, CSO, Operasyon ve Personel Müdürü olarak 
görev yapmış, 2012 yılı Ocak ayından bu yana ORAS Denizcilik bünye-
sinde DPA&CSO olarak görev yapmaktadır.

KÖŞE

RECEP DOĞRUL
DPA-Yetkilendirilmiş 

Kişi, CSO-Şirket 
Güvenlik Zabiti
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Ayrıca şöyle bir senaryo 
düşünelim:

   Üzerinde bir Kore bankasının ipoteği 
olan yabancı bayraklı bir gemi, Singa-
pur’da TUGS’a ithal edilecek olsun. 

   Gemiyi alacak olan Türk armatör de 
Türk bayraklı gemiye ipotek koymayı 
kabul etmiş olan bir Alman bankasın-
dan kredi alacak olsun.

   Gemi alım-satımının tamamlandığı 
ve ipoteklerin karşılıklı çözülüp bağ-
landığı closing esnasında tüm işlem-
lerin tamamlanması, alınan gemi bir 
sicilden terkin edilirken, ipoteklerin 
fekki, öteki sicile girerken de yeni ipo-
teğin tescili gereklidir.

    Bu yüzden closing masasında bir 
ta Kore bankası parayı almadan ipote-
ği kaldırmaz, Alman bankası da ipotek 
tesis edilmeden parayı serbest bırak-
maz. 

   Bu yüzden closing masasında bir ta 
raf tarafından imzalanmış, noterden 
tasdik edilmiş ve apostil vurulmuş 
satış senedi (Bill of Sale, BoS) olması 
gerekmektedir. Fakat Bill of Sale her-
hangi bir şekilde closing’den önce alı-
cıya verilmez. 

     BoS olmadan gemi sicile tasdik ol-
mayacağından, Alman banka Türk si-
cilinde ipotek koyamaz ve dolayısıyla 
parayı serbest bırakamaz.

   Burada sorun uzun gümrük pro-
sedürü gibi gözükmektedir. Satıştan 
önce BoS temin edilirse ve yeminli 
tercümesi yapılırsa ancak bu şekilde 
gümrük işlem yapmaktadır. Bu pro-
sedür de tüm evraklarla beraber 2-3 
günü bulmaktadır.

Üstüne üstlük bir de sorumsuz güm-
rük personelinin, üstüne vazife olma-
dan kendisine teslim edilen noter tas-
dikli evrakları sorgulayarak geminin 
gerekirse haftalarca bekletilmesini 
istemeleri armatörleri sıkıntıya sok-
maktadır.

Prosedürün baştan gözden 
geçirilerek,

   Dilekçelerin ve ödemelerin mümkün 
mertebe çevrim içi hale getirilmesinin 
sağlanması,

   GSK ve TUGS’un aynı binaya taşın-
ması,

   Gemi gümrük işlemleri için başlıca 
liman başkanlıklarına veya en azından 
TUGS’un bulunduğu liman başkan-
lığına bir gümrük şubesi açılması ve 
tamamen bu işlemlerin yapılması için 
organize olunması, aynı gün içerisin-
de geminin ithalinin gerçekleşmesi, 
gümrüklerin gemi işlemlerinde insi-
yatifi liman başkanlıklarına bırakması,

   Aynı şekilde Kıyı Emniyeti Kurtarma 
İşleri’nin işlemlerini hızlandırmak için 
de benzer bir çözüm sağlanmalıdır. 
KEGKİ işlemeleri ve evrakları liman 
başkanlığına da teslim edilebilmekte-
dir fakat işlem gereksiz biçimde uza-
maktadır. Bunun çözülmesi

   Özetle Türk bayrağına geçiş prose-
dürü için yabancı bayrakların prose-
dürleriyle rekabet edilmeye çalışılma-
sı elzemdir.

Türk bayrağı dalgalandırmaktan gurur 
duyan Türk armatörüne, Türkiye’ye 
gemi kazandıran armatöre layığıyla 
davranan milli bilinci yüksek memur-
lar tarafından hizmet verilmelidir.

 “Özetle Türk 
bayrağına geçiş prosedürü için 

yabancı bayrakların prosedürleriyle 
rekabet edilmeye çalışılması elzemdir.”
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2016’da Aramızdan 
Ayrılanlar
Geride bıraktığımız yıl deniz ticare-
ti adına geride kaldığı için hiç üzül-
mediğimiz bir yıl olmaya namzet bir 
yıldı. Hatta bu konuda 2008-2009 
dönemi ile yarışacak bir yıldı 2016. 

Kendisi gibi yıllarla bir daha görüş 
memek dileğiyle 2016 yılını uğur-
luyoruz… Bu arada geçen yılın hem 
gemi hurda sanayii hem de bölgede-
ki koster 

arzı ile ilgili etkilerini incelemek üzere 
ISTFIX, Gemi Geri Dönüşüm Sanayii 
Derneği’nin (Gemisander) KOSDER 
için temin ettiği verilere dayanarak 
bir analiz  hazırladı.
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Buna göre Aliağa bölgesin-
de hurdaya çıkan 1.000-
12.000 dwt’lik kuruyük/
genel kargo tipi koster gemi 
tonajı 2015 yılına göre yüz-
de 10,6 arttı, buna rağmen 
hurdaya çıkış hızı son 6 yılın 
en yavaş ikinci yılını kaydet-
ti. 2011’de 750.000 dwt’lik 
214 koster hurdaya çıkar-
ken, 2016’da 176.000 dwt’lik 
52 adet koster hurdaya 
çıkmış bulunuyor. Bir önceki 
sene ise toplamda 160.000 
dwt’lik 40 koster Aliğa’da 
hurdaya ayrılmıştı.

Son altı yılda hurdaya çıkan 
segmentler incelendiğinde 
ise tonaj olarak en faz-
la kosterin 3.000-4.000 
dwt segmentinde olduğu 
görülmekte. Bunu 2.000-
3.000 dwt ve 8.000-9.000 
dwt segmentleri izlemekte. 
Sadece 1.000 ila 5.000 dwt 
segmentinde son altı yılda 
toplam hurdaya çıkan gemi 
sayısı 471, toplam tonaj ise 
1,3 milyon DWT

Hurdaya çıkan kosterlerin 
ortalama yaşı ise 2016 senesin-
de 35.9 oldu. Bölgedeki koster 
hurdaya çıkış yaş ortalaması 
2011’de 37’nin üstündeyken, 
halihazırda 35-36 yıl seviyele-
rine düşmüş durumda. Yine de 
koster hurda yaşı dünya kuru-
yük hurda yaş ortalaması olan 
25-26 yılın çok üzerinde. 
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Deniz Endüstrisi
Yakup Korkmaz

Denizin, Deniz Endüstrisi’nin, 
Denizci Olmanın Önemi 

Başlangıçta konunun önemini tam 
anlamı ile gözler önüne serebilmek 
için şu cümlenin söylenmesi uygun 
olur: Deniz endüstrisine gereken 
önemi vermeden yükselebilmiş hiçbir 
ülke yoktur.

Deniz endüstrisi, ana paydaşları da 
birer dev endüstri olan, dalları ve bö-
lümlerine önem verildiğinde bir ülkeyi 
peşinden sürükleyebilecek güce sahip 
tek endüstridir. Bunun geçmişte sayı-
sız örnekleri görülmüştür. Gelecekte 
de böyle olacağı açıkça belli iken ül-
kemizde fark edilmemiş olması, bir-
kaç cılız ses dışında konunun hiçbir 
zeminde dile getirilmemesi bizim için 
telâfisi zor zaman kaybına yol açmak-
tadır. Bu nedenle aşağıdaki yazıda de-
nize, denizciliğe, sözün kısası ‘deniz 
endüstrisi’ne geçmişten günümüze 
gereken önem ve özenin gösterilme-
miş olmasının ülkemize kaybettirdik-
lerine ve bu ihmâlin günümüzde de 
sürdürülme eğilimine kuvvetle vurgu 
yapmak için alışılagelen biçimlen-
dirmeden ödün verileceği, mantıksal 
sıralamanın dışına çıkılacağından lüt-
fen okurken hissedeceğiniz aksaklık-
ları göz ardı ediniz.

Türk Deniz Gücü’ne Atfedilen 
Önemin Gerekliliği 

Yeryüzünde ilk insanın görünmesi ile 
ilk örtündüğü zaman arasındaki süre 
için bilim çok şey söyleyememektedir. 
Ancak önceden beri bizlere öğretilen 
‘incir yaprağı ile örtünme’ 

insanoğlunun bir eylemini simgeler: 
Elini uzatmış ve bir yaprak kopararak 
bunu kendisi için kullanmış, örtün-
müştür. Başka bir açıdan bakıldığında 
(belki de) utanma duygusunu giderme 
ihtiyacı insanoğluna bu eylemi yaptır-
mıştır. Bunun bir üretim eylemi olduğu 
kolayca söylenebilir. 

Basitçe günümüze gelene kadar insa-
noğlu ihtiyaç duyduklarını ya kendisi 
üretmiş veya üreten başkalarından 
almıştır diyebiliriz. Kısaca, insanoğlu 
nitelikli ve rahat bir

yaşam için gerekenleri elde ederken 
değer denen soyut bir ölçü ile kıymet-
lendirme yaparak karşılıklı mal alıp 
vermeyi, ticareti, karşılıklı alışveriş ile 
birlikte yaşama gereğini eşzamanlı 
keşfetmiştir. Alışveriş, günlük yaşamı 
kolaylaştıranlardan eksik olanların gi-
derilmesi yöntemi, birlikte yaşama ise 
alışverişin kaçınılmaz sonucudur. Bir 
alışveriş türü olan ticaret yaşamın te-
melinde yer alır. Ticaretin kelime anla-
mı TDK sözlüklerinde kısaca kâr elde 
etmek amacıyla yapılan alım satım 
etkinliği olarak verilir. 
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Ticaret ve kâr kavramları ile birlikte 
insanoğlunun yüksek ruha ait bazı 
değerleri de hesaba katması gereği 
vardır. Fakat bazı anlar, kutsallığın göz 
ardı edildiği durumlar ortaya çıkar. 
Böyle durumlarda insanoğlu payla-
şımdan kaçar, diğer insanın kârına 
göz diker ve savaşlar çıkar. İstisnasız 
tüm savaşların nedeni ticaret ve kâr 
kavramları ile doğrudan ilişkilidir. Hâl 
böyle olunca kendinizi savunmanız 
kaçınılmaz olur. Çünkü kimin ne za-
man kârınıza tasallut edeceğini kes-
tirmeniz mümkün değildir. O hâlde her 
an kendinizi savunmaya hazır olmanız 
gerekir. Yâni basit ifadesiyle, günlük 
yaşamınızı kolaylaştıran etkenler her 
zaman başkalarının dikkatini çeker. 
Siz de onları saklayıp korumak zorun-
da kalırsınız. 

İnsanın sevdikleri ile birlikte üzerinde 
yaşadığı, kültürünü oluşturduğu top-
rak parçası yurdudur, vatanıdır. Bir 
önceki birkaç cümle ile basitçe ilişki-
lendirilirse, yurt, saklanılan ve korunu-
lan yerdir. 

Konusunda söz söylemeye yetkin in-
sanlar saklanan şey korunmaya muh-
taçtır, adil dağıtılan şeyin korunmaya 
ihtiyacı yoktur deseler de insanlık 
tarihine bakıldığında bunun böyle ol-
madığı gerçeği açıkça ortadadır. Ya 
dağıtımda bir sorun vardır ya da adil 
dağıtım denince her insan aynı anla-
mı çıkarmaz, anlamaz. Savaş ile barış 
süreleri karşılaştırıldığında savaşla 
geçen sürenin barışla geçen süre ya-
nında çok büyük olduğunu tarihçiler 
söylerler. Çağdaş gelişmişlik düzeyi-
nin üzerine çıkma arzusunun gerçek-
leşmesi için yurtta barış, evrende ba-
rış ilkesine uymalı, barışı sürdürmek 
için de savaşma yeteneği ve savunma 
gücü her an en yüksek düzeyde tu-
tulmalıdır. Bir ülkenin savunma gücü, 
yerküredeki konumuna bağlı olarak 
farklı alanlarda geliştirilebilir. Ancak 
bizim gibi yurdu (Tanrı’nın hediyesi) 
deniz ülkesi olanların diğer savunma 
güçlerinden daha fazla deniz gücüne 
önem vermeleri gerekir.

yadsınamayan deniz gücünün de yüz-
yılın ilerisine taşıyacak çalışmalarla 
geliştirilerek büyütülmesi için tek çı-
kar yoldur. Deniz endüstrisine bir kez 
gereken önem verilirse, tüm diğer en-
düstrilerin de yükselişe geçtiği görü-
lecektir. 

Deniz Endüstrisi ve Diğer 
Endüstriler 

Yâni deniz endüstrisi bu kadar önem-
li de ...... endüstrisi önemli değil mi? 

Zaman zaman birileri tarafından 
amacının dışına çıkan bu sorunun ne 
kadar anlamsız ve içi boş olduğunu 
aşağıdaki satırları okudukça göre-
ceksiniz!

Elbette başka endüstriler de vardır. 
Zaten bizim savımız ülkeyi bir bü-
tün olarak ele alıp her bir endüstrinin 
birbirine bağından bahseder. Elbet-
te başka endüstriler üretim yapacak 
ki, deniz endüstrisinin önemi vur-
gulanabilsin! Üretip satacak malınız 
yoksa hep başkasının malını, onların 
koşullarını karşılayarak taşırsınız. Bi-
zim vurgulamaya çalıştığımız deniz 
endüstrisinin ülkemizde öneminin 
yokmuş gibi görünmesi, sonuçlarının 
neden olduğu felâketin fark edilme-
mesidir. Sonucun bir felâket olduğu 
endüstriye önem verildiğinde elde 
edilecekler, diğer bir deyişle hâlen yi-
tirmekte olduklarımıza baktığımızda 
açıkça görülmektedir. 

Diğer endüstrilerin sorunlarını mutla-
ka kendi paydaşları dile getirmektedir. 
Şurası asla gözden kaçırılmamalıdır: 
Deniz endüstrisinin geliştirilmesi yal-
nız iktisâdi bir konu değil, diğer en-
düstrilerin kazandırdıklarının korun-
ması için artık olmazsa olmazlığı 

Nedir Deniz Endüstrisi’nin 
Diğerlerinden Farkı?  

Türk Deniz Gücü ve Türk Deniz En-
düstrisi cümleleri birbirinin içine gir-
miştir. Deniz endüstrisi, deniz gücü-
nün teknik adıdır. Geçmişten gelen 
ve aşağıda amacın belirsizliği başlığı 
altında değineceğimiz nedenlerle biri 
diğerinden ayrılmaya çalışılmış, an-
cak başarılamamıştır. Bu yazıyı oku-
yor olmanız bunun farkına vardığımızı 
göstermektedir. Deniz endüstrisi, her 
şeyin enerji olduğu günümüzde hem 
sonsuz enerji kaynağı hem de mevcut 
enerjiyi en iyi kullanma alanıdır. Yalnız 
‘taşımacılık’ ve ‘enerji tasarrufu’ ele 
alındığında bile deniz endüstrisinin 
mevcut enerji kaynaklarının en tasar-
ruflu kullanıldığı yer olduğu görülür. 
İnsanından ham petrolüne, en düşük 
enerji ile en çok yük ancak deniz yolu 
ile taşınabilir. Başka hiçbir yolla ve 
hiçbir araçla bu kadar az enerji kul-
lanarak taşıma yapamayacağınız gibi 
denizden başka hiçbir yerden bu ka-
dar ucuz enerji elde edemezsiniz. 

“Deniz endüstrisine bir kez 
gereken önem verilirse, 

tüm diğer endüstrilerin de 
yükselişe geçtiği 

görülecektir. “
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Barbaros Denizcilik Kulübü, 
2. Ulusal Barbaros Denizcilik 

Kongresi’ne hazırlanıyor
Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Yüksekokulu öğrencileri tarafından Kurulan Barbaros Denizcilik Kulübü, Mayıs 2015 tari-

hinde ilkini düzenledikleri Ulusal Barbaros Denizcilik Kongresi’nin ikincisini düzenlemeye hazırlanıyor

2015 yılında 1.’si gerçekleştirilen ve 
sektörün birçok kesimini bir araya ge-
tiren Ulusal Barbaros Denizcilik Kong-
resi’nin ikincisini bu yıl düzenlemeyi 
planlayan Barbaros Denizcilik Kulü-
bü çalışmalarına başladı. Sektörün 
önemli isimlerini öğrenciler ile buluş-
turmayı amaçlayan Kongrenin ikincisi 
bu yıl Mayıs ayında düzenlenecek.

Kongrede; kamu ve sektör temsilcileri, 
akademisyenler ve öğrencileri bir ara

ya getirerek denizcilik sektörü hakkın 
da sorunların, ihtiyaçların, önerilerin 
ve projelerin tartışılması, sektör içi 
iletişimin arttırılmasını amacıyla Bar-
baros Denizcilik Kulübü, bu amaçlar 
doğrultusunda Ulusal Barbaros De-
nizcilik Kongresi’nin ilkini 25-26 Ma-
yıs 2015 tarihinde Kocaeli Wellborn 
Luxury Hotel’de gerçekleştirdi. 2 gün 
süren kongrede 22 oturumda ele alı-
nan konular, kongre sonunda rapor-
lanarak gerekli makamlara ve sektör 
temsilcilerine ulaştırıldı.

Barbaros Denizcilik Kulübü 2010 se-
nesinde Kocaeli Üniversitesi bünye-
sindeki tek denizcilik kulübü olarak 
Yıldız Bilge Barbaros Yüksekokulu 
öğrencileri tarafından kurulmuştur.

Kulüp; üye öğrencilerin yapılan faali-
yetlerin her aşamasında hiyerarşik bir 
yapı içerisinde gönüllü olarak çalıştı-
ğı, kar amacı gütmeyen bir kurum ol-
mayı ilke edinerek; öğrenciler ve sek-
tör arasındaki iletişimi arttırmak, iş ve 
staj bulma imkanlarını çoğaltmak ve 
kolaylaştırmak, takım çalışması ya-
pabilme becerisini geliştirmek, doğa-
ya ve tüm canlılara karşı bilinç oluş-
turup duyarlılığı arttırmak amacıyla 
çalışmalar yürütmektedir.

I. Ulusal Barbaros Denizcilik Kongre-
si’nin devamı niteliğinde Mayıs ayında 
gerçekleştirilmesi planlanan II. Ulusal 
Barbaros Denizcilik Kongresi’nin de 
ilkinde olduğu gibi iki gün sürmesi 
öngörülüyor. II. Ulusal Barbaros De-
nizcilik Kongresi’nde; Milli Uçak Ge-
misi, Denizcilik Eğitimi, Deniz Huku-
ku Ve Uluslararası Tahkim, Denizcilik 
Yatırımları, Multimodal Taşımacılık ve 
Deniz Turizmi konularının ele alınaca-
ğı açıklandı.

Barbaros 
Denizcilik Kulübü
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Ekim -Aralık 2016
KOSTER PAZAR RAPORU &
DEĞERLENDİRMELER

Engin Koçak
ISTFIX Araştırma Müdürü

ISTFIX Bileşik Endeksi, sonbahar ve kış döneminde umut verdi. Endeks 560 puan seviyelerinden hızla ve is-
tikrarlı biçimde bir sonbahar rallisi yaparak ve mevsimsel dinamikleri de arkasına alarak 610 puan üzerinden 
seneyi kapattı. Yeni yıl, Noel ve Ortodoks tatilleriyle navlunlarda düşüş beklense de, 2017’de piyasanın kaldığı 
yerden devam etmesi herkesin temennisi.

ISTFIX

ISTFIX
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   Strategie Grains, Avrupa Birliği’nde-
ki yumuşak buğday hasadının 2017 
yılında yüzde 7 oranında artış kay-
detmesini bekliyor. Strategie Grains’e 
göre, Avrupa Birliği’nin 2017 yılında 
145 milyon ton tahıl hasat etmesi 
bekleniyor. Bölgenin 2016 yılındaki 
hasat miktarı 135,4 milyon ton sevi-
yesinde idi.
 
   Coceral, Avrupa mısır hasadına yö-
nelik tahminini 60,7 milyon tona yük-
seltti. Kuruluş buğday hasadına yö-
netik tahminini ise 134,7 milyon ton 
olarak revize etti.  

1)Tahıl & Diğer Tarım Ürünleri

 

ISTFIX

Yılın son çeyreğinin önemli emtia ha-
berlerine baktığımızda Goldman Sa-
chs ve Citigroup gibi iki önemli banka, 
önümüzdeki yıl küresel büyümenin hız 
kazanması ile birlikte neredeyse tüm 
emtiaların iyi performans sergileme-
sini beklediğini açıkladı. 2016 yılında 
yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşece-
ği tahmin edilen küresel büyümenin 
2017 yılında yüzde 2,7’ye çıkmasıyla 
birlikte petrol, bakır, çinko ve buğdayın 
güç kazanması bekleniyor.

   Rusya’nın deniz aşırı demir ve çelik 
sevkiyatları Eylül ayında yüzde 9 ora-
nında artış kaydettikten sonra Kasım 
ayına kadar geçen iki aylık süre içeri-
sinde yatay seyir izledi. Kasım ayında 
Rusya toplam 2,3 milyon ton yassı ve 
uzun çelik ile yarı mamul ihraç etti.
 
   Türkiye, yılın ilk 9 ayında toplam 
12,9 milyon ton çelik hurdası ithal etti. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tara-
fından açıklanan veriler, sözü geçen 
dönemdeki ithalat miktarının, bir yıl 
öncesine kıyasla yüzde 7,2 oranında 
artış kaydettiğini ortaya koyuyor. Tür-
kiye’nin bir numaralı tedarikçisi 2,5 

milyon ton ile Birleşik Devletler oldu. 
Rusya ise 2,1 milyon tonluk hurda 
sevkiyatı ile ikinci sırada yer aldı. 

    Orta ve Batı Akdeniz havzasında, 
Güney Avrupalı çelik tesisleri nere-
deyse tüm Aralık ayı sevkiyatlarını Ce-
zayir’e yönlendirmiş durumda. Nite-
kim Cezayir’de sadece bir kaç büyük 
ithalatçı, lisanslarını yıl sonuna kadar 
uzatmayı başardı. Kaynaklara göre, 
Noel tatilinin ardından lisansların 
2017 yılı için yenilenmesi gerekecek. 
Dolayısıyla üç haftalık bir süre zarfın-
da durgunluk yaşanması bekleniyor.
  
   Ukrayna, Kasım ayında hurda ih-
racatlarına yönelik vergi uygulaması 
başlattı. Bir yıl süresince uygulamada 
kalacak ve sonrasında yeniden göz-
den geçirilmesi söz konusu olacak 
uygulama kapsamında hurda ihracat-
larından alınan vergi oranı, ton başı-
na 10 dolardan 30 dolara yükselecek. 
Öte yandan vergi artışı, yıllık 1,1 mil-
yon ton olan ihracat kotasının yerine 
geçti.

   Mısır’ın buğday ithalatını kolaylaş-
tırmak amacıyla karantina uygulama-
sından vazgeçmesi ve resmi ticaret 
ajansı aracılığı ile ithal edilen buğday-
larda ergot mantarı olup olmadığını 
kontrol etmesi bekleniyor. Tüccarlara 
göre bu uygulama ticareti kolaylaştı-
rırken fiyatları da aşağı çekebilir.

   Ukrayna merkezli APK-Inform ta-
rafından verilen bilgiye göre Rusya, 
Temmuz-Eylül döneminde 12,5 mil-
yon ton tahıl ve ikincil ürün sevkiyatı 
gerçekleştirdi. Bu miktar geçtiğimiz 
yılın aynı döneminin yüzde 4 aşağı-
sında kalmakla birlikte son birkaç yıl 
ortalamasının yüzde 7 üzerinde yer 
alıyor. Sadece tahıl ihracatına baktı-
ğımızda ise miktar 10 milyon tonun 
üzerinde çıkıyor. Ülkenin toplam tahıl 
üretiminin 112 milyon tonu bulduğu 
raporlanıyor.

    Ukrayna, Ekim ayı itibariyle 46 mil-
yon ton tahıl hasat etti. Bu miktar, top-
lam hasat tahmininin yüzde 79’una 
denk geliyor. Yıllık bazda karşılaştırıl-
dığında ise bir yıl önceki hasadın 1,7 
milyon ton üzerinde kalıyor. 

 

  Rus hükümeti, daha fazla tahıl ihraç 
edebilmek için Azov limanını geniş-
letmeyi düşünüyor. Kaynaklara göre, 
5.000 tonluk gemilerin yanaşabilece-
ği şekilde üç rıhtımlı ve 0,7 milyon ton 
yıllık kapasiteli yeni bir terminal inşa 
edilmesi planlanıyor.

 2)Çelik & Hurda

EKİM - ARALIK AYI EMTİA 
HABERLERİ 

ISTFIX
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   SteelOrbis tarafından verilen bilgiye 
göre, Türkiye’nin sıcak haddelenmiş 
yassı çelik mamul (HRC) ithalatları 
2016 yılının ilk üç çeyreği toplamında 
yüzde 11,6 oranında artış kaydederek 
2,85 milyon ton seviyesine yükseldi. 
Ülkenin Rusya’dan gerçekleştirdiği it-
halat miktarı ise bir önceki yılın aynı 
dönemine kıyasla yüzde 8 oranında 
artarak 1,15 milyon ton seviyesine 
ulaştı. 

   Birleşik Krallık merkezli Gleadell’e 
göre, Kuzeybatı Avrupa’ya Baltık böl-
gesinden sevk edilen amonyum nitrat 
miktarının 2017 yılının ilk çeyrek dö-
neminde de sınırlı seviyede kalması 
bekleniyor. 
Bu haber gübre tedarikine yönelik 
endişelerin artmasına neden olurken 
Karadeniz menşeili amonyum nitrat 
tedarikinin önem kazanması anlamı-
na geliyor.  

3) Gübre

ile anlaşarak arz kısıntısına gidecek 
olması, ABD’nin artan arzına rağmen 
petrolü bu seviyelerde tutabilir.

  Karadeniz ve Akdeniz’de navlunlar 
istikrarlı biçimde arttı ve Eylül ayına 
göre ortalama olarak günlük bazda 
yüzde 10 oranında artış gösterdi. Tek 
ayakta gemilerin gündelik getirileri 
son 1 yılın rekorlarını kırarak armatör-
leri mutlu etti. Yine de hava bazlı bek-
lemeler ve yükselen yakıt fiyatları ge

lirleri baskı altına almış durumdaydı.

  Baltık, Kuzeybatı Avrupa ve “Conti-
nent” tabir edilen bölgede bilhassa 
Amerikan seçimlerinden sonra kuv-
vetli bir ivmelenme görüldü. Kış ayla-
rıyla beraber ise gemi sayısı yük sayı-
sının altına düştü ve navlunlar dik bir 
şeklide yükselişe geçti. Büyük tonajlı 
gemilerin Güney Amerika’nın tahıl çı-
kışlarını taşımak üzere bölgeden çık-
ması küçük tonaja olumlu tesir etti.

4) Petrol

   Petrol fiyatları yılı 50-55 dolar/varil 
bandından kapattı. OPEC’in Rusya 

NAVUNLAR

ISTFIX

ISTFIX
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Yukarıdaki tüm seferler ortalama 15 yaş profiline haiz gemilerin hız ve sarfiyat verilerine dayanılarak oluşturulmaktadır. Gemilerin ana yakıtı IFO 180, ikincil yakıtı ise 
MDO’dur. Tüm seferler yükleme limanının asgari 300 mil uzağından başlar, tahliye limanında biter. Varsa ortalamanın üzerindeki örneklere, diğer çeşitli kaynaklardan da 

doğruluğu teyit edilmeden yer verilmez.
Bu rapordaki bilgiler ISTFIX Araştırma ekibinin güvenilir bulduğu kaynaklardan ve piyasa analizlerinden derlenmiştir. Rapor, yayımlandığı tarih için güvenilirdir. ISTFIX, alıcı 

tarafından bu raporun herhangi bir şekilde kullanımından doğabilecek olası bir sorumluluğu kabul etmemektedir.

ISTFIX

ISTFIX
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Sonbahar ve kış aylarında rapor edien 
gemi satışlarında:
  
   Çin menşeli yeni inşa “Zhoushan 
Wuzhou WZ1302” (5.050 dwt, 2016 
Çin inşası, ZC klaslı) gemisiydi ve 0,7 
milyon dolara, yani aşağı yukarı hurda 
fiyatına satıldı. 
  
      Bakım-tutumu iyi yapılmış bir gemi 
olan “Flinterbirka” (3,400 dwt, 2006 
Hollanda inşası, BV klaslı) 2 milyon 
avroya açık arttırmayla satıldı. 

Gemi yakıt fiyatları petrol fiyatla-
rıyla yükselişlerine devam etti. 

MGO bütün bölgelerde 500 dolar/
ton sınırını aştı. Ağır yakıt ise yıl 
sonunda 300 dolar/ton’un epey 
üzerinde seyrediyordu.

   Kula” (6,500 dwt, 1984 Türk inşası, 
BV klaslı, 2 x SWL 12,5 ton kreyn) 0.8 
milyon dolara el değiştirdi.
  
   Hansa Heavy Lift şirketine ait özel 
ağır yük taşıyıcı kız kardeşler “HHL 
NILE” ve “HHL AMAZON” (12.600 dwt, 
2009 Çin inşası, GL klaslı, 2 x 180 ton 
NMF kreyn) beherine 8.25 milyon do-
lara Hollandalı alıcılara satıldı.

Gemi hurda fiyatları da diğer tüm em-
tialar gibi yılı yükselişle kapattı. Türk 
alıcılar (Aliağa) kosterlere Aralık ayı 
ortası itibariyle gemi tipine bağlı ola-
rak 200-210 dolar/LDT civarı fiyat 
verirken, Hindistan’da da fiyatlar 280-
305 dolar/LDT civarındaydı. 

5) S&P ve Hurda 6) YAKIT
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Dr. Fatih Yılmaz, Türk gemilerindeki 
İSG durumunu ve iş kazası risk faktörleri inceledi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda görev yapan Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi Dr. Fatih 
Yılmaz, Gazi Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Anabilim Dalında tamamladı-
ğı doktora çalışmasında “Türk gemilerindeki iş sağlığı ve güvenliği (İSG) durumu ile iş kazası risk faktörlerini” inceledi.

Dr. Fatih Yılmaz, 4 yıl süren doktora 
çalışmasında; Türk bayraklı gemilerde 
meydana gelen iş kazaları, risk etmen-
leri ve mevcut iş sağlığı ve güvenliği 
durumunu inceledi. Çalışma kapsa-
mında bu amaçla, öncelikle Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK)’nın iş kazası 
veri tabanında kayıtlı ve 06.10.2011-
04.02.2014 tarihleri arasında Türk 
bayraklı gemilerde meydana gelmiş 
234 adet iş kazası vakasına ait veri-
ler analiz edildi. Ayrıca, Ana Arama 
Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi 
(AAKKM) deniz kazaları kayıtlarına 
göre 2002-2014 yılları arasında mey-
dana gelen, Türk bayraklı gemilerde 
veya Türk bayraklı gemilerin karıştığı 
ve ölüm, yaralanma veya kayıp ile so-
nuçlanan 182 deniz kazasına ait veri-
ler de analiz edildi. Bunların yanı sıra, 
Türk gemi çalışanlarının iş sağlığı ve 
güvenliği (İSG) açısından gemilerdeki 
tehlikeli işler, riskler ve İSG uygulama-
ları ile ilgili görüşlerine ilişkin 652 Türk 
gemiadamı ile anket yapıldı ve veriler 
analiz edildi. 

Dr. Fatih Yılmaz’ın Türk gemilerinde 
yoğunlukla iş kazası geçiren kazaze-
delerin mesleki ve demeografik özel-
likleri ile iş kazası türlerini incelediği 
çalışmasının; Denizcilik sektörü, ça-
lışma hayatı ve iş güvenliği ile ilgili 
üniversite, kurum ve kuruluşlara, de-
netçilere, benzer konulara ilgi duyan 
araştırmacılara ve en önemlisi de 
gemilerde, limanlarda ve tersanelerde 
çalışanların can emniyetine katkı sağ-
layacağı belirtiliyor.

Dr. Fatih Yılmaz konuyla ilgili “Bu 
çalışma kapsamında Türk gemilerin-
de meydana gelen iş kazalarını, risk 
etmenlerini ve mevcut iş sağlığı ve 
güvenliği durumu incelemeyi amaçla-
dık. Bunu yaparken, çeşitli sınırlılıklar, 
mevcut imkânlar ve farklı kaynaklar-
dan elde edebildiğimiz, erişebildiğimiz 
veriler ölçüsünde analizler gerçek-
leştirdik. Çalışmamızın sonuçlarının, 
başta gemi işletmeci firmalar ve gemi, 
liman, tersane vb. çalışanları olmak 
üzere, Denizcilik İdaresi ve denizcilik-
le ilgili kurum ve kuruluşlara, çalışma 
hayatı ve iş güvenliği ile ilgili üniver-
site,  

Söz konusu analizler neticesinde elde 
edilen bulgular, sonuç ve önerilerin
uluslararası ve ulusal yayınlara hazır-
lanma sürecinin de başladığı bilgisi 
edinildi. Çalışmanın detaylarının aka-
demik makaleler ve kitap olarak Türk 
denizcilik sektörünün bilgisine sunul-
ması hedefleniyor.
 

kurum ve kuruluşlara, denetçilere ve 
benzer konularda çalışma yapacak 
kişilere faydalı olmasını umuyoruz. 
Ayrıca, gelecekte benzer konularda 
çalışacak olan araştırmacıların, daha 
spesifik ve çok daha kapsamlı veri-
lerle çalışabilmesini ve bunun için bu 
çalışmanın öncül başlangıç noktası 
ve ilham kaynağı olmasını temenni 
eder, öneririz. Danışmanım Gazi Üni-
versitesi Halk Sağlığı ABD İş Sağlığı 
ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Baş-
kanı Prof. Dr. Mustafa N. İlhan ve diğer 
değerli jüri üyesi hocalarıma katkıları 
için teşekkür ederim.” dedi.

Uluslararası ve ulusal 
yayına hazırlanıyor

Denizcilik sektöründe 
can emniyetine katkı 
sağlayacak

Gelecekteki araştırmalar 
için de önemli bir argüman

HABER
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Knot

Knot (/nɒt/), saatte 1 deniz miline 
(nm) eşit hız birimi. 1 kn= 1 deniz 
mili/saat=1,852 km/saat≈1,151 mph. 
Yaygın olarak denizcilik ve havacılık-
ta kullanılır. Knot sözcüğü İngilizcede 
düğüm anlamına gelir. Bu sözcüğün 
kullanılmasının nedeni eskiden gemi 
hızlarının, denize sarkıtılan halatla-
rın üzerlerine belli aralıklarla atılmış 
düğümlerin sayılması suretiyle para-
kete aracıyla ölçülmesiydi. Parakete 
savlası üzerindeki düğümlere de knot 
denir.

Alagra
Açıkta demektir. (Alargada bekle, 
alarga dur) İtalyanca largo kelimesin-
den gelmektedir.

Avarya
Deniz ticaretinde gemiye ya da yüke 
gelen zarar. Bu zarardan gemi ve yük 
sahiplerine veya onların sigortacıları-
na düşen pay. İngilizce’deki average 
(ortalama) kelimesinin kökenidir.

Pasarella
Birebir İtalyanca Passarella’dan geç-
miştir. Borda iskelesi anlamına gelir.

Civadra
Geminin baş tarafından havaya doğru 
biraz kalkık olarak uzatılmış bulunan 
direk anlamına gelir ve İtalyanca 
“Givadera”’dan gelmektedir.

.

Alesta

Hazır olmak, hazır olarak apikoda 
beklemek. İtalyanca allesta “hazır 
ol!” sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca 
sözcük İtalyanca allestire “(bir şeye) 
hazır etmek” fiilinden türetilmiştir. Bu 
sözcük İtalyanca lesto “hazır” sözcü-
ğünden ad+ önekiyle türetilmiştir.

Tramola

Hazır olmak, hazır olarak apikoda 
beklemek. İtalyanca allesta “hazır 
ol!” sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca 
sözcük İtalyanca allestire “(bir şeye) 
hazır etmek” fiilinden türetilmiştir. Bu 
sözcük İtalyanca lesto “hazır” sözcü-
ğünden ad+ önekiyle türetilmiştir.

Denicilik Terimleri 
Etimolojisi

Aganta, avara, bodoslama, tramola, pasarella ve benzeri daha 
pek çok “değişik” terim içeriyor denizcilik. Uluslararası bir iş kolu 

olduğu kullanılan terimlerde dahi kendini gösteriyor. Manevraların 
adından, görevlerin, araç-gereçlerin tanımlarına kadar Portekizce, 

İtalyanca, Farsça’dan çokça etkilendiğini görmek mümkün. Hat-
ta zaman zaman karışımlarına bile rastlanabiliyor ve çoğu terim 

birden çok terimin birleşimiyle meydana geliyor.
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Deniz ticareti, dünya ekonomisinde 
son 60 yılda yaşanan küreselleşme-
den sorumlu başlıca sanayi kolların-
dan biridir. Sektörün en önemli ba-
şarısı, çok uzun mesafelerde oldukça 
emniyetli ve güvenli ulaşım imkânı 
sağlaması ve bunu dünya ekonomi-
sinde olağan fiyat artışlarından farklı 
olarak oldukça yavaş bir şekilde artan 
rakamlarla gerçekleştirmiş olmasıdır. 
Ton başına birkaç dolar gibi bir ücret-
le yüklerin dünya çapında taşınabili-
yor olması hayret vericidir. 

QUADCHEM, Motorlu gemilere, özel 
olarak düzenlenmiş, küçük bir pakete 
toplanmış komple su tedavi progra-
mıdır.

Bu Programda; 

    Su üretim ekipmanlarının

    Steam besleme ve kondens sistem-
lerinin tedavisi esas alınmıştır.

     Bu programda kullanılan kimyasal-
lar ile su sistemlerinde korozyon ve 

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik 
Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri 
Yrd. Doç. Dr. Kpt. Ali Cemal Töz, Yrd. 
Doç. Dr. Kpt. Burak Köseoğlu ve Öğr. 
Gör. Kpt. Cenk Şakar tarafından kale-
me “Denizde Haberleşme” adlı kitap 
Beta Yayınları tarafından yayınlandı.

Beni Denizcilik Ekonomisi kitabını 
yazmaya sürükleyen temel motivas-
yon, bu yenilenme ve inovasyon dal-
gasının ardında yatan temel iktisadi 
faktörleri basitçe açıklayacak bir kay-
nak meydana getirme tutkusudur. Bu 
çevirinin hazırlanmasında görev alan 
herkese teşekkürlerimi sunuyor ve bu 
kitabı en iyi dileklerimle yeni nesil Türk 
denizcilerine ithaf ettiğimi belirtmek 
istiyorum. Daha iyi kavrayabilmeniz, 
sürekliliği muhafaza edebilmeniz ve 
başarılı olmanız dileğiyle.

kışır önlenecek, koşullar iyileşecek 
ve bu sayede tamir – bakım azalacak 
ve hatta ısı kaybı ortadan kalkacak-
tır. Bu program ve açıklamaları gemi 
mühendisleri için programdan mak-
simum fayda sağlamaları için düzen-
lenmiştir.

Lütfen bu programı dikkatlice okuyu-
nuz, sadece bilgilenmekle kalmaya-
cak ciddi faydalar da sağlayacaksınız.

Kitabın içeriğinde; denizde haberleş-
me, VHF/MF/HF Radyo Telefon ve 
DSC haberleşmesi, tehlike, acelelik ve 
emniyet haberleşmesi prosedürleri, 
tehlike emniyet sistemleri, yer tespit 
ve olay yeri haberleşmesi, deniz em-
niyet bilgi servisi, Inmarsat uydu ha-
berleşmesi, radyoteleks haberleşme-
si, gemi enerji kaynakları ve antenler, 
kanun ve yönetmelikler gibi pek çok 
konu ele alınıyor.

Denizcilik Ekonomisi

Su Tedavi Programı

Denizde Haberleşme

Dr. Okan Duru 

Müh. Ali İlker Meşe

Yrd. Doç. Dr. Kpt. Ali Cemal Töz
Yrd. Doç. Dr. Kpt. Burak Köseoğlu
Öğr. Gör. Kpt. Cenk Şakar
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