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Denizcilik Ruhu 
Herkese Lazım
KOSDER Başkanı Salih Zeki Çakır

Her hususta olduğu gibi denizci bir millet olabilme hu-
susunun temelini de eğitim oluşturmaktadır. Bir milletin 
denizcilik politikası nasıl şekillenmiş olursa olsun, söz 
konusu millet her halükârda milli kaynaklarını azami şe-
kilde kullanmak, milli tersanelerinde kendi teknolojisini 
kullanarak kendi gemilerini üretmek ve bunları milli değer-
leriyle eğittiği zabitlere ve gemi adamlarına teslim etmek 
isteyecektir. 

Daha sonra çeşitli hedefler konarak bu hedeflere ulaşma 
metodu ülkelere göre değişiklik gösterebilir ama her ne 
başarılacaksa, şüphesiz milli insan kaynağıyla başarıla-
caktır.

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği olarak, Tür-
kiye’nin genelinde olumlu sonuçlar veren milli istihdam 
seferberliği esnasında da Türk denizcilik insan kaynağının 
önemini vurguladık. 

Beylik konuşmalar yapmak yerine her zaman olduğu gibi 
hemen harekete geçtik ve koster armatörleri olarak bir is-
tihdam seferberliği çağrısında bulunduk. Denizcilik sektö-
ründeki istihdamın diğer iş kollarıyla kıyaslandığında üç 
kat daha verimli olduğuna dikkati çektik ve bu bakımdan 
denizci istihdamının özendirilmesi gerektiğini ifade ettik.

Dergimizin bu sayısında bu konuda yaptığımız çalıştayın 
detaylarını da bulacaksınız. Lakin kısaca özetlemek ge-
rekirse, Türk koster armatörleri olarak yerli/yabancı bay-
rak gözetmeksizin tüm faal gemilerimizde personeli hızla 
yabancıdan yerliye çevirmek üzere harekete geçmiş bu-
lunmaktayız. Bu da Türk armatör ve işletmecilerinin kendi 
üzerine düşeni ne kadar hızla yerine getirdiğinin en net 
göstergesidir.

Denizci olmanın borçları vardır…

Senelerce evveldi, eski bir denizci dostumuzdan duymuş-
tum, “Denizden gelen denize gider” demişti. Denizden 
kazanılanı yine denize harcamak gerektiğine vurgu yapı-
yordu.

Yani,
“Gemine iyi bakacaksın, ona yatırım yapacaksın!”
“Gemi adamlarını iyi eğiteceksin!”

“Çalışanı mutlu olmayan geminin kimseye hayrı olmaz!” 
diyordu…

Geçen zaman bu telkinleri hep haklı çıkarttı. Ders alabil-
dikse ne iyi.

Deniz eğitimine yaklaşımda bir farklılaşma gerekiyor. Ül-
kemizin ve denizciliğin gerçekleri açısından gemi işletme-
ciliği çok bilinmeyenli bir denklem haline geldi. Yeni ku-
rallar, zorunluluklar, teknolojinin getirdiği kolaylıklar fakat 
kolaylıkların yerini alan sorumluluklar, denizcilik ve gemi 
işletmeciliği iş kolunu kendini sürekli olarak yenileyen 
bir eğitim sisteminden geçmeyenlerin, bu yapı ve muka-
vemette olmayanların hakkını veremeyecekleri bir iş kolu 
haline getirdi.

Eğitim ve insan kaynağı konusundaki bu zorlukların üs-
tesinde de ancak ortak akıl ve tecrübeyi devreye almak 
suretiyle gelinebilir.

Biz bu anlayışla Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanımız Sayın Ahmet Arslan’a Türk Bayrağı’ndaki filonun 
geliştirilmesi için önerilerimizi sunduk. Koster armatörleri 
olarak çekmekten gurur duyduğumuz Türk bayrağının de-
niz ticareti ve işletmeciliği için daha çekici bir hale gel-
mesi, Türk armatörlerinin geneli tarafından en çok tercih 
edilen bayrak olabilmesi için elimizden geleni yaptık, yap-
maya da devam edeceğiz. 

Türk bayrağının cazibesinin arttırılması “milli bir dava”dır 
ve böyle “dava”larda sadece kendi meslek grubumuzu il-
gilendiren hususlarda değil tüm sektörün menfaatleri için 
idaremizin atacağı her adıma bu denizcilik ruhuyla elimiz-
den gelen desteği vermeye devam edeceğiz. 

Son olarak bir “Denizcilik ruhu”ndan bahis açılmışken, bu 
“ruh” hem ülke içinde hem de dışarıya karşı derin bir da-
yanışma ruhu olarak anlaşılmalıdır ve bu şekilde ortaya 
konmalıdır.

Denizlerdeki “milli” çıkarlarımız uğruna…

 

BAŞYAZI
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KOSDER, sektör temsilcilerini 
öğrencilerle buluşturdu
Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) tarafından düzenlenen 
kariyer günü etkinliği Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleşti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen et-
kinlik sonunda Galatasaray Üniversi-
tesi Denizcilik Meslek Yüksek Okulu 
Denizcilik Kulübü tarafından katılım-
cılara plaket takdim edildi.

Galatasaray Üniversitesi Denizcilik 
Meslek Yüksek Okulu öğrencileri-
nin büyük ilgiyle takip ettiği etkinliğe 
KOSDER Dernek Müdürü Burak To-
paloğlu, KOSDER İnsan Kaynakları 
Danışmanı Tibet Özay, Oras Denizcilik 
Personel Müdürü Timur Kızılbudak, 
Arel Denizcilik Personel Müdürü Er-
dem Aslanbay, Cunda Denizcilik Per-
sonel Müdürü Cihan Kul ve Efemay 
Denizcilik Personel Müdürü İzzet Al-
bayrak konuşmacı olarak katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan 
Galatasaray Üniversitesi Denizcilik 
Meslek Yüksek Okulu Öğretim Gö-
revlisi Kaptan Çağlayan Top, KOSDER 
tarafından düzenlenen bu etkinlikten 
dolayı çok memnun olduğunu belir-
terek katılımcı firmalara teşekkür etti. 
Galatasaray Üniversitesi Meslek Yük-
sek Okulu olarak sektörle bir araya 
gelmekten mutlu olduklarını da belir-
ten Top, öğrencilere ise burada bulu-
nan firmalara akıllarında bulunan her 
soruyu sormalarını tavsiye etti.

Açılış konuşmasının ardından katı-
lımcı firmaların personel müdürlerinin 
sunumları ve firma tanıtımları ile de-
vam eden etkinliğin ikinci bölümünde 
soru cevap kısmına geçildi.

Öğrencilerin yoğun sorularını içten-
likle yanıtlayan katılımcı firma temsil-
cileri staj konusunda da öğrencilere 
ellerinden gelen desteği vereceklerini 
ifade ettiler.

KOSDER İnsan Kaynakları Sorumlu-
su Tibet Özay, sektör temsilcileri ve 
öğrencileri buluşturmak için kariyer 
günü etkinliklerine devam edecekleri-
ni ifade etti.
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İhracatı artırmak için katma değeri yüksek ürünler ortaya 
koymalıyız

Türkiye-Rusya 
arasındaki deniz ticareti gelişiyor
Türkiye-Rusya arasındaki deniz ticareti gelişiyor. Samsun-Rusya arasında günde 6-7 gemi 
sefer yapıyor.

Rusya ile deniz ticaretinin eskisinden 
2 kat daha iyi seviyeye gelebileceğini 
söyledi.

Rusya’dan Samsun Limanı’na her gün 
6-7 gemi geldiğinin altını çizen Tun-
cer Üçüncüoğlu, “Rusya ile ilişkiler ih-
racat ve ithalat yönünde eskisinden 2 
misli daha artma yolunda ilerliyor. Se-
ferlerde herhangi bir aksama yok. Ge-
miler gidip geliyor. Narenciye gemileri 
çalıştı. Önümüzdeki ayda da domates

Türkiye hava sahasını ihlal eden Rus 
savaş uçağının düşürülmesinin ardın-
dan 2 ülke arasında ipler gerilmiş ve 
ticaret durma noktasına gelmişti. İliş-
kilerin sıkıntılı olduğu dönemde gün-
de sadece 15 bin ton mal taşıyan 22 
gemi Samsun Limanı’na demir ata-
rak ilişkilerin düzelmesini ve ticaretin 
tekrar başlamasını beklemişti. Konu 
hakkında açıklamalarda bulunan Ulu-
soy Denizcilik Karadeniz Ro-Ro Sam-
sun Koordinatörü Tuncer Üçüncüoğlu, 

ihracat gemileri çalışacak. Şu anda 
meyve-sebze ihracatında bir sorun 
yok. Rusya’dan her gün 6-7 gemi ge-
liyor. Samsun Limanı’ndan dünyanın 
her yerine 20 ton bile malı olanlar 
konteyner halinde gönderebilir. Kara-
deniz limanlarının büyük çoğunluğu 
Rusya’ya bağımlı bir şekilde çalışıyor. 
İlişkiler bozulunca ihracat durmuş, 
bütün gemiler de yatıyordu. Ama şim-
di çalışmaya başladılar ve düzen eski-
sinden daha iyi işliyor” dedi.

KISA KISA



KOSDER Türk Gemiadamı İstihdamı Çalıştayı 
yoğun katılımla gerçekleşti

Bu duruma bir çözüm bulmak için 
burada toplandık. Buradan çıkacak 
sonuçları bakanlığımızın gerekli ka-
demeleri ile paylaşacağız. Herkesin 
yabancı personel çalıştırmak için çe-
şitli gerekçeleri var ama bu durumu 
tersine çevirmemiz gerekiyor. Burada 
vereceğiniz katkılar ile bu sorunlar ve 
çözüm yollarını ele alacağız. Umarım 
denizciliğimizin sorunların giderebile-
cek yönde bir toplantı olur” ifadelerini 
kullandı.

Çakır’ın ardından söz alan Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlı-
ğı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel 
Müdür Yardımcısı Okay Kılıç, denizci-
lik eğitimin ve gemiadamlarının ken-
dileri için son derece önemli bir konu 
olduğunu ifade etti. Gemiadamlarının 
eğitimi, gemiadamları yönetmeliği 
konularında bakanlık olarak çeşitli 
düzenlemeler yaparak iyileştirmeler 
yapmaya gayret gösterdiklerini belir-
ten Kılıç, “Burada sektörümüzün çe-
şitli paydaşları mevcut. Bu ortamda 
sektörümüzün sorunlarını birlikte ele 
alarak çözüm bulacağımıza inanıyo-
rum. Her türlü sorununuzu bizler not 
alacağız ve yapılabilecek çalışmalar 
üzerine değerlendirmelerde bulunarak 
sektöre gereken desteği vermek için 
gayret edeceğiz” dedi.

Koster Armatörleri ve İşletmecileri 
Derneği (KOSDER) tarafından düzen-
lenen Türk Gemiadamı İstihdamı ko-
nulu çalıştayda gemilerde Türk ge-
miadamı çalıştırılmasının önündeki 
engeller, eğitimde kalitenin artırılması, 
Türk gemiadamı istihdamını özendi-
recek çalışmalar ve yabancı gemia-
damı tercihinin nedenleri gibi konular 
detaylı olarak ele alındı.

7 Mart tarihinde gerçekleşen çalış-
taya; UDHB Deniz ve İçsular Genel 
Müdür Yardımcısı Okay Kılıç, UDHB 
Eğitim ve Belgelendirme Dairesi Baş-
kanı Cem Erdem, UDHB Deniz ve İçsu-
lar Düzenleme Genel Müdürlüğü Li-
manlar Dairesi Başkanı Taner Keskin, 
UDHB Deniz Ticareti Uzmanı Safiye 
Tecen, İstanbul Liman Başkanı Mu-
hammet Erdoğan, Türkiye Denizcilik 
Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı 
Erkan Dereli, Deniz Ticaret Odası tem-
silcileri, KOSDER Yönetim Kurulu Baş-
kanı Salih Zeki Çakır, KOSDER Yönetim 
Kurulu Başka Vekili Hüseyin Kocabaş 
ve KOSDER Yönetim Kurulu Üyeleri, 
İŞKUR Temsilcileri, mezun dernekleri 
temsilcileri, eğitim kurumları tem-
silcileri, işveren temsilcileri, sendi-
ka temsilcileri, personel müdürleri

ve çeşitli firma temsilcileri katılım 
sağladı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan 
KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Salih Zeki Çakır, istihdam konusu-
nun ülke gündemindeki yerine vurgu 
yaparak Türk gemi adamlarının istih-
damının önemine dikkat çekti. Deniz-
cilik sektöründeki istihdamın diğer iş 
kollarıyla kıyaslandığında 1’e 3 daha 
verimli olduğunu belirten Çakır, bu 
bakımdan denizcilik sektöründe ya-
pılacak istihdamın son derece önem-
li olduğunu ve denizci istihdamının 
özendirilmesi gerektiğini dile getirdi. 
Çalıştay kapsamında Türk bayrağının 
çeşitli gerekçeler ile tercih edilmemesi 
ve akabinde yabancı personel istihda-
mının nedenlerinin araştırılması ve bu 
duruma bir çözüm arayışı içerisinde 
olunacağını belirten Çakır, “Kısa va-
dede denizci istihdamının önünde iki 
engel karşımıza çıkıyor. Bunlardan 
birincisi Türk deniz ticaret filosunda 
son 5 yılda görülen yüzde 20 oranın-
daki azalma, ikincisi ise giderek artan 
yabancı personel çalıştırma eğilimidir. 
Uzun vadede ise teknolojik gelişmeler  
(insansız gemiler) bir istihdam engeli 
olarak görülmektedir.
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Staj gemisi için işletme 
modeline ihtiyacımız var

Bakanlık tarafından yapılan bazı yeni-
likler hakkında katılımcılara bilgi ak-
taran Kılıç, İstanbul’da kurulan Gemi-
adamı Merkezi sayesinde işlemlerin 
daha hızlı yapılabilmesini amaçladık-
larını belirtti. Bu merkez üzerinden ve-
rilecek hizmetlerin elektronik ortamda 
gerçekleştirilmesi ile bilgilerin ulaşıla-
bilirliğinin kolaylaşmasının yanı sıra 
diğer liman başkanlıklarında yapılan 
işlemlerin de bu merkezden yapılma-
sıyla tek elden hizmetin sağlanması-
nın amaçlandığını belirten Kılıç, “Ge-
miadamlarımızın İngilizce sorununu 
ortadan kaldırmak için bazı çalışmalar 
yapıyoruz. Bunun için yapılabilecek 
çeşitli yöntemlerimiz var ve üzerinde 
çalışmalarımız devam ediyor. 

Yatlar ile ilgili konu çok sık olarak kar-
şımıza çıkıyor. Yatlarda çalışacak ge-
miadamlarının ne gibi kriterlere sahip 
olması gerektiği üzerine çalışmalar 
yapıyoruz. Malumunuz yatlarda Türk 
bayrağına geçiş için bir çalışma baş-
lattık. Denizcilik eğitiminde en önemli 
konumuz denizcilik eğitmeni olarak 
karşımıza çıkıyor. Denizci eğitimci 
olacak kişileri tanımladık ve bunların 
belgelendirmesi için çalışmalarımız 
sürüyor. Bizim bakanlık olarak en 
büyük hedefimiz kaliteli eğitim. Bu 
konudaki her türlü görüşünüze açık 
olduğumuzu da belirtmek isterim. De-
nizci öğrencilerimizin en büyük prob-
lemi staj konusuna da bakanlık olarak 
çözüm arayışındayız. Biz bakanlık 
olarak bir staj gemisi yapalım dedik 
fakat işletme modeli konusunun na-
sıl olacağı konusunda belirsizlik ol-
duğu için şu aşamada beklemedeyiz. 
Biz bakanlık olarak gemi alabiliyoruz, 
gemi yaptırabiliyoruz. Bu geminin ak-
tif ve sürdürülebilir olarak çalışacak

bir modele ihtiyacı olacak. Bu konuda 
sektörümüzün önerilerini, projelerini 
bekliyoruz. Burada görev okullarımı-
za, sektörümüze düşüyor. Bakanlık 
olarak gemi yapımı, gemi satın alın-
ması konusunda girişime açığız yeter 
ki bize sürdürülebilir bir işletme mo-
deli ile sektörümüz destek olsun” ifa-
delerini kullandı.

Özellikle Türk gemiadamlarının İngi-
lizce yetersizliklerinin gündeme geldi-
ği çalıştayda; denizcilik eğitiminin ni-
teliği ve niceliği, armatörlerin yabancı 
personelleri tercih etmesinin sebep-
leri, yıpranma paylarının durumu gibi 
çeşitli konu başlıkları ele alınarak ne-
ler yapılabileceği konusunda öneriler 
masaya yatırılarak bakanlık yetkilileri 
ile paylaşıldı.

Sektör temsilcileri Türk personelin 
SGK zorunluluğu, Türk personelin İn-
gilizce yetersizliği, Türk personelin 
çeşitli gerekçeler ile kontrat süresini 
doldurmadan gemiden ayrılması ko-
nularını dile getirerek armatörlerin ya-
bancı personele yönelmesine neden 
olan gerekçelere açıklık getirdiler.

Denizcilik eğitimi YÖK’e 
uymuyor

Denizcilik eğitimi konusunda açıkla-
malarda bulunan Asım İlker Meşe üç 
farklı üniversitede öğretim görevlisi 
olarak görev yaptığını, ders verme-
ye başladığı günden bu yana me-
zun olan öğrencilerin denizde çalış-
ma oranlarının artığına dikkat çekti.

Denizcilik eğitiminde deniz kökenli 
eğitimcilerin önemli olduğuna deği-
nen Meşe; “Üniversitelerde ünifor-
masız, yatılı olmadan, disiplini olma-
dan bizim denizci zabit yetiştirmemiz 
mümkün değil. Bunun uluslararası 
örneklerine bakınız. Amerika’ya bakın, 
Norveç’e bakın, Japonya’ya bakın ye-
tişen zabitler nasıl yetişiyor. Biz ısrarla 
16 ayrı üniversiteden denizci yetiştir-
meye çalışıyoruz ama olmuyor. Neden 
olmuyor? Çünkü birbiriyle uyum sağ-
layamıyorlar, eğitimler farklı. Biz nasıl 
bu hatayı yapıyoruz buna bakmamız 
lazım. Eskiden neydi biz ne yapıyoruz? 
Zabite ihtiyaç vardı çoğaltalım dedik 
çoğalttık. Peki neyi kaybettik? Gemi-
lerdeki mutlu zabitlerimizi kaybettik. 
Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek 
yok, YÖK’ün mühendislik eğitimleri bi-
zim sektörümüze uymuyor. Orada ye-
tişen mühendiste üniforma yok, orada 
yatılılık yok, orada disiplin yok. Onlar 
özgür mühendis peşindeler bizim öyle 
bir ihtiyacımız yok. Bizim gemide ça-
lışacak, disiplinli, ihtiyacı olan insana 
ihtiyacımız var. YÖK’e uymadığımız 
için de bir türlü istediğimiz noktaya 
gelemiyoruz. Önceden Yüksek De-
nizcilik Okulu Ulaştırma Bakanlığı’na 
bağlıydı. Çünkü o dönemde Millî Eği-
tim Bakanlığı’na uymuyordu. Şimdi 
de YÖK’e uymuyor. Bütün belgeleri, 
bütün kuralları belirleyen Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
belirliyor. O yüzden yeniden fakülteyi 
Ulaştırma Bakanlığı’na bağlamamız 
gerekiyor, yatılılığın adını koymamız 
gerekiyor bu işin çözümü bu kadar 
basit” şeklinde konuştu.
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Gemiadamları Yönetmeliği’nde yapı-
lan değişiklik sonrası kurulan Disiplin 
Kurulu’na ilişkin de değerlendirmeler-
de bulunan Erdem, kurula yapılan şi-
kayetlerin usule uygun yapılmadığını 
ve bu konuda personel müdürlerinin 
bilgilendirilmesi gerekebileceğini söy-
ledi.

Çalıştay kapsamında ele alınan konu-
lara ilişkin olarak katılımcıların ortak 
kanaati; denizcilik eğitimindeki olum-
suzluklara rağmen Türk gemiadamı 
istihdamının Türk denizciliğinin ve 
denizcilik eğitiminin geleceği açısın-
dan büyük bir öneme sahip olduğu, bu 
istihdamın gerçekleşmesi için İŞKUR 
desteklerinin de devreye girmesi yö-
nünde oldu. Konuyla ilgili sektör pay-
daşlarının daha sık bir araya gelerek 
sorunların çözümüne ilişkin çalışma-
lar yürütmesi ve denizcilik mesleğine 
talip olanların en başta bir elemeye ta-
bii olması gerektiği konusunda görüş 
birliğine varılan çalıştayda, Türk gemi-
adamı istihdamı için tüm paydaşların 
gayret göstermesi gerektiği, her şey-
den önce denizcilik eğitiminin niteliği 
ve niceliğinin uluslararası gelişmeler 
de dikkate alınarak değerlendirilmesi, 
özellikli gemilerde ve niş alanlardaki 
(araştırma gemileri, kruvaziyer gemi-
leri gibi) gemiadamı ihtiyacına cevap 
verecek gemiadamı yetiştirilmesi ge-
rektiği vurgulandı.

Denizcilik sektörü öncelikli 
sektör olmalı

Çalıştayda konuşan Türkiye Denizcilik 
Federasyonu Yönetim Kurulu Başka-
nı Erkan Dereli, denizcilik sektörünün 
öncelikli sektör olması gerektiğini ifa-
de ederek şöyle konuştu;

1970 yılında o zamanki adıyla Yüksek 
Denizcilik Okulu’na başladığımda üst 
sınıf ağabeylerimiz bizi bilgilendir-
meye geldiğinde yine bu konular ko-
nuşuluyordu. Mezun olduktan sonra 
çeşitli görevler yaptım. Halen aynı 
konuları 47 yıldır farklı platformlarda 
konuşuluyor. Ve konuşulmaya da de-
vam edecek. Ama hiç yılmadan çalış-
malarımıza devam edeceğiz. Yılarsak 
o zaman kaybetmiş oluruz. Ben şuna 
üzülüyorum; Türkiye’nin cari açığının 
yüzde 51’ini kapatmaya talip bir Türk 
deniz endüstrisi var diyoruz. Güç-
lü deniz endüstrisi, güçlü ekonomi, 
güçlü Türkiye mottomuz var. Bunun 
için de çalıştaylar yaptık. Kitapçıklar 
bastırdık, en fazla 15-20 madde çıkar. 
Bunlar da 5-6 bakanlığımızı ilgilen-
dirir. Sayın Cumhurbaşkanımız istih-
dam seferberliği diyor. Çevremizde 2 
milyon fazlası istihdam afişleri görü-
yoruz. Üniversite mezunlarımızın yüz-
de 40’ı işsiz ve maalesef biz üniversite 
mezunlarımızı istihdam edemiyoruz 
denizde. 

Denizde çalışanlara bir teşvikte bu-
lunacaksınız. Yıpranma payıyla, sos-
yal güvenlik haklarıyla bu insanlara 
vaatte bulunacaksınız. Biz bunları 
yapamıyoruz ve maalesef olanları da 
yok ediyoruz. Türk deniz endüstrisinin 
mutlak surette Türkiye’nin cari açığı-
nın yüzde 51’ini karşılaması için nite-
likli eğitim şarttır. Deniz endüstrisinin 
envanter çalışmaları bile henüz yeni 
yapılıyor. Türk deniz endüstrisi mutla-
ka öncelikli sektör olmalıdır” ifadeleri-
ni kullandı.

Bakanlık, denizcilik eğitiminde 
kaliteyi artırmak istiyor

Sektör temsilcilerinin sorunlarını dile 
getirmelerinin ardından değerlendir-
melerde bulunan Ulaştırma, Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanlığı Eğitim ve 
Belgelendirme Dairesi Başkanı Cem 
Erdem, dile getirilen pek sorunun çö-
zümü için bakanlık olarak çalışmalar 
yürüttüklerini ifade etti. Türk gemi-
adamlarının İngilizce yeterliliklerinin 
daha üst seviyelere çıkarılması konu-
sunda çalışmalar yaptıklarını, ayrıca 
gemiadamları eğitiminde kalitenin ar-
tırılması için pek çok eğitim kurumu-
nun eksiklerinden dolayı yeterliliğine 
izin verilmeyeceğini dile getiren Er-
dem, denizde çalışmayı teşvik etmek 
amacıyla da bazı çalışmalar yapılabi-
leceğini söyledi. 

HABER
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KOSDER Yönetim Kurulu, UDH Bakanı 
Ahmet Arslan’ı makamında ziyaret etti

KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Salih Zeki Çakır, KOSDER Yönetim 
Kurulu Üyeleri Hüseyin Kocabaş, Pı-
nar Kalkavan, Hakan Çendik, Bülent 
Dandin, Adnan Naiboğlu, Fatih Yıldız, 
Yalçın Akın, KOSDER Üyeleri Yusuf 
Sertkaya ve Faruk Emre Yıldıran’dan 
oluşan KOSDER heyeti Bakan Ars-
lan’ı makamında ziyaret etti. Ziyare-
te; KOSDER Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve Bakan Ahmet Arslan’ın yanı sıra 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, 
Müsteşar Yardımcısı Ahmet Selçuk 
Sert, Deniz Ticareti Genel Müdürü

Koster Armatörleri ve 
İşletmecileri Derneği 

(KOSDER) Yönetim Kurulu 
Başkanı Salih Zeki Çakır 

ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ah-
met Arslan’ı ziyaret etti.

Cemalettin Şevli, Deniz ve İçsular Dü-
zenleme Genel Müdürü Hızırreis Deniz 
ve Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel 
Müdürü Salim Özpak katıldı.

Ziyarette, Ulaştırma Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı’nın bugüne kadar 
yapmış olduğu düzenlemelerle deniz-
ciliğe vermiş olduğu katkılardan do-
layı teşekkür eden KOSDER Yönetim 
Kurulu Üyeleri sektörün genel ve özel 
sorunlarını dile getirerek, çözüm yola-
rına ilişkin önerilerde bulundu.

Armatörlerin finansal, ticari, teknik, 
eğitim ve istihdam sorunlarının ele 
alındığı ziyarette Hurda Teşvik Kanu-
nu’nun Türk ticaret filosunun yenilen-
me ihtiyacına uygun olarak yeniden 
el alınarak düzenlenmesi ve ivedilikle 
yürürlüğe girmesi konusunda görüş 
birliğine varıldı.

Denizlerimizdeki potansiyelin daha 
verimli kullanılması amacıyla yük, yol-
cu ve araç taşımacılığının denize kay-
dırılmasına ilişkin olarak master plan 
hazırlanması yönünde çalışmalar yü-
rütülmesinin görüşüldüğü toplantıda 
Türk Bayraklı deniz ticaret filosunun 
rekabet gücünün artırılması için ça-
lışmalara hız kazandırılması ve Türk 
Bayrağı’nın önündeki engellerin ber-
taraf edilmesi, denizcilik eğitim sek-
törünün mevcut ve gelecekteki sektör 
gerçekleri dikkate alınarak yeniden 
planlanması, denizcilerimizin diğer 
bakanlıklar ile ilgili yaşadığı sorun-
larda eş güdümlü olarak çalışılması 
konuları ele alınarak ilgili genel mü-
dürlükler nezdinde çalışmaların yapıl-
ması kararlaştırıldı.

KOSDER heyeti, sorunlarını dinleyen 
ve çözüm konusunda desteğe her za-
man hazır olan Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a, 
UDHB Müsteşarı Suat Hayri Aka’ya, 
UDHB Müsteşar Yardımcısı Ahmet 
Selçuk Sert’e ve genel müdürlere te-
şekkür etti.

KISA KISA
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Barbaros Denizcilik Kulübü, 2. Ulusal 
Barbaros Denizcilik Kongresi’ne hazırlanıyor

2015 yılında 1.’si gerçekleştirilen ve 
sektörün birçok kesimini bir araya 
getiren Ulusal Barbaros Denizcilik 
Kongresi’nin ikincisini bu yıl düzen-
lemeyi planlayan Barbaros Denizcilik 
Kulübü çalışmalarına başladı. Sek-
törün önemli isimlerini öğrenciler ile 
buluşturmayı amaçlayan Kongrenin 
ikincisi 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçek-
leştirilecek.

Kongrede; kamu ve sektör temsilcileri, 
akademisyenler ve öğrencileri bir ara-
ya getirerek denizcilik sektörü hakkın

Kocaeli Üniversitesi 
Denizcilik Yüksekokulu 

öğrencileri tarafından 
Kurulan Barbaros Denizcilik 

Kulübü, Mayıs 2015 
tarihinde ilkini düzenledikleri 

Ulusal Barbaros Denizcilik 
Kongresi’nin ikincisini 

düzenlemeye hazırlanıyor.

da sorunların, ihtiyaçların, önerilerin 
ve projelerin tartışılması amaçlanıyor. 
II.Ulusal Barbaros Denizcilik Kong-
resi’ne Deniz Hukuku ve Uluslararası 
Tahkim konusunda İTÜ Deniz Ulaş-
tırma ve İşletme Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Sezer Ilgın ve DTO 
Kocaeli Temsilcisi Av. Vedat Doğusel, 
Sektörel Paydaşlar konu başlığında 
Koster Armatörleri ve İşletmecileri 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Salih 
Zeki Çakır ve UTİKAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Emre Eldener’in konuşmacı 
olarak katılacağı açıklandı.

KISA KISA
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Akdeniz ve Karadeniz, Sanal Bölgesel 
Deniz Trafik Merkezi ile izlenecek

uyarınca, kendi ülkesinin ve varlık-
larının güvenliğini sağlamaya uygun 
olarak bilgi sağlayacak. Ticari in-
ternet aracılığıyla anlaşmaya taraf 
ülkelerce belirlenmiş harekât karar-
gahları arasında ortak bir tanımlan-
mış deniz resmi oluşturmak için bir 
ağ kurulacak. Projenin ilk aşamasın-
da İtalyan Deniz Kuvvetleri Donanma 
Harekât Karargâhı Veri Füzyon Mer-
kezi görevini icra edecek. Taraf ülke-
ler maliyetini kendileri karşılayarak 
kendi harekât karargahında sistem 
raporlarını gönderip almak üzere bir 
iş istasyonu kuracak ve sistemin ge-
reklerini yerine getirecek internet bağ-
lantısı ve donanımlara sağlayacak. 
İtalya Deniz Kuvvetleri de tüm tarafla-
ra tanımlanmış deniz resmini oluştur-

ABD, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, 
İsrail, Yunanistan, Portekiz, Romanya, 
Arnavutluk, Hırvatistan, Kıbrıs, Ürdün, 
Malta, Karadağ ve Slovenya’nın da 
imza attığı bu anlaşmaya göre, At-
lantik ve Kızıldeniz yaklaşma suları 
da dahil olmak üzere Akdeniz ve Ka-
radeniz’de, feribotlar hariç 300 ton ve 
üzeri tonajlı ticari gemilerin limanlara 
geliş-gidiş zamanları ve denizdeki 
mevkileri uluslararası işbirliğiyle takip 
ve kontrol edilecek. İtalya Deniz Kuv-
vetleri Donanma Harekât Merkezi’nde 
oluşturulan bilgi toplama merkezinde 
toplanacak bilgiler anlaşmayı onayla-
yan ülkelerle paylaşılacak.

Anlaşmaya göre her ülke kendi yete-
nekleri, yasaları ve uygulamaları 

Geçtiğimiz hafta uzun bir aranın ar-
dından petrol fiyatları bu yıl ilk kez 
50 dolar’ın altına düştü. Ancak, OPEC 
ülkeleri eğer üretim kısıntısı anlaşma-
sını uzatmaya karar verirse ham pet-
rolün varil fiyatı bu yılın sonuna kadar 
60 dolar seviyelerine yükselebilir. 

Energy Aspects jeopolitik analis-
ti Richard Mallinson yaptığı açıkla-
mada WTI fiyatının 1940’lı yılların 
ortalarındaki gibi bir seyir izlediğini

ancak fiyatların yeniden dengele-
me öyküsünün bozulmadığını ve bu 
düşüşe rağmen petrol fiyatlarındaki 
temel dengelerin bu hafta çarpıcı bir 
biçimde değişmediğini ifade etti. Mal-
linson’a göre, OPEC anlaşmayı uzatır-
sa fiyatların yılın sonundan önce 60’ın 
üstünde olduğu görülebilir.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, 
ABD stoklarının geçen hafta 8,2 mil-
yon varille yükseldiğini açıklamıştı. 

Ancak fiyatlardaki düşüşün başlı-
ca nedeni Suudi Enerji Bakanı Halid 
el-Falihin yorumlarından sonra gel-
di. Suudi Bakan yaptığı açıklamada 
OPEC’in arz kısıntılarını yılın ikinci ya-
rısında da devam ettireceğini garanti 
etmediğini açıklamıştı. OPEC’in vardı-
ğı kısıntı anlaşması ise 2017 yılının ilk 
yarısı için geçerli.

maya yönelik ücretsiz yazılım sağla-
yacak. 

Anlaşma kapsamında taraf ülkeler 
arasında değişim yapılacak veriler, 
deniz araçlarının milli limanlarına va-
rış ve limanlardan ayrılışlarıyla ilgili 
bilgilerle denizdeki mevkilerini kap-
sayacak. İlk aşamada askeri deniz 
ulaştırma birimleri, feribotlar ve 300 
ton tonajdan az kargo gemileri ile to-
najı ne olursa olsun balıkçı gemileri 
kapsam dışı tutulacak. Ancak ileride 
denetlenecek gemilerle ilgili tonajın 
azaltılması ve bilgi verilecek gemilerin 
tipinin arttırılması yeniden değerlen-
dirilebilecek.

KISA KISA

Akdeniz ve Karadeniz İçin Sanal Bölgesel Deniz Trafik Merkezi Kurulmasına Dair 
Operasyonel Düzenleme TBMM’de onaylandı.

OPEC’in üretimi kısma 
kararı petrol fiyatlarını tırmandırıyor

OPEC üyesi ülkelerin petrol fiyatlarındaki 
düşüşün ardından aldığı petrol üretimini 
kısma kararı fiyatların yukarı yönlü 
hareketlenmesi sağladı.
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KOSDER, Türk Bayrağı’nın özendirilmesi 
konusunda bakanlığa öneriler sundu

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER), Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’na Türk bayrağının özendirilmesi konusunda önerilerini 
bir rapor halinde sundu.

Türk denizciliğinin geliştirilmesini 
hızlandırmak ve ekonomiye katkısını 
artırmak maksadıyla oluşturulan Türk 
Uluslararası Gemi Sicili’nin (TUGS) 
özendirilmesine ve Türk bayrağının 
tercih edilmesi hususuna katkı sağ-
lamak amacıyla sunulan raporda sek-
törün tüm paydaşları tarafından dile 
getirilen konulara yer verildi.

Rapordaki verilere göre Akdeniz ve 
Karadeniz’de çalışan Türk bayrak-
lı koster filosunda azalma yaşandığı 
gözleniyor.

HABER

Görüldüğü üzere Karadeniz ve 
Akdeniz’de toplam Türk bay-
raklı koster tonajı hızla azal-
maktadır.
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Türk Bayraklı Gemilerde SGK 
Maliyet Unsuru

Türk bayraklı gemilerde gemiadam-
larının sigorta maliyetlerinin işletme-
ciler açısında önemli bir gider kalemi 
oluşturduğuna dikkat çekilen raporda 
şu ifadelere yer verildi:

“İşletme giderleri içinde yüzde 43 gibi 
en yüksek oranla maliyet oluşturan 
gemi adamı çalışanlarının maaşları-
na, navlun belirleme ve rekabet gücü-
nü doğrudan etkileyen, diğer alternatif 
bayraklara nazaran yüzde 14 gibi ek 
maliyet getiren SGK primlerinin, TU-
GS’a kayıtlı gemilerde yüzde 10 oranı-
na indirilmesi önerilmektedir.

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi, 
TUGS’a kayıtlı gemilerin günlük ça-
lıştırma maliyetine (OPEX) yüzde 14 
oranında ek bir yük getiren ve dolayı-
sıyla rekabet gücünü yabancı bayrak 

karşısında olumsuz etkileyen bu du-
rumun ortadan kaldırılması armatör-
ler için önemli bir tercih unsuru ola-
caktır.

Devletin, yapılacak SGK primi indi-
riminden kaybı olacağı gibi görülse 
de bu sayede TUGS’a kayıt olacak 
yabancı bayraktan gelme gemiler ile 
hem Türk personeli istihdamı arta-
cak hem de bu artış doğrultusunda 
yabancı bayrakta sosyal güvencesi 
olmayan gemi adamları da sosyal gü-
venceye kavuşacaktır. Artan istihdam 
oranında ödenecek SGK primleri kaybı 
ortadan kaldıracağı gibi katma değer 
de yaratacaktır.”

Türk Bayrağı Çekme ve 
TUGS’a Kayıt Prosedürün’de 
İyileştirme

Öncelikle Türk bayrağına ithalat es-
nasında karşılaşılan zorluklar ve

prosedür yoğunluğuna dikkat çeki-
len raporda, “Bir gemiye Türk bayrağı 
çekmek evvela o geminin ithal edile-
ceği şirketin kurulmasıyla başlamak-
tadır. 

Burada Ticaret Sicil Memurluklarının 
belli bir hızı olduğundan bir sıkıntı söz 
konusu değildir. Fakat bünyesinde 
denizcilik şirketi bulunmayan bir vergi 
dairesi altında şirket açıldığında KDV 
Kanunu’nun 6/A maddesine göre KDV 
istisna yazısı temininde güçlük çekil-
mektedir. 

Herşey yolunda giderse ve bütün bu 
kurumlardaki ikili ilişkileriniz iyi ise en 
az 15 gün zaman kaybı demek olur. Bu 
manada geminin günlük kira ve ilave 
masrafları ciddi rakamlara ulaşmak-
tadır.” denildi.

HABER

“TUGS’a kayıt olacak 
yabancı bayraktan gelme 

gemiler ile hem Türk personeli istihdamı 
artacak hem de bu artış doğrultusunda 

yabancı bayrakta sosyal güvencesi 
olmayan gemi adamları da sosyal 

güvenceye kavuşacaktır.” 
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Ekonominin ve ülkelerin geliş-
mesine ciddi katkı sağlayan ve 

lokomotif sektörler arasında yer 
alan denizcilik 2008 yılından 

sonra global krizin de etkisiyle 
ciddi yara aldı. Sektör mensup-

ları bu kriz karşısında adete 
hayatta kalma mücadelesi verdi 

ki bazıları da bu mücadeleyi 
kaybetti. 2016 yılı sonu ve 

2017 yılı başı itibariyle denizci-
lik piyasalarındaki yukarı yönlü 

hareketlenme sektörün 2017 ve 
2018 yılına umutla bakmasını 

sağladı. Krizin etkilerini kısa 
vadede atlatamayacağını ve pi-
yasaların yakın gelecekte 2008 
yılı ve öncesi seviyelerine gele-

meyeceği gerçeğinin farkında 
olan Türk denizcisi değişen 

kurallara, değişen ihtiyaçlara ve 
rekabet şartlarına ayak uydur-
mak için de azimli görünüyor. 

Bu zorlu süreç sektör mensup-
larının idareden beklentileri 

olduğu gibi idarenin de sektör-
den bazı beklentileri olabiliyor. 
Türk denizciliğinin güçlenmesi 
ve Türk bayraklı gemi sayısının 

artmasının yanında kalitenin de 
artması için çeşitli uygulamalar 
yürürlüğe koyan denizcilik ida-

resi, sektörün kendi envanterini 
oluşturmasının yanı sıra Türk 
bayrağına geçişin kolaylaştı-

rılması adına yapılan düzenle-
melerin de karşılığını bekliyor 

elbette. Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı bünye-
sinde sektöre katkı sağlamak 

amacıyla yapılan düzenlemeleri, 
Türk denizciliğinin gelişmesi 
için atılan adımları Ulaştırma 

Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 

Ahmet Selçuk Sert ile konuştuk.

Öncelikle yeni göreviniz hayırlı olsun. 
Başarılı çalışmalarınızın devamını 
temenni ediyor, çalışmalarınızda ko-
laylık diliyoruz. Türk denizcilik sek-
törünün genel bir değerlendirmesini 
yapacak olursak gerek gemi inşa ve 
tamir gerek deniz ticareti gerekse de-
niz turizmi için neler söylersiniz? 

Teşekkür ediyorum. Ben de Koster 
Armatörleri ve İşletmecileri Derne-
ği (KOSDER) yönetimine ve koster 
armatörü ve işletmecilerine ticaret-
lerinde başarılar diliyorum. Türk de-
niz ticaret filosunun son yıllardaki

büyümesi ümit vericidir. Son 14 yılda 
denizcilik sektörümüz, bir denizcinin 
oğlu olan Sayın Cumhurbaşkanımızın 
vizyonu ve yine pek çoğunuzun da ya-
kından tanıdığı denizci kökenli Sayın 
Başbakanımızın liderliği ve Yine bir 
denizci olan Sayın Bakanımızın kap-
tanlığında önemli atılımlarda bulundu. 
Artık, denizcilik alanında uluslararası 
arenada çok önemli bir konumda ol-
duğumuzu gururla söyleyebilirim. Bu-
gün Türk sahipli deniz ticaret filomuz 
dünya sıralamasında 15’inci sırada-
dır. Uluslararası sefer yapan gemilere 
açık 175 liman tesisimiz bulunuyor.

AHMET SELÇUK SERT
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Dayanışmayı ve söylem 
birliğini önemsiyoruz

RÖPORTAJ

1960 yılında İstanbul’da doğan Ahmet Selçuk Sert, 1983 yılında İTÜ Gemi İnşa 
Fakültesi’nden mezun oldu. Deniz Kuvvetlerinde çeşitli görevlerde bulunduk-
tan sonra 2002 yılında İzmir Tersanesi Komutanlığından binbaşı rütbesiyle 
kendi isteği ile emekli oldu. 2004-2008 yıllarında Denizcilik Müsteşarlığında 
Samsun, Antalya ve İzmir Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulunan Ahmet Sel-
çuk Sert İZBAN Genel Müdürlüğü ve TGS Genel Müdür Yardımcılığı gibi önemli 
görevlerde bulundu. 
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Armatörlerimiz özellikle 2016’da dü-
şen gemi fiyatlarından istifade et-
mişler ve filomuzu büyütmeye devam 
etmişlerdir. Sektörün hedefinin 50 
milyon DWT’ye ulaşarak ilk 10’a gir-
mek olduğunu görmekte ve destekle-
mekteyiz. 

Gemi inşa ve tamir olarak dünyanın 
önde gelen ülkelerinden biri olduğu-
muz herkesin malumu. 2002’de 37 
olan tersane sayımızı 2016’da 79’a 
çıkartmış durumdayız. 1995-2001 
arasında toplam yaklaşık 850 bin 
dwt gemi teslim eden tersanelerimiz 
2002-2007 arasında 3 milyon DWT’yi 
aştı. Sadece 2008’de 1 milyon DWT’yi 
buldu fakat krizden sonra doğal olarak 
bu hacim düştü. 2009-2015 arasında 
toplam 2 milyon DWT’nin biraz üze-
rinde gemi teslim edildiği görülüyor. 
Son dönemde ise, bilhassa savunma 
projeleriyle tersanelerimizde istihdam 
artış göstermektedir.

Tersanelerimizde daha katma değer-
li savunma projelerinin yapılmasının 
beher DWT başına geliri ve istihdamı 
yükseltmekte olduğunu değerlendiri-
yorum. Burada Türk deniz kuvvetleri-
nin ihtiyaçlarının yerli tersanelerimiz-
ce karşılanması hem donanmamızın 
dışa bağımlılığını azaltmakta hem de 
tersanelerimizin iş kabiliyetlerini art-
tırmaktadır.

Türk tersaneleri Uluslararası Deniz-
cilik Örgütü’nün önümüzdeki dönem-
de dünya denizciliğine empoze ettiği 
Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi ve 
baca gazı emisyon kısıtlamaları saye-
sinde ciddi bir tamir ve retrofit potan-
siyeline yeniden çıkabilir ve bu durum 
önümüzdeki 5 yıl için giderek artan bir 
yoğunluğa erişebilir.

Deniz turizminde ise Türkiye’nin civar 
ülkelerdeki güvenlik endişelerinin ül-
kemize ister istemez sirayet etmesiyle 
kayıplar yaşamış olabilir. Bu durumu 
turizmcilerimizin geneli yaşamakta-
dır ve hükümetimizin sonuna kadar 
farkında olduğu bir durumdur. Fakat 
Türkiye’nin bu konudaki potansiyeli 
ortadadır ve uzun vadede ciddi biçim-
de artarak devam edecektir. 

Sizce Türk denizciliğinin en önemli 
sorunları nelerdir? 2008 Yılından bu 
yana ciddi sıkıntılar yaşayan sektö-
rümüzü nasıl bir gelecek bekliyor? Siz 
geleceği nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Denizcilik alanındaki firmalarımıza 
neler tavsiye edersiniz?

Denizciliğimizin en önemli sorunu 
bence ölçme ve değerlendirme so-
runudur. Ölçemediğiniz bir şeyi iyi-
leştiremezsiniz. Bu açıdan sektörün 
büyüklüğünü, getirisini ve ekonomi-
ye katkısını idareye tam olarak ifa-
de etmesi; tabi bu arada idarenin de 
sektörün veri bankasını oluşturmaya 
çalışması gerekmektedir. Bu konu-
da çalışmalarımız devam etmektedir. 
Fakat sektörün de kendine düşeni ya-
parak, kendisi hakkında istatistik ve-
rileri evrensel standartlarda akümüle 
etmesi icap etmektedir.

Bu sadece idare için ve/veya idare ta-
rafından başarılacak bir husus değil-
dir. Sektör önce kendini değerlendir-
mek için belli bir araştırma seviyesine 
gelebilmelidir.

İkinci önemli sorun ise bence öl-
çek sorunudur. Armatörlerimiz 
münferit hareketleriyle de önem-
li başarılar elde etmekte olsalar da, 

özellikle içinde bulunduğumuz tür-
den zor zamanlarda daha katılımcı ve 
dayanışmacı olmalıdırlar. Bunu aslın-
da KOSDER’de gözlemliyoruz. Diğer 
STK’larda da böyle eğilimler olduğu-
nu değerlendiriyor ve gözlemliyoruz.

Bu iki sorun da aslında bir diğer so-
runu beraber getirmektedir. O da söy-
lem birliğidir. Ortak bir veritabanından 
beslenmeyen sektör, ortak bir daya-
nışma sergileyemeyince doğal olarak 
ortak bir söylem geliştirerek politika 
yapıcılara tek ve nitelikli bir talep sun-
makta çoğu zaman sıkıntı yaşamak-
tadır.

Şirketlerin münferit birçok sorunu 
olabilir ve hepsine ayrı tavsiyeler ve-
rilebilir. Bu konu bizim makamımızın 
amacını aşar, fakat genel olarak, ida-
re penceresinden ve politika yapma 
saikiyle tavsiyelerimiz ifade ettiğim 
gibidir.
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Gemi inşa alanında faaliyet gösteren 
ve armatörlük ile uğraşan işletmelerin 
konsolide olmasını tavsiye eder mi-
siniz? Büyüme eğiliminde olan Türk 
deniz ticaret filosunun yenilenmesi, 
özellikle koster tonajının yenilenmesi 
ve gençleştirilmesi konusunda bazı 
çalışmalar yapıldı ve hurda teşviki 
yayımlandı. Bu teşvikin sektörün ihti-
yaçlarına cevap verir nitelikte olmadı-
ğı sektörün önemli bir kesimi tarafın-
dan dile getirildi. Bu konuda sektörün 
ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte 
bir çalışma yapılması gündeminizde 
midir? 

Röportajın başında bahsettiğim üzere 
tersane adedinin 37’den 79’a çıkartıl-
masını sağladık. Ayrıca ticaret filomu-
zu da tonaj olarak dünyanın en büyük 
15’inci filosu haline getirilmesine katkı 
sağladık. Bu noktadan sonra konsoli-
dasyon sektörün kendi dinamiklerin-
de olacak bir şeydir ve idare olarak bu 
konuda bir telkinimiz olamaz. Bizim 
tavsiyemiz ölçek ekonomisi gerçeği-
ni sektörün kendiliğinden fark ederek, 
gerek tersaneci gerekse armatörlerin 
bu konuda gerekli dayanışmayı gös-
termesidir.

Hurda teşvik kanunu çıksa da kanu-
nun uygulanması konusundaki tebliğ 
üzerinde bildiğiniz gibi çalışmalar de-
vam ediyor. Sektörün istekleri tarafı-
mıza iletilmiştir. Kaynakların elverdiği 
ölçüde bu talepleri azami şekilde dik-
kate alan bir çalışma yapmaya gayret 
edeceğiz. 

Gemiadamları konusunda yaşa-
nan sorunlara çözüm olması adı-
na Gemiadamları Yönetmeliği’nde 
değişikliğe gidildi ve yönetmelik

yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan 
bu değişikliği nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

Bu değişiklik hem idare nezdinde IMO 
tarafından eksik olduğu defaatle bildi-
rilmiş bir disiplin hususunun tamam-
lanması hem STCW standartlarının bir 
gereğinin karşılanması hem de sek-
törün bir talebinin karşılık bulmasını 
sağlamıştır.

Bir disiplin yönetmeliği gibi düşünür-
sek evvela bu yönetmelik değişikliği 
işini iyi yapan gemi adamlarının hak-
larını koruyacak, kazancını arttıracak 
bir yönetmeliktir. Kuru ile yaşı birbi-
rinden ayıracaktır, işine sahip çıkan-
la, denize ve gemisine saygı duyanla, 
hiçbir gayreti olmayanı birbirinden 
ayıracaktır. Bu çok önemli ve değerli 
bir filtredir. Bu filtreden geçen deniz-
cilerimiz filomuzu daha iyi yerlere ta-
şıyacaklardır. Ayrıca belli bir noktadan 
sonra böyle bir yönetmelik olduğu için 
bu filtrelere gerek kalmayacaktır. Yani 
“deregülasyon”dan bahsediyorum. 
Kalite bir kere artarsa, arkadan gelen-
ler daha kaliteli olarak fark yaratmaya 
başlayacak, disiplini kendileri oluştu-
racaktır.

Denizci kalitemiz artarsa, gemileri-
mizde kaliteli gemi adamları istihdam 
edersek, o gemiye gidecek gençler de 
daha istekli olacak, daha rahat ede-
ceklerdir. . Sonra onların arkalarından 
gelenler de ve hatta sonrakiler de.Bu-
da belli bir noktadan sonra yağcısın-
dan süvarisine dünya çapında denizci 
yetiştirmek, çalıştırmak ve gelişmesi-
ne olanak vermek demektir.

Konu gemiadamlarına gelmişken 
şunu da sormak isteriz; malumunuz 
Türk gemiadalarının sigorta primleri, 
armatörü yabancı gemiadamı tercihi-
ne yöneltiyor. Bu durum doğal olarak 
gemiadamlarımızı işsizlik sorunuyla 
karşı karşıya bırakıyor. Konu çeşitli 
toplantılarda gündeme getirilmiş olsa 
da çözüme yönelik en azından bizim 
bildiğimiz bir çalışma yok. Sizce bu 
sorun nasıl çözüme kavuşturulabilir? 
Önümüzdeki süreçte bu konuda bir 
çalışma beklemeli miyiz?

Türk bayraklı deniz ticaret filosunun 
güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi bir 
politika olarak benimsenmiştir. Bu 
hususta da yine Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı’nın yetki ve 
müdahale sınırları dahilinde sözünü 
ettiğiniz konular değerlendirilmek-
tedir. Biz istiyoruz ki denizlerimizde 
özellikle Türk sahipli olup yabancı 
bayrakla dolaşan yat ve gemilerimiz 
Türk bayraklarıyla dolaşsın. 6 bin ci-
varında Türk sahipli yatın yabancı 
bayrakla dolaşması kabul edebilece-
ğimiz bir durum değil. Şimdi yürürlüğe 
koyduğumuz kanun ile bu geçişi sağ-
lamak için çok cazip teşvikler getirdik 
ve kolaylıklar sağladık. 

Sözüne ettiğiniz sorunun çözümü de 
aşikardır ki; Türk bayraklı filomuzda 
çalışan Türk personelin maaşı üze-
rinde sosyal güvenlik yükünün hafif-
letilmesinden geçmektedir. Biz de bu 
konuda çalışmalar yapmaktayız ve 
orta vadede bu yükü hafifletmiş olma-
yı hedefliyoruz.

“Kalite bir kere artarsa, 
arkadan gelenler daha kaliteli olarak 
fark yaratmaya başlayacak, disiplini 

kendileri oluşturacaktır.” 
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Armatörler ve gemi işletmecileri için 
her açıdan oldukça zor ve depresif 
geçen 2016 yılından sonra, 2017 yı-
lının ilk çeyreği de yine bizler için çok 
da pozitif geçmemekte. Navlun piya-
saları üzerinde emtia fiyatlarının ve 
arz-talep denklemindeki dengesizli-
ğin olumsuz etkileri devam etmekte. 
Artık çok kısa periyotlarla değişkenlik 
gösteren ve adeta buluttan nem ka-
pan navlun seviyeleri geleceğe yö-
nelik kısa ve orta vadeli öngörülerde 
bulunmayı maalesef daha da zorlaş-
tırmakta. 

Armatör ve gemi işletmecileri ola-
rak tek başımıza navlun seviyelerini 
yükseltmeye muktedir olmadığımız 
ise bir gerçek. En önemli bileşenle-
rinden olduğumuz denizcilik sektörü 
yapısı itibari ile son derece dinamik 
ve rekabetçi bir ortam. Bu dinamik-
lik ve rekabet ortamı bizlerin özellikle 
kiracılarla yaptığımız navlun pazar-
lıklarında elimizi zayıflatan bir faktör 
olarak karşımıza çıkmakta. Kiracıların 
navlun pazarlıklarında sıkça masaya 
sürdükleri sözde “ticaretteki düşük 
kâr marjı” kartının yanı sıra aynı işe 
teklif veren, vermeyi düşünen, aynı 
taşımaya talip olan armatörler ve 
gemi işletmecileri arasındaki reka-
bet de navlun pazarlıkları esnasında 
kiracıların elini kuvvetlendiren diğer 
bir majör silah olarak karşımıza çıkı-
yor. Elbette ki yaptığımız işin doğası 
gereği bu rekabet ilk bakışta hayatın 
akışına uygun bir durum gibi görüne-
bilir, rekabetin ortadan kaldırılması bir 
ütopya olarak algılanabilir. Ancak bu-
rada üzerinde kafa yorulması gereken 
nokta ne rekabetin ortadan kaldırıl-
ması gibi ulaşılması neredeyse hayal 
olan bir ütopya ne de hayatın akışını 
değiştirmeye çalışmak gibi tabir-i ca-
izse bir “akıntıya kürek çekme” 

ERHAN GÖÇMEN
Oras Denizcilik Brokeri

2002 yılnda 9 Eylül Universitesi Deniz İşletmeciği ve Yönetimi Bölü-
mü’nden mezun olduktan sonra önce İzmir’de, daha sonra da İstan-
bul’da çeşitli denizcilik firmalarinda gemi brokeri ve kiralama muduru 
olarak görev almistir. 2013 yilindan bu yana Oras Denizcilik’te Kiralama 
Muduru olarak calismaktadir. 

tavsiyesidir. Navlun seviyelerinde dra-
matik seviyelerde olumlu değişiklikler 
yapma kudretine tek başına sahip 
olamamaları, armatörlerin ve gemi iş-
letmecilerinin navlun pazarlıklarında 
bir standart üzerinden hareket ederek 
rekabetçi ortamın kendilerine zarar 
verecek bir silah olarak kiracıların eli-
ne teslim etmelerinin önünde bir engel 
teşkil etmemelidir.

Eminim bir çoğumuz çok sıklıkla bu 
“kırıcı”, “yakıcı” ve artık “yok edici” 
rekabet hikayelerine sahibiz ve hatta 
hemen hepimiz bunun örneklerinin 
içinde bulunduk.  Şüphe duyulmaması 
gerekir ki rekabet ortamı kırıcı, yakıcı 
ve yok edici bir mahiyete büründüğü 
ölçüde rekabetin taraflarına “kay-
bet-kaybet” masasının en konforsuz 
koltuklarını sunmaktan başka bir işe 
yaramayacak. 

Armatörler ve gemi işletmecileri için 
aydınlığın giderek azaldığı bir geceden 
başka bir şey vadetmeyecektir. Oysa 
ki, sözü edilen bu karanlığı yırtmak, 
“kaybet-kaybet” yerine “kazan-ka-
zan” denkleminin hasıl olacağı bir re-
kabet ortamını hayata geçirmek yine 
armatörlerin ve navlun pazarlıklarını 
onlar adına yürüten armatör broker-
lerinin elindedir. Yaptıkları işlerde bir 
standart oluşturmaları, bu standart-
lara (rekabet seviyesinden bağımsız 
olarak) bağlı kalmaya çalışmaları “ka-
zan-kazan” ülküsünü pratiğe dökecek 
yegâne eylemlerden birisi olacaktır.

Çok yakın zamanda karşılaştığı-
mız aşağıdaki iki örnek vaka, uma-
rız, siz değerli okuyuculara altını 
çizmeye çalıştığımız bu noktanın 
önemini yeniden hatırlatacaktır:

Kaybet-Kaybet Çıkmazı
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Yaklaşık 2 hafta kadar önce, Ukray-
na’nın bir Karadeniz Limanı’ndan 
Türkiye’nin bir Karadeniz Limanı’na 
yaklaşık 6 bin tonluk bir taşıma için 
neredeyse bire bir aynı özelliklere sa-
hip ve birbirine çok yakın pozisyon-
da bulunan iki farklı gemiye sahip iki 
farklı armatör brokeri ilgi gösterdi. Bu 
brokerlerden bir tanesi verilen taşıma 
bilgilerine göre tahmini sefer hesa-
bı yaptığında teklif edilen taşıma için 
teklif edilen navlunu yetersiz bulup 
bağlantıyı yapmaktan vazgeçmişken, 
diğer broker yaptığı hesaplamaya 
göre teklifi tatminkâr bulup gemisi-
ni bu sefer için bağlamıştır. Buraya 
kadar olan kısım elbette ki hayatın 
akışına son derece uygundur. Ancak, 
bu anekdotun can alıcı kısmı birbirini 
tanıyan bu iki brokerin birbirleriyle bu 
taşıma üzerinde yaptıkları sohbette 
ortaya çıkmıştır. Taşıma için teklif edi-
len navlunu yetersiz bularak reddeden 
broker yaptığı sefer hesaplamasında 
geminin günlük zaman kirası karşılı-
ğını teklif edilen navlun ile 2 bin 500 
USD/gün olarak hesaplarken; teklif 
edilen navlunu yeterli bularak sefer 
bağlantısını gerçekleştiren broker 
aynı verilerle yaptığı tahmini sefer he-
saplamasında geminin günlük zaman 
kirası karşılığını 3 bin 500 USD/gün 
olarak hesaplamıştır. Neredeyse sa-
dece 6-7 kalemden oluşan bir tahmini 
sefer hesaplamasında bile iki armatör 
brokerinin hesaplaması arasında gün-
lük bin USD bir fark olması çok çarpıcı 
ve aynı zamanda oldukça da düşün-
dürücüdür.  Sözü edilen bu iki broker 
birbirlerinin aynı sefer için yaptıkları 
hesapları incelediklerinde farkın kay-
nağı olarak ortaya çıkan sebep ise en 
az bin USD fark kadar çarpıcıdır. Her 
iki geminin de Diliskelesi’nden Ukray-
na’ya balastlayacağı, bir kez İstanbul 
Boğazı geçişi yapmak zorunda oldu-
ğu, taşıma sözleşmesi hükümlerine 
göre hafta sonları ve tatillerde zaman 
sayımının duracağı bu taşıma söz-
leşmesi için teklifi kabul eden broker 
Boğaz geçişi, her iki limandaki hafta 
sonları ve zaman sayımı başlangıcı 
muafiyetleri için hesaplamasında hiç 
olası zaman kaybı marjı koymazken 
teklifi reddeden brokerin sözü edilen 
olası zaman kayıpları için 6 gün marj 
koymuştur.  Dramatik olan ise, sefer 
bittiğinde sefer süresinin, sefer he-
saplamasını yaparken o günkü bütün 
iyimserliğini(!) yaptığı hesaplara yan-
sıtan brokerin öngördüğünden 5 bu-
çuk gün fazla gerçekleşmiş olmasıdır.

Sefer bittiğinde yapılan kesin he-
saplamalarda çok doğal olarak hem

iyimserliğin doruklarında gezen bro-
ker hem duymak istediğini duydu-
ğunda ikna olmaya meyilli armatör 
hem de teklif edilen navlunu yetersiz 
bularak taşımayı yapmayan broker ve 
onun armatörü kaybetmiş; tarafların 
tamamı daha önce sözünü ettiğimiz 
“kaybet-kaybet” masasındaki tatsız 
sofrada yerlerini almışlardır.  İyimser-
liğin olası riskleri göz ardı etmek için 
bir motivasyon olamayacağı, iyimser-
lik ile iş bilmezlik arasındaki çizginin 
de kolayca üzerinden geçilebilecek in-
celikte olmadığı bu çarpıcı örnekle bir 
kez daha kendini hatırlatmış olmaktır.

Yakın zamanda karşılaştığımız bir 
başka olayda ise yine benzer pozis-
yon ve tonajda iki geminin aday ol-
duğu yaklaşık 7 bin tonluk Karadeniz 
– Doğu Akdeniz taşıması. Sözü edilen 
taşımanın söz konusu pazarlığa diğe-
rinden daha önce başlayan armatör 
brokerinin kiracıyı ikna ettiği navlun 
seviyesinden, ikinci broker devre-
ye girdikten sonra 2,5 USD/ton daha 
ucuza sonradan devreye giren broker 
tarafından bağlanmıştır. Yine burada 
çarpıcı olan nokta (etik kriterleri bir 
kenara bırakacak olursak) taşımanın 
pazarlığa ilk başlayan ya da sonra-
dan devreye giren broker tarafında 
bağlanmış olması değil. İki brokerin 
hesaplaması arasında benzer tonaj 
ve pozisyondaki iki gemi için 2,5 USD/
tonluk bir fark olmasıdır.  Kiracı bu 
taşıma için birinci broker tarafından 
ödemeye ikna edildiği navlun seviye-
sinden 0,5 USD/ton değil, 1 USD/ton 
değil, 2 USD/ton değil, 2,5 USD/ton 
daha az ödeme yaparak bu taşıma-
yı bağlamıştır. Şüphesiz ki, buradaki 
“kaybet-kaybet” masasının misafirleri 
ilk örnekten farklı değildir ve menüde 
de herhangi bir değişiklik yoktur. Üs-
telik aradaki 2,5 USD/tonluk farka yol 
açan motivasyonun iyimserlik mi yok-
sa iş bilmezlik mi olduğu, sanırım artık 
hiçbirimiz için bir sır değildir.

Yukarıdaki örneklerde ortaya koy-
maya çalıştığımız gibi denizciliğin 

ilerlemesine yardımcı olan yüzlerce 
yıllık birikimlerin bizlere mirası olan 
standardizasyon sadece teknik ko-
nularla ilgili bir unsur olarak değil 
sektörün her alanında uygulanması 
gereken bir mecburiyet halini almıştır. 
Elbette bu yazının kaleme alınmasın-
daki amaç kimseyi suçlamak ya da 
faturayı bir tarafa ihale etmek değil.  
Her birimizin hem kurumsal hem de 
bireysel olarak önemli birer parçası 
olduğumuz denizcilik sektöründe ya-
pabileceğimiz şeyler hala var. Üzeri-
mizdeki baskı ne kadar çok olursa ol-
sun, şartlar ne kadar ağır olursa olsun 
soğukkanlılığımızı korumak, armatör 
ve işletmeciler ve onların brokerleri 
için yegâne gelir kaynağı olan navlun 
gelirleri üzerindeki baskıyı hafifle-
tebilmek için risk analizlerini ve he-
saplamalarımızı mümkün olduğunca 
belli standartlara göre yapmak, kira-
cılara kolay teslim olmamak ve olum-
suz şartlara direnmek artık bizler için 
yaşamsal bir hal almıştır. 

Yukarıda değinmeye çalıştığımız araç 
ve amaçlara ulaşmak için farkındalık 
yaratmak; geleneksel yön temler dı-
şında bilimsel çalışmalara önem ver-
mek hepimizin görevi olmalıdır. Hatta 
öyle ki ticari gemi işletmeciliğine ye-
tişmiş insan gücü sağlayan üniversi-
telerimizin özellikle broker yetiştiren 
ilgili işletmecilik fakültelerinde baskı 
altında çalışmaya dayanıklı brokerler 
yetiştirmek amacıyla işin içeriğine 
uygun olarak psikoloji derslerinin ve-
rilmesi dahi ilgili ortamlarda gündeme 
getirilmelidir.

Unutulmamalı ki içinde bulunduğu-
muz ortamı ve gidişatı değiştirmek 
için hepimizin yapabileceği hala çok 
şey var.  İyimserlik ve iş bilmezlik ara-
sındaki o çizgi hiç birimizin göz ardı 
edemeyeceği kadar kalın. İyimserliği-
mizi korumak için işimizi iyi bilmemiz 
ise hepimiz için bir mecburiyet.

Pruvanız neta rüzgarınız 
kolayına olsun.
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Denizcilik 4.0
sinde otonom gemiler için bir test 
alanı tahsis edilmiş durumda ve ilk 
prototipin burada test edilebileceği 
değerlendiriliyor.

Denizcilik 4.0 derken sadece gemi-
lerdeki teknolojileri değil denizciliğin 
tamamını düşünmek gerekmekte. 
Tarihsel olarak bakarsak 19’uncu 
yüzyılda ortalama 250 mürettebatla 
sefer yapan gemiler artık ortalama 
olarak 15 mürettebata indi. Akademik 
bir söylemle teknolojinin gelişimi mü-
rettebat verimini arttırdığı için tekno-
lojiyle beraber mürettebatın daha da 
azalması sonucunu tahmin etmek zor 
değil.

Uzmanlar otonom geminin çok uzak-
ta olmadığını belirtiyorlar. Örneğin 
Rolls Royce, geçtiğimiz dönemde 
“Advanced Autonomous Waterborne 
Applications Initiative” (İleri Otonom 
Suüstü Uygulama İnisiyatifi - AAWA) 
ismiyle bir konsept çalışması yapmış 
bulunuyor.

Sanayi 4.0, 2016’nın son çeyreğinden 
itibaren neredeyse kendisinden her 
toplantıda, her sunumda her sem-
pozyumda kendinden bahsettirmek-
te. Teknoloji insanı giderek daha da  
gereksiz kılacak noktaya gelmekte. 
Şimdilik tam bir yapay zekaya ulaşı-
labilmiş ya da belli işler dışında tam 
olarak otonom çalışabilen makineler 
tasarlayamadık, ama makinelerin bir-
birlerinin farkına varması, birbirleriyle 
iletişime geçmesi önemli bir merhale.

Endüstri 4.0, denizciliğe nasıl tesir 
edebilir? Bu konuyla da ilgili pek çok 
etkinlik düzenlenmeye başlandı. Hat-
ta 2018 SMM Hamburg’da bu konuyla 
ilgili pek çok teknolojinin sergilenece-
ği ifade ediliyor. Yani bir Denizcilik 4.0 
furyası başlamış durumda. Norveç ve 
Finlandiya’da otonom gemiler üzerine 
forumlar çoktan kuruldu. Norveç’te 
Norwegian Forum for Autonomous 
Ships (NFAS) ve Finlandiya’da Finnish 
Ecosystem for Autonomous Marine 
Transport (DIMECC) Baltık’ta ilk oto-
nom sistemler için birbirleriyle yarışır 
haldeler. Devletler de bu konuya des-
tek vermekte.

Norveç’in desteklediği projenin ismi 
MUNIN (Maritime Unmanned Naviga-
tion through Intelligence in Networks). 
MUNIN İskandinav mitolojisinde tanrı 
Odin’e eşlik eden iki kuzgundan (Mu-
ninn ve Huginn) birisinin de ismine bir 
gönderme ve aynı mitolojideki Mu-
ninn’in yaptığı gibi MUNIN de sahibi-
nin etrafında uçarak onun gözü kulağı 
oluyor.

MUNIN halihazırda Almanya, Norveç, 
İsveç, İzlanda ve İrlanda merkezli yop-
lam 8 şirketin ortaklığında yürümek-
te. Proje tamamen otonom ve/veya 
uzaktan kumanda edilebilen bir gemi 
geliştirme amacını taşıyor. MUNIN’in 
gelişimi şu aşamada en kolay deniz 
seferi olan uzun menzilli kuruyük ta-
şımalarına odaklanmış durumda. Yani 
deniz trafiğinin yoğun olduğu bölge-
lerde seyir gibi karmaşık durumlar 
ve yükün pek çok limandan toplanıp 
pek çok limana uğrak yapılarak tah-
liye edildiği düzenli hat taşımacılığı 
gibi çok bilinmeze haiz bir sistem 
geliştirilmesi şimdilik amaçlanmıyor. 
Yine de çatışmayı önleme, uydu ve 
yer haberleşme sistemlerinin birlikte 
kullanımı, otonom makine kontrolü 
gibi son derece üst seviye teknolojiler 
denenmekte.

MUNIN henüz laboratuvar ortamında 
test edilmekte ve simülasyon aşama 
sında. İlk testin 2014’te ikincisinin 
ise 2015’te yapıldığı belirtiliyor. 2016 
yılında Norveç’te Trondheim bölge

Rolls-Royce Otonom 
Gemi Konsepti
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Norveçli klas kuruluşu Det Norske Ve-
ritas da (DNV-GL) Denizcilik 4.0 çalış-
malarına hız verenlerden. Tamamen 
otonom, ya da uzaktan kumanda edi-
len fakat personeli olmayan gemilerin 
mümkün olduğunu savunan DNV-G 
uzmanları, gemilerin artık insan gö-
zünden daha keskin algı sistemleriy-
le donatılabileceğini ve insandan çok 
daha hızlı biçimde çok büyük verileri 
merkezlere iletebileceğini düşünüyor-
lar.

Buna göre Denizcilik 4.0, sektöre:

   İnsan kaynaklı deniz kazalarının (ki 
toplamda kazaların yüzde 80’inin in-
san kaynaklı olduğu ifade edilmekte) 
önlenebilmesi,

         Çok ciddi maliyet avantajı 
sağlanması,

      İnsan faktörü hesaba katılmaya-
cağı bununla ilgili bileşenlerin ortadan 
kaldırılmasıyla inşa maliyetlerinin dü-
şürülmesi, 

     Düşen mürettebat sayısının kara-
daki denizcilik işlerini arttırması ve 
personel mutluluğuna katkı sağlama-
sı,
  
        Daha kalifiye eleman yetişmesinin 
sağlanması,

       Artan rekabetçilik,
    
       Korsanlık risklerinin azalması,
 
   Otonom gemilere hizmet edecek 
yeni bir liman yapısı, yeni bir gemi 
operasyon anlayışının gelişmesi ve 
yeni iş kollarının doğması,

    Yeni iş modellerinin doğması ve 
çok daha ileri teknolojilerin adapte 
edilmesi (3 boyutlu yazıcılarla gemide 
yedek parça üretimi ve otonom olarak 
montajı vs.)

gibi yenilikler getirebilecek potansiyel 
taşımakta.

DNV-GL’in de ReVolt adı verilen Rol-
ls-Royce gibi bir konsept çalışması 
mevcut. Elektrik tahrikli bir gemi olan 
ReVolt, klas kuruluşunun iddiasına 
göre aynı kapasitede fuel-oil yakan 
benzerine göre yılda 1 milyon doların 
üzerinde tasarruf yapılmasına olanak 
veriyor ve 30 yıllık bazda sahibine 34 
milyon dolar daha fazla kazandırma 
potansiyelini taşıyor.

Aslında ReVolt koster armatörleri-
ni birden çok konuda ilgilendiriyor. 
Çünkü Denizcilik 4.0’ın yakın deniz 
taşımacılığına uygulanmaya başlaya-
cağı düşünülüyor. Buradan kazanılan 
tecrübelerle zamanla daha büyük ge-
milere uygulanmaya başlayacağı ve 
sistemin bu arada hukuki altyapısının 
da oluşacağı öngörülüyor.

Gemiler için Denizcilik 4.0 sade-
ce insansız gemilerden oluşmuyor. 
Rolls-Royce bu konuyu daha ziyade 
“Akıllı Denizcilik” konsepti altında in-
celemekte. Bu konsept de gemilerin 
uzaktan işletilmesi ve insansız ope-
rasyonlar kadar, makineler arası ileti-
şime de önem veriyor.

Bu konseptin hayatımıza girmesi 
insansız gemilerden çok daha kısa 
sürede olabilir, çünkü akıllı denizci-
lik, tüm makine dairesi bileşenlerinin 
uzaktan denetlenmesi, ekipman sağlı-
ğı yönetimi (Equipment Health Mana-
gement - EHM) ile zamanında müda-
hale edilmesi, yedek parka stoklarının, 
tamir-bakım zamanlamalarının buna 
göre çok daha iyi zamanlamalarla be-
lirlenmesini sağlayabilir. 

Bir diğer konu da Denizcilik 4.0’ın do-
laylı olarak denizcilikle ilgili çok daha 
fazla veri akışı sağlayacak olması. 
Gemilere takılacak binlerce sensor 
gemi davranışlarını, makinelerin per-
formansına etkisi olan önemli faktör-
leri daha iyi anlayıp daha büyük veriy-
le analiz etmemizi sağlayacak. Bu da 
daha fazla teknoloji demek. Tabiidir 
ki işin bir de liman işletmeciliği tarafı 
var.

Türkiye’de de limanlar uzun bir süre-
dir otonom RTG’ler, ileri bilgisayar sis-
temleriyle kontrol edilen liman yöne-
tim bileşenleri hususuna aşina. 

Denizcilik 4.0 ise işi bir adım daha ile-
riye götürerek, tamamen robotik yük 
elleçleme ve çok hızlı liman operas-
yonları vadediyor. FATA/Finmeccani-
ca’nın geliştirdiği TEUSTACK bunların 
başında geliyor. Sistemi basitçe tarif 
etmek gerekirse, bütün konteyneri bo-
yutlarını kendi belirlediğiniz bir hac-
me üst üste dizdiğinizi düşünün. Her 
konteynerin de bir tepsinin üzerinde 
bulunduğunu ve çağrıldıkları anda en 
üstte veya en altta olduklarına bakıl-
maksızın tepsiler sayesinde vincin 
başına oradan da yine robotik vinçler-
le gemiye yüklendiğini düşünün.

Kendiliğinden hareket eden kamyon-
ların karadan yeni konteynerler ge-
tirmesi, son kullanıcıya sevk edilecek 
konteynerlerin kamyonlara veya daha 
da iyisi yine robotik kontrol edilen 
trenlere konarak nihai noktalara gön-
derilmesi de olayın farklı bir ayağı.

Fakat bu hayalin gerçekleşmesi için 
şu an Türkiye’de uygulanmayan fakat 
tüm dünyada hızla yaygınlaşan Liman 
Topluluğu Sistemi (Port Community 
System - PCS) yapısının ilerletilmesi 
gerekmekte. PCS de aslında Denizcilik 
4.0’ın bir bileşeni sayılabilir ve e-De-
nizcilik konspeti içinde değerlendirile-
bilir. Bu sistemler de tek bir pencere-
den, insan müdahalesini ve doküman 
yoğunluğunu azaltacak şekilde liman 
operasyonlarının düzenlenmesini ve 
Liman Yönetim Sistemleri (LYS veya 
PMIS) ile entegre çalışarak bir gemi-
nin bir limana varış tarihinin belli ol-
duğu andan itibaren o gemiyle ve yü-
küyle ilgili operasyonlardan gümrük 
işlemlerine, denetimlerden tüm yan 
hizmetlere kadar her prosedürün tek 
bir noktada toplanmasını hedefliyor. 

Özetle Sanayi 4.0, denizcilik için çok 
ciddi maliyet ve emniyet avantajları 
getirebilir. Gemi operasyonlarından 
tutun da liman operasyonlarına ve 
lojistik sistemlere çok büyük katkıları 
olabilecek Sanayi 4.0, Denizcilik 4.0’ın 
çok da uzak olmayan bir gelecekte 
karşımıza çıkacağını müjdeliyor.

DNV-GL’in konsept kosteri ReVolt 
yaşam mahallinden kesilmiş bir 
kostere benziyor.
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Avrupa Parlamentosu 14 Aralık 2016 
tarihinde limanların finansal şef-
faflığının artırılmasını ve liman hiz-
metlerine erişimde adil koşulların 
oluşturulmasını içeren regülasyonu 
546 evet, 140 ret ve 22 çekimser oy 
ile onayladı. Özünü uyumlu devlet 
sübvansiyon rejimini ve limanlarda 
tetikleyici yatırımları kolaylaştıracak 
olan finansal şeffaflığın oluşturduğu 
regülasyon, Avrupa liman politikasıy-
la ilgili 15 yıldır süregelen tartışmaları 
sonlandıracak nitelikte.

23 Ocak 2017 tarihinde Avrupa Kon-
seyi tarafından onaylanan liman hiz-
metleri regülasyonu böylece Avrupa 
Birliği içtihadında kendisine yer bul-
du.

Avrupa için ekonomik gelişme ve 
zenginliğin katalizörü olan denizyo-
lu taşımacılığı ve limanlar hem iç ve 
dış pazarda malların dolaşımı hem 
de anakarayı adalar ve çevre ülkelerle 
bağlayarak Avrupa Birliği’nin bütün-
lüğünü sağlama açısından da önem-
lidir. 

Avrupa lojistik ve tedarik zinciri ağ-
larının temel unsuru olan limanların 
etkin ve verimli yönetimi ulaşım mas-
raflarını azaltacak ve böylece ulusla-
rarası rekabet edebilirliği artıracaktır. 
Trafik sıkışıklığının azaltılması ve 
limanlar arasında yük ve yolcu hare-
ketinin kesintisiz işleyebilmesi için li-
man lojistik altyapısının sorunsuz bir 
şekilde işleyip geliştirilmesi elzemdir. 
Limanlar arasında adil rekabete du-
yulan ihtiyaç, katı liman işgücü paza-
rı, artan emniyet ve güvenlik öncelik-
leri ve liman operasyonların çevresel 
etkileri konusunda oluşan hassasiyet 
neticesinde sektör uzun dönemli ge-
lişimine dair birçok sınama ile karşı 
karşıyadır.

EMRAH YAMAN

Dr. Emrah YAMAN
Denizcilik Uzmanı

UDH Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı

Tüm bu sınamalar karşısında liman-
cılık sektörünün ve AB üyesi ülkele-
rin olumlu bir tepki verememesi kar-
şısında Avrupa Komisyonu limanlar 
için somut ve tek tip bir liman paketi 
geliştirmek üzere yola çıkmıştır.An-
ti-rekabetçi politikaların önlenmesi

noktasında limanların idari ve mali 
özerkliğinin artırılması ihtiyacı 2001 
ve 2004 yıllarındaki girişimlerden 
sonra üçüncü kez komisyonu liman 
hizmetlerinin kalite ve etkinlik anla-
mında geliştirilmesi çabalarında öncü 
rol oynamaya itmiştir. 

Avrupa Birliği’nin 
Yeni Liman Politikası
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Yeni regülasyon Trans-Avrupa Ula-
şım Ağı (TEN-T) kapsamındaki 329 
Avrupa limanında uygulanacaktır. Üye 
ülkelerin dilerlerse uygulama alanını 
diğer limanları kapsayacak şekilde 
genişletebilecekleri regülasyon, hak-
sız rekabeti önlemeyi, tüm paydaşlara 
eşit şartlar oluşturmayı ve daha fazla 
rekabet yoluyla limanların ticari etkin-
liğini geliştirmeyi hedeflemektedir.

İlke olarak regülasyon iki önemli ko-
nuyu ele almaktadır:

    Liman hizmetlerine erişim serbestisi 
 
   Fiyatlandırma ve limanların finansal 
özerkliği

Yeni kurallar yük elleçleme, yolcu hiz-
metleri, tarama, kılavuzluk, römorkaj, 
demirleme ve yanaşma, yakıt ikmali 
ve liman atık alım tesisleri gibi 8 adet 
liman hizmetinde finansal özerkliği, 
yük elleçleme ve yolcu hizmetleri dı-
şındakilerde de piyasa erişimini sağ-
lamak üzere tasarlanmıştır.Tarama 
faaliyetleri, kılavuzluk ve römorkaj 
hizmetleri, demirleme ve yanaşma, 
yakıt ikmali ve liman atık alım hizmet-
lerine erişim tüm pazara açık olacak 
ancak üye ülkeler arazi yetersizliği-
ne ve genel ekonomik çıkara yönelik 
hizmetler olarak tanımlanan kamu 
hizmeti yükümlülüğüne (Madde 7) 
atıfta bulunarak liman hizmetlerini 
sunmada asgari koşulları (Madde 4) 
belirleyebilecekler ve belli koşullarda 
hizmet sağlayıcıların sayılarını sınır-
landırabileceklerdir.  Hizmet sağlayı-
cılarının sayılarının sınırlandırılması 
emniyet, güvenlik, mesleki yeterlik ve 
çevresel sürdürülebilirlik (Madde 6) 
kapsamında mümkün olabilecektir.

Liman otoriteleri şeffaflığın sağlan-
ması koşuluyla liman altyapı üc-
retlerini belirleme özerkliğine sahip 
olacaklar. Kurallar kamu fonlarının 
kullanımında şeffaflığın artırılmasını 
da amaçlamaktadır. Bir liman yöne-
timi kamu fonları kullanıyorsa bu bu 
fonların nasıl kullanıldığını göstermek 
üzere ayrıntılı hesaplar tutup bu bilgi-
yi ulusal makamlarla ve AB izleme ve 
denetleme otoriteleriyle paylaşacak-
tır.

Liman otoriteleri ilgili ulusal mevzu-
ata göre liman kullanıcıları ve ilgili 
diğer paydaşlarla liman sahasındaki 
liman hizmetlerinin koordinasyonu, 
liman hinterlant bağlantılarının (de-
miryolu veya iç suyolu) geliştirilmesi 
tedbirleri, limandaki idari prosedürle-
rin etkinliği ve basitleştirilmesi, çevre-
sel meseleler, mekânsal planlama ve 
liman alanında emniyetin sağlanması 
tedbirleri huşularında istişare içinde 
olacaklar. Liman hizmeti sağlayıcıları 
da liman hizmeti ücretlerinin niteliği 
ve ücret seviyeleri hakkında yeterli 
bilgiyi liman kullanıcılara sağlayacak-
lardır (Madde 15). Öte yandan liman 
otoriteleri liman hizmeti sağlayıcıları 
bu yükümlülüklerini yerine getirirken 
ticari açıdan hassas bilgilerin gizliliği-
ne riayet edeceklerdir.

Regülasyon üye devletlerin çalışma ve 
sosyal haklarına dair kuralları etkile-
memektedir. Liman işçilerinin hakları 
başta olmak üzere sosyal konulara 
ilişkin düzenlemeler yüzünden başa-
rısız olan 2001 ve 2004’deki girişimle-
rin aksine Komisyon bu konuda bağ-
layıcı olmayan bir yaklaşım içerisine 
girmiştir. Haziran 2013’de Komisyon 
eğitim ve kalifikasyon, işyeri sağlığı ve 
güvenliği, kadın istihdamının artırıl-
ması ve genç çalışanların sektöre ka-
zandırılması gibi konular başta olmak 
üzere işçi ve işveren temsilcilerini bir 
araya getirerek limanlara dair Avrupa 
sosyal diyalogunu başlatmıştır. 

Komisyon düzenli olarak söz konu-
su sosyal diyalog programını gözden 
geçirmektedir.Komisyon yeni kuralla-
rın 2030 yılına kadar AB ekonomisi-
ne 10 milyar avroluk bir katkı, liman 
maliyetlerinde yüzde 7’lik bir azalma 
ve öngörülen liman aktivitelerindeki 
artışla birlikte yaklaşık 70 bin adet ek 
istihdam yaratacağını hesaplamakta-
dır. Söz konusu kuralların ayrıca de-
niz otoyolları (Motorways of the Sea, 
MoS) programı ile üçüncü ülkelerle 
yeni denizcilik bağlantıları kuracağına 
ve AB limanlarında elleçlenen yükün 
yüzde 60’nı temsil eden kısa mesafe 
denizyolu taşımacılığını daha gelişti-
receğine inanılmaktadır.

AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanma-
sını müteakip 20 gün içinde yürürlüğe 
girecek yeni kuralların zaman sınır-
lı liman hizmeti sözleşmelerinde bir 
etkisi olmayacak, ancak zaman sınırı 
olmayan sözleşmelerin 2025 yılına 
kadar regülasyonla uyumlaştırılması 
gerekecektir.

Avrupa Parlamentosu tarafından ka-
bul edilen, Konseyce onaylanan ve Av-
rupa Deniz Limanları Örgütü (ESPO), 
Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği 
(ECSA) ve Özel Liman Operatörleri 
Federasyonu (FEPORT) gibi sivil top-
lum kuruluşlarınca olumlu karşılanan 
ve genel hatlarıyla açıklamaya çalış-
tığımız yeni regülasyonun kendinden 
önceki girişimlere benzer şekilde yö-
netimsel özerklik, serbestleşme ve 
rekabet ile tanımlanabilecek girişimci 
liman yönetim modeli getirdiği açıktır. 
Çağdaş yönetişim ilkelerinden açıklık, 
şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkele-
rinin AB liman yönetim modellerini 
daha etkin ve verimliliği kılacak şekil-
de yeni kurallarda yer bulması dikkate 
değerdir. Öte yandan kuralların özerk-
lik, fiyatlandırma, istişare ve şeffaflık 
konularına dahil edip pazar erişimi 
konusunda hariç tuttuğu yük elleç-
leme ve yolcu hizmetleri veya siyasi 
saiklerle ele almaya çekindiği liman 
işgücü pazarı gibi konularda da me-
safe katetmesi gerekliliği ortadadır. 
Bu yöndeki çalışmaların neticesinde 
Avrupa Birliği’nin küresel ticari bek-
lentilerine uygun kapsamlı bir liman 
politikasına sahip olacaktır. 

Ülkemiz açısından ise gerek kamu ve 
özel sektör gerekse de sivil toplum 
kuruluşlarımız düzeyinde AB yeni li-
man kurallarının sıkı takibi ve tüm 
paydaşların birlikte yapacakları de-
ğerlendirme sonucu pozisyon alınma-
sı denizciliğimiz için bir ihtiyaç değil 
zorunluluktur. 

Yeni Kuralların Getireceği 
Değişiklikler
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Tahkim ve Arabuluculuğun 
Deniz Ticaretindeki Önemi 
Anlaşmazlıklar insanlık tarihi ile ya-
şıttır. İnsanların sosyalleşmesi, kaçı-
nılmaz olarak aralarında çatışmalar 
doğmasına sebep olmuş ve tabi ki 
bunun temelinde insan doğası ve ya-
radılışından kaynaklanan farklılıklar 
yatmaktadır. Günümüzde küreselle-
şen ve büyüyen ekonomiler, gelişen 
haberleşme ve ulaştırma, kimi za-
man hızlanan kimi zaman krize giren 
ekonomik ilişkilere bağlı olarak ticari 
uyuşmazlıklar da artmıştır ve artmaya 
devam edecektir.

Anlaşmazlık, “menfaatleri bütün 
yönleriyle tam olarak tatmin edilme-
si imkânsız durumda olan iki ya da 
daha fazla kişinin içinde bulundukları 
çatışma hali” olarak tanımlanmıştır. 
Anlaşmazlık karşılıklı menfaatlerin 
bulunduğu her noktada karşımıza çı-
kabilir. Uyuşmazlık ise anlaşmazlığın 
aleniyet kazandığı, açıklandığı aşa-
mayı ifade eder. Kişinin anlaşmazlık 
içinde bulunduğu konuyu karşı tarafa 
bildirmemesi veya anlaşmazlık doğ-
rultusunda diğer tarafın karşı çıkacağı 
bir talepte bulunmaması hâlinde olay, 
anlaşmazlık boyutunda kalacak, an-
laşmazlığın uyuşmazlığa dönüşmesi 
karşı tarafa yapılacak talep sonu-
cunda olacaktır. Anlaşmazlığın huku-
kun ilgi alanına girmesi, uyuşmazlığa 
dönüşmesi ile mümkün olacaktır. Bir 
anlaşmazlık içine düşmeleri halinde 
taraflar bu duruma son vermek için 
çeşitli yollar deneyeceklerdir. 

Uyuşmazlıkların yargısal çözüm yön-
temleri ise tahkim ve (mahkemelerde 
görülen) yargılamadır. Aslında arabu-
luculuğa uyuşmazlığın tarafları dışın-
da üçüncü bir kişinin katılımıyla yapı-
lan geliştirilmiş bir müzakere yöntemi 
demek de çok yanlış olmayacaktır.

Müzakerede tarafların hem usül hem 
de sonuç üzerinde tam bir tasarrufu 
vardır. Fakat tarafsız üçüncü kişinin 
katılımı hâlinde, sonuç üzerindeki 
kontrol her zaman devredilmemekle 
birlikte, prosedür üzerindeki kontrolün 
bir kısmı, tarafsız üçüncü kişiye geçer. 
İşte tahkim bu beklenti ve ihtiyaçla-
rın sonucu ortaya çıkan bir yargılama 
yöntemidir. Tahkim, kanunun tahkim 
yolu ile çözümlenmesine izin verdiği 
konular kapsamında olmak kaydıy-
la, taraflar arasında belirli bir maddi 
ilişkiden doğmuş ya da doğabilecek 
uyuşmazlıkların tarafların anlaşması 
ile devlet yargısı yerine hakem deni-
len özel kişilerce çözümlenmesidir. 
Bugün gelişmiş ülkelerde ticari uyuş-
mazlıkların büyük bir kısmı tahkim ile 
çözümlenmektedir. Tahkim mahke-
melere nazaran kararların daha çabuk 
verilebileceği bir usüldür. Uyuşmaz-
lıkların, kısa bir sürede çözümlenerek 
karara bağlanması, günümüz ticaret 
dünyasının amaç ve ihtiyaçlarına çok 
uygundur.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntem-
lerinden birisi olan tahkim, uluslarara

sı literatürde “Arbitration” olarak ifade 
edilmiştir.

“Arbitration” kavramı Latince kökeni  
arbitratio – arbitrari: hakem olarak 
şahit olmaktan gelmektedir. Alterna-
tif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden 
birisi olan arabuluculuk ise, ulusla-
rarası literatürde “Mediation” olarak 
ifade edilmiştir. “Mediation” kavramı 
ingilizce “to mediate” arabulmak” tan 
gelmektedir. Latince kökeni “Mediare” 
ortada olmak anlamını taşır.

Tahkim ile arabuluculuk birbirinden 
tamamen farklı kavramlar olup, asla 
karıştırılmamalıdır. İkisi arasındaki 
temel fark şudur ki tahkim mahkeme 
yerine geçip, yargılama yaparken, ara-
bulucu yargının yerini almaz, üzerinde 
uyuşmazlık bulunan konuların taraf-
larca anlaşılmasını, çözüm seçenek-
lerinin üretilmesini ve çözüm müza-
kerelerinin kolaylaştırılmasını sağlar. 
Arabuluculuğun aksine, tahkim süreci 
sonucunda hakemin vereceği karar 
bağlayıcıdır.

Ülkemizin de taraf olduğu yaban-
cı tahkim kararlarının tanınması ve 
tenfizi hakkındaki New York Konvan-
siyonu uyarınca bu konvansiyona 
taraf devletler ve bu devletlerin mah-
kemelerinin tahkim anlaşmasını üst 
derecede tutmaları öngörülür. Ayrıca 
tahkim anlaşmasının varlığına rağ-
men taraflardan birinin tahkime baş-

FARUK EMRE YILDIRAN
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vurmak yerine devlet mahkemesinde 
dava açması halinde mahkemelerin 
tahkim anlaşmasını üstte tutarak da-
vayı yetkiden reddetmeleri icap eder.

Tahkimin Olumlu Yönleri

    Tarafların uyuşmazlıkla ilgili bilgi 
sahibi ve uzmanlığı olan kişileri ha-
kem olarak tayin etme yetkisi bulun-
maktadır. Bu da tahkim yargılamasını 
daha avantajlı hale getirmektedir. 

    Tahkim, özel ve gizli bir mekaniz-
madır, yani kamuya kapalıdır. Taraflar, 
yazılı olarak açıkça aksine anlaşma-
dıkça, kural olarak tahkim yargılaması 
sırasında sunulan bilgileri ve verilen 
tahkim kararını gizli tutmayı taahhüt 
ederler. Ayrıca tahkim kararı verildik-
ten sonra davayı kaybeden taraf ilgili 
tahkim kararının gereğini yerine ge-
tirmezse o halde bu tahkim kararının 
tanınması ve tenfizi için ilgili devlet 
mahkemesine başvurulması gerekir.

     Tahkim anlaşması yaparken taraf-
lar uyuşmazlık halinde hangi tahkim

kurallarının uygulanacağını baştan 
seçebilirler. 

    Taraflar uyuşmazlık halinde hangi 
ülke hukukunun uygulanacağına da 
karar verebilirler. 

     Tahkim şartında bir hakem mi yok-
sa üçlü hakem heyeti mi olacağı taraf-
larca kararlaştırılabilir. 

    Tahkim şartında taraflar aralarında 
çıkan uyuşmazlıkla ilgili olarak tahkim 
yerinin hangi ülkede ve şehirde olaca-
ğı hususunda anlaşabilirler. 

    Tahkimde taraflar, ticari ilişkilerinde 
kullandıkları ya da anlaştıkları ortak 
bir dilde uyuşmazlığın çözümlenme-
si hususunda anlaşabilirler. Taraflar 
hangi dilde anlaştıysa tahkim o dilde 
yürütülür. 

    Uyuşmazlıkların yerel mahkemeler-
de çözümlenmesi çoğu zaman uzun 
yıllar sürmektedir. Oysa tahkimde 
uyuşmazlığın belirli bir sürede çö-
zümlenmesi esastır. 

    Örneğin Milletlerarası Tahkim Ka-
nunu uyarınca aksine anlaşma ol-
madıkça tahkim süresi bir yıl olarak 
öngörülmüştür. Bu süre tek hakemli 
davalarda hakemin seçildiği, birden 
çok hakemli davalarda ise hakem 
kurulunun ilk toplantı tutanağını dü-
zenlediği tarihten itibaren işlemeye 
başlar. Ayrıca kural olarak hakemlerin 
mahkemelerdeki hakimlere göre daha 
esnek programları vardır. 

   Tahkimde tebligat usülleri de mah-
kemelere göre daha esnektir. Mah-
kemelerde tebligatlar eğer bir taraf 
yurt dışındaysa diplomatik kanalla 
yapılmakta ve tebligatın ulaşması çok 
uzun zaman almakta iken, tahkimde 
kuryeler aracılığıyla ve çok kısa sü-
rede tebligatların yapılması mümkün 
olmaktadır. Bu da süreden önemli öl-
çüde tasarruf sağlamaktadır. 

 “Tahkim mahkeme 
yerine geçip, yargılama 

yaparken, arabulucu yargının 
yerini almaz, üzerinde uyuşmazlık 

bulunan konuların taraflarca 
anlaşılmasını, çözüm seçeneklerinin 

üretilmesini ve çözüm müzakerelerinin 
kolaylaştırılmasını sağlar. ”
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    Tahkimin genel olarak devlet yar-
gısına tabi davalara kıyasla daha 
ucuz olması önemli avantajlarından-
dır. Tahkim kararlarının nihai olması 
ve temyize tabi olmaması yargılama 
masraflarından tasarruf edilmesini 
sağlamaktadır. 

   New York Konvansiyonu sayesin-
de bir ülkede verilen tahkim kararının 
başka bir ülkede tanınması ve tenfizi, 
bir diğer deyişle icra edilmesi müm-
kündür. Böylece bir ülkede alınan tah-
kim kararının başka bir ülkede tenfiz 
edilmesiyle ilgili tahkim kararının o ül-
kenin mahkemelerinde verilen bir dev-
let mahkemesi kararı gibi hüküm ifade 
etmesi sağlanmış olur. Bu da tahkimin 
en önemli avantajlarındandır.

Tahkimin Olumsuz Yönleri

    Tahkim sonucunda verilen karar ba-
ğımsız bir karardır. Bir başka deyişle 
bu kararın diğer tahkim veya mah-
ke- me yargılamalarında verilecek

kararlara bir etkisi yoktur. Bu yönüyle 
de emsal olma özelliği bulunmamak-
tadır. Her ne kadar tahkim kararı tem-
yizi kabil olmamakla birlikte davada 
kaybeden taraf önemli bir usul hatası 
olması veya kamu düzenine aykırılık 
olması halinde kararın iptalini talep 
edebilir. Tahkim kararlarının iptalinin 
mümkün olması bazı görüşlere göre 
dezavantaj olarak görülmektedir lakin 
tahkim sonucunda verilen kararların 
iptali çok zordur çünkü mahkemelerin 
üzerinden çok büyük iş yükünü alan 
tahkim kurumunun sorgulanamaz 
olması için, temyizde ancak kamu 
düzenine aykırılık gibi nadir görülebi-
lecek hatalarda iptal yoluna gidilebilir. 

   Tahkim yargılamasının tarafların 
açık iradesine tabi olması dolayısıyla 
devlet yargılamasından farklı olarak 
aksi taraflarca kararlaştırılmamışsa 
tahkim anlaşmasına taraf olmayan 
bir üçüncü kişiyi tahkim yargılaması 
na müdahil olarak almak uygulamada 
zorluk arz etmektedir.

Bu durum da dezavantaj olarak sayı-
labilir.

Deniz hukukunda tahkim de ticaret 
gemilerinden kaynaklanan uyuşmaz-
lıkların devlet mahkemeleri dışında 
hakem adı verilen kişilerce bağlayıcı 
bir şekilde çözüme ulaştırılmasıdır. 
Deniz ticareti alanında tahkim devlet 
mahkemelerinden daha çok başvuru-
lan bir yargılama yolu haline gelmiş-
tir. Bunun en önemli sebebi olarak da 
deniz ticaretinde hızlı işlem ihtiyacı 
karşısında, tarafların uzun müzakere-
ler yaparak sözleşme şartlarını tespit 
etmek yerine genel işlem şartlarını 
kullanmaları ve bu genel işlem şart-
larının çoğunda da tahkim kayıtlarının 
yer alması gösterilebilir. Deniz ticareti 
alanında akdedilen çarter sözleşme-
lerinde genellikle matbu formlar kul-
lanılmaktadır. İşte bu matbu formlara 
atıf yapılması yoluyla kurulan çarter 
sözleşmeleri deniz ticaretinde tahki-
min en önemli kaynaklarından birini 
oluşturmaktadır.
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Deniz ticaretine ilişkin uyuşmazlık-
ların çoğunun çözümünde yargı yolu 
yerine tahkim tercih edilmektedir. De-
niz ticareti bu alandaki teknik bilgi ve 
tecrübeyi gerekli kıldığından taraflar 
uyuşmazlıkların çözümü için genel 
mahkemeler yerine deniz ticareti ile 
ilgili teknik konuları ve uygulamaları 
bilen kişileri hakem olarak seçmeyi 
tercih etmeleri anlaşılır bir durumdur. 
Bununla birlikte tahkimin tercih edil-
mesinin bir diğer sebebi de tahkimin 
yargı yoluna göre çok daha kısa süre-
de, maksimum birkaç ayda, uyuşmaz-
lığı çözüme kavuşturmasından kay-
naklanmaktadır. Ulusal mahkemelere 
başvurulduğunda ortaya çıkacak olan 
yetki ve uygulanacak hukuk problemi-
nin ortaya çıkması, ulusal hukukların 
ihtilafların çözümünde yetersiz kal-
ması, teknik konular iyi bilen kişilere 
duyulan ihtiyaç tahkimin deniz ticareti 
alanında önemli bir yer edinmesinin 
ana sebeplerini oluşturmaktadır. De-
niz hukukunda gemi kullanımına iliş-
kin sözleşmeler, gemi inşaat sözleş-
mesi, gemi onarım sözleşmesi, deniz 
sigortası sözleşmesi ile ham petrol

satışı ve taşımacılığı alanında giderek 
artan sayıda yapılan ticari sözleşme-
lerde tahkimin yaygın olarak kullanıl-
dığı görülmektedir. Deniz ticaretinden 
doğan uyuşmazlıkların tahkim yolu ile 
çözümüne ilişkin birçok ülkede tah-
kim merkezleri bulunmaktadır. 

    New York Deniz Tahkim Derneği 
(Society of Maritime Arbitrators – 
SMA)

     Londra Deniz Tahkim Derneği (Lon-
don Maritime Arbitrators Association 
– LMAA) 

      Alman Deniz Tahkim Derneği (Ger-
man Maritime Arbitration Association 
– GMAA)

  Moskova Deniz Tahkim Derneği 
(Moscow Maritime Arbitration Com-
mission) 

  Milletlerarası Ticaret Odası (In-
ternational Chamber of Commerce 
– ICC)’nın tahkim prosedürü deniz 
ticaretinden doğan uyuşmazlıklarda 
uygulanabilir niteliktedir.

Araştırmalar Londra’nın en çok tercih 
edilen uluslararası tahkim merkezi 
olduğunu göstermektedir. Londra’nın 
tercih edilmesinin başlıca nedenleri 
şöyle sıralanabilir: 

    Tarafsız bir yargılama yaptığının ka-
bul edilmesi 

    İngiliz hukukunun geçerli hukuk ola-
rak yaygın olması 

  Londra aynı zamanda uluslararası 
seyahat ve iş merkezi de olduğundan 
dünyanın en büyük hukuk firmalarının 
ve deniz ticareti alanında çok sayıda 
uzman avukatın Londra’da bulunma-
sı.

Bennar Aydoğdu, 2016/11 DTO Tahkim, 
Hakemlik ve Arabuluculuk

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Der-
gisi C. XVII, Y.2013

Yrd. Doç. Dr. Elif Kısmet Kekeç ve Yrd. 
Doç. Dr. Çiğdem Yazıcı Tıktık, Hukuk 1. 
Kısım
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İşsizlik ve istihdam bir ülkenin eko-
nomik düzenini etkileyen en önemli 
göstergelerdir. İstihdam, denizcilik 
sektöründe diğer sektörlerden farklı 
bir şekilde ele alınmalıdır. Özellikle ge-
milerde çalışanlar yani gemiadamları 
açısından.

Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam 
çağrısı ile Türk firmalarının işletmeci-
liğinde bulunan yabancı bayraklı ge-
milerde yabancı uyruklu gemiadamları 
yerine Türk gemiadamı çalıştırılması-
nın özendirilmesi için birtakım çalış-
malar yapılmakta olsa da maalesef 
günümüzde firmalar yabancı uyruklu 
gemi adamlarını tercih etmektedirler. 
Bunun sebeplerini maddeler olarak 
açtığımızda;

    Yabancı uyruklu gemi adamlarının 
daha uygun ücretle çalıştıkları, (Azer-
baycan, Gürcistan gibi)

      Genelde kontrat süreleri dolana ka-
dar gemiden ayrılmadıklarından eks-
tra yol, transfer, acentelik gibi masraf-
larının daha az olması,

   Yabancı personellerin Türk perso-
nellere göre vize kolaylıkları

  Yabancı gemiadamlarının aldıkları 
eğitimin niteliği,

  Yabancı dil (İngilizce) bilgisinin ye-
terli düzeyde olması,

  Yabancı bayraklı gemilerde çalışan 
Türk gemiadamlarına SGK zorunlulu-
ğu olması

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İlk bakışta uygun gibi görünse de bi-
raz daha detaylı düşünüldüğünde bu 
maddelerin pek de tercih sebebi ol-
maması gerektiğini düşünüyorum. 

Mesela Türk personellerinin istikrar-
lı çalışmaları hepimizce malumdur. 
Herkes bilir ki her firmanın çekirdek 
kadro dediği olumlu yönde maddi 
farklılıklar dahi olsa asla firmasını de-
ğiştirmeyecek personelleri bulunmak-
tadır. İşte yabancı personellerde istis-
nalar hariç bu vefayı, bu sahiplenmeyi 
göremezsiniz, bulamazsınız. İleriye 
dönük düşünüldüğünde bu vefalı ge-
miadamlarının işverene uzun vade de 
o bahsettiğimiz ücret farkını fazlasıyla 
kazandırdıkları bir gerçektir.

Ülkemizde de özellikle son yıllarda 
denizcilik eğitiminde son derece ba-
şarı sağlandığı bir gerçektir. Özellikle 
MLC ve Manila Kuralları’nın yürürlüğe 
girmesi ile gemiadamlarımız yeni eği-
timler, kurslar almak zorunda kalmış-
lar ve kendilerini geliştirme fırsatını 
bulmuşlardır.  

Yeterliliği ne olursa olsun her gemi-
adamının kendisini geliştirmek adına 
üstüne düşeni yapması gerekmekte-
dir. Özellikle yapılan değerlendirme-
lerde Türk gemiadamlarının İngilizce 
bilgileri yeteri seviyede bulunmamış 
olduğundan idaremiz de bu konuda 
birtakım önlemler alacağını duyur-
muştur. 

Sonuç olarak “tercih edilmek için ter-
cih sebebi olmak gerekir” gerçeğinden 
yola çıkarak biz çalışanlar kendimizi 
sürekli yeniliklere karşı yetiştirerek 
işverenlere bizden başka tercih bırak-
mamamız gerekiyor.

Kapanışı konuya uygun bir söz ile 
yapmak istiyorum. 

“Senin ne kadar çok kişiyi tanıyıp ter-
cih etmen önemli değildir, önemli olan 
ne kadar çok kişinin seni tanıyıp ter-
cih etmesidir.” 

Sağlıkla kalın, denizde kalın.

İstihdam Çağrısı

KÖŞE

Tibet Özay
KOSDER İnsan Kaynakları 

Departmanı Sorumlusu
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DOSYA
Zor Zanaat İşlemecilik

Her İşin Bir 
Tekniği Var...
İşletmelerde belki de en can alıcı noktadır teknik kadrolar. 
Geminin eksiksiz sefer yapması, arızaların hızlı çözülmesi, 
bakım ve tutumların zamanında ve doğru yapılması... kısacası 
pervanenin sürekli dönmesi onların başarılarıyla doğru oran-
tılı. Teknik müdürlerin karada, teknik personelin de gemide 
olduğunu düşünürsek karadan sevk ve idare etmenin aslında 
biraz da gemideki personel ile ilgili olduğu ortaya çıkıyor. 
Kolay olmasa gerek bu yapıda pervaneyi döndürmek. Ama 
dedik ya her işin bir tekniği var. 
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Herkes tarafından sıkça dile getirilen 
nitelikli gemiadamı konusu elbette 
sizin için de önemli bir sorun. Hem 
deniz hem kara kara işletmelerinde 
çağdaş bir gemi işletmeciliği yapacak 
yeterlilikte insan kaynağına erişim 
sıkıntınız var mı? Neler tavsiye eder-
siniz?

Günümüzde özellikle nitelikli gemi 
adamı konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. 
Zabitan açıkları artan denizcilik okul-
ları ile bir taraftan kapatılmaya çalı-
şılırken, diğer taraftan yeni mezunlar 
denizde kısa süre çalıştıktan sonra, 
yeterli mesleki tecrübeye ulaşmadan 
kara tesislerinde iş bulma arayışına 
girerek denizdeki tecrübeli zabitan 
sıkıntısının oluşmasına sebep olmak-
tadırlar.

Gemiadamlarında sahiplenme duygu-
su (bu benim gemim anlayışı) ne de-
recede mevcut?

Gemi adamlarında sahiplenme duy-
gusu çok az derecede sayılı perso-
nelde mevcut. Öncelikle mesleğini 
sahiplenen ve saygı duyan personel, 
zaten sonrasında işini sahiplenecek-
tir. Yeni yürürlüğe girmiş olan disiplin 
komisyonu kuralının bu konuya des-
tek olacağını umuyorum. İyi bir adım, 
umarım kötüye kullanılmaz ve sektör 
yararına olur.

Kara ve deniz kadrolarında sizce ve-
rimlilik nasıl?

Kara ve deniz kadrolarında verimli-
lik elbette düşük seviyelerde. Bunun 
nedeni her zaman bahsedildiği gibi 
nitelikli personel sayısının yetersiz 
olması, işini sahiplenme duygusunun 
yetersiz olması. Kara ve deniz

kadrolarında takım ruhunun geliştiril-
mesi en üst noktadan en alt noktaya 
iletişim ve birliktelik sağlanmalı.

Maliyetler ve piyasa koşulları kıyas-
landığında işletmelerin yaşadığı sı-
kıntılar gözle görülür şekilde ortaya 
çıkıyor. Satın aldığınız mal ve hizmet-
lerin maliyetlerini aşağıya çekmede 
yeterince serbest piyasa şartları mev-
cut mu? Mal ve hizmet üreten firmalar 
arasında yeterince alternatif bulabili-
yor musunuz?

2008 yılında yaşadığımız son global 
mali kriz sonrasında maliyetlerde cid-
di artışlar olmuştur. Bu maliyetler iş-
letmeleri tasarrufa yönlendirmektedir. 
Mal ve hizmet üreten firmalar arasın-
da her dalda olmasada alternatifler 
mevcut ve bu da rekabete sebep ola-
rak, kaliteyi yükseltiyor.

Sizce armatöre en çok maliyet oluştu-
ran hatalar nelerdir?

Armatörlere en çok maliyet operasyon 
hatalarıdır. Bu hatalar birbirine zin-
cirleme olarak etki eder. Çıkış noktası 
herhangi bir bölüm olsa dahi! Ayrıca 
önemli olan yaşanan hataların tekrar-
lanmamasıdır.

Son olarak genel bir değerlendirme 
yapacak olursak neler söylemek is-
tersiniz?

Öncelikle deniz ve kara personeli ola-
rak iyi eğitilmiş insanlara ihtiyacımız 
var. Sektörün çalışanlarına değer ve-
rerek hep birlikte en alt kadrodan en 
üst kadrolara kadar. Ayrıca sektörün-
de daha güçlü olabilmesi için birlikte 
hareket etmek gerek. Bence bu adımı 
KOSDER attı.

1994 IDSUML (Istanbul Denizcilik ve Su Urunleri Meslek Lisesi) Gemi ma-
kinalari bolumu mezunu1994 yılında İstanbul Denizcilik ve Su Ürünleri 
Meslek Lisesi Gemi Makineleri bölümünü tamamlayan Şahin 1999 yılında 
Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV) Makine Bölümü’nde eğitimine devam et-
miştir. 10 yıllık deniz tecrübesine sahip olan Şahin, 11 yıllık kara tecrübe-
siyle özel bir denizcilik firmasında Teknik Müdür olarak çalışma hayatını 
sürdürmektedir.

ENGİN ŞAHİN
Teknik Müdür

DOSYA

“Sektöründe daha 
güçlü olabilmesi 
için birlikte hareket 
etmek gerek. 
Bence bu adımı 
KOSDER attı.”

DOSYA
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Herkes tarafından sıkça dile getirilen 
nitelikli gemi adamı konusu elbette 
sizin için de önemli bir sorun. Hem 
deniz hem kara kara işletmelerinde 
çağdaş bir gemi işletmeciliği yapacak 
yeterlilikte insan kaynağına erişim 
sıkıntınız var mı? Neler tavsiye eder-
siniz?

Bu konuda ne yazık ki istenilen dü-
zeyde kaliteyi sağlamak günümüz ko-
şullarında oldukça zor hale gelmiştir. 
Şirket ve gemi birbirinden ayrı tutula-
maz. Bir şirkette dünya üzerindeki en 
iyi kadroyu toplayın, gemide sizinle 
aynı mantaliteye sahip gemi persone-
li yok ise istediğiniz düzeyde verimli 
işletmeyi sağlamanız asla mümkün 
olmayacaktır. Bu futbol antrenörlüğü-
ne benzer, siz taktik verirsiniz ve fut-
bolcuları yönlendirirsiniz ama saha-
da koşacak, golü atacak yani eylemi 
gerçekleştirecek kişiler onlardır. Öte 
yandan iyi bir antrenör de olmaz ise, 
iyi bir oyun ve motivasyon kuramaz-
sınız.  Görüldüğü üzere bu olgu kısır 
bir döngüyü meydana getirmektedir. 
Bu nedenle iyi bir kadrodan bahsede-
cek olur isek hem kara kadrosu hem 
de gemi kadrosunun hayatın her aşa-
masında kaliteli anlayışı olan perso-
nellerden oluşması gerekmektedir. İlk 
olarak konuyu gemi tarafından değer-
lendirir isek nitelikli gemi adamına sa-
hip olabilmek için iyi bir eğitimin ya da 
tecrübenin şart olduğu gerçeğini ka-
bul etmek zorundayız. Bu durum hem 
personel için hem de zabitan kadrosu 
için yaşamsal derecede önem arz et-
mektedir. Teknik Müdürlük görevimin 
yanı sıra Marmara Üniversitesi Tek-
noloji Fakültesi Makine Mühendisliği 
bölümünde de öğretim görevlisi ol-
duğum için eğitim konusuna özellikle

hassas yaklaşıyorum ve öğrencileri-
mize iyi bir formasyon vererek teknik 
bir bakış açısı ve sorumluluk kazan-
dırmayı hedefliyoruz. Bu durum bizim 
sektörümüzde de birincil derecede 
önemli bir konu olup denizcilik eğitimi 
veren üniversitelerden, sertifika eği-
timleri veren kurslara kadar ele alındı-
ğında herkesin üzerine düşen sorum-
luluğu bilmesi gerekmektedir. Burada 
şuna dikkat etmek gerekiyor, eğitim 
hayatını sadece okul ile sınırlandır-
mak doğru bir yaklaşım olmayacaktır. 
Şirket içi ve gemide verilecek her eği-
tim gemi personelinin kalifikasyonun 
artmasını sağlayacaktır. Bu eğitim 
mesleki teknik eğitimin yanı sıra Ulus-
lararası Denizcilik Örgütü IMO’nun 
uluslararası denizlerde seyir güvenli-
ği yönünden gerekli teknik önlemlerin 
alınması ve denizlerin gemiler tara-
fından kirletilmesinin önlenmesine 
yönelik olarak yapılan çalışmalarına 
destek olabilecek nitelikte olmalıdır. 
Bu hedefe uyum gösterebilecek çevre 
bilinci olan gemi personeli ile gemile-
rimizi donatmak gelecek nesillere bı-
rakacağımız, onlardan emanet olarak 
aldığımız dünya deniz coğrafyasının 
korunması için de son derece önemli-
dir. Konuya şirket personeli açısından 
da bakacak olur isek şirket personeli-
nin tercihen deniz tecrübesi olan kişi-
lerden oluşması, gemiyi karadan da iyi 
analiz etmesine olanak sağlayacaktır. 
Öte yandan eğitimi asla deniz ile sı-
nırlı tutmamak gerekir. Çünkü karada-
çalışan DPA, Teknik Müdür, Personel 
Müdürü gibi konumlarda yer alan üst 
düzey yöneticilerin İngilizce eğitimleri, 
sertifika eğitimleri, sektörel eğitimler

hatta yüksek lisans, doktora gibi üst 
düzey eğitimlerle de her zaman gelişi-
me açık olması gerekir. Bu eğitimlerin 
sadece denizle ilgili de olması gerek-
mez. Örneğin bir işletme masteri MBA 
yani yöneticilik masteri yapmak bile 
kendi sektörümüzdeki işlere, perso-
nel ve gemi yönetimine ciddi katkılar 
sağlamaktadır. Bunu bireysel olarak 
işletme masteri yaptıktan sonra kendi 
üzerimdeki etkilerini referans alarak 
gönül rahatlığı ile söyleyebilirim. Bu 
anlamda eğitim görüldüğü üzere işi-
mizin her alanında kilit bir noktada rol 
almaya devam edecektir.

Gemi adamlarında sahiplenme duy-
gusu (bu benim gemim anlayışı) ne 
derecede mevcut?

Bu noktada ne yazık ki birçok ülkeye 
göre geri kalmaktayız. Müsaade eder-
seniz bunu bir örnek ile açıklayayım. 
Geçen sene bir holding için gemi satın 
alımına İsveç’e gitmiştik. Gemi klasik 
gemilerinden oldukça farklı komp-
leks bir gemi olup, geminin üzerindeki 
baş mühendis 14 yıldır aynı gemide 
çalışan bir mühendis idi ve bunu ilk 
duyduğumda şaşırmıştım. Kendisi ile 
sohbet edince kontratlarının bize göre 
daha kısa olduğunu ve izin dönemin-
den sonra tekrar aynı gemiye rahatlık-
la döndüğünü ifade etti. Bu durumda 
izin yapacak olan personel tekrar aynı 
gemiye   çıkacağını bildiği için gemi-
de bulunduğu dönem içerisinde ona 
göre çalışmalar yapıyor ve işi, gemi-
yi sahipleniyor. Bu anlamda piyasa 
koşulları el verdiği sürece kontrat 
sürelerini tamamlayan personelin

1981 yılında memur bir ailenin çocuğu olarak Çaykara, Trabzon’da dünyaya gelmiş-
tir. Baba mesleğinden dolayı ülkenin çeşitli illerinde eğitim hayatına devam etmiş 
olup, denizcilik ile ilgili profesyonel eğitimine 1999 yılında Kocaeli Üniversitesi’nde 
Gemi Makineleri İşletme bölümü okuyarak ilk adımını atmıştır. Eğitiminin ardından 
profesyonel iş yaşamına da Tuzla’da bulunan tamir ekiplerinde gemi makinelerinin 
tamir ve bakımlarını yaparak başlamıştır. Tamir ekiplerinde kazandığı bu tecrübe-
den sonra Uzakyol Vardiya Mühendisi olarak gemilerde çalışmaya başlamış olup 
daha sonra iş yaşamı devam ederken eğitim hayatını da sürdürmek istediği için 
Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümünde lisans 
eğitimini tamamlamıştır.  Bu eğitimlerinin ardından sırasıyla Piri Reis Üniversite-
sinde Uzakyol Baş ve İkinci Mühendislik eğitimini de tamamlayarak deniz yaşa-
mına uzak yolda devam etmiştir. Daha sonra karada denizcilik şirketlerinde maki-
ne enspektörüğü yapmaya başlayıp sonrasında tekrar eğitim hayatına da kaldığı 
yerden devam ederek Beykent Üniversitesinde İşletme Masterı yapmış ve şu an 
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği alanında doktora hazırlıklarına başlamak-
tadır. Makine enspektörlüğünün ardından teknik müdürlüğe yükselerek 4’ü handy 
size olmak üzere halen 8 adet kuru yük gemisi bulunan Rana Denizcilikte Teknik 
Müdürlük görevini icra etmekte olup, aynı zamanda Marmara Üniversitesi Teknoloji 
Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve 
‘Gemi Makineleri Teknikleri’ dersini Türkiye’de ilk defa denizcilik fakültesi olmayıp, 
denizcilikle ilgili ders verilmesini sağlayarak Türkiye’de bir ilke imza atmıştır. 

MURAT BAKAL
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

DOSYA
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serbest piyasa şartları mevcut mu? 
Mal ve hizmet üreten firmalar ara-
sında yeterince alternatif bulabiliyor 
musunuz?

BDI Baltık kuru yük endeksinin 1000 in 
altında olduğu şu günlerde şirketlerin 
ekonomik zorluklar yaşadığını hepi-
miz biliyoruz ama araştırmalarımız ve 
analizlerimiz en kötü dönemin bittiğini 
ve 2018 yılında endeksin tekrar yük-
selişe geçeceğini göstermektedir. Bu 
durumda gemi satın alım rakamları da 
yükselecektir. Bu nedenle krizi fırsata 
çevirmek için iyi bir piyasa analizin-
den sonra bu dönemlerde rakamlar 
düşük iken biraz dayanma gücü olan 
herkese gemi satın alımını önermek-
teyiz. Bir gemiyi işletirken satın aldı-
ğımız mal ve hizmetlerde yeterince 
serbest piyasa şartlarının varlığından 
da rahatlıkla söz edebiliriz. Özellikle 
dünyanın birçok yerinde bulamayaca-
ğınız kadar kaliteli ustalarımızın, mü-
hendislerimizin olduğu Tuzla piyasa-
sında gerekli alternatifleri ve serbest 
piyasa şartlarını yakalayabiliyoruz. 
Yedek parça konusunda da artık her 
kalitedeki malzemeye erişimimiz ol-
dukça kolay olmaktadır. Biz de şirket 
olarak hangi işi ekonomik olarak ka-
liteden ödün vermeden hangi firmada 
yaptırabileceğimizi ve hangi ülkeler-
den, hangi üreticilerden yedek parça 
alabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Doğ-
ru malzeme seçimi ve yapılacak işin 
tespiti maliyetlerinizi yönetmede size 
kılavuzluk yapmaktadır. Bugün birçok 
gemide gereksiz yere istenen malze-
me listeleri ile karşılaşabiliyoruz. Bun-
ların deneyimli bir yönetim kadrosu ile 
birlikte muhakkak gemi ile de istişare 
ederek incelenmesi maliyetlerinizi yö-
netmede önemli bir rol oynamaktadır. 
O yüzden ofis çalışanlarınızın sadece 
deniz tecrübesi olması yetmeyecek-
tir. Aynı zamanda piyasa tecrübesi de 
olan, matematiği ve işletme prensip-
lerini bilen kişilerden oluşması elzem-
dir. 

Sizce armatöre en çok maliyet oluştu-
ran hatalar nelerdir?

Armatöre en çok maliyet oluşturan 
hataların başında yabancı personel 
çalıştırılması ve gerekli bakım tutuma 
önem verilmemesi, küçük ayrıntılar ile 
uğraşırken büyük hataların yapılması 
ve önemli ayrıntıların gözden kaçı-
rılması geldiğini düşünüyorum. Ko-
nuyu biraz detaylandıracak olur isek, 
yabancı personel çalıştırılması belki 
mali açıdan ekonomik bir yol olduğu 
düşünülse de gemiye verecekleri

zararın daha büyük bir mali tablo ya-
ratacağını ön görmekteyim. Özellikle 
zabit kadrosunda, Türk personel ter-
cihi önemli bir konudur. Öte yandan 
elbette ki kaliteli yabancı personel 
olduğu gibi kalitesiz Türk personelde 
olabilir ama genel grafiğe bakacak 
olur isek Türk zabit ve personelinin 
birçok ülkenin gemi adamına göre ka-
lifikasyonunun daha yüksek olduğu-
nu söyleyebiliriz. Teknik olarak planlı 
bakım konusunda da gemilerimizde 
arızalar yaşanmadan saati gelen ma-
kine ve yardımcı sistemlerin bakımla-
rının yapılması ve yeterli yedek mal-
zemenin gemilerde bulundurulması 
geminin limanlarda teknik arızalar 
nedeniyle off-hire olması, zamanında 
yapılmayan bakımlardan dolayı seyir 
sırasında meydana gelecek bir arıza 
ya da yedek parça eksikliği nedeniyle 
meydana gelen bir arızanın, geminin 
seyrine engel olması durumunda hem 
off-hire hem de gemi manevrasının ve 
kontrolünün kaybolması durumunda 
da deniz kazalarına neden olabilecek 
ciddi mali kayıplar söz konusu olabil-
mektedir. Bu nedenle zamanında ba-
kım tutum işlerinin yapılması ve yedek 
parça konusunda gemilerde gerekli 
malzemelerin bulundurulması son 
derece önemli bir konu olup, gerekli 
hassasiyetin ve ön görünün sağlan-
ması mutlak suret ile gerekmektedir. 
Gemilerine bakım yapmayan, yeterli 
yedek parça vermeyen işletmeler her 
zaman kaybedeceklerdir. Bu durum 
yine armatörlerin en çok hata yaptığı 
konuların başında yer almaktadır.

Son olarak genel bir değerlendirme 
yapacak olursak neler söylemek is-
tersiniz?

Son olarak konuyu özetleyecek olur 
isek sektörümüzün daha ileriye git-
mesi için insan kaynakları konusun-
da daha ciddi çalışmalar yapmamız 
gerektiğini söyleyebilirim. Denizde ve 
karada çalışan denizcilerimizin, eği-
timlerini sadece okul ile sınırlı tutarak 
değil, okulda öğrendiğimiz bilgilerin 
gerçekte hayatımız boyunca çalışma 
yaşamımızda ve karşılaşacağımız so-
runlardan öğreneceklerimizin yanında 
aslında sadece buz dağının görünen 
kısmından ibaret olduğunu bilmemiz 
gerekiyor. Bu nedenle sürekli eğitimle 
kalitenin arttığı gemi ve kara perso-
neli ile sektörümüzü kalkındırmamız 
ve uluslararası çağdaş düzeyde gemi 
işletmeciliği yapacak düzeye getir-
memiz, dolayısıyla ülkemizin kalkın-
masına destek vermemiz, hepimizin 
borcudur.

izin sürecinden sonra aynı gemiye git-
meleri en doğru olan yaklaşımdır fakat 
Türkiye şartlarında kısa süre yapılan 
izinler nedeniyle aynı gemiye çıkma 
ihtimali düşük oluyor. Bunu sağlaya-
mıyorsak bile en azından aynı şirketin 
farklı gemilerinde çalışarak, şirkete 
ait tüm gemiler tanınabilir ve benim-
senebilirler. Bunu sağlamadığımız ve 
sürekli personel değişimi yapılan bir 
şirkette sahiplenme duygusunun ge-
lişmesi beklenemez. Bu prensip ile 
çalışmayan gemi personelinin gemiye 
faydası olmayacaktır. Röportajımızın 
ilk cümlelerinde de belirttiğim üzere 
gemi personelinde sizinle yani karada 
çalışan yönetim kadrosu ile aynı bakış 
açısına sahip olması gerekmektedir.  
Aksi takdirde gemideki bakım tutum 
ve ISM’in uygulanması gerçekleşe-
meyecek ve büyük sıkıntılar ile yüz 
yüze gelinecektir. Tüm bu konuştu-
ğumuz etkenlere ek olarak gemide 
çalışan personelin kumanyasının iyi 
olması, maaşının zamanında yatması 
gibi diğer parametrelerde  gemi ada-
mının gemiyi sahiplenmesinde önemli 
rol oynamaktadır.

Kara ve deniz kadrolarında sizce 
verimlilik nasıl?

Kara ve deniz kadrolarındaki verimlilik, 
ancak bir bütün olarak değerlendirile-
bilir. . İyi bir işletme ancak iki tarafında 
senkronize ve profesyonelce çalışma-
sıyla gerçekleştirilebilir. Konuya bu 
açıdan bakıldığında verimliliği arttır-
mak için kaliteli personel donatımı ve 
profesyonel bakış açısına sahip ofis 
kadrolarının oluşturulması şarttır.Her 
iki kanadın da sürekli eğitimle geliş-
tirilmesi ve değişen piyasa şartları-
na, uluslararası regülasyonlara uyum 
sağlaması son derece önemlidir. Sek-
tör olarak hiç durmaksızın gelişen bir 
sektörün içerisindeyiz.Kendini gelişti-
remeyen, bilgilerine yenilerini ekleye-
meyen, İngilizce öğrenemeyen ofis ve 
gemi kadrosu ne yazık ki istenilen ve-
rimi elde etme konusunda zorluk ya-
şayacaklardır. Bu nedenle her zaman 
bahsettiğimiz üzere sürekli olarak 
eğitim, kendini geliştirme gibi hedef-
leri kendimize misyon edinir isek hem 
kara hem de deniz kadrolarında ve-
rimliliğin artacağını ön görmekteyim. 
Buna ek olarak tüm bu çalışmaların 
gerçekleşebilmesi için armatör deste-
ğinin de unutulmaması gerekiyor.

Maliyetler ve piyasa koşulları kıyaslan-
dığında işletmelerin yaşadığı sıkıntı-
largözle görülür şekilde ortaya çıkıyor. 
Satın aldığınız mal ve hizmetlerin ma-
liyetlerini aşağıya çekmede yeterince
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Herkes tarafından sıkça dile getirilen 
nitelikli gemiadamı konusu elbette 
sizin için de önemli bir sorun. Hem 
deniz hem kara kara işletmelerinde 
çağdaş bir gemi işletmeciliği yapacak 
yeterlilikte insan kaynağına erişim 
sıkıntınız var mı? Neler tavsiye eder-
siniz?

Öncelikle makine bölümü gemia-
damlarının istihdamında yeterli insan 
kaynağına erişim sıkıntısı daha da 
belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. 
Şirketlerin “Runnig cost” düzenleme-
leri adına gençleştirme – düşük ma-
aşla çalıştırma istekleri de ulaşılacak 
kaynakları azaltmaktadır. Gemi sa-
yısı, çalışacak gemiadamından fazla 
olduğundan yani talep arzdan fazla 
olduğundan özellikle İşlerini iyi ya-
pan gemiadamları şirketlerin kadrolu 
elemanı olarak istihdam edilmekte ve 
diğer şirketlere sirkülasyonu mümkün 
olmamaktadır.Şirket içi ve gemide 
verilecek eğitimlerin niteliği ve içeriği 
artırılmalıdır. Şirketler bu konuya daha 
ciddi eğilerek gerekli kaynak ve za-
man desteğini sağlamalıdır.

Gemiadamlarında sahiplenme duygu-
su (bu benim gemim anlayışı) ne de-
recede mevcut?

Yıllar geçtikçe sahiplenme duygusu-
nun giderek azaldığı aşikardır. Buna 
sebep olarak çağımızda internet, tele-
fon gibi iletişim araçlarının kapsadığı 
veya insanlardan çaldığı zaman o ka-
dar çok ki başka ilgi alanları ilemeş-
gul olma, başka dünyalar kurma he-
veslerine kapılmaları nedeni ile gemi 
işleri kendilerine belli sınırlar içerisin-
de mecburen yapılması gereken işler 
olarak gelmektedir.  Bunun sonucun-
da gemi içi iletişim dahi en alt düzeye 
inmektedir. Eskiden zabit-personel 
salonlarında insanlar daha çok bir 

optimal maliyette gerekli mal ve hiz-
metleri temin edebiliyoruz.

Sizce armatöre en çok maliyet oluştu-
ran hatalar nelerdir?

İnsan kaynakları yönünden ucuz in-
san gücü sağlama, minimum safe 
manning uygulama çabaları , plan-
lı bakım onarım yönünden orjinal ve 
OEM yedek parçalar yerine daha alt 
segmentte üretilmiş malzemeler kul-
lanılması, yüzeysel bakım çalışmaları 
yapılması en etken hatalarıdır.

Son olarak genel bir değerlendirme 
yapacak olursak neler söylemek is-
tersiniz?

Bayrak devletimizin de imzaladığı 
STCW Manila sözleşmesi gereksinim-
leri ve diğer majör konvansiyon uy-
gulamalarının, özellikle MLC 2006’nın 
etkileri giderek daha ağırlık kazana-
caktır. Bu gereksinim nitelikli insan 
gücü yetiştirilmesi ve istihdam edil-
mesini zorunlu kılacaktır. Diğer yan-
dan önümüzdeki 10 yıl içerisinde şir-
ketler özellikle “ECO Ship” bağlamında 
filo modernizasyonlarını mutlaka 
uygulamak zorunda kalacaklardır. 
Konvansiyonel gemiler gittikçe azala-
caktır. Gelecek yıllarda istihdam edi-
lecek gemiadamlarının şimdiden bu 
gereksinimleri karşılayacak şekilde. 
Fakat bu zorlu ve bilgiye dayalı eğitim 
sürecine eskinin denizcilik ruhu, kader 
birliği gibi kavramların da unutulma-
dan beraberce işlenmesi sonucunda 
ilerlemeleri kaydedilebilecektir.

araya gelirler, başarı ve başarısızlık 
paylaşılır birlikte sahiplenme duygusu 
gelişirdi.

Kara ve deniz kadrolarında sizce ve-
rimlilik nasıl?

Şirketimiz olarak kara kadrolarının 
verimi iyi seviyededir. Sektördeki her 
alanda gelişmeler devamlı takip edi-
lerek sektörel konjektürün gerisinde 
kalmamaya gayret ediyor ve ilerleme-
ye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ge-
milerimiz için de yönetici seviyesinde 
sağladığımız standardı sürdürmeye 
çalışıyoruz. Diğer gemiadamlarından 
halen gemilerimizde çalışan kilit per-
soneli de istihdam etmeye devam edi-
yoruz. Bunların neticesinde verimlilik 
şirketimiz bazında tatminkardır. Fakat 
sektörde mevcut genel durum isteni-
len verimlilik seviyesinin altında sey-
retmektedir.

Maliyetler ve piyasa koşulları kıyas-
landığında işletmelerin yaşadığı sı-
kıntılar gözle görülür şekilde ortaya 
çıkıyor. Satın aldığınız mal ve hizmet-
lerin maliyetlerini aşağıya çekmede 
yeterince serbest piyasa şartları mev-
cut mu? Mal ve hizmet üreten firmalar 
arasında yeterince alternatif bulabili-
yor musunuz?

Şu anda serbest piyasa şartları oluş-
muş ve yeterli rekabetçi ortam bulun-
maktadır. Kendi şirketimiz için söyle-
mek gerekirse, evet alternatiflerimiz 
var. Kurduğumuz sistem ile bu konuda

25 yıla yakın deniz tecrübesine sahip olan Köksal, çeşitli firmalarda II 
Mühendis ve Baş Mühendis olarak görev yapmıştır. 2011 yılından bu 
yana Sonay Denizcilik’te Teknik Müdür olarak görev yapmaktadır.

METİN KÖKSAL
Uzakyol Baş Mühendisi

DOSYA
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Buda nitelikli personel yetiştirilmesi 
zorlaştırmaktadır. 

Gemi adamlarında sahiplenme duy-
gusu (bu benim gemim anlayışı) ne 
derecede mevcut?

Son yıllarda sektörümüze giren gemi 
adamlarının tamamında sahiplenme 
duygusu yoktur. Kontratım dolsun 
gideyim mantığın ile gün sayan in-
sanlarla doludur. Bu mantıkla gemide 
çalışan personel gemiye vereceği ve-
rimde o denli düşük oluyor.

Kara ve deniz kadrolarında sizce ve-
rimlilik nasıl?

Karada ve denizde verimlik çok dü-
şüktür. Bunun en büyük sebebi sek-
tördeki krizin etkisi ile maaşların za-
manında ödenmemesi sebebi ile ofis 
personelinin deniz personelinin üze-
rinde gerekli baskıyı kuramamaktadır. 
Bu da kadara ve deniz personeli üze-
rinde verimliliği düşürmektedir.

Herkes tarafından sıkça dile getirilen 
nitelikli gemi adamı konusu elbette 
sizin için de önemli bir sorun. Hem 
deniz hem kara kara işletmelerinde 
çağdaş bir gemi işletmeciliği yapacak 
yeterlilikte insan kaynağına erişim 
sıkıntınız var mı? Neler tavsiye eder-
siniz?

Sektörümüzün en önemli sıkıntılardan 
biri de nitelikli insan gücünün yetiş-
memesidir. Bunun sıkıntısını çekmek-
teyiz. Sektöre nitelikli gemi adamı ye-
tiştirilmesi için öncelikle okullarda iyi 
bir eğitim, örf adeti ve çalışma disip-
linini öğretilmesi gerekiyor. Okuldan 
çıkıp gemilere gelen deniz adamlarına  
baktığımızda mesleki anlamda hiçbir 
şey bilmedikleri gibi denizde örf ve 
adeti bilmeyen tamamen para odaklı 
bu mesleği seçtiklerini görüyoruz.  

Maliyetler ve piyasa koşulları kıyas-
landığında işletmelerin yaşadığı sı-
kıntılar gözle görülür şekilde ortaya 
çıkıyor. Satın aldığınız mal ve hizmet-
lerin maliyetlerini aşağıya çekmede 
yeterince serbest piyasa şartları mev-
cut mu? Mal ve hizmet üreten firmalar 
arasında yeterince alternatif bulabili-
yor musunuz?

Aldığımız malların ve hizmetlerin fi-
yatlarını aşağıya çekmeye pazarlık 
yapma olasılığımız çok düşük. Çünkü 
armatörlerimizin mali sıkıntıları sebe-
bi ile vade oranları uzun veren firmalar 
ile alışveriş yaptığımızdan dolayı mal 
ve hizmet aldığımız şirketlerle çok 
fazla pazarlık yapma şansımız yok. 

Sizce armatöre en çok maliyet oluştu-
ran hatalar nelerdir?

Bilindiği gibi şu anda armatörlerin en 
büyük maliyet girdisi personel gideri 
olduğundan son dönemde armatör-
lerimiz Türk Bayrağından çıkıp diğer 
kolay bayraklara geçerek ucuz çalışan 
ülke (Hintli, Pakistanlı, Gürcü, Ukray-
nalı) insanları ile gemilerini donatarak 
maliyetleri aşağıya çekmekteler. 

Son olarak genel bir değerlendirme 
yapacak olursak neler söylemek is-
tersiniz?

Sektörde 2008 krizi sonrası perso-
nel kalitesi hızla düşmeye başladığı-
nı görmekteyiz. Gemi personellerine 
baktığımızda mesleki anlamda çok 
zayıf olduğu gibi öğrenme çabaları da 
olmadığını görüyoruz.  Son dönemde 
gemilerde kaza ve arızaların iki katına 
çıktığını görüyoruz. Bunun ilk sebebi 
nitelikli personel ikinci sebebi ise ar-
matörün maddi sıkıntılardan dolayı 
gerekli planlı bakımı yapamamasıdır. 
Bizler bu sıkıntılar teknik müdürlük 
görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Gemi 
ile armatör arasında usturmaça göre-
vimize devam ederek gemilerimizi so-
runsuz çalıştırmaya gayret ediyoruz.

1958 yılında İstanbul Denizcilik Meslek Lisesi Gemi Makinaları bölümün-
den mezun olan Şahin, mezuniyetinin ardından 3 yıl süreyle çeşitli armatör-
lük firmalarında çalışmış 1988 yılında Deniz Nakliyat’ta göreve başlamıştır. 
1999 yılında Deniz Nakliyat’ın özelleşmesinin ardından çeşitli firmalarda 
baş mühendis ve DPA olarak görev yapan Şahin, Safir denizcilikte Teknik 
Müdür olarak çalışma hayatını sürdürmektedir.

BİROL ŞAHİN
Safir Denizcilik Teknik Müdürü

DOSYA

“Sektörde 2008 krizi sonrası 
personel kalitesi hızla düşmeye 

başladığını görmekteyiz. ”
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Gemi adamlarında sahiplenme duy-
gusu (bu benim gemim anlayışı) ne 
derecede mevcut?

Gemiadamlarında azınlık bir gurup 
dışında neredeyse çoğu gemiadamı 
çalışmakta oldukları gemileri sahip-
lenmiyorlar. Personelin Genelinde 
kontrat bitirme tarzında bir yaklaşım 
oluşmuş durumda. Kendi kontratları 
döneminde gemide kendi imkânlarıy-
la halledebilecekleri basit problem-
leri geçici bir şekilde çözüm sağlayıp 
kendi kontrat döneminde sorun ya-
şamayarak, arkasından gelecek olan 
diğer personel veya şirket yetkililerine 
bildirmiyorlar. Buda ileriki dönemlerde 
basit problem olmaktan çıkarak gemi-
lerin başına ciddi sorunlar açabiliyor.  
Gemideki basit bakımları bile extra 
olarak tabir ettiğimiz ücretlendirmeye 
tabi tutmak istiyorlar. Mesleki ahlakta 
önce gemi imkânları ile yapabileceği-
niz şekilde işinizi yaparsınız ve şirkete 
gerekli raporlamaları yaparsınız işiniz 
biter. Takdir şirkete kalmıştır. Alenen 
ücret talep etmek meslek ahlakına 
uymaz. 

Kara ve deniz kadrolarında sizce ve-
rimlilik nasıl?

Kara ve deniz kadroları arasında ile-
tişim çok önemlidir. Sonuçta deniz 
kadrosu karada çalışan kadronun 
gözü ve kulağıdır. Kara kadrosunun 
gemiler üzerindeki etkisi her ne kadar 
liman ziyaretlerinde yapılan inspecti-
onlar ile belirlense de gemide mevcut 
bulunan kadronun bildirim ve raporla-
maları ile gemiler daha verimli işleti-
lebilir. Maalesef deniz kadrolarından 
gelen raporlamalar çok yeterli değil ve 
hatta bazı zamanlarda kara persone-
line bildirilmeyen hata ve arızalardan 
dolayı gemilerimiz limanlarda hatta 
acık denizlerde ciddi sorunlar yaşa-
yabiliyor. 

Herkes tarafından sıkça dile getirilen 
nitelikli gemi adamı konusu elbette 
sizin için de önemli bir sorun. Hem 
deniz hem kara kara işletmelerinde 
çağdaş bir gemi işletmeciliği yapacak 
yeterlilikte insan kaynağına erişim 
sıkıntınız var mı? Neler tavsiye eder-
siniz?

Nitelikli gemi adamı sorunu uzun 
süredir çözülemeyen problemlerden 
biridir. Özellikle 2004-2008 yılları ara-
sında piyasaların canlanması ve gemi 
sayısının ve firmalarının artmasıyla 
yetişmiş gemiadamları özellikle za-
bitan, talep üzerine karada istihdam 
edilmeye başladı. Bu durum gemi-
lerdeki öğretici tecrübeli kaptan baş 
mühendislerin sayısını azalttı. Her ne 
kadar okullarda teorik eğitim veriliyor-
sa da pratikte eğitim gemide alınıyor.
İşletme sayıları arttıkça ve kurallar 
çıktıkça ofislerde istihdam edilen tek-
nik kadroda artmış niteliğe pek dik-
kat edilememiştir. Fakat ofis teknik 
kadrolarının çeşitli kuruluşların (klas, 
sigorta, üretici) vermiş oldukları semi-
nerler ve kurslarla açıklarını kapatma 
imkânı bulunmaktadır. Gemi perso-
nellerinin pratik eğitimleri ise güverte 
ve makine birim amirlerinin eğitimli ve 
donanımlı olması ile mümkündür.

Maliyetler ve piyasa koşulları kıyas-
landığında işletmelerin yaşadığı sı-
kıntılar gözle görülür şekilde ortaya 
çıkıyor. Satın aldığınız mal ve hizmet-
lerin maliyetlerini aşağıya çekmede 
yeterince serbest piyasa şartları mev-
cut mu? Mal ve hizmet üreten firmalar 
arasında yeterince alternatif bulabili-
yor musunuz?

Türkiye ve dünya çapında ciddi sayıda 
yedek parça tedarikçisi, teknik atölye 
ve servisler var. Bu da serbest piyasa-
yı ve rekabeti olumlu yönde etkiliyor. 
Gemilerimize servis ve yedek parça 
konusunda alternatif firmalar bulmak 
mümkün. Geçtiğimiz yıllara bakarak 
piyasa şartları çok daha uygun gö-
rünüyor. Gemilerin teknik hizmet ve 
yedek parça ihtiyaçlarının yıllık ma-
liyetleri yüzde 15 gibi görünüyor. Bu 
piyasa şartlarında en büyük problem 
aslında Avrupa dâhil olmak üzere, 
yedek parçaların transfer ve güm-
rükleme masraflarıdır. Yaklaşık par-
ça bedeli kadar hatta bazen üzerinde 
nakliye ve gümrük ödüyoruz.

Sizce armatöre en çok maliyet oluştu-
ran hatalar nelerdir?

Armatörlerimizin genelinde maalesef 
piyasa şartlarından dolayı gemilere 
alınacak yedek parçaların gemiye alı-
mını bir sonraki dönemlere bırakmak 
gibi bir yaklaşım söz konusu. Bundan 
dolayı gemilerde ciddi sorunlar yaşa-
nıyor. Örneğin ana makinanın yakıt 
pompaları artık makinayı zor çeviriyor 
ve değişmesi gerekli, ciddi bir maliyet 
tuttuğundan alınamıyor. Gemi de bir 
dış limanda makinayı artık çalıştıra-
mıyor. Zamanında planlı olarak alına-
cak olan yedekler maalesef iki katına 
veya üç katına gemiye teslim edilebi-
liyor, zaman kaybı ise cabası. Ya da 
yapılması gereken bakımlar maliyet-
ten dolayı yapılmadığında aynı durum 
yine başımıza sorunlar açabiliyor.   

1985 yılında İstanbul Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi Gemi Maki-
neleri Bölümü’nden mezun olan Korkmaz mezun olduktan sonra Deniz 
Nakliyat’ta çalışma hayatına başladı. Ardından çeşitli firmalarda maki-
ne zabiti, 2’nci makinist ve baş makinist olarak görev yaptı. 2007-2008 
yılları arasında Horizon Denizcilik’te makine enspektörü olarak görev 
yapan Korkmaz, 2008 yılından itibaren Oras Denizcilik’te teknik müdür 
görevini yürütmektedir.

MUSA KORKMAZ
Oras Denizcilik Teknik Müdürü
Uzak Yol Baş Makinisti
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Türkiye Avrupa Birliği’nin (AB) inovas-
yon ve Ar-Ge fonlarına her sene arta-
rak ve ciddi miktarlarda destek ver-
mekte. Buna karşılık verdiği kadarını 
tam olarak geri alamamaktadır. Hele 
ki Ufuk 2020 programı çerçevesinde 
taahhüt ettiği 451 milyon avro gibi bir 
fonun şimdilik ancak 70 milyon av-
ro’sından faydalanmış durumda. 

Denizcilik ve taşımacılık için iyi haber 
şu ki, Türkiye’nin Ufuk 2020 fonların-
dan yararlandığı başlıklar arasında en 
başta gelenlerden. Bunun denizcilik 
ve gemi inşa ile ilgili fakültelerimize ve 
şirketlerimize örnek olması gerekiyor.

Ufuk 2020 nedir?

Ufuk 2020, AB’nin 7 temel eylemin-
den biri olan Yenilikçilik Birliği’nin

(Innovation Union) finansal aracıdır 
ve şu ana kadar AB tarafından orta-
ya konmuş en büyük araştırma fo-
nuyla, yani 80 milyar avroluk bir fon 
ile desteklenmektedir. Bu fon 3 temel 
öncelik için kullanılacaktır. Bunlar “Bi-
limde Mükemmeliyet” ile akademik 
çalışmaları, “Endüstriyel Liderlik” ile 
KOBİ ve endüstriyel özel sektör AR-GE 
faaliyetlerini, son olarak “Toplumsal 
Sorunlar” ile de tüm Avrupa’yı ilgilen-
diren öznel konularla ilgili çalışmaları 
destekleyen temel alanlardır. Deniz-
cilik ve deniz araştırmaları da bu son 
alan dahilindedir.

“Bilimde Mükemmellik”  için 27.8 mil-
yar avro, “Endüstriyel Liderlik“ için 
20.3 milyar avro, “Toplumsal Sorun-
lar” için ise 35.9 milyon avro fonlama 
ayrılmış durumda. Programın ulusal 

koordinatörlüğü TÜBİTAK tarafından 
yürütülmekte. 

Kısa tarihçesine bakılırsa bu tip fon-
lamar son 30 yıldır, belirli sürelerle ve 
çağrılarla daha önce de yapılmıştır. 
Örneğin 2002-2006 yıllarında yürü-
tülen 6. Çerçeve Program (FP6) 17.5 
milyar avro bütçeye sahipti. 2007-
2013 süresince gerçekleştirilen 7. 
Çerçeve Program (FP7) ise 55 milyar 
avro civarında bütçeye sahipti.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın 
Fikri Işık’ın verdiği bilgilere göre Türki-
ye AB’nin 6. çerçeve programına 231 
milyon avro, 7. çerçeve programına 
356 milyon avro katkı sağladı. 2014-
2020 yıllarını kapsayacak Ufuk 2020 
Programı’nda ise sağlanacak katkı 
payı 451 milyon avroya çıkartılmış 
durumda. 

KÖŞE

Kepçeyle verip 
kaşıkla alıyoruz…
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Türkiye ne kadar faydalanıyor?

Ufuk 2020’ye ilk 100 çağrı sonucu ilk 
etapta 37.000 civarında başvuru ya-
pılmış, bunların ancak 4.315’i uzman-
lar tarafından değerlendirildikten son-
ra fonlanmak üzere değerlendirilmiş 
bulunuyor. Ufuk 2020’nin ilk etapta 
sağladığı toplam katkı ise 6.5 milyar 
avro seviyesinde. Vinnova’nın son ve-
rilerine göre ise toplam 9913 projeye 
17.24 milyar avro katkı sağlanmış du-
rumda. 

Ufuk 2020 kapsamındaki ilk 100 çağrı 
dikkate alındığında 451 milyon avro 
katkı sağladığımız fondan ancak 71 
milyon avro geri alabilmiş bulunmak-
tayız. Aynı fondan Almanya 3 milyar 
avro, Yunanistan 350 milyon avro, İs-
rail de 300 milyon avro pay alabilmiş. 
Bu durumda şimdilik toplam 219 pro-
je sunarak ancak yüzde 1’lik bir kat-
kı elde edebilmekteyiz. Toplam 300 
üniversitesi olan Türkiye’nin sadece 
40 tane üniversitesi olan Yunanistan 

karşısında Avrupa Birliğinden araş-
tırma olarak aldığı rakam kıyas dahi 
kabul etmiyor. Bir önceki Çerçeve 
Program’da 350 milyon avro katkıya 
karşılık 209 milyon avro alınmış bu-
lunuyor. Bakan Işık’ın ifadesine göre 
2020’ye kadar hedef en az 1 milyar 
avroyu geri almak. 

2020 yılına kadar 80 milyar avroluk 
bütçenin Avrupa’dan gelecek konsor-
siyumlu ya da bireysel projelere dağı-
tılması öngörülüyor. Programdan ya-
rarlanmak isteyen sanayi kuruluşları, 
KOBİ’ler, bireysel araştırmacılar, üni-
versiteler, araştırma merkezleri, kamu 
kurumları, sivil toplum kuruluşları ve 
uluslararası organizasyonların doğru-
dan Avrupa Komisyonu’na başvuruda 
bulunabiliyor.

Denizcilik Sektörü nerede?

Başta ifade edildiği gibi denizci-
lik araştırmaları da bu programın 

“Toplumsal Sorunlar” kısmında 
önemli bir konumda yer alıyor. Ne 
mutlu ki ülkemiz bu konuda birden 
çok başlık altında denizcilik, lojistik ve 
deniz çevresi ile ilgili araştırmalar için 
fon kullanabilmiş.Üniversiteler kadar 
kamu ve özel sektör kuruluşlarının da 
bilhassa “Akıllı, Yeşil ve Entegre Ula-
şım” başlığında projeler ürettiği görül-
mekte. 

Türkiye’de denizcilik ve liman yöne-
timi, deniz teknolojileri ve gemi yan 
sanayi gibi Ar-Ge’den fayda elde 
edebilecek çok sayıda firma mevcut. 
Taşımacılık alanındaki projeler de bu 
çerçeve programlarından ciddi fonla-
ma sağlayabilmektedirler. 

Bu açıdan Türk denizcilik endüstrisi-
nin bir bütün olarak bu tür programlar 
hakkında farkındalığının arttırılması 
gerekmektedir. 

“Bakan Işık’ın 
ifadesine göre 2020’ye 

kadar hedef en az 1 milyar 
avroyu geri almak. ” 
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Doğalgaz Deniz Yakıtı 
Olacak Mı? 
Geleneksel yakıtların yerine doğalgaz kullanımı henüz bir çoğumuza 
ütopik geliyorsa da ortada çok ciddi teşvik mekanizmaları ve gerekçeler 
mevcuttur. Doğalgaz yakıt teknolojisi deniz ticaretinde bir devrin daha 
sonunu getiriyor! 

Birkaç yıldır konuşulan ve deniz tica-
retinde uzun zamandır ilk defa büyük 
bir değişime sebep olabilecek doğal-
gaz konusu, çeşitli politik, endüstriyel 
ve çevresel faktörlerle ciddiyetini her 
gün artırıyor ve yatırımlar hızlanıyor. 
Halen denizcilik sektörünün bir kıs-
mı doğalgazın gemilerde yakıt olarak 
kullanılması fikrine ütopik baksa da 
genel trend ve düzenlemeler bu po-
tansiyelin reel bir zemine oturması 
için büyük bir gayret sarfediyor. Bu 
yazımızda bu son derece marjinal 
ama bir o kadar da olası değişimin 
temellerini önümüzdeki engelleri ve 
muhtemel bazı senaryoları irdeleye-
ceğiz. Daha anlaşılır olması için basit 
sorular sorulacak ve bu sorulara çe-
şitli verilerden süzülmüş net cevaplar 
vermeye çalışacağız. 

Yeteri kadar doğalgaz var mı? Petrol-
den daha ucuz elde edilebilecek mi?

Son yıllarda bazı yeni teknolojilerin-
de kullanılmasıyla toplam doğalgaz 
rezervinde ciddi bir artış gerçekleşti. 
Özellikle A.B.D.’nin kaya gazi teknolo-
jisi ile ulaştığı doğalgaz rezervi inanıl-
maz boyutlarda.

Petrol fiyatlarındaki ani düşüş nede-
niyle doğalgazın petrolün yerini alma-
sına ilişkin süreç bir sure ertelenmiş 
görünüyor. Ancak uzmanlar uzun vade 
de doğalgazın daha ucuz olacağında 
fikir birliği içindeler. Bu durumda ge-
rek rezerv değerleri ve gerekse fiyat-
lama açısından doğalgaz potansiyeli 
tahmin edilenin çok üstünde bir yakıt 
türü olarak her geçen gün önemini 
arttırıyor. Petrol rezervleri için biçilen 
ömür kısalırken, yeni doğalgaz rezerv-
leri ile doğalgaz alternatifinin ömrü 
petrolü çoktan geçmiş durumda. 

Doğalgaz gemi makinelerinde kullanı-
labiliyor mu? 

Evet. İki büyük ana makine üreticisi 
çift yakıtlı modellerini çoktan piyasa-
ya çıkardılar. Ayrıca A.B.D.’de TOTE 
şirketine ait iki konteyner gemisi do-
ğalgaz yakıtlı olarak üretilip hizmete 
konuldu. Yeni inşa gemiler içerisin-
de 40’tan fazla doğalgaz yakıtlı gemi 
projesi bulunuyor. Muhakkak ki azami 
seyir süresi henüz fuel/dizel yakıt dü-
zeyinde değil. Ancak mevcut teknoloji 
ve ilk teslim edilen gemilerdeki veri-
lerden hareketle 7-8 gün boyunca 

seyir yapabildikleri biliniyor. TOTE 
şirketine ait yeni konteyner gemileri, 
rıhtım üzerinde yanaşan tanker kam-
yonlar ile yakıt ikmali yapıyor. Mevcut 
rotaları 3-4 günlük olması nedeniyle 
henüz pratik bir problemle karşılaşıl-
mamış. Gemilerin boyutları arttıkça 
doğalgaz tankları için daha fazla yer 
oluşmakta ve daha fazla yakıt alabil-
me imkânı doğmaktadır. 

Gemilerde güverte üzerinde doğalgaz 
yakıt tankları bulunması tehlikeli de-
ğil mi? 

İlk doğalgaz tankerleri içinde benzer 
eleştiriler ve endişeler söz konusu 
olmuş. Ancak bugün bilinen teknik 
bilgiler ve tecrübelerden hareketle 
doğalgaz gemilerinin petrol tanker-
lerinden daha emniyetli olduğu dü-
şünülüyor. Dolayısıyla doğalgaz yakıt 
tankları için de benzer bir durum söz 
konusu. 

Doğalgaz tankları pahalı değil mi? 

Evet, daha pahalı. Ancak burada fay-
da-maliyet analizini iyi yapmak gere-
kir. Doğalgaz son derece temiz bir 

KÖŞE

OKAN DURU

46 www.kosder.net



OKAN DURU

yakıt. Doğalgaz tanklarının ömrü di-
zel tanklarına göre çok daha uzun ol-
maktadır. Sızıntı ve benzeri sorunlarla 
karşılaşmıyor ve gemi makinelerinde 
daha az arıza görüyorsunuz. Dola-
yısıyla gemi makinelerinin bakım ve 
onarımından kaynaklanan maliyetle-
riniz azalıyor. 

Doğalgaz yakıt ikmali nasıl yapıla-
cak? Dünya çapında yerleşmiş belirli 
bir düzen ve koca bir yakıt sektörü 
var. Bu sektör bu düzeydeki bir deği-
şime karşı olmayacak mıdır? 

Doğalgaz yakıtına karşı ortaya sürü-
len en belirgin ve en ciddi eleştiri mev-
cut deniz yakıt ikmal sektörünün bu 
teknolojiye kolay ayak uyduramaya-
cak olması. Mevcut gemi sahiplerinin 
birçoğu dünyanın herhangi bir yerinde 
deniz yakıtı bulamama gibi bir endişe 
yaşamaksızın binlerce limandan iki-
si arasında yük taşımaya kolaylıkla 
talip olabiliyor. Doğalgaz yakıtı kul-
lanan bir geminin bugünkü şartlarda 
ticari açıdan son derece sınırlı olacağı 
kesindir. Deniz ticaretinde dünya ça-
pında topyekûn ve keskin bir değişim 
hamlesi olmadığı sürece doğalgazın 
deniz yakıtı olabilmesi imkânsız gibi 
görülüyor. 

Peki böyle bir hamle gerçekleşebilir 
mi? Bunu tetikleyecek faktörler neler 
olabilir? 

A.B.D.’nin elindeki dev doğalgaz re-
zervi, uzun vadede ucuz doğalgazın 
ve arza göre talep oluşturma strate-
jilerinin habercisi. Bu konu oldukça 
hassas ve kısmen politik olması ne-
deniyle üzerinde fazla durmayı dü-
şünmüyorum. Ama okuyucu verilmek 
istenen mesajı kolaylıkla alacaktır. 
A.B.D.’nin elinde çok büyük bir doğal-
gaz rezervi bulunuyor. Ülkenin mev-
cut ihtiyacının kat ve kat üzerinde bir 
rezervden bahsediyoruz. Şu sıralar 
petrol oldukça ucuzladı. Ancak petrol 
fiyatlarının uzun vadede düşük seyret-
mesi neredeyse imkânsız. Daha önce 
de ifade edildiği gibi doğalgazın uzun 
vadede petrolden daha ucuz olacağı 
neredeyse kesin denilebilir. 

Peki kendi ihtiyaçlarının çok üzerinde 
doğalgaz rezervlerine sahip A.B.D. bu 
rezervlerini nasıl pazarlayabilir? 

Bu soruya verilebilecek çok çeşitli 
cevaplar olabilir tabi ki. Ancak deniz-
cilik sektöründe hâlihazırda günde-
mi meşgul eden emisyon limitleri ve 
çevre kirliliği hassasiyeti düşünüldü-

ğünde doğalgaz önemli bir alternatif 
çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Alter-
natif yakıt kullanımı ve zararlı gazların 
salınımını kısıtlama konusunda küre-
sel siyasetin ve uluslararası düzen-
lemelerin etkisi artıyor. Birçok önemli 
devlet (A.B.D. dahil) kendi kıyılarında 
düşük sülfür ve karbondioksit salı-
nımını zorunlu kılan bölgeler ve yerel 
yasal düzenlemeler yapmış durum-
dalar. Bu bölgelerde geleneksel ya-
kıtlarla gemilerin ekonomik hızlarda 
seyretmeleri zor görünüyor. Emisyon 
oranlarını düşürmek üzere gemi hı-
zının düşürülmesi geleneksel yakıtlı 
gemilerin uygulayabileceği bir çözüm. 
Yeni teknolojilerle donatılmış daha 
ekonomik yeni inşa gemilere yönel-
mek bir çözüm olabilir. Ancak Ulus-
lararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nun 
aldığı son kararla 2020 yılından itiba-
ren sülfür emisyon oranlarında bek-
lenilenin çok üzerinde bir kısıtlama 
getirilmesi söz konusudur. Ağır deniz 
yakıtları (fueloil) ile bu hedeflerin tut-
turulması oldukça zor. Dizel yakıtının 
sürekli kullanılması çok ciddi bir ya-
kıt maliyeti demek oluyor. Ayrıca IMO 
bazı teknoloji şirketlerinin hazırladık-
ları enstrümanlar ile çevreye zararlı 
gazların gemi bacalarından salınımını 
kontrol etmeyi ve ölçebilmeyi hedefli-
yor.

 “Denizcilik sektöründe hâlihazırda gündemi meşgul 
eden emisyon limitleri ve çevre kirliliği hassasiyeti 

düşünüldüğünde doğalgaz önemli bir alternatif 
çözüm olarak karşımıza çıkıyor.”
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Bu şartlar altında geleneksel yakıtla-
rın kullanımı çok ciddi dezavantajları 
ve ek masrafları beraberinde getiriyor. 
Bu maliyetler göz önüne alındığında, 
doğalgaz yakıtlı gemi ve makine ter-
cihi fizibil rakamlara ulaşabilecektir. 
Doğalgaz yakıtlı gemi inşası gemilerin 
dönüşümü ve doğalgaz ikmal gemile-
rinin hizmete girmesi doğalgaz yakı-
tının gemilerde kullanılması ile dünya 
denizcilik sektöründe taşları yerinden 
oynatacak bazı değişiklikler bekliyo-
ruz. Örneğin Shell şirketi doğalgaz 
yakıt ikmal gemilerini önümüzdeki 
yazdan itibaren Avrupa’da hizmete 
sokuyor ve bu değişimde ve sonra-
sında lider bir konuma ulaşmak için 
ilk adımlarını atıyor. Bu gelişmeleri 
okurken, Maersk-Sealand ve kontey-
nerleşme tarihini iyi düşünmek gerekir 
kanımca. Hatta bu gelişmeleri mobil 
GSM operatörlerinin ilk ortaya çıkışla-
rı ve sonra nasıl vazgeçilmez oldukları 
açısından da irdelemek uygun olabilir.  

Shell burada bir inisiyatif alarak, başta 
belirli bir süre zarar etmeyi de göze

alarak (bu tur yatırımların çoğunda ol-
duğu gibi), çok kritik bir hamleye imza 
atıyor. Burada Fransız GTT firmasıyla 
çalıştıklarını görüyoruz. GTT firması 
LNG yakıt gemilerinin inşasında önde 
gelen firmalardan biri. Hâlihazırda 
özellikle A.B.D. pazarında çok sayıda 
sipariş almış durumdalar. GTT şir-
ketinin Kuzey Amerika üst yöneticisi 
Aziz Bamik, LNG yakıt trendinin ka-
çınılmaz bir gerçek olduğunu çeşitli 
sektör konferanslarında ısrarla dile 
getiriyor. Ayrıca bu gelişmelerden ha-
reketle Singapur’un dev şirketlerinden 
Keppel tersanecilik, offshore tesisleri 
inşaatı ve gemi dönüşüm tecrübesi-
ni kullanarak mevcut gemilerin LNG 
depolama birimlerine dönüştürülmesi 
ve gemilerin LNG yakıt dönüşümünde 
pazar lideri olmak istiyor. Geçtiğimiz 
Ekim ayında MAREFORUM’a katılan 
şirketin LNG projelerinden sorum-
lu üst yöneticisi Tony Teo, LNG de-
polama ve ikmal yatırımlarının uzun 
vadede çok kârlı olacakları konusun-
da oldukça ikna edici veriler sundu. 

Kendisiyle yaptığımız çeşitli görüş-
melerde LNG yakıt gemileri siparişle-
rinin sürekli arttığını ve IMO kararının 
da etkisiyle bu sürecin çok daha hızla-
nacağını belirtti. Öyle görülüyor ki bu 
gelişmeler sadece mevcut firmaların 
dönüşümü ve adaptasyonu olmaktan 
çıkıp bazı sektörlerin ve şirketlerin ta-
rihten silinip yeni oyuncuların ve yeni 
lider (kısmen oligopol) firmaların doğ-
duğu bir süreç haline geliyor. 

Hiç kuşku yok ki doğalgazın deniz 
yakıtı olarak kabul görmesi ve kul-
lanılması yanında çok sayıda yeni 
teknolojiler bizleri bekliyor. Bunların 
başında insansız gemiler sayılabilir. 
Rolls-Royce gibi önemli bir şirket, in-
sansız gemi teknolojilerine çok ciddi 
yatırım yapıyor ve bu teknolojiyi ge-
leceğin kaçınılmaz bir parçası olarak 
ele alıyor. Sanırım burada herkesin 
sorması gereken temel soru, yenilik-
leri üreten ve onlara öncülük eden mi, 
yoksa öncülerin kaçınılmaz müşteri-
lerinden biri olmayı mi tercih edece-
ğimizdir.
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Değişen kurallar, çevreci yaklaşımlar, 
maliyet politikaları ve alternatif gemi 
yakıtı arayışları derken LNG bir gemi 
yakıtı olma yolunda ilerliyor. Bunun 
çeşitli testleri ve uygulamaları da artık 
yavaş yavaş yapılıyor. Hatta bazı fir-
malar bunun için gemi makineleri di-
zayn ederken bazı tersaneler de LNG 
yakıtlı projeler hazırlıyor. Çok yakın 
gelecekte bunu görmemiz belki zor 
olacak ama geleceğinin de göründü-
ğü aşikâr.

Durum böyle olunca bunun ülkemize, 
ekonomimize, armatörümüze ve ter-
sanelerimize etkileri de doğal bir hal 
alıyor. Halihazırda önemli bir ikmal 
merkezi konumunda olan ülkemiz-
de elbette LNG ile çalışan gemilere 
hizmet verecek sistemlerin de göz 

önünde bulundurulması gerekiyor. 
Jeopolitik olarak kilit bir noktada 
bulunmamızın avantajlarından fay-
dalanmak için sektörün de değişen 
durumlara hazırlıklı olması ve avan-
tajlarını değerlendirmesi büyük önem 
arz ediyor. 

Tüm bu gelişmeleri yakından takip 
eden, çeşitli projelerin içinde bulun-
muş olan Ayships Genel Müdürü Bu-
rak Alkoç ile yaptığımız röportajımızın 
pek çoğunuzun ilgisini çekeceğini dü-
şünüyoruz.

LNG yakıtlı gemiler ve LNG bunkerliği 
dönemi yavaş yavaş geliyor mu? Bu 
durum sizce ne kadar bir süre içeri-
sinde karşımıza çıkacak?

Dediğiniz gibi yeni inşa gemiler NOx 
emisyonu gereği bununla uyumlu ol-
mak zorunda. Bunların bir metodu da 
çift yakıtlı makine dediğimiz özellikle 
Wärtsilä’nın DF (Duel Fuel) makinesi-
ne direk bununla uyumlu hale getire-
biliyorsunuz veya MAN ile egzos gaz 
dönüşümüne uyumlu hale getiriyor-
sunuz. Yani artık özellikle yeni inşada 
LNG gemileri çift yakıtlı makine kul-
lanılıyor. Aynı zamanda sabit seferli 
feribotlarda bu uygulanma uzun süre 
önce başladı. Burada önemli olan te-
darikçiydi ve bu yüzden bu iş önce sa-
bit seferli feribotlarla başladı. Ardın-
dan LNG gemilerinde de uygulamaya 
başlandı. Şu anda böyle bir ihtiyaç 
olduğu doğrudur. Küçük LNG bunke-
ri dediğimiz tonajlara da ihtiyacımız 
olacak. 

Gazda gelecek var
Küçük tonaj LNG taşımacılığı gelecek vadediyor

Çok yakın gelecekte olmasa da ufukta görünen LNG yakıtlı gemiler ve gaz arzı 
küçük tonaj LNG taşımacılığının önemli bir rolü olacağını işaret ediyor.
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Burada her zaman söylediğimiz gibi 
boğazları daha aktif kullanabilmemiz 
adına Türk Boğazları’ndan geçecek 
olan makinesi LNG ile çalışan gemile-
re hizmet vermemiz için buna ihtiyaç 
olacak gibi görünüyor. Çünkü LNG 
makine uygulaması yavaş yavaş kon-
teyner gemilerine de uygulanmaya 
başladı. Daha önce bizim çalıştığımız 
projelerde de bunun uygulanabilirliğini 
yapmıştık. Bildiğiniz gibi denizcilik pi-
yasaları uzun zamandır kötü bir seyir 
halinde. Son zamanlarda BDI endeksi 
iyi seyrediyor gibi görünüyor. Önü-
müzdeki süreçte de bu yukarı yönlü 
hareketin devamı, hurda fiyatlarındaki 
artış ve ikinci el gemi fiyatlarının da 
yukarı yönlü seyriyle denizcilik piya-
salarında da bir canlılık bekliyoruz. 
Yeni regülasyonlarla birlikte LNG de 
bir ivme kazanabilir. Zaten baktığınız-
da birçok konu gaza doğru dönüyor. 
LNG artık olmazsa olmaz noktasına 
doğru gidiyor. Ülkemizde de bununla 
alakalı gaz çevrim santrali kurulumu 
söz konusu. Tabii ki LNG dediğimiz-
de zaman önemli olan gazın istenilen 
bölgelere taşınması çok önemli. Ge 
nelde bu taşımayı yapacak gemilerin

hacmi bin metreküp ile 20 bin metre-
küp arasında değişiyor. 

Bunlar nerelerde kullanılıyor peki? O 
konuya bir açıklık getirebilir miyiz?

Bin metreküp ile 20 bin metreküp ara-
sında değişiyor fakat artık 40 bin met-
reküpe kadar da çıkabiliyor. Bu kate-
goride bin ile 20 bin metreküp olarak 
geçiyor. Bunlar çok önemli. Neden çok 
önemli diye baktığımızda IMO Type C 
dediğimiz tanklar kullanılıyor. Çok 
yüksek sızdırmazlığa sahip ve çok çe-
şitli ürünlerin (LNG, LPG, Bütan, Etilen 
v.b.) taşınmasına imkan sağlıyor. Yani 
bugün LNG’ye baktığımızdam-163 
derecedeki bir kargoyu da taşıyabili-
yorsunuz -104 derecedeki etileni da 
taşıyabiliyorsunuz.

Bunlar tank özelliği midir?

Tabi tank özelliği ve aynı zamanda 
pompalar da buna uygun olarak ta-
sarlanmış. Burada isterseniz küre 
şeklindeki tankları monte edebiliyor-
sunuz isterseniz bağımsız dediğimiz 
yatay veya dikey tankları monte ede-
biliyorsunuz.

Bu bin ile 20 bin metreküp hacme sa-
hip küçük gemilerde ve bu gemilerin 
birçoğu eski. Bu piyasa Norveçliler ve 
Japonların elinde. Japonlar, Almanlar 
ve Norveçliler bu piyasaya hakimler ve 
piyasada çok az gemi var. Tabii ki bu 
gemilerin draftları limanların iç kısım-
larına girmeye uygun olduğu için kara 
transferinde de kolaylık sağlıyor.
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“Önümüzdeki süreçte 
de bu yukarı yönlü 
hareketin devamı, hurda 
fiyatlarındaki artış ve ikinci 
el gemi fiyatlarının da yukarı yönlü 
seyriyle denizcilik piyasalarında da 
bir canlılık bekliyoruz.”.



Bunları şu an yakın deniz taşımacı-
lığında düşünürsek, örneğin Ceza-
yir’den İtalya’ya küçük LNG mi daha 
fizibil olur? Şu anda Karadeniz ve 
Akdeniz içerisinde koster ticaretinin 
olması, bu işin liman altyapısının ve 
ticaret altyapısının bu tonaja müsaa-
de etmesidir. LNG de bu yönde ilerle-
yebilir mi?

LNG’de gelecek var ve bu yönde gide-
bilir. Ama etilen taşıyan gemilere bak-
tığınızda yüzde 15 bir CAPEX önünüze 
çıkıyor. Etilende kompresör sistemi 
olmayacağı için LNG’ye girdiğinizde 
bu sistem farklı olacağından maliyet 
artıyor. Ama siz LNG’yi de bu gemiyle 
taşıyabiliyorsunuz, etileni de propanı 
da. O yüzden LPG piyasası bu yöne 
yönelmeye daha yatkın. Diğer taraf-
tan LEG dediğimiz, kaya gazının bile 
taşınmasına imkân veren gemilerin 
inşasının bazı firmalar tarafından si-
pariş edildiğini biliyoruz. Avrupa’da 
ve Türkiye’de çeşitli alanlarda faa-
liyet gösteren firmaların enerji ihti-
yacına bakıldığında bu yönde bir arz 
olacağını söylemek mümkün. LNG 
piyasasında siz normalde gemi sipa-
riş edebilmek için anlaşmanızı yapıp 
finansman sağlayabilirsiniz. Ama bu-
rada olay çok esnek olduğu için Ceza-
yir ile, Hindistan ile belirli kısa vadeli 

anlaşmalarla siz geminizi işletebilir-
siniz. Bu esneklik zaten küçük LNG’yi 
cazip kılıyor.

Türkiye bu bölgenin en çok LPG ithal 
eden ülkesi konumunda. Yeni kurulan 
rafinerilerin üreteceği bütan ürünleri-
nin bu gemilerle taşınması söz konu-
su olabilecek midir?

Tabii ki taşınabilir. Bu gemiler etilen 
de taşıyabiliyor, bütan gazlarını da 
taşıyabiliyor. Önemli olan gazın yo-
ğunluğu, ağırlığıdır. IMO Type C’ye 
baktığımızda doğal olarak daha ağır 
gazları da taşıyabiliyorsunuz. Şöy-
le de bir durum var, Güney Kıbrıs ve 
Kuzey Kıbrıs’ın birleşmesi söz konu-
su. Yunan adaları ve Kıbrıs civarında 
birçok ada var. Dolayısıyla siz AB’ye 
girdiğiniz zaman NOx Emisyonlar da 
değişiyor. Orada şu anda Fuel Oil ile 
çalışan ve elektrik üreten firmalar var. 
Bunların da dönüşümü söz konusu. 
Hatta Türkiye’de birkaç firma burada-
ki firmalara bu gazı bir verebilir miyiz 
diye girişimlerde bulunuyor.

Peki biz Mavi Akım’dan gelecek olan 
gazı buradan küçük LNG ile o santral-
lere temin edemez miyiz?

Elbette mümkün. Özellikle o alan-
da büyük bir talep olacak. Bizim de

buralara girebilecek, santrallere taşı-
ma yapabilecek küçük kübik kapasi-
telere sahip gemilere ihtiyacımız ola-
cak.

Bu söylediğiniz Yunan adalarındaki 
santraller Fuel Oil mi kullanılıyor?

Evet tamamı kömür, Fuel Oil gibi ya-
kıtlar ile enerji sağlıyor. Dediğimiz 
gibi Kıbrıs’ın da birleşmesinden sonra 
AB’ye girmesi ve oradaki dönüşümler 
de söz konusu. Türkiye’de Petkim ör-
neğini verdiniz, komşumuza da bura-
dan bir ikmal ağı oluşturulabilir.

Peki bu feribotlardan bahsettiniz. Bu-
nun örnekleri Baltık’da mı var?

Bunun örnekleri dediğiniz bölgelerde 
var. Örneğin Stena’nın feribotları var. 
Sabit hatlarda çalışıyorlar. İlk başta 
böyle başladı. Herkes şunu düşünü-
yordu; konteyner gemisi inşa ederken 
biz bunu ilerde LNG ile çalıştırmak 
istersek neler yapmamız gerekiyor? 
Tabi siz konteyner gemisine tanklar 
yerleştireceğiniz için taşıma kapasi-
tesinde bir düşüş yaşanıyor ve yakıt 
sarfiyatına bakıldığında pek verimli 
görülmediği için feribotlar ile başlan-
dı. Çünkü orada hatlı taşımacılık söz 
konusu. Şu anda da birçok feribot bu 
şekilde çalışıyor.
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Türkiye’de de bu şekilde bir feribot 
dönüştürüldü ve sanırım ona kara 
tanker ile ikmal yapılıyor. Yani biz şu 
an o feribotları da inşa edebiliyoruz. 
Siz Marmara için böyle bir öngörüde 
bulunabilir misiniz? Düzenli hatlarda 
Ro-Ro ve feribotlarda böyle bir dönü-
şüm olabilir mi?

Marmara’dan ziyade bizim Çeşme ci-
varında böyle bir öngörümüz var. Çeş-
me’den Brindisi’ye, Yunan adalarına 
sefer yapan feribotlarda bu yönde bir 
gelişme olabilir. Marmara’da daha çok 
boğazdan geçen gemilere yönelik bir 
çalışma olabilir.

Marmara’da Tekirdağ, Bandırma gibi 
hatlarda LNG hem teşvik edilip hem 
de düzenli hatlar sizin dediğiniz taraf-
tan teşvik edilebilir mi?

Yapılması elbette mümkün. Yalo-
va bölgesi bunun için uygun olabi-
lir çünkü orada BOTAŞ’ın boru hattı 
mevcut. Ama boru hattına yaklaşa-
bilmeniz için küçük LNG tankerlerine 

ihtiyacınız olacak. Çünkü yüksek 
draftlarla bu alana yanaşmanız zor 
olacağından bunun alt yapısının oluş-
turulması yaklaşık 1 milyon dolarlık 
bir maliyet oluşturuyor. Aynı şekil-
de Aliağa’da da bir hat mevcut. Yine 
kabotaj hattında da LNG taşımacılığı 
söz konusu olabilir. Tabii bunların hep 
lisanslarının çıkarılması, konuşlanıla-
cak bölgenin ÇED raporunun alınma-
sı gibi çeşitli prosedürleri olacaktır. 
Özellikle Yunan adaları, Kıbrıs, Brindi-
si, Çeşme, Marmara’da BOTAŞ hatla-
rına yakın olan bölgelerde bu hareket-
lenme olacaktır diye düşünüyorum. 
Aliağa’da zaten kurulu tesisler var ve 
bu daha güneye doğru devam ede-
cek diye düşünüyorum. Sadece LNG 
değil, LPG ve etilen gibi farklı gazları 
taşıyabilirsiniz. Küçük LNG gemilerde 
maliyetleriniz daha düşük olacağı için 
kısa vadeli anlaşmalarla finansmanı-
nızı bankaya açıklamanız daha kolay 
olacaktır. Ayrıca taşıyacağınız yükün 
çeşitliliği de düşünüldüğünde büyük 
tonaja göre son derece avantajlı oldu-
ğu ortaya çıkmakta. 

Avrupa’nın koster taşımacılığında 
LNG yakıta geçişi gibi bir durum söz 
konusu mudur?

Şu an için Avrupa’da böyle bir durum 
yok. Bölge itibari ile koster taşımacı-
lığında böyle bir durum söz konusu 
olmamakla birlikte olmayacağı anla-
mına gelmiyor. Çünkü bunun alt yapı-
sı henüz oturmuş değil ve kısa vadede 
çözülebilecek gibi görünmüyor. Diğer 
taraftan personel eğitimi çok önemli 
bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Bu-
nun için belki müsteşarlık ile birlikte 
eğitim merkezi kurulursa faydalı ola-
caktır diye düşünüyorum. Ülkemizde 
LNG, LPG yatırımları yavaş yavaş 
başladı. Bunun önümüzdeki süreçte 
artarak devam edeceğini düşünürsek 
kendi nitelikli personelimizi yetiştir-
memiz gerektiğini, hatta bu alanda 
yurt dışına da kalifiye eleman ihracı-
mızı yapabiliriz. Şu an en yakın eğitim 
merkezi Yunanistan’da var, Alman-
ya’da var. Dolayısıyla bu eğitimleri 
kendimiz vermeliyiz ve erken girişim-
lerde bulunmamız insan gücümüzü 
verimli değerlendirmek adına, ülkemiz 
adına çok faydalı olacaktır diye düşü-
nüyorum.

KÖŞE

“Ülkemizde LNG, LPG yatırımları 
yavaş yavaş başladı. Bunun önümüzdeki süreçte artarak 
devam edeceğini düşünürsek kendi nitelikli 
personelimizi yetiştirmemiz gerektiğini, 
hatta bu alanda yurt dışına da 
kalifiye eleman ihracımızı yapabiliriz.” 
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SUAT DİNÇELEK

1977 yılında denizcilik serüvenine balıkçılık ile başlayan 
Dinçelek yatçılık, armatörlük, yolcu taşımacılığı ve gemi 
acenteliği gibi çeşitli alanlarda faaliyetlerde bulunmuştur. 
1993 yılından bu yana kurucu ortağı olduğu İstanbul 34 
Vapur Hizmetleri ve Deniz İşletmeciliği şirketi ile çalışma 
hayatını sürdürmektedir.

Artık “Su akar 
Türk bakar” sözü olmasın

Sizlerle acenteliğini yaptığımız bir 
firma ile yaşadığımız, bir müteşebbis 
olarak beni üzen ancak, ders almamız 
gereken bir konuyu aktarmak istiyo-
rum. Bilindiği gibi İstanbul Boğazı iki 
kıtayı birleştirmenin yanı sıra biz de-
nizciler için önemli ve çok kullanılan 
bir su yolu, boğazın ikiye ayırdığı Şehri 
İstanbul ise tarihi ve turistik özellikleri 
ile yabancılar için cazibe merkezidir. 
Peki, denizcilerin uğrak limanı olan 
Şehr-i İstanbul’u gemiadamları ge-
rektiği gibi kullanıyor mu? Kararı siz 
verin. 

-    Kızım acenteyi ara, sınıf arka-
daşım Kaptan Vladislav uzak doğu 
seferinden geliyor. Orada başına bir 
işler geldi, gemideki durum ve şirke-
timiz hakkında konuşacak, kendisine 
önemli bir teklif sunacağım. Yanında 
eşi ve çocuğu da var, onları da Avus-
turalya’dan almış, zevkli bir yolculuk-
ları olmuş. Eşlerimiz de tanışır, uzun 
zamandır görüşmüyorlar onlar için 
de iyi bir fırsat olacak. Yarın sabah 
10:00’da ofiste olacak şekilde işlem-
leri ayarlayın, acente de dikkat etsin, 
biraz sinirlidir.

Vladislav, bir gün İstanbul’da kaldık-
tan sonra gemiyle ayrılacak, eşi ve 
çocuğu birkaç gün İstanbul’da kal-
dıktan sonra uçakla ülkelerine döne-
cek. Hanımlar da bu fırsattan istifade 
İstanbul’u gezip alışveriş yapacaklar.

- Tamam Igor Bey anladım, 
acente ile görüşüp gereğini yapalım.

- Igor Bey acente ile görüştüm, 
transitin bozulması gerekiyormuş. 
USD 18500 USD masrafı varmış.

- Kızım ne diyorsun sen? Ne 
parası bu? Bu kadarı çok fazla, ödeye-
meyiz. Sadece bot ve acente paraları, 
formalite paraları ödenmesi yeterli 
değil mi? Rezil olacağız Vladislav’a, 
davet ettik, hazırlık yaptık. Kızım tek-
rar görüş acente ile belki bir yanlışlık 
vardır. Singapur’da gemi personeline 
6 gün serbestlik var.

- Olmuyor Igor Bey, mutlaka 
ödenmesi lazımmış

- Ya kızım ne fark ediyor? Ha 
uçakla gelmiş, ha gemi ile… nasıl bir 
prosedür bu? Bu kadar ayakbastı pa-
rası mı olur? Bu Türkler akıllı adamdır, 
neden böyle; gemi personeli sahile 
çıkıp bir sürü para harcayıp döviz bı-
rakır, ailelerine hediye alır, restoranda 
yemek yer, taksiye biner, müzeye gi-
der, alış-veriş yapar, giysi alır vs. Böy-
lece çarpan etkisi olur. Kızım o zaman 
Vladislav’dan özür dileyip O çıkmasın, 
eşi ve çocuğunu alayım, en azından 
bunu yapalım.

- Igor Bey o da olmuyormuş, 
onlarda yolcu statüsünde oldukları 
için aynı işlemlerin yapılması ve tran-
sitin bozulması gerekiyormuş.

- Kızım nasıl olur? Türkler 
başka dünyada mı yaşıyor? Onların da 
bir sürü harcama yapar, otelde 

kalır, gezer, dolaşır, alış-veriş yapar, 
bir sürü döviz bırakır.

- Ne yapalım, üzgünüz, prose-
dür böyle diyor acente.

- Rezil olduk desene, eşi ve 
çocuğu çok istiyormuş İstanbul’u 
görmeyi, çok rica etti, Vladislav. üzü-
lecek. Halbuki boğazlardan bir sürü 
gemi geçiyor, bütün Dünya burayı kul-
lanıyor. İşleri kolaylaştırmak gerekir. 
Türkiye için İstanbul için hem tanıtım 
hem de ticaret açısından bulunmaz 
bir fırsat. Anlamak mümkün değil de-
sene boşuna söylememişler “Su akar 
Türk bakar” diye.

KÖŞE

Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 

bir sözü vardı “Artık su akar 
Türk bakar sözü olmamalıdır” 
Ne kadar doğru ve yerinde bir 

söz. Gemiadamları transiti 
bozmamak için İstanbul’u 
kullanmıyor, bu durum da 

önemli bir miktar döviz 
kaybına neden oluyor. Çö-

züm, transit bozulmadan 
gemiadamlarına çıkış 

serbestliği verilsin, transit 
yolcu çıkışı için kullanılan 

landing card uygulamasına 
geçilsin.  
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Türkiye’deki araştırmalar, bu soruların 
yanıtlarının pek de parlak olmadığını 
gösteriyor. İster büyük bir holdingte, 
ister tanınmış bir yabancı şirkette ya 
da küçük bir işletmede çalışın. 

Kullanılan performans sistemlerinden 
bazıları detaylı hesaplamalar içerir. 
Yetkinlikler, bilgi, beceri, davranışlar 
ve iş hedefleri çok ince ayrıntılarla 
değerlendirilir. Performans görüşme-
leri saatler sürebilir. Ölçümleme son-
rasında çıkan çalışanın performans 
notu, kendini başkalarıyla karşılaştır-
masına ve bazı durumlarda mutsuz 
olmasına yol açabilir. 

En kötüsü, başarıyı ölçecek hiçbir 
sistemin olmamasıdır aslında. Per-
formans yönetiminin iki ana sonucu 
vardır : 

İş hedefleri, kişinin yaptığı işteki 
ürettiği sonuçların ölçümüdür. 

İş hedefleri: Şirketin ana iş hedefleri-
ni çalışanların anlaması için kullanılır. 
Şirketteki herkes aslında ne için ça-
lıştığını, neye hizmet ettiğini, kendi-
sinin şirket başarısına nasıl bir katkı 
sağladığını görmelidir. Bu sağlandığı 
zaman, insanlara yaptıkları işler daha 
anlamlı gelir. İşin anlamlı hale gelmesi 
başarılarını da arttırır.

Yetkinlikler, işe uygun bilgi, beceri 
ve davranışların uygunluğudur. 

Yetkinlikler: Her çalışanın hem yaptığı 
iş hem de gelecekteki daha büyük so-
rumluluklar için ‘üstat’ olması için bil-
gi, beceri ve davranışlarını geliştirme-
si de önemli bir süreçtir. ‘Yetkinlik’ adı 
altında toplanan bu yetenekler tama-
men işin gerektirdikleri dikkate alına-
rak yapılmalıdır. Amaç, her işi yapacak 
Süpermen aramak değil, o işi iyi ya-
pabilmektir. Bazen teknik bilgi, bazen 
mevzuat bilgisi, bazen de davranışsal 
özellikler istenebilir. Her pozisyon için 
istenen yetkinlikler farklılaşır. 

Sahada aktif satış yapan bir çalı-
şandan istenilen ikna becerisini, tek 
başına çalışan bir yazılımcıdan bek-
lemeyiz. Mali işlerdeki uzmandan 
beklediğimiz vergi mevzuatı bilgisini 
pazarlamadaki arkadaşın bilmesine 
gerek yoktur. İnsan kaynakları çalı-
şanından beklenen iletişim, empa-
ti yeteneği, başka departmanlardan 
beklenmeyebilir. Kurumsal iletişim 
uzmanından beklenen doğru ve etki-
leyici Türkçe kullanımının, idari işler 
personelinden beklemek anlamsızdır. 

Performansınız
Doğru Ölçülüyor Mu?

KÖŞE

Binnur Zaimler
ISO Başdenetçisi

Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra İ.TÜ. Endüstri Mü-
hendisliği Bölümü’nü başarıyla tamamladı. University of Wisconsin 
ELI Programını bitirdi. Koç Holding Personel Koordinatörlüğü, Beko 

T.A.Ş İnsan Kaynakları Yöneticliği, Marks & Spancer İnsan Kaynakları 
Direktörlüğü, Avea İnsan Kaynakları Direktörlüğü ve Doğan Holding 

İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. ISO Başde-
netçliği görevi yürüten Zaimler, EFQM adına Avrupa şirketlerinde de 

denetçilik yapmaktadır.Evli ve 1 çocuk annesi olan Binnur Zaimler iyi 
derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
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    Başarılı, emek veren ve çok çalışan 
kişilerle, vasat olanları ayırt etmek için 
kullanılır. Herkesi aynı kefeye koydu-
ğunuzda, aslında mağdur olan başa-
rılı kimsedir. Şevki kırılır ve giderek 
performansı düşer. 

     Performans sistemleri, kişilerin ge-
lişimini sağlamak için kullanılmalıdır. 
İlk akla gelen ‘not’ ve ‘ücrete etkisi’ 
olsa da, asıl amaç kişisel gelişimdeki 
eksiklikleri anlamak ve çözmektir. Bu 
nedenle eğitim programları, rotas-
yonlar, terfi listelerini besleyen bilgiler, 
performans sonuçları olmalıdır. 

    Bu sistemler arasında bağlantı kur-
mazsanız herşey havada kalır, gerçek-
çiliğini yitirir. Performans notu daha 
düşük olan bir iç adayın terfi etmesi, 
daha başarılı olarak ölçülmüş diğerle-
rini üzebilir. Sisteme inancı zayıflatır.

   Başarı adil bir şekilde ölçüldüğün-
de, insanların şirketlerin kaynakları-
nı doğru kullanmasını da sağlamış 
oluruz. Eğitimlere kimlerin gideceği, 
kimin hangi konuda gelişmesi gerek-
tiğini daha kolay belirleriz. Ücret veya 
prim sistemi içinde de daha adil ol-
mak, daha iyi çalışana hakkını vermek 
açısından performans sistemi önem-
lidir.

    Yüz yüze görüşme yapmak, çalışan-
la yöneticinin, yılda en az bir kere bir 
araya gelmesi önemlidir. 

Bu görüşme, genel günlük iş konuş-
malarını asla içermemelidir. Tama-
men çalışanın iş sonuçları, neler yap-
tığı, neler yapmak istediği, yöneticinin 
ondan beklentileriyle ilgili olmalıdır. 
Hatta çalışanın görüşmeye hazırlık-
lı gelmesi, kendi hedefleri üzerinde 
çalışması da istenebilir. Bu görüşme 
sadece amirin konuştuğu tek taraflı, 
sürekli telefonlarla bölünen, gürültülü 
bir yerde yapılan bir hale dönüşme-
melidir. Çalışana saygılı olmak ve en 
az yılda bir kere ona özel vakit ayır-
mak motive edici olacaktır. Yüz yüze 
görüşme yapılmadan, e-posta gibi 
yollarla bilgilerin aktığı performans 
sistemleri insani sıcaklıktan yoksun-
dur ve benimsenmez.

Kısaca performans sistemi bir yargı-
lama değil, motivasyon aracı olarak 
kullanılmalıdır.

KÖŞE

O zaman Performans 
sistemi nedir? Neden 
kullanılır?

“İş hedefleri: 
Şirketin ana iş hedeflerini 

çalışanların anlaması için kullanılır.” 
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Ali Tevfik Çakır
Çakır Omni Sigorta Genel Müdürü

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

Deniz Kazalarında İnsan Faktörü
Yazıma giriş yapmadan önce basitçe 
geçmişten günümüze denizcilik sek-
töründeki emniyet performansların-
dan bahsetmenin yararlı olacağı gö-
rüşündeyim. 

Yıl 1982 ve benim ilk armatör deneyi-
mim. Köstence limanına takriben 12 
bin ton hekzan yüklemesi yapacak 70 
yaşlarında bir tanker kaptanı ile sefer 
öncesi şirket içi görüşmemde ‘’gemi-
ye ikmal yapılacak, harita ihtiyaçla-
rınızı da bildirir misiniz’’ dediğimde, 
bana; ‘’bak çocuk, senin yaşını yüzle 
çarp benim o kadar Köstence sefe-
rim oldu, haritaya gerek yok’’ demişti. 
Buna rağmen harita ve portolan ikma-
lini ihmal etmedik. O an, 15 yaşımdan 
beri aldığım akademik ve pratik eği-
timlere ilave yurt dışındaki stajlarımı 
düşündüğümde, ben, sektörü tanı-
madığımı düşündüm. Ancak, geminin 
yükleme limanına 24 saatte değil de 
78 saat sonra varması ve yurda dö-
nüşünde gemi kaptanından aldığım 
bilgiler beni hayrete düşürdü.  Gemi 
kaptanı gecikmenin nedenini ‘’kerteriz 
olarak belirlediği top ağaçların kesil-
mesinden kaynaklandığı’’ şeklindeydi. 
Meğer kaptanımız Köstence limanına 
seyrinde Köstence limanına yakın bir 
burundaki top ağaçları kerteriz ola-
rak alıyormuş. Ağaçların kesildiğine 
mi yanayım yoksa uykusuz kaldığım 
yaklaşık 48 saate mi? Bu olay ‘’gemi-
den karayı’’ değil de ‘’karadan gemi-
yi’’ idare etmenin gerekliliğini öğret-
ti. 2020’ye kadar yolumuzda gerçek 
bir ihtimal olabilmek için kendinden 

‘Hayalet gemi’ nakliye geleceği 
olarak belirlendi

Bu gemilerin mevcut eşdeğer “in-
sanlı gemiler” den ziyade daha yeşil 
ve ‘’daha güvenli’’ olacağı bekleniyor. 
Güvenlik ve çevre verimliliği, insan-
sız gemilerin kullanımının en önemli 
avantajlarından biridir. İnsansız ge-
milerin kullanımına diğer yararlar 
arasında mürettebat maliyetlerinde 
ve operasyonel giderlerde azalma ve 
yük kapasite artışı sayılabilmesidir. 
Bununla birlikte, korsanlığın önlen-
mesine yönelik karşı argüman, silahlı 
muhafızların kullanımı da dahil olmak 
üzere insan unsurunun korsan saldırı-
larını önleyebileceğidir. 

tahrikli motorlu taşıtlar ile denizci-
lik sektörünün denizlerde insansız 
gemilerin devreye sokulması ile kar-
şı karşıya kalması şaşırtıcı değildir. 
Otomasyonun en önemli yararı insan 
girdisinin ortadan kaldırılmasıdır. De-
nizlerde meydana gelen kayıplarda 
çoğunun insan hatasından kaynak-
landığı iyi bilinmektedir. Kazaların 
azaltılması için insansız gemilerin 
(unmanned) acil çözüm olabileceği 
düşüncesi artmaktadır. 

Şu anki otomasyon seviyeleri göz 
önüne alındığında, teknolojik geliş-
mede bir sonraki mantıklı adım, ta-
mamen insansız bir tekne olacağı ve 
araziden uzaktan kontrol edildiği gö-
rülüyor.
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Bu insansız gemilerin sigorta edile-
mezliği, insansız gemilerin operasyo-
nunu sağlamak için kurulan düzenle-
yici çerçeveye de bağımlıdır. Risklerin 
net çıkarları ve ortadan kaldırılması 
yanında, internet ve siber güvenlik gibi 
yeni riskler de vardır.

    Sistemler, örneğin kötü amaçlı yazı-
lımlar tarafından sızdırılabilir mi?

   İnsansız gemi denizlerinde insansız 
gemi ile etkileşime giren riskler neler-
dir?

    Ürün sorumluluğu sorunları nedir? 

Açık olan şey, insansız gemi ve SOLAS 
aynı hedefe, denizde güvenliğe ulaş-
maya çalışıyor. Sigortacılar, verilere 
dayalı olarak risk hesaplarlar. İnsan-
sız teknelerin devreye girmesiyle ba-
ğımsız veriler olmayan üreticiler tara-
fından üretilenin dışında olası riskler 
konusunda güvenilir bir veri bulunma-
maktadır. Bu durumda, sigortacılar, 
riskin hesaplanmasında ve dolayısıyla 
insansız gemilere göre ödenmesi ge-
reken prime esas bir sorun yaşayabi-
lirler. İnsansız geminin şu an kenarda 
oturması gerekebilir gibi görünüyor.

Gelelim günümüzdeki gerçeklere. Her 
türlü eğitime rağmen hala daha deniz 

kaza durumunda sebebi tek bir faktö-
re bağlamanın zor olduğu gerçeği de 
mevcuttur. 

Sigorta şirketlilerinin ‘’kaza önleme’’ 
(loss prevention) raporları incelendi-
ğinde ‘’insan kaynaklı kazaların’’ ne-
denlerini aşağıdaki başlıklarda değer-
lendirmek mümkündür. 

Eğitim ve bilgi paylaşımı ve deneyim. 
İletişim eksikliği, lisan sorunu, bir ge-
mide değişik uyrukta personelin gö-
rev alması. Yetersiz teknik bilgi, gemi 
sistemleri ve cihazlarla ilgili bilgi ek-
sikliği, zamanında yapılmayan bakım 
ve tutum. Standart dışı parça ve mal-
zeme talep ve kullanımı, vardiya ve 
istirahat saatlerine gerektiği şekilde 
uyulmaması. Zabit ve personele şirket 
prosedürlerinin yeterli bir şekilde ak-
tarılamaması. Tehlikeli mallar beyan-
ları ve bunların önlemleri, alt standart 
gemileri sigorta ettirmemek.

Nesneleri bir şekilde tazmin edecekler 
olabilir, çevre bir şekilde temizlenir, ya 
insan canı? O hiçbir zaman telafi edi-
lemez.

Bu bilinç ve kültürle eğitim, 
eğitim ve tekrar eğitim.

kazalarının önlenmesi açısından ye-
terli seviyeye erişilmediği aşikardır. 
Teknoloji, denizdeki emniyetin geliş-
mesini yönlendiriyor. Ancak, bunu tek 
başına yapamaz. İnsan unsuru halen 
ticari faaliyeti yönlendiren yasal ve 
düzenleyici çerçevenin gelişiminde 
her yerde bulunmaktadır.

Allianz S.E. raporlarına göre deniz ka-
zalarının yüzde 75’i hatta biraz üstü 
insan hatalarından kaynaklandığı 
şeklindedir.  Norwegian P&I Club ve 
Gard AS raporlarına göre ise bu oranın 
yüzde 70-80’i yine insan faktörüne 
dayandırılmaktadır. Bu nedenle Tekne 
ve Makine sigortacıları ile Koruma ve 
Tazminat sigortacılarının deniz kaza-
larındaki yüksek riskleri bulunmakta-
dır. Bu sadece tekne ve makine değer-
leri değil enkaz kaldırma konusundaki 
riskleri de kapsamaktadır.

Zorlu ekonomik zamanlarda, gemi sa-
hipleri gemilerini korumak için baskı 
altında kalmaktadır. Bu koşullar al-
tında insan hatası artar. Bu “insan 
hatası maliyetleri”, deniz kazalarından 
kaynaklanan kayıplara karşı sigorta 
yaparken Koruma ve Tazminat sigor-
tacılar için de en büyük endişelerden 
biridir. Sektörümüzde insan, makine 
ve çevre faktörlerden kaynaklanan 
kazaların iç içe olduğu, dolayısıyla 

“Her türlü eğitime
rağmen hala daha deniz kazalarının 

önlenmesi açısından yeterli seviyeye 
erişilmediği aşikardır. ” 
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Nitelikli Gemiadamı

Yakup Korkmaz

Nitelikli Gemiadamı - Nitelikli 
Hizmet

Yazı, nitelikli insan gücünün tüm deniz en-
düstrisinde önemini vurgulamak amacıyla 
geminsanı niteliğinin gemilere ekonomik 
etkisinin araştırmasıdır.

Bu konu ile ilgili sayımlama (Fr. statis-
tique) bulunamadı. Aşağıdakilerden 
kaynak belirtilenlerin dışındakiler veri 
değil, mesleki deneyimlere dayanarak 
kestirilebilen değerlerdir. Çünkü «arı-
za» olarak kaydedilen bir aksaklığın 
nedenleri arasına «kullanıcı hatası» 
türü ya hiç girmez ya da sayımlamaya 
girecek kadar veri yoktur. Çünkü:

     Aksaklık doğrudan kullanıcı tarafın-
dan bildirilir; bildiren üzerinde isteye-
rek veya istemeyerek «insanî» güdüler 
etkilidir.

  Kullanıcının donanım hakkında ye-
terli bilgisi yoktur. Yöntemine uygun 
çalıştıramaz veya donanımı yanlış 
kullanır ve gerçekten arıza yaptırır. Bu 
aksaklığı «arıza» olarak bildirir.

  Diğer taraftan, bazı asılsız arızalar 
içselleştirilmiş, kanıksanmıştır ve iş-
letmeci tarafından artık bir «arıza» 
olarak nitelenmez. Örneğin, rota çi-
ziminde önemli etkenlerden bazıları 
önemleri bilinmediğinden hesaba ka-
tılmaz, aylık ya da yıllık değil günlük 
işletme giderlerinde bile büyük mik-
tarlara ulaşır. Ancak işletme bu kaybı 
olağan işletme giderleri arasına katar.

Asılsız Arıza:

Yanlış rota çiziminden otopilotun 
yanlış ayarlanmasının neden olaca-
ğı yol kaybına kadar, bir kullanıcının 
(bilgi eksikliği nedeni ile) yapabileceği 
her tür hata sonucu işletmeyi ekono-
mik kayba uğratan aksaklığa asılsız 
arıza denir.

(Niteliksiz Gemiadamı) Kullanı-
cının Bilgi Eksikliklerinin Neden 
Olduğu Mali Kayıplar

Nitelikli gemiinsanı eksikliği yalnız ül-
kemiz için değil, dünyanın sorunudur.

Ekonomik kayıplara yol açan asılsız 
arıza, «arıza» olarak bildirilen tüm ak-
saklıklar için yüzde doksan beş gibi 
büyük bir paya sahiptir.

«Arıza» olarak bildirilenlerin içindeki 
yüzde beşlik gerçek arıza oranı dışarı-
da tutulan aşağıdaki çizelgede, geriye 
kalan yüzde doksan beş oranındaki 
kullanıcıdan kaynaklanan «asılsız arı-
za» oranları verilmiştir:

       %80 - Kullanıcı donanımı yanlış 
kullanır, gerçek arızaya neden olur.

          %15 - Kullanıcı donanımı kullan-
masını bilmez, asılsız arıza bildirir.

Donanım:

Telsiz vericisinden ana makineye ka-
dar gemi üzerinde işleyen her bir aygı-
ta ve düzeneğe donanım denir.

Tanımlar
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Kaybın Hesabı

«Alt sınırı 1000GRT’den başlayan 
(kimyasal tankerden araba taşıyıcı-
sına kadar) her boyuttaki gemi için 
asılsız arıza maliyeti yıllık ortalama ne 
kadar olur» sorusunun yanıtı olarak 
«niteliksiz gemiinsanının Türk deniz 
endüstrisine yıllık ortalama maliyeti 
100 milyon ABD Doları’dır» denebilir. 

Ayarlan(a)mayan otopilotun neden 
olduğu yol kaybının zaman ve yakıt 
bağlantılı yitiklerinden özen göste-
rilmeyen insanî tüketimlere kadar, 
günlük işletme giderine dâhil edilen 
birçok gider ile birlikte arıza olarak 
yazılan fakat asılsız arıza türüne giren 
birçok aksaklığın giderilmelerinin ma-
liyeti toplamda buradaki miktarın çok 
üstündedir. Fakat kayıtlı veri buluna-
madığından bu miktar onaylanmıştır.

Örneğin

      Günlük yakıt tüketimi yirmi ton ol-
duğu bilinen bir geminin doğal koşul-
lara uyumsuz seyir ile bu miktarı onda 
bir oranında artırdığı çokça görülür.

   Hava koşullarına uyumda zorluk 
çeken bir yöneticinin yönetimindeki 
bir geminin günlük gelir kayıpları bazı     
durumlarda işletmeciyi zora sokacak 
miktarlara ulaşabilir.

Gemilerin Yaşı ve Arıza İlişkisi

Gerçek veya asılsız, arıza maliyetine 
gemilerin yaşları doğrudan etki eder.

«Bakım ve tutumu zamanında yapılan 
bir gemi için yaş etken değildir» yar-
gısı yanlıştır. Yedek parça temininden 
güncel düzenlemelere uyum sağlan-
masına kadar birçok etken giderleri 
olumsuz yönde etkiler, artırır.

     %4 - Kullanıcı önemi hakkında bil-
gisi olmadığından dönemsel bakım 
tutumları ihmâl eder, donanım ger-
çekten arıza yapar.

     %1 - Üretim hatası vardır. Kullanı-
cının bilgi eksikliği sonucu ilk denetim 
eksik yapılır ve arızalı donanım gemi-
ye yerleştirilir.

Asılsız Arıza İçindeki Nedenler

   Bilgi düzeyi yetersiz bir gemiinsa-
nının çalıştıramadığı bir can ve çevre 
güvenliği donanımı geminin yabancı 
bir limanda tutulmasının kaybı bura-
daki yüz bin ABD Doları’nın çok üze-
rinde maliyetlere neden olabilir.

Geminin toptan kaybedildiği kasıt ve 
kazaların kayıplarının güvence veren 
kurumlarca karşılananlarını dışarıda 
tutarak; bugüne kadar tanık olunan 

kullanıcı hatalı en yüksek asılsız arıza 
maliyeti 8 milyon ABD Dolarıdır. 

Kısaca özetlenirse, asılsız bir arızanın 
nedenleri ve sonuçları için endüstri 
paydaşlarının tam bir farkındalık ça-
lışması yapmaları gerekmektedir.

Kaynağında ülkemiz ile birlikte üst 
sıradakileri de gösteren resim bu kez 
yalnız ülkemizin gemi sayısını göste-
rir biçimde aşağıda tekrar verilmiştir:

Aşağıdaki sayıların yukarıdaki çizelge ile ilişkisi sayının yanında belirtilmiştir:

562
«Milli bayraklı» gemi sayısı. Türk liman cüzdanlı gemiinsanı çalıştırdığı varsa-
yılmıştır.

489
Türk sahipli «yabancı bayraklı» gemi sayısının yarısı. Türk liman cüzdanlı gemi-
insanı çalıştırdığı varsayılan yabancı bayrak taşıyan gemi sayısının yarısı.

1051
Türk liman cüzdanı taşıyan gemiinsanı çalıştırdığı varsayılan gemi sayısı.

100 000
ABD Doları, bir geminin yıllık arıza maliyeti (gemi boyutu ve türü ile arıza mali-
yeti ortalamasıdır).

SONUÇ
« { [ 562 + (978 / 2) ] x 1000} = 105.100.000 ABD Doları)

2003 ile 2015 Yılları Arası Türk Ticaret Filosu Ortalama Yaş Çizelgesi Kaynak: T.C. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü - DENİZ TİCARETİ 2015 

İSTATİSTİKLERİ - Deniz Taşıtları, Denizyolu Taşıma, Teşvik ve Gemi Sanayi İstatistikleri
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Nitelikli Gemiinsanı - Hizmet 
İhracı

Yazı, nitelikli gemiinsanı hizmeti ihracı 
ile ülkeye ekonomik ve tinsel katkısını 
araştırır.

«Dünya deniz endüstrisinin nitelikli 
denizciye duyduğu ihtiyaç tarihte hiç 
bugünkü kadar şiddetli olmamıştı. 
Çünkü tarihin hiç bir anında günü-
müzdeki teknik gelişmelerin hızına 
ulaşılmamıştı.»

Diğer yandan deniz endüstrisi, mali-
yetlerin kara endüstrilerine oranla çok 
fazla olduğu bir endüstridir ve bunun 
doğal sonucu, can ve çevre güvenli-
ğinden ticari kaygılara kadar birçok 
kaygının etkisiyle sürekli ve hemen her 
gün güncellenerek ileri teknoloji ürün-
leri kullanır. «İleri teknoloji ürünlerini 
bu ürünleri kullanmak üzere yetiştiri-
len, eğitilen insanlar kullanabilir.»

Oysa deniz taşımacılığının omurgası-
nın ana dayanağı «gemiinsanı» (hem 
kendisinin hem de muhataplarının 
konumunun önemini sıradanlaştır-
maları sonucu) eğitiminin ihmâlinden 
emeğinin göz ardı edilmesine kadar, 
günümüzdekine benzer bir davranışla 
karşılaşmamıştı.

İşin zorluğu ve yapılmasında çeki-
len güçlük ile insan üzerindeki etkisi 
değerlendirildiğinde emek ve emekçi 
sıralamasında madencilikten sonra 
gelen gemiinsanının emeğinin karşılı-
ğının (bugünkü) koşullarda doyurucu 
olduğu söylenemez.

Doğrudan gemiinsanlarının emeğini 
savunduğunu söyleyen uluslararası 
bir kuruluşun duyurduğu «ücret çi-
zelgesi» gemiinsanlarının emekleri-
nin karşılıklarını ararken gösterdikleri 
çekingenliği açıkça belli etmektedir. 
Çünkü dünya deniz endüstrisindeki 
aylık ücretlerin duyurulan bu çizelge-
dekinden nerede ise üç kat fazla oldu-
ğu bilinmektedir.

Gemiinsanı Aylığı ve Hizmet 
İhraç Edememenin Neden 
Olduğu Mali Kayıplar

İncelemeye esas olacak ücret için 
aşağıdaki çizelge kullanılmıştır. Çizel-
gedeki diğer ek ücretler göz ardı edil-
miş, temel aylıkların ortalaması 2200 
ABD Doları onaylanmıştır.

Yukarıda araştırılan «(Niteliksiz Ge-
miinsanı) Kullanıcının Bilgi Eksiklik-
lerinin Neden Olduğu Mali Kayıplar» 
konusunun etken ögesi mevcut ge-
miinsanı sayısı ile ilgili bilgi (şüpheli 
olduğu kaydı ile) aşağıya alınmıştır.

Resimde deniz endüstrisinin diğer 
paydaşları, örneğin tersaneciler için 
bir veri görünmemektedir. Sosyal ve 
ekonomik gelişmişlik düzeylerine gıp-
ta ile baktığımız birçok ülke önce top-
lumunu denizcileştirmiş, zihinleri de-
ğiştirerek toplumun bütün ögelerine 
denizci bakış açısını kazandırmıştır.

Mevcut Gemiinsanı

2003 ile 2015 Yılları Arası Türk Ticaret Filosu Ortalama Yaş 
Çizelgesi Kaynak: T.C. Ulaştırma, Ülkedeki Mevcut Gemiinsanı Gücü 
Kaynak: T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz 

Ticareti Genel Müdürlüğü - DENİZ TİCARETİ 2015 İSTATİSTİK-
LERİ - Deniz Taşıtları, Denizyolu Taşıma, Teşvik ve Gemi Sanayi 

İstatistikleri
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Bu gücün hizmet ihracında kullanıla-
mamasının nedeni bellidir:

«Mevcut gemiinsanı gücü, Türkiye’nin 
ve dünyanın deniz taşımacılığının ih-
tiyacı olan nitelikli gemiinsanı gücünü 
karşılamaktan uzaktır.»

O halde (gemiinsanı dâhil endüstri-
nin diğer paydaşlarına da güç veren) 
denizci eğitimin yeniden ve bilinen 
yöntemlerin dışında bir yöntem geliş-
tirerek verilmesi gerekmektedir. İhti-
yaç en yüksek düzeydedir, çok acil ve 
elzemdir.

Sonuç

Bilinen denizci eğitim düzeni dışında 
bir eğitimle yetiştirilecek gemiinsan-
larının dünya ticari gemi işletmelerin-
ce öncelikle kabul edilecekleri yabancı 
işletme yöneticileri ile yapılan kişisel 
birçok temasta kendileri tarafından 
dile getirilmiş; ancak böyle bir eğitim 
sistemi kurmanın imkânı bulunama-
mıştır. Yıllık girdilere bakıldığında, za-
man geçtikçe ekonomik kaybın boyu-
tu büyümektedir.

Ayrıca, yeni anlayışla oluşturulacak 
eğitim düzeninde, (geçmişin izlerini 
silmenin zorlukları da hesaba katıla-
rak) mevcut gemiinsanlarının bilgile-
rini güncellemeleri yoluyla belirli bir 
nitelik düzeyine çıkarılmalarının sağ-
lanabileceği öngörülmektedir.

Diğer yandan, «yeni bir anlayışla eği-
tilmiş» nitelikli denizcilerimizin çalı-
şacağı dünya deniz endüstrisinin pay-
daşlarında, zaman içinde kaçınılmaz 
olarak üstlenecekleri yönetim görev-
leri ile ülkeye sağlayacakları katkılar 
göz ardı edilmemelidir.

Aşağıdaki resimde otuz kişilik bir 
küme ile başlatılan denizci eğitim dü-
zeni, onuncu yıl sonunda 185 bin 220 
kişi ile her konumda görev yapacak 
gemiinsanı gücüne ulaşır. 

(Bir önceki resimden yola çıkaran 
oluşturulan Ortalama gemiinsanı ay-
lığı ile hesaplandığında) bu güç ülkeye 
yıllık 4 milyar 889 milyon 808 bin ABD 
Doları nakit girdisi sağlar.

Gemiinsanı Hizmetinin İhracının Nakdî Getirisinin Hesabı
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Ocak - Mart 2017
KOSTER PAZAR RAPORU &
DEĞERLENDİRMELER

Engin Koçak
ISTFIX Araştırma Müdürü

ISTFIX Bileşik Endeksi, sonbahar ve kış döneminde 560 puan seviyelerinden hızla 630 puan seviyesine çıktı 
fakat yeni yıldan sonra 600 puan seviyelerine düştü. Tuna nehrinin kapanması, genelde buzla ilgili sıkıntısı ol-
mayan Karadeniz Ukrayna limanlarının bile buzdan kapanması belli bir noktadan sonra ticareti yavaşlattı. Yine 
de beklentiler hem bahar hem de yaz için hatta senenin geneli açısından olumlu.
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1)Tahıl & Diğer Tarım Ürünleri

 
2) Çelik & Hurda

 

ISTFIX

Amerika Birleşik Devletleri Federal 
Rezerv Bankası (Fed)’in Mart ayın-
da büyük ihtimalle faiz arttıracak 
olması hem dolara diğer para birim-
lerinden oluşan sepete karşı değer 
kazandırmakta hem de emtia fiyat-
larını baskılamakta. Öte yandan ABD 
başkanı Donald Trump’ın genişlemeci 
politikalara halen sahip çıkması fakat 
buna karşın biraz da korumacı tavrı 
ABD’nin talebini tahmin etme konu-
sunu karmaşık hale getiriyor.

Avrupa’da ise imalat hızla artıyor. 
Yunanistan hariç tüm ülkelerde fab-
rikaların ham ve yarı-mamûl sipariş-
leri artış ivmesi yakalamış durumda. 
Koster armatörleri için bu kadarı iyi 
haber olsa da petrol fiyatları Kuzey 
Afrika’daki talebi de etkileyeceği için 
bir risk oluşturuyor. Bir diğer husus da 
Cezayir’in lisanslı ithalatları ki, Mart 
ayına girilmiş olmasına rağmen konu 
halen belirsiz.

   Avrupa’da, Avrupa Komisyonu (EC) 
2017/2018 sezonu için birliğe yönelik 
buğday hasatı tahminini, içerisinde 
bulunduğumuz 2016/2017 sezonuna 
kıyasla yüzde 6,5 oranında arttırarak 
143 milyon ton seviyesinde belirle-
di. Yumuşak buğday ihracatlarının 
bu sezon gerçekleşmesi beklenen 24 
milyon tonun üzerinde 28,9 seviyesin-
de olması bekleniyor.

   Ukrayna Şubat ayı sonu itibariyle 
toplam 28,7 milyon ton tahıl ihraç et-
miş bulunuyor. Bu miktarın 10,5 mil-
yon tonluk kısmını mısır; 13,3 milyon 
tonluk kısmını ise buğday oluştur-
makta.

   Suriye Rusya’dan Şubat ayında 1,2 
milyon ton buğday satın aldı. Bu alım 
Ekim ayında alınan ancak halen tam 
olarak sevk edilmediği belirtilen 1 
milyon ton buğdaya ek olarak bekle-
meye devam ediyor. Nitekim Suriye’ye 
uğrayan gemilerin ABD Yabancı Var-
lık Kontrol Bürosu (OFAC) tarafından 
kara listeye alınması söz konusu olu

   Türkiye’nin Çin’den gerçekleştirdiği 
çelik ithalatları geçen yıla göre cid-
di bir düşüş halinde. Sadece Aralık 
ayında geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 80 oranında düşüş kayde-
den çelik ithalatı, 2016 yılı topla-
mında yüzde 21 oranında gerileme 
ile 2,35 milyon ton seviyesine geldi. 
TÇÜD tarafından yayınlanan bilgi-
lere göre aynı dönemde ülkenin kü-
tük ithalatları ise yüzde 27 oranın-
da gerileyerek 1,1 milyon tona indi.

   Dahası Türkiye’nin 2016 yılındaki 
toplam çelik ithalatı yüzde 8 oranında 
gerileyerek 17,5 milyon ton seviyesi-
ne geldi. Aynı dönemde yarı-mamul 
ithalatları da yüzde 22 oranında ge-
rileyerek 6,2 milyon ton seviyesine 
indi. Öte yandan yassı çelik rulo itha-
latları yüzde 0,7 ile mütevazı oranda 
artarak 8,66 milyon tona yükseldi.

   İtalya, Fransa ve İspanya’dan Ku-
zey Afrika ülkelerine gerçekleştirilen 
çelik ihracatları 2016 yılında ancak 
17,8 milyon tonu buldu. 2015 yılın-
daki ihracat miktarı ise 21 milyon ton 
seviyesinde idi. Düşüş daha çok Ce-
zayir’in ithalatlarındaki azalıştan kay-
naklandı. Nitekim ülkenin 2015 yılın-
da 20,5 milyon ton olan ithalat miktarı 
2016 yılında 17,6 milyon tona geriledi.

yor. Dolayısıyla bu gibi sevkiyatlar ile 
ilgilenen gemi sayısı oldukça sınır-
lı seviyede kalıyor. Fakat bölgede bir 
çözüm sürecine girilirse bu alımların 
sevk için piyasa çıkması söz konusu 
olabilir.

    Resmi verilere göre Rusya’nın, için-
de bulunduğumuz hasat sezonu içe-
risinde toplam 112 milyon ton tahıl 
üretimi gerçekleştirmesi bekleniyor. 
Toplam tahıl üretimi ile buğday üreti-
minde bu yıl yeni bir rekor beklenme-
se de mısır hasadının bu yıl 14 milyon 
ton ile rekor seviyede gerçekleşmesi 
bekleniyor.

    Diğer yandan Rusya Mart ayında 3 
milyon ton sevkiyat gerçekleştirerek 
bu ayın rekorunu kırmayı planlıyor. 
Zira Mısır’ın gerçekleştirdiği rekor 
miktardaki alımlar sonrasında Rus-
ya’nın 2,5 ila 2,6 milyon ton olan aylık 
ortalamasının oldukça üzerinde sev-
kiyata imza atması bekleniyor. Ülke-
nin ihracatlarının Nisan ayında da 2,6 
ila 2,7 milyon ton ile ilgili ay için rekor 
seviyede gerçekleşmesi bekleniyor.

 

OCAK - MART AYI EMTİA 
HABERLERİ 
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     Kaynaklara göre Türk çelik üreti-
cileri, her ne kadar temkinli yaklaşım-
larını sürdürseler de, Birleşik Devletler 
ticaret politikasının olumlu yönde de-
ğişeceğini düşünüyor. Birleşik Devlet-
ler’in 38 milyon tonluk çelik açığının 
ilerleyen dönemde de Türkiye’deki 
ihracatçıların ilgisini çekmesi bekle-
niyor. Nitekim Türkiye’deki üreticilerin 
hem rekabet avantajı hem de pazarda 
tecrübesi bulunduğu savunuluyor.

     Rusya’da rubledeki değerlenmeye 
ve yurtiçi talepteki artışa bağlı olarak 
çelik tesislerinin iç pazara odaklan-
ması sonucunda ihracata yönlendi-
rilecek çelik tonajın azaldı. Fakat bu 
durum geri kalan Karadeniz ülkeleri-
nin çelik ihracatına olumlu yansımaya 
başladı. 
  
   Hurda fiyatlarındaki artış, Güney 
Avrupa’dan ihraç edilen inşaat çeliği 
fiyatlarına da olumlu yansıdı. Cezayir, 
ithalat lisanslarının henüz yenilenme-
miş olması nedeniyle pazar dışında 
kalmaya devam ediyor. Öte yandan 
İspanyol çelik üreticilerinden alınan 
bilgiye göre, lisanslara yönelik be-
lirsizliğin yakın zamanda çözülmesi 
bekleniyor.

NAVUNLAR

ISTFIX
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3) Gübre

 

4) Petrol

 

    Mart ayı başında, Kuzey Afrika’da-
ki üre fiyatları, Cezayir’deki üç üre 
fabrikasının kapanmasından destek 
buldu. İki fabrikanın bir süre daha 
işlevsiz kalması beklenirken Mısır 
menşeili üreye olan talebin artma-
sı fiyatların yükselmesine ve yük-
lemelerin sıkışmasına neden oldu.
  
  Amonyum nitrat pazarına baktı-
ğımızda, Avrupalı üreticilerin Mart 
ve Nisan ayları için sipariş defterini 
doldurduğu görülüyor. Baltık bölge-
si ile Karadeniz bölgesinden gelen 
arzın da benzer şekilde sıkılaşması 
bekleniyor. Fiyatlara yönelik beklen-
tiler de mevsim dolayısıyla güçlenen 
talebe ve Avrupa pazarındaki sıkılaş-
maya bağlı olarak artış kaydediyor.

           Petrol fiyatları 2017’nin ilk üç ayında 
geçen yılın kapanışı olan 50-55 dolar/
varil bandında harekete devam etti. 
OPEC ve Rusya arz kısıntısına gitse 
de petrol 60 dolar/varil’e yaklaşır yak-
laşmaz ABD’de yeni kuyuların faaliye-
te geçmesi söz konusu olduğundan 
fiyatlar Mart ile beraber sert biçim-
de 50 dolar/varil seviyesine geriledi.

    Baltık bölgesine geldiğimizde ise 
Rusya’nın Baltık limanlarından ger-
çekleştirdiği gübre ihracatları 2016 
yılında yüzde 7,8 oranında artarak 7,4 
milyon tona yükseldi. Bu tonajın üçte 
birlik kısmının yabancı limanlarda el-
leçlendiği teyit edildi. Artan talebe bağlı 
olarak Rus limanlarından sevk edilen 
hacmin bu yıl da artması bekleniyor.
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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

     Karadeniz ve Akdeniz’de navlunlar 
yılbaşından sonra mevsimsel olarak 
düşüşler gördüyse de beklenenin al-
tında bir düşüş görülmesi moralleri 
yükseltti. Havalar sert seyretmese 
ve karadaki lojistiği olumsuz etkile-
mese, limanlarda buza rağmen nav-
lunlar muhtemelen düşmeyecekti. 
Ama Tuna nehrinin kapanması, ge-
nelde buzla ilgili sıkıntısı olmayan

Karadeniz Ukrayna limanlarının bile 
buzdan ötürü kapanması belli bir 
noktadan sonra ticareti yavaşlattı. 
Mart ayının başında Ukrayna’da 15 
Mart’tan sonra ise Azak Denizi’n-
de buzla ilgili bir kısıtlama kalmadı.

    Baltık, Kuzeybatı Avrupa ve “Con-
tinent” tabir edilen bölgede Amerikan

seçimlerinden sonra görülen ivme 
Noel ile düşse de hem Atlantik piya-
sasının etkisi hem de Avrupa’da ge-
nel bir ticaret canlanması görüldüğü 
navlunlardan da anlaşılmaktaydı. 
Bilhassa gübre ve tahıl taşımaları bu 
bölgede armatörlerin Mart ile bera-
ber avantajı eline geçirmesini sağladı.
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Yılın ilk üç ayında rapor edilen gemi 
satışlarında:
  
   Ağır yük taşıyıcı “MSR No.1” (Eski 
“Clipper Mistral”, 9.000 dwt, 1998 
Hollanda inşası, LR klas, 2 x 90 ton 
vinç) 2,5 milyon dolara alıcı buldu.
  
   “Allcargo Arathi” (6.200 dwt, 1992 
Japon inşa, RINA klas) ise tahminen 
0,9 milyon dolara Orta Doğulu alıcıla-
ra satıldı.
  
    Bir Flinter gemisi olan “Flinterstre-
am” (8.850 dwt, 2009 Vietnam inşası, 
BV klaslı, 2 x 80 ton vinç) açıklanma-
yan bir rakama Japon alıcılara satıldı. 
  
   “Bouga” gemisi (5.100 dwt, 1999 
Damen-Hollanda inşa, LR klaslı, vinç-
siz) 2 milyon dolara Norveçli alıcılara 
gitti. 
  
     “Norwind” (9.800 dwt, 2000 Hırvat 
inşası, BV klaslı, 2 x 15 ton kreyn) Türk 
alıcılara 1,2 milyon doların biraz üze-
rinde satıldı.
  
      “BF AYITA” (10.400 dwt, 2004 Hol-
landa (DAMEN) inşası, NKK klaslı, 2 x 
80 ton kreyn) açıklanmayan alıcılara 
tahminen 2,8 milyon dolar civarına 
satıldı.

Gemi yakıt fiyatları 50 dolar sınırı-
nı aşan petrolle ilk üç ay boyunca 
yükseldi. Mart ayında ise yükselen 
petrolün yeni arzı tetiklemesiyle 
üretim artınca yine fiyatlar düştü 
ve fiyatların yönü aşağıya döndü.

Gemi hurda fiyatları yılın ilk üç ayın-
da 2016 kapanışına göre hafif yukarı 
yönlüydü. Türk alıcılar (Aliağa) kos-
terlere Aralık ayı ortası itibariyle gemi 
tipine bağlı olarak 205-215 dolar/LDT 
civarı fiyat verirken, Hindistan’da da 
fiyatlar 320-335 dolar/LDT civarın-
daydı. 

5) S&P ve Hurda 6) YAKIT

ISTFIX

ISTFIX

68 www.kosder.net



Çarter sözleşmesi günlük denizcilik piyasasında çok 
önemli bir yer tutan, gemilerin istihdam edilmesini ön 
plana çıkaran bir akit türüdür, bu sayede gemiler yük 
taşımak için tahsis edilebilmektedirler. Konteyner taşı-
macılığına konu olan kırkambar (liner) türü sözleşmeler 
konumuz dışında kalmaktadır, zira bu tür sözleşmelerde 
gemi tahsis edilmemekte ve sadece taşınacak olan yük 
ön plana çıkarılmaktadır.

Kitabın yazılması sırasında ağırlıklı olarak New York Pro-
duce Exchange (NYPE) 46 ve 93 çarterpartileri göz önüne 
alınmıştır. Bunun yanında kitabın sonunda ayrı bir bölüm 
Bimco önderliğinde yapılan çalışmaların sonucunda ha-
zırlanan ve piyasaya sunulan NYPE 2015 çarterpartisine 
ayrılmıştır. Ayrıca özellikleri gereği Baltime, Ropaxtime, 
Shelltime ve Bptime gibi çarterpartilerde gözden ırak tu-
tulmamaya çalışılmışlardır.

Birinci cilt için de geçerli olduğu gibi, deniz hukuku ala-
nında ağırlıklı olarak geçerli olan hukuk İngiliz Hukudur, 
bundan dolayı kitabın hazırlanmasında ve yazılmasında 
birinci planda adı geçen hukuka yer verilmiştir. İngiliz 
Hukuku içtihatlara dayanan bir hukuk sistemi olduğun-
dan dolayı, kitabımızda sıklıkla uygulamaya yön veren 
İngiliz mahkeme kararları da izah edilmeye çalışılmıştır.

Deniz kütüphanemizin eksiklerini tamamlamaya çalı-
şan Amatör Denizcilik Federasyonu (ADF) Yayınları’nın 
15. kitabı olan Tekne Mekaniği Elkitabı (Dave Gerr /çev. 
Doğan Çelen) dünyada alanındaki en önemli kitaplardan 
biri, belki de birincisi. Kitap literatürde, “teknelerdeki sis-
temleri kullanışlı ve doğru hale getirmek için yazılmış ilk 
rehber kitap” unvanını da taşıyor.

Dave Gerr, kitapta, pervane, şaft/yakıt/egzoz/dümen/ 
havalandırma, iklimlendirme ve ısıtma/yangın söndür-
me/sintine ve su tesisatı/ tekne tuvaletleri/demir ve 
demirleme gibi belli başlı tüm sistemler için tasarım ve 
montaj açısından yol gösteriyor, standartlar konusunda 
ayağı yere basan yorumlar getiriyor. Örneğin pervane so-
munlarının %99’unun yanlış takıldığını söylüyor. Mevcut 
standartları sorguluyor, tartışıyor, açıklıyor ve formüle 
ediyor. Okuyucuyu, birçok ürün ve malzeme hakkında bil-
gilendiriyor, dikkat edilmezse bedeli pahalı ödenebilecek 
ayrıntılardan söz ediyor, sistematik ve kapsamlı yeni bil-
giler, formüller sunuyor.

Tekne Mekaniği Elkitabı, içindeki 369 şekil, 80 tablo ve 
74 formülle, tekne mekaniği alanında kapsam açısından 
neredeyse hiçbir şeyi açıkta ve cevapsız bırakmıyor. İşini 
ciddiye alan tüm denizcilerin, denize ve teknesine önem 
veren tekne sahiplerinin bir tane Tekne Mekaniği Elkita-
bı’na sahip olmaları gerektiğine inanıyoruz.

Çarter Sözleşmeleri 2

Tekne Mekaniği El Kitabı

Prof. Dr. M. Fehmi Ülgener 

Dave Gerr
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