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Denizcilik
Rotasını Arıyor

KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı
Salih Zeki Çakır

KOSDER olarak TÜBİTAK bünyesindeki Türkiye Sanayi Sevk ve 
İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile Denizcilik Ortak Akıl Platformu’nu 
geçtiğimiz ay gerçekleştirdik. Burada Deniz ve Deniz Savunma 
Sanayi, Deniz Ticareti, Deniz Turizmi ve Deniz Eğitimi gibi önü-
müzdeki 50 yıldaki gelişmelerden en çok etkilenecek sektörlerin 
önündeki fırsatları konuştuk. Sorunlar yerine önümüzdeki 20 ila 
30 yılda bizi nelerin beklediğini, bekleyebileceğini değerlendir-
dik. 

Çok değerli katılımcılarla çok enteresan ve somut görüşlerin or-
taya çıktığı ve katılımcıların memnun bir ifadeyle ayrıldığı renkli 
bir gün oldu. Bu çalıştayın raporu yakında çalışmayı gerçekleş-
tiren TÜSSİDE tarafından yayımlanacak ve KOSDER olarak tüm 
kamuoyuyla bunu paylaşacağız.

Ben de hem bu çalışma esnasında aldığım fikirlerden hem de 
son dönemde gözlemlediğim gelişmelerden bahsetmek ve önü-
müzdeki fırsatlara dikkat çekmek istiyorum.

Malumunuz, gemi inşa ve yan sanayiinde en büyük iki fırsat (ve 
tehdit) bu sene Eylül ayında yürürlüğe girecek ballast suyu yö-
netimi sistemi ve 2020’de yürürlüğe girecek olan, yakıtlardaki 
kükürt oranını yüzde 0,5’e çeken “Global Sulphur Cap” uygula-
masıdır. Burada yan sanayimizin ve tersanelerimizin önünde 
büyük fırsatlar bulunmaktadır. Sadece montaj ve servis olarak 
değil, Ar-Ge ve ürün geliştirilmesi için de fırsatlar vardır. Mesela 
şu anda dünyada tam 69 adet onaylı ballast suyu arıtma siste-
mi bulunmaktadır. Bazı yaklaşımlara göre ballast suyu yönetimi 
küresel ölçekte armatörün önüne 30 milyar dolarlık bir fatura 
koyacaktır. Bu bir armatör olarak beni endişelendirse de gemi 
inşa ve yan sanayicilerimizi umutlandırmalı motive etmelidir.

Baca gazı arıtma sistemleri karmaşıklıkları sebebiyle bunun 
dahi üzerinde maliyetler ortaya koymaktadır. Wood Macken-
zie’ye göre sadece düşük kükürtlü yakıta geçilmesiyle yakıt 
fiyatlarının artması armatöre yıllık 60 milyar dolarlık bir fatura 
koyacaktır. Gemi başına, boyutlara bağlı olarak 1 milyon dolar 
ila 5 milyon dolarlık bir baca gazı arıtıcısı maliyetinden de bah-
sedilmektedir. Burada da fatura ortalama gemi başına 3 milyon 
dolardan hesaplanırsa 42 milyar doları bulabilecektir.

Ayrıca artık LNG bir gemi yakıtı olmaya resmen başlamıştır. Yine 
Wood MacKenzie’ye göre 2030 yılında LNG yakıtları 25 milyon 
ton ile gemi yakıtları arasında yüzde 8 pay alıyor olabilir.

Bu rakam başlangıçta küçük gelebilir ama sadece 5 yıl sonra 
yüzde 20’ye yükseleceği tahmin edilmektedir. İlk LNG Capesize 
gemi tasarımı Nor Shipping’de görülecek. Güney Kore ise ge-
liştirdiği LNG ikmal dubaları ile 8-9 milyar dolarlık ihracat geliri 
bekliyor. Geçen ay içerisinde Singapur ilk LNG yakıt ikmal stan-
dartlarını geliştirdiğini duyurdu ve LNG yakıtla çalışan römor-
kör, palamar botu gibi liman destek gemilerinden aldığı vergileri 
kaldırdı. 

Mühendislik de tekonolojiden nasibini alacaktır. Büyük veri 
analizi ile gemilerin işletme parametrelerinin daha büyük isa-
betle modellenmesi ve izlenmesi mümkün olacaktır. Klas kuru-
luşları giyilebilir teknolojileri ve droneları kullanarak uzaktan fi-
ziksel survey yapabilme imkanına sahip olacaktır. Tersanelerde 
robot kullanımı giderek artarken, belki ileride bu teknolojiler ve 
yapay zeka insanların gemilerin bazı kısımlarına girmesini ge-
reksiz kılacaktır.

Bu durum gemileri nasıl tasarladığımızı ve inşa ettiğimizi köklü 
bir biçimde değiştirebilir. Robotlar sayesinde insanların girmesi 
gerekmeyen mahallerin artması, gemi boyutlarını, bakım ve iş-
letme parametrelerini değiştirebilir.

İnsansız gemiler konusunda yeni gelişmeler vardır. 2030 yılına 
kadar insansız kara araçlarının 77 milyar dolarlık bir pazar ola-
cağı düşünülmekteyken, denizciliğin bundan etkilenememesi 
düşünülemez.

Ticaret konusunda dünyada pek çok önemli gelişim gözlemlen-
mektedir. Çin’in One Belt One Road yaklaşımı milyarlaca dolarlık 
yatırım öngören ve tarihi İpek Yolu rotasının geliştiren yeni bir 
rota ortaya koymaktadır. Çin’in artık sadece mal ihracatı değil 
sermaye ve nüfuz ihracatı yapmaya başladığına şahitlik ediyo-
ruz.

Gemilerde yükselen teknoloji seviyesi zabit ve gemi adamı ka-
litesinin de artmasını ve eğitimin kabuk değiştirmesini gerekti-
recektir. İnsansız gemiler bir yandan, ticaretin kolaylaştırılması 
diğer yandan, gemilerde kullanılan otonom sistemelerin artması 
da hızla yaklaşmaktadır.

Yukarıdaki örnekle çoğaltılabilir. Önemli olan örnekleri çoğal-
tanlardan olmaktır. 

2 Mayıs’ta Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Faruk 
Özlü, kümelenme teşebbüslerine destek vermek amacıyla uy-
gulamaya konan Kümelenme Destek Programı’nın 2. çağrısı 
kapsamında 5 kümelenme teklifi için destek anlaşması imza-
ladı. Bunlardan ikisi denizcilikle bence doğrudan ilgilidir: Gemi 
İnşa Sanayi Kümelenmesi (GEMİ) ve OSTİM Temiz Teknolojiler 
Kümelenmesi (OSTEK). Bu da devletin bize sunduğu bir fırsattır. 

Gerek sanayi, gerek ticaret, gerekse kanun yapıcılar olarak yak-
laşmakta olan trenleri kaçırmamak için daha uyanık olmalıyız. 
İnanılmaz bir değişim önümüzdeki 10 yılda kapımıza gelmiş 
olacak. İş yapış şekilleri hızla ve köklü biçimde değişecek.

Gemi limandan avara etmekte...
Erken uyanmalı ve hazırlanmalıyız. 

Değerli meslektaşlarım; hepinize çalışma hayatınızda başarılar 
dilerim. Allah selamet versin.

BAŞYAZI
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KOSDER-TÜSSİDE 
Denizcilik Arama Çalıştayı Yapıldı

“Burada hep birlikte denizcilik sektö-
rümüzün geliştirilmesi, yüksek tekno-
lojiye yatırım yapılması ve geleceğin 
planlaması adına bir ortak akıl plat-
formu oluşturmaya çalıştık. Buradan 
çıkacak ortak akılla, denizcilik odaklı 
Ar-Ge, vizyon ve strateji çalışmala-
rımızı idaremiz ile paylaşarak farkın-
dalık oluşturmak istiyoruz. Çünkü bu 
pastadan yeterince pay almanın en 
önemli unsuru bizim potansiyelimizi 
ortaya koyabilmemizdir. Yeterli çalış-
mayı, farkındalığı, potansiyeli ortaya 
koymadığınız zaman gelişim bek-
lemek çok gerçekçi değildir. Bugü-
ne kadar da olan budur. Biz bu algıyı 
oluşturamadığımız için Türk denizcili-
ği istediğimiz, arzu ettiğimiz düzeyde 
değil ve Türkiye’de ekonomik reform-
lar yapılırken denizciliğimiz bu des-
teklerden yeterince pay alamamakta-
dır” ifadelerini kullandı.

Koster Armatörleri ve İşletmecileri 
Derneği (KOSDER), İstanbul Denizcilik 
Stratejileri ve Araştırmaları Enstitüsü 
A.Ş. (İDEAS) ve TÜBİTAK’a bağlı Tür-
kiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü 
(TÜSSİDE) tarafından ortaklaşa ger-
çekleştirilen “Denizcilik Sektörü Ar-
Ge ve Teknoloji Vizyonu Arayışı Ortak 
Akıl Platformu Çalıştayı” 11 Mayıs ta-
rihinde TÜSSİDE ev sahipliğinde Geb-
ze’de gerçekleşti.

TÜSSİDE, KOSDER VE İDEAS birlikteli-
ği ile gerçekleşen çalıştaya; Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Ahmet Selçuk 
Sert, TÜSSİDE Yönetim Kurulu Baş-
kanı Tezer Battal, Varlık Fonu Yönetim 
Kurulu Üyesi Oral Erdoğan, Gemi ve 
Yat İhracatçıları Birliği Başkanı Başa-
ran Bayrak, KOSDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Salih Zeki Çakır, Gemi Ma-
kineleri İşletme Mühendisleri Odası 

Başkanı Feramuz Aşkın, ABS Türki-
ye Müdürü Seyfettin Tatlı, Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
temsilcileri, Türk Loydu Temsilci-
leri ve denizcilik sektörünün çeşitli 
kollarından temsilci katılım sağladı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan 
TÜSSİDE Yönetim Kurulu Başkanı 
Tezer Battal, TÜSSİDE hakkında ve 
burada yürütülen çalışmalara ilişkin 
katılımcılar bilgiler verdi. Yapılan ça-
lışmanın denizcilik sektörü için ha-
yırlı olması temennisinde bulunan 
Battal, katılımcılara da çalışmaya 
verdikleri destek için teşekkür etti.

HABER

Denizcilik, ekonomik 
reformlardan yeterince pay 
alamıyor

Çalıştayın açılış konuşmacılarından 
KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Sa-
lih Zeki Çakır da katılımcılara çalışma-
ya destek verdikleri için teşekkür ede-
rek başladığı konuşmasında çalıştayın 
düzenlenme amacına ve içeriğine iliş-
kin bilgilendirmelerde bulundu. Deniz-
ciliğin önemli bir sektör olduğuna dik-
kat çeken Çakır, global bir sektör olan 
denizcilikten ülke olarak yeterince pay 
alamadığımızı belirterek bu denizcili-
ğin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türk denizcilik sektörünün dünya 
pazarından daha fazla pay alabil-
mesi için yüksek teknolojiye yatırım 
yapması gerektiğini belirten Çakır; 

Denizcilik Teknolojileri 
Araştırma ve Geliştirme Merkezi’ne 
ülkemizin ihtiyacı var

Denizcilik sektörünün ekonomik 
olumsuzluklardan fazlasıyla etkilen-
diğini ve küresel rekabetin yüksek 
bir sektör olduğuna değinen KOSDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki 
Çakır konuşmasını şöyle sürdürdü:

TÜSSİDE, Bilim, Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanlığı’na bağlı bir kurum. Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
masasında üretim reform paketi var.
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Ayrıca yine yakın zamanda açıklana-
cak bir ekonomik paket var hükümetin 
gündeminde. Biz geçmiş dönemlerde 
bu paketlerden, bu teşviklerden çok sı-
nırlı olarak pay alabildik. Bizim mutla-
ka bu paketler içerisinde yer almamız, 
teşvik edilmemiz gerekiyor. Denizcilik 
sektörü hepimizin bildiği gibi ulus-
lararası rekabetin yüksek olduğu bir 
sektör. Olumsuzluklardan daha çok 
etkilenen fakat olumlu gelişmelerden 
yeterince pay alamayan bir sektör. Bu 
gelişmelerden istifade edebilmek adı-
na böyle bir farkındalık ortaya koymak 
için bir araya geldik. Ayrıca “Denizcilik 
Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme 
Merkezi” konusunu daha önce farklı 
platformlarda da dile getirdiğim gibi 
ülkemizin ihtiyacı vardır. Bunun ge-
cikmemesi, bir an evvel hayata geç-
mesi için gerekli çalışmaların yapıl-
masını adına girişimlerde  bulunmak 
istiyoruz. Zaman ayırıp bu çalışmaya 
katkı verdiğiniz için hepinize teşek-
kür ediyor, çalıştaydan sektörümüz 
ve ülkemiz adına hayırlı sonuçlar or-
taya çıkmasını temenni ediyorum.

“Milattan önce 500’lü yıllarda değiş-
meyen tek şey değişimin kendisidir 
demiş Herakleitos ve ondan önce 
de ondan sonra da dünyada pek çok 
şey değişmiş. Bu değişimlerde top-
lumlar, ülkeler, kişiler zaman zaman 
değişimlerin aktörü olmuş, zaman 
zaman izleyicisi ve hatta mağduru 
olmuş. Yani değişimin ya aktörü olu-
yorsunuz ya da izleyicisi oluyorsunuz. 

Teknolojik gelişmeleri ve çağın ge-
tirdiklerini uygulama konusunda 
farkındalık sahibinde olmak bizim

değişimin aktörü olmamızı sağla-
yacaktır. Bu ve benzeri çalıştaylar 
bu açıdan büyük önem taşımakta-
dır. Ben de burada olmaktan büyük 
memnuniyet duyuyorum ve bu çalış-
manın gerçekleştirilmesinde emeği 
geçen başta Salih Zeki Çakır Bey ve 
ekibi olmak üzere destek veren ku-
rumumuza teşekkür ediyorum” dedi.

Teknolojik gelişmeleri ve çağın ge-
tirdiklerini uygulama konusunda far-
kındalık sahibinde olmak bizim deği-
şimin aktörü olmamızı sağlayacaktır.  

HABER

Değişimleri yakalamalı ve 
ayak uydurmalıyız

Çakır’ın konuşmasının ardından kür-
süye gelen Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yar-
dımcısı Ahmet Selçuk Sert de değişim 
ve gelişimin önemine dikkat çekerek; 

9www.kosder.net



Bu ve benzeri çalıştaylar bu açıdan 
büyük önem taşımaktadır. Ben de 
burada olmaktan büyük memnu-
niyet duyuyorum ve bu çalışmanın 
gerçekleştirilmesinde emeği geçen 
başta Salih Zeki Çakır Bey ve eki-
bi olmak üzere destek veren kuru-
mumuza teşekkür ediyorum” dedi.

Denizcilik sektörünün 2000’li yıllar-
dan bugüne yaşadığı değişime de-
ğinen Sert, sektörün 2000’li yılların 
başında altın çağını yaşadığını an-
cak 2008 yılından bu yana zorlu bir 
süreç yaşadığını belirtti. Denizcilik 
sektöründe aşağı veya yukarı yönlü 
değişimlerin sürekli yaşandığını ifade 
eden Sert; “Önemli olan bu değişim-
lerin farkında olmak ve gelişmelere 
ayak uydurabilmektir. Bu tür çalış-
taylar, ortak akıl toplantıları bu açıdan 
çok önemlidir” ifadelerini kullandı.
Türk denizciliğinin yıllar içerisinde-
ki değişimi ve gelişimi hakkında de-
ğerlendirmelerde bulunan Sert, yıllar 
içerisinde Türk denizciliğinin belirli bir 
büyüme sağlamış olduğunu fakat bu-
nun yeterli bulunmaması gerektiğini 
ifade ederek kriz dönemlerinin fırsat-
ları da beraberinde getirdiğini söyledi.

zaman olarak gerek efor olarak bunun 
alt yapısında hazırlıklı olmamız ge-
rekiyor. Bu nedenle bu çalışmayı, bu 
birlikteliği bu açıdan da önemsiyorum 
ve bunun önemli bir hazırlık olduğunu 
düşünüyorum.

Konuşmaların ardından TÜBİTAK ve 
TÜSSİDE’nin geliştirdiği Ortak Akıl 
Platformu konsepti ile çalıştaya ge-
çildi.

Çalıştayda; deniz eğitimi, deniz sa-
nayi, deniz ticareti ve deniz turizmi 
gruplarından oluşan masalarda ka-
tılımcılar aktif olarak fikirlerini, çalış-
ma alanlarındaki olumlu gelişmeleri, 
fırsatları ve tehditleri tartışarak ortak 
sonuçlar ortaya çıkardılar.

Çalıştayda ele alınan her konu ve ifade 
edilen her görüş TÜSSİDE tarafından 
oluşturulacak sonuç raporunda yer 
alarak katılımcılara, ilgili kurum ve 
kuruluşlara yazılı olarak ulaştırılacak. 
İDEAS ve KOSDER’in bundan sonraki 
hedefleri ise bu raporlardan hareketle 
Denizcilik Ar-Ge politikasının oluştu-
rulmasını sağlamak olacak.

Figüran değil aktör olmak 
istememizin bedeli ödüyoruz, 
ödeyeceğiz!

Denizcilik sektöründe yaşanan de-
ğişimler ve gelişmeler konusunda 
Türk denizciliğinin izleyicisi ve takip 
edici konumda kaldığını söyleyen 
Sert, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Sektörde IMO tarafından belirli kural-
lar geliyor, çeşitli uygulamalar çıkıyor 
ve biz bunların izleyicisi takip edicisi 
olduk. Bugün, bir iş gününde bu kadar 
değerli insanın burada bir araya gel-
miş olması gösteriyor ki artık biz buna 
itiraz ediyoruz. Biz artık bu değişim-
lerin izleyicisi değil aktörü olmak, bir 
adım önde olmak istiyoruz. Bunun da 
elbette bir bedeli var. Zaman harca-
mamız gerekiyor, emek harcamamız 
gerekiyor, belki de düşman kazanma-
mız gerekiyor. Aslına bakacak olur-
sak ülkemiz her alanda figüran değil 
aktör olmak istiyor ve bunun bedelini 
ödüyoruz, ödeyeceğiz de. Ekonomide 
de bu böyle, siyasette de bu böyle, ti-
carette de bu böyle. Dolasıyla gerek
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KOSDER, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nde Kariyer Günü düzenledi

Koster Armatörleri ve 
İşletmecileri Derneği 

(KOSDER), Trabzon 
Sürmene’de eğitim 

vermekte olan Karadeniz 
Teknik Üniversitesi (KTÜ) 

Gemi İnşaatı ve Gemi 
Makineleri Mühendisliği 

öğrencileri ile buluştu.

ken desteği verebileceklerini ifade et-
tiler. 

Son derece samimi bir ortamda ger-
çekleşen etkinlik sonunda KTÜ Gemi 
İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühen-
disliği Bölüm Başkanı Murat Özkök, 
Bölüm Başkan Yardımcısı İsmail Altın 
ve Öğretim Görevlileri tarafından katı-
lımcılara plaket takdim edildi.

KOSDER İnsan Kaynakları Danışma-
nı Tibet Özay ve KTÜ Gemi İnşaatı ve 
Gemi Makineleri Mühendisliği öğren-
cilerinin organizasyonuyla düzenle-
nen Kariyer Gününe KOSDER Üyele-
rinden, Çeksan Tersanesini temsilen 
Yönetim Kurulu Üyesi Gemi İnşa Mü-
hendisi Cihan Bayrak, İnebolu Tersa-
nesini temsilen Gemi İnşa Mühen-
disi İzzet Çamcı, Sefine Tersanesini 
temsilen Gemi İnşa Mühendisi Metin 
Subaşı ve Voda Denizcilik Personel 
Müdürü Kaptan Recep Odabaş katıldı.
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri 
Mühendisliği öğrencilerinin yoğun 
ilgi gösterdiği organizasyonun açılış 
konuşmasını yapan KOSDER İnsan 
Kaynakları Danışmanı Tibet Özay, 
Karadeniz Teknik Üniversitesinde 
bulunmaktan mutluluk duyduklarını 
belirterek Gemiadamları Yönetmeliği 
hakkında bir sunum gerçekleştirdi ve 
katılımcı firmalarla öğrencilere teşek-
kür etti.

Daha sonra katılımcı firmalar sunum-
larını öğrenciler ile paylaşarak çalış-
ma prensipleri konusunda öğrencilere 
bilgi aktardılar.

Etkinliğin son bölümü soru-cevap kıs-
mında firma temsilcileri, öğrencilerin 
sorularına içtenlikle cevaplandırarak 
staj ve sonrasında kendilerine gere-
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Karadeniz Armatörler Kulübü, 
bölgedeki sorunları masaya yatırdı

Bölge ticaretini olumsuz etkileyen 
faktörlerin değerlendirildiği ve çözü-
me ilişkin değerlendirmelerin yapıl-
dığı toplantıya Karadeniz Armatör-
ler Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Can, Koster Armatörleri ve 
İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Salih Zeki Çakır, İMEAK De-
niz Ticaret Odası temsilcisi Alev Tunç, 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı temsilcileri ve Karadeniz 
Armatörler Kulübü üyeleri katıldı.

Karadeniz bölgesindeki ticaretin son 
zamanlarda özellikle Rusya kaynaklı 
olarak sekteye uğraması sonucu çe-
şitli mağduriyetler yaşayan armatör-
ler, bölge ticaretinin bu şekilde sürdü-
rülebilir olmadığı görüşünde birleşti. 
Özellikle Rus limanlarında yaşanan 
sorunlara dikkat çekilen toplantıda 
Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan 
sorunların bölgede faaliyet gösteren 
armatörler için koşulları ağırlaştırdığı-
na dikkat çekildi. Ayrıca Rus limanla-
rında yapılan liman devleti denetimleri

çerçevesinde yapılan denetimler-
de gemilerin küçük kusurlarla tu-
tulmaları konusuna da değinen Ka-
radeniz Armatörler Kulübü üyeleri, 
bu durumun sadece armatörlere 
değil Rusya’nın ticaretine de olum-
suz yansımaları olduğunu belirtti. 

Yaşanan sorunların çeşitli neden-
lerinin ortaya konulduğu toplantıda 
ağırlık olarak Rusya’nın uyguladığı 
politikaların hem bölge ticaretine hem 
de Rus ekonomisine olumsuz yansı-
maları olduğu görüşünün benimsen-
mesinin ardından Rus yetkililer ile ko-
nunun görüşülerek uygun bir zeminde 
ele alınması ve sorunlara ortak çözüm 
arayışına gidilmesi kararlaştırıldı. 

Bölge ticaretinin yanında gemi per-
formanslarının da değerlendirildiği 
toplantıda konuşan Karadeniz Arma-
törler Kulübü Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Can, bakımları ve per-
formansları sefere elverişli olmayan 
gemilerin ticaretlerini sürdürmelerinin 
haksız rekabete yol açtığını ifade etti.

Bu noktada denetimlerin de yetersiz 
kaldığına dikkat çeken Can, “Gemisine 
bakım yapmayan, düşük navlunu ka-
bul eden armatörler gemilerine bakım 
yapan armatörlerimizin cebinde para 
çalıyor. Biz bu şekilde bir rekabetin 
içerisinde para kazanamayız ve gemi-
lerimizin performansını yükselteme-
yiz. Bizim öncelikle performansı dü-
şük, sefere elverişli olmayan gemileri 
piyasadan elememiz gerekiyor. Bunun 
yanında düşük navlunu kabul edip 
günü kurtarmak hesabında olmadan, 
hakikaten sürdürülebilir bir ticaret or-
tamı oluşturmak, yeni gemi inşasına 
imkân sağlayacak piyasa şartlarını 
oluşturmak için birlikte hareket etme-
miz gerektiği inancındayım” ifadeleri-
ni kullandı.

Toplantıda konuşan Koster                         
Armatörleri ve İşletmecileri Derneği 
(KOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı 
Salih Zeki Çakır da navlun seviyeleri-
nin gemilerin tamir ve bakım maliyet-
lerini karşılamada armatörü zor du-
rumda bıraktığını, yeni gemi inşasının 
da imkansıza yakın olduğunu ifade 
ederek, navlunlarda bir iyileşme sağ-
lamak için mutlaka birlikte hareket et-
mek gerektiğinin altını çizdi. KOSDER 
olarak da ortak hareket etme konu-
sunda düşüncelerinin olduğunu fakat 
farklı özellikte gemilerin varlığının or-
tak hareket etmeyi zorlaştırdığını, an-
cak spesifik çalışan armatörlerin bu 
konuda bir birliktelik oluşturmasının 
daha kolay olabileceğini belirten Ça-
kır, böyle bir birliktelik oluşturulması 
konusunda da elinden gelen desteği 
vereceğini söyledi. Rus limanlarında 
yaşanan sorunlara değinen Çakır, ya-
şanan sorunun Rus idarecilerle karşı-
lıklı görüş alışverişi ile çözüme kavuş-
turulması gerektiğini belirterek gerek 
KOSDER olarak gerekse şahsen her 
türlü desteği vermeye hazır olduğunu 
ifade etti.

HABER

Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin gemi işletmecileri ve armatörlerinin biraraya 
gelerek kurduğu ve merkezi İstanbul’da olan Karadeniz Armatörler Kulübü, 
Rusya başta olmak üzere bölgede yaşanan ticari sorunları ele aldı.
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Gemiadamı işlemleri artık daha hızlı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenle-
me Genel Müdürlüğü tarafından ge-
miadamı işlemlerinin daha hızlı ve 
sistemli şekilde çözülmesi için kuru-
lan Gemiadamı Bilgi Sistemi (GEBS) 
8 Mayıs tarihinden itibaren hizmete 
açıldı.

Daha önce liman Başkanlıkları tara-
fından elden başvuru yoluyla yapılan 
işlemlerin GEBS üzerinden gerçekleş-
tirilebilmesinin yanı sıra işlemlerini

liman Başkanlığından elden başvuru 
yoluyla gerçekleştirmek isteyen gemi-
adamları için de Liman Başkanlıkları 
hizmetlerini sürdürüyor.

Gemiadamı Bilgi Sistemi’ne Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan-
lığı internet sayfasından ulaşılabildiği 
gibi E-Devlet kanalıyla da erişim sağ-
lanabiliyor. Sistem sayesinde gemia-
damları hiçbir kamu idaresine girme-
den internet üzerinden tüm işlemlerini 
gerçekleştirebiliyor. 

Başvuru sonrası düzenlenen                  
gemiadamı cüzdanı başvuru sahibine 
kargo yoluyla iletiliyor. Beyan esasına 
dayalı olarak işlem gerçekleştirilen 
sistemde kullanıcıların doğru bilgileri 
sisteme girerek işlem yapmaları önem 
arz ediyor. Sisteme girilecek tüm bil-
giler (sağlık raporu, diploma, adli sicil 
kaydı, deniz hizmeti) ilgili kurum sis-
temlerinden teyit ediliyor. Yanlış be-
yanda bulunulması durumunda yargı 
süreci ve gemiadamı olmaktan men 
gibi caydırıcı cezalar bulunuyor. Sis-
temin verimli kolay kullanımı için de 
yine bakanlık tarafından tanıtım vide-
oları hazırlanarak kullanıcının sistem 
hakkında bilgilenmesi sağlanıyor. 

KISA KISA

Gemiadamı işlemlerinin elektronik ortamdan hızlı ve güvenilir şekilde gerçek-
leştirilmesi için kurulan Gemiadamı Bilgi Sistemi (GEBS) hizmete açıldı.



Sektörün sorunları Denizcilik 
Koordinasyon Komisyonu’nda ele alındı

Kurulduğu günden bugüne pek çok çalışmaya imza atan Denizcilik Koordinasyon 
Komisyonu (DKK), 2017 yılı 2’nci toplantısını gerçekleştirdi. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı bünyesinde kurulan De-
nizcilik Koordinasyon Komisyonu, 
sektörün tüm paydaşlarını bir araya 
getirerek sorunların çözümü konu-
sunda çalışmalarını sürdürüyor. Ni-
san ayında düzenlenen Denizcilik Ko-
ordinasyon Komisyonu 2017 yılı 2’nci 
toplantısı Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı Müsteşar Yardım-
cısı Ahmet Selçuk Sert başkanlığında 
yapıldı. Toplantının açılış konuşması-
nı yapan Ahmet Selçuk Sert, toplantı 
gündemi hakkında katılımcıları bilgi-
lendirerek kurula bağlı çalışmaları-
nı sürdüren komitelerin içeriklerinin 
farklı konuları kapsaması nedeniyle 
konuların içeriğine göre yeni komis-
yonlar kurulabileceği bilgisini verdi.

Açılış konuşmasının ardından Deniz-
cilik Koordinasyon Komisyonu çatısı 
altında çalışmalarını sürdüren komite 
temsilcileri, komite çalışmaları hak-
kında katılımcılara bilgi aktardı.
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İlk olarak FAL Komitesi (FAL   -    Ulus-
lararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştı-
rılması Sözleşmesi -Convention on 
Facilitation of İnternational Maritime 
Traffic), FAL sözleşmesine gelen de-
ğişikliklerin ulusal mevzuata aktarıl-
ması için yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi vererek sözleşmenin uygulana-
mayacak standart hükümleri ile uygu-
lanacak tavsiye uygulamalarının ne-
ler olacağının ilgili idarelerden görüş 
beklediklerini, gelen görüşlerin rapor 
halinde IMO ile paylaşılacağını belirtti. 

FAL Komitesi’nin ardından Deniz 
Çalışanları Komitesi’nin çalışmaları 
hakkında katılımcılar bilgilendirilirken 
gemiadamlarının finansal güvence-
lerinin sigorta ile teminat altına alın-
ması için yapılan çalışmalar ele alındı. 
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü tem-
silcisi tarafından yapılan sunumda 
Denizcilik Çalışma Sözleşmesinin 
(MLC) yürürlüğe girmesinin ardından 
sektörün Deniz ve İçsular Düzenleme 
Genel Müdürlüğü (DİDGM) tarafından 
yayımlanan talimat ile Türk Bayraklı 
gemiler için idare tarafından mute-
ber kabul edilen P&I listesinden MLC 
kapsamında sigorta temin etmele-
ri yönünde talimatlandırıldığı bilgisi 
DKK katılımcıları ile paylaşıldı. Mevcut 
durumda MLC Sözleşmesinin 2.5’inci 
maddesi uyarınca gemi adamlarının 
yurda iadesi ve 4.2’inci maddesi uya-
rınca da sosyal özlük haklarına ilişkin 
mali garantinin sigorta ile temin edil-
mesi yönteminin seçildiği, bu yöntem 
ile yurtdışında sorun yaşayan gemi 
adamlarına ilişkin şikâyetlerin büyük 
ölçüde azalacağı ifade edildi. Komite 
tarafından yapılan değerlendirmeler 
neticesinde, tamamlayıcı

sigorta temin edilerek olası sorunla-
rın ortadan kaldırılabileceği ve MLC 
Sözleşmesi uygulamalarının bir süre 
takip edilmesinin ardından konunun 
tekrar değerlendirilmesinin yerinde 
olacağının kararlaştırıldığı bilgisi DKK 
katılımcıları ile paylaşıldı.

Toplantıda söz alan Deniz ve İçsular 
Düzenleme Genel Müdürlüğü (Dİ-
DGM) temsilcisi tarafından; Gemia-
damları Yönetmeliği, gemiadamlarının 
İngilizce seviyelerinin artırılmasına 
yönelik yapılacak çalışmalar, Liman-
lar Yönetmeliği’nde yapılan değişik-
lik, limanlara hizmet veren acenteler 
gibi kuruluşların yetki belgelerinin 
teke indirilmesi ve acente temsilci-
lerinin limanlara girişleri için tek kart 
uygulamasına geçilmesi amacıyla 
UDHB, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
ve İçişleri Bakanlıklarının Müsteşar 
düzeyinde çalışma yapması gerek-
tiği konularında görüş beyan edildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsil-
cileri de toplantıda söz alarak güm-
rük işlemlerinin hızlı tamamlanması 
için üç modülden (Memur/Acenta/
Marina) oluşan “Yat Takip Progra-
mı” geliştirdikleri, bu modüllerden 
ikisinin faal olduğu marina modülü 
ile ilgili çalışmaların ise devam et-
tiği bilgisini katılımcılar ile paylaştı. 

Toplantının soru cevap kısmında 
Koster Armatörleri ve İşletmecile-
ri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Salih Zeki Çakır tarafından liman de-
netimleri konusunda farklı MoU’lar-
da farklı uygulamalar olduğu belir-
tilerek, bir geminin Karadeniz MoU 
denetiminden geçtikten kısa bir 

süre sonra Paris MoU denetiminde
tutulduğu örneği verilmiş ve Tür-
kiye’nin Paris MoU’ya taraf olma 
çalışmalarının hangi aşamada ol-
duğu konusunda bilgi talep edildi.

Çakır’ın Paris MoU üyeliği sorusuna 
cevaben teknik olarak Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi bayraklı gemilerle ilgili 
uygulamalarda gelişme olmadan Pa-
ris MoU üyeliğimizin tamamlanama-
yacağı bilgisi komisyonla paylaşılarak 
öncelikli hedefin Tokyo MoU üyeliği 
olduğu belirtildi.

Ayrıca toplantıda KOSDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Salih Zeki Çakır tara-
fından pek çok sektörel çözüm top-
lantıları yapıldığı, fikirlerin paylaşıldığı 
ve kararlar alındığı belirtilerek alınan 
kararların sevk ve idaresinin sağlan-
ması için bir Eşgüdüm Çalışma Gru-
bu oluşturulması önerilerek, “Deniz 
Teknolojileri Araştırma ve Uygulama 
Merkezi kurulması, “Gemi İnşa ve Yan 
Sanayi”, Denizcilik Eğitimi ve İstihda-
mı” ve “Deniz Taşımacılığı” konuların-
da komiteler kurulması teklif edildi. 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet 
Selçuk Sert, KOSDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Salih Zeki Çakır tarafından 
sunulan önerilerin değerlendirileceği-
ni söyledi.

Toplantının son bölümünde ise IMO 
tarafından son dönemde alınan karar-
lar ve Türk denizciliğine etkileri değer-
lendirilerek IMO Daimî Temsilciliğinin 
belirli aralıklarla DKK toplantılarına 
IMO’daki gelişmelerle ilgili olarak Ko-
misyonu bilgilendirmek üzere katıl-
ması kararı alındı.
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Deniz İpek Yolu - Türkiye ve Koster Taşımacılığı
Bu arada başlanmış projeler de var. 
Çin’in 50 şirketinin 2013’ten bu yana 
1.700 adet projeye yatırım yaptığı ak-
tarılıyor. Çin-Pakistan arasında ko-
ridor, Hindistan’ın canını sıksa da 46 
milyar doların yatırıldığı bir proje ola-
rak öne çıkıyor. Çin ile Singapur ara-
sında 3.000 km’lik bir hızlı tren hattı 
kurulması projesine de başlanmış 
bulunuyor. 

Hatta PriceWaterhourseCoopers’a 
göre OBOR ile ilgili alt yapı sektöründe 
küresel bazda 500 milyar dolarlık pro-
je ve şirket satın alımı gerçekleşmiş 
durumda. Yalnız burada belirtmekte 
fayda var Çin’in bu projelere doğru-
dan yabancı yatırı (FDI) olarak katılı-
mı 2015 yılına kıyasla 2016’da düşüş 
kaydetmiş durumda. OBOR zirvesinin 
tam da bu noktada gerçekleştirilmesi, 
projenin lansmanının yapılarak dışa-
rıdan da daha çok desteklenmesini 
amaçlıyor olabilir.

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan da dahil ol-
mak üzere 21 ülke devlet başkanının 
katılımıyla Pekin’de gerçekleştirilen 
Bir Kuşak-Bir Yol (One Belt One Road 
– OBOR) zirvesinde Çin Halk Cum-
huriyeti Başkanı Xi Jinping’in bütün 
dünyaya korumacılığa karşı mücade-
le mesajı verdiğine ve bölge ülkeleri 
başta olmak üzere dünyayı bu projeye 
destek olmaya çağırdığına tanık ol-
duk. 

Bu durumu daha önce 2017 başında 
Davos zirvesinde de görmüş, sayın 
başkanın dünyanın başındaki sıkıntı-
ların sebebinin küreselleşme olmadı-
ğını ve sonuçlardan küreselleşmenin 
sorumlu tutulamayacağını söylediği-
ne de tanık olduk. Özetle resmen ko-
münist olan bir ülkenin küreselleş-
menin devamını savunması ve devlet 
kapitalizminin güçleneceği sinyalleri 
Çin’in 21. Yüzyılda tüm dünyayı etki-
leyeceğini gözler önüne sermekte.

Tam bu noktada da Çin OBOR ile, 
2000’li yılların başından bu yana elde 
ettiği muazzam finansal gücü, politik 
etki aracı olarak kullanmaya başlaya-
cağının net sinyalini vermiş durumda. 
15 Mayıs’taki zirvenin kapanışında 70 
ülkenin bu inisiyatife imza koyduğunu 
aktaran Xi Jinping, ayrıca 113 milyar 
dolarlık ek finansman desteği açıkla-
dı.

Projenin toplam maliyeti

Çin Kalkınma Bankası zaten 890 mil-
yar dolarlık bir kaynağı ayırmış du-
rumdaydı. Xi Jinping’in bahsettiği ek 
rakam ile yeni destek 1 trilyon doları 
bulmuş oldu. 2013’te program ilk

duyurulduğunda alt yapı harcamaları 
ihtiyacı 5 trilyon doları bulmaktaydı. 
Şu ana kadar ise 1 trilyon doların yatı-
rıma döndüğü belirtiliyor.

Asya Kalkınma Bankası (ADB) ise 
OBOR projesi için senede 1,7 trilyon 
dolara ihtiyaç olduğu öngörüsünde 
bulunmakta. Bu da 2030’a kadar 20 
trilyon doların üzerinde bir yatırıma 
işaret ediyor. Başka bir öngörü ise mev-
cut fonlamanın üzerine 26 trilyon do-
larlık bir fon açığının olduğu yönünde. 

Neticede Çin’in yatırım bankaları ve 
ajansları dünya gayri safi hasılası-
nın yüzde 40’ını oluşturan ve pro-
jeden doğrudan veya dolaylı olarak 
etkilenecek 68 ülkeyle veya ülkelerin 
müşterek olarak oluşturduğu yatı-
rım ve kalkınma ajanslarıyla milyar-
larca dolarlık anlaşmalar imzalıyor. 
Örneğin Çin AB’nin 315 milyar av-
roluk Juncker projesine de destek 
sağlamak üzere EBRD’ye katıldı.

ANALİZ
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Deniz İpek Yolu - Türkiye ve Koster Taşımacılığı

Türkiye teğet mi geçiliyor?

Kumport Limanı Cosco Pacific tara-
fından Eylül 2015’te 940 milyon dolara 
satın alındı. Ama aynı Cosco, daha ge-
çen sene Pire limanının yüzde 67’sini 
368 milyon avro bedel ve 300 milyon 
avro yatırım sözüyle portföyüne kattı. 
Çin aslında 2009’dan beri Pire’ye ya-
tırım yapıyor. Pire limanı 2016’da 3,7 
milyon TEU kapasiteye ulaşmış du-
rumda, 2018’de ise 5 milyon TEU’ya 
ulaşacak. Kumport ise Pire’den feeder 
servislerinin Türkiye ayağı olacak.

28 Nisan’da Koç Üniversitesi Deniz-
cilik Forumu’nun düzenlediği Deniz 
İpek Yolu Çalıştayı’nda da Cosco’nun 
Pire’yi seçmesinin ve dolayısıyla 
OBOR’un Avrupa ayağını oluşturması-
nın başlıca sebebi, yüklerin doğrudan 
Avrupa Birliği topraklarına indirilmesi 
ve Balkanlar üzerinden Doğu Avrupa 
ve Almanya’ya ulaştırılması olarak 
gösterilmekteydi. Dünya’nın önde 
gelen armatörleri Yunanlı olduğu ve 
ellerindeki sipariş gücünü uzunca bir 
dönem Çin’e yönlendirdikleri için Çin 
ile Yunanistan arasında denizcilik ve 
gemi inşa üzerinden doğal bir yakın-
laşma zaten söz konusuyken, bir AB 
limanı sahibi olmak da Çin için bulun-
maz bir fırsattı.

Türkiye ise denizden ziyade karada, 
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu bağlan-
tısının gerçekleştirilmesiyle önem 
kazanacak gibi duruyor. Zaten bir 
Kars-Edirne hızlı tren hattı Türkiye’nin 
gündeminde ve Çin ile ortak olarak 
40 milyar dolarlık bir proje olarak 
planlanmakta. Bu proje de aslında 
Orta Koridor denilen Batı Çin – Türki 
Cumhuriyetler – Hazar – Azerbaycan 
– Türkiye koridoruna 8 trilyon dolar-
lık bir yatırım bütçesi ayıran Çin’in bir 
başka uzun vadeli ulaştırma vizyon 
projesinin Türkiye ayağını teşkil edi-
yor.

Koster ticareti ve OBOR aynı paydada 
buluşur mu?

Çin tarafı Türkiye’nin Ege’de Çandar-
lı limanı ve Akdeniz’de Mersin limanı 
ile kuvvetli alternatifler sunduğunun 
farkında fakat onlara göre sorun in-
termodal taşımacılığın gelişmemiş 
olması. Türkiye’nin bilhassa Çin’in 
konteyner ticaretini kendisine çeke-
bilmesi için aynen Pire’de olduğu gibi 
yükleri en hızlı şekilde Avrupa’ya gön-
derebiliyor olması gerekiyor.

Öte yandan Orta Koridor’da da inter-
modal taşımacılık önem arz ediyor. 
Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun liman

bağlantıları sayesinde Karadeniz için 
ciddi bir feeder hareketi Pire’de top-
lanmak veya Pire’ye gelip oradan 
Kumport ve Karadeniz’e dağılmak 
yerine, Türk limanlarında toplanabilir. 
Gürcistan’ın da bu konunun farkında 
olarak Anaklia limanını geliştirdiği bi-
liniyor, kaldı ki Kars bağlantısı gerçek-
leşmez ise muhtemelen Orta Koridor 
bağlantısı Gürcistan üzerinden ger-
çekleşecektir.

Konteyner ticaretinin sürekli arttığı 
günümüzde koster ticaretinin de gi-
derek artan oranlarda konteynerize 
olması kaçınılmazdır. Akdeniz’de ve 
Karadeniz’de dökme yüklerin kon-
teyner limanlarına kosterlerle taşın-
ması ve orada konteynerlere girmesi 
de mümkündür. Azak Denizi’nden 
Türkiye’ye taşınan bazı hububat ve 
bakliyatın bu şekilde taşındığı görül-
mektedir. OBOR’un koster ticareti için 
çoğu zaman dolaylı olarak bir katali-
zör etkisi oluşturması gündemimizde 
olmalıdır.

HABER

“Konteyner ticaretinin sürekli arttığı 
günümüzde koster ticaretinin de giderek artan 
oranlarda konteynerize olması kaçınılmazdır.” 

Hazırlayan:
İstanbul Denizcilik Stratejileri 
ve Araştırmaları Enstitüsü A. Ş. 
(İDEAS)
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Türk sahipli, yabancı bayraklı 
teknelerin yarısı Türk bayrağına geçti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı açık-
lamada, hükümet olarak denizciliğe 
büyük önem verdiklerini ve sektörün 
gelişmesi için her türlü desteği sağla-
dıklarını söyledi.

Son 14 yılda denizciliğe yönelik 
önemli adımlar atıldığının altını çizen 
Arslan, sektöre ÖTV’siz yakıt desteği 
verildiğini, deniz taşımacılığına yöne-
lik destekler ve üreticiye sağlanan ko-
laylıklarla Türk denizciliğinin önemli 
ölçüde geliştiğini bildirdi.

Ahmet Arslan, AK Parti iktidarları gö-
reve gelmeden önce Türk denizcili-
ğinin kara listede olduğuna dikkati 
çekerek, çeşitli düzenlemelerle Türk 
denizciliğini beyaz listeye çıkardıkla-
rını ve saygın bir konuma taşıdıklarını 
kaydetti.

Bakan Arslan, denizcilik sektörü-
nün büyümesine yönelik çalışma-
ların yanı sıra Türk sahipli gemile-
rin de Türk bayrağına geçmesi için 
düzenlemeler yaptıklarını anlattı. 

Türkiye karasularında ve marina-
larında Türk sahipli olup yabancı 
bayrakla dolaşan 6 bin kadar tekne 
olduğunu ifade eden Arslan, farklı 
nedenlerle yabancı bayrak çeken tek-
nelerin Türk bayrağına geçişini sağla-
yacak düzenlemeler yaptıklarını dile 
getirdi. Türk bayrağını cazip kılacak 
son düzenlemenin 27 Ocak’ta Resmî 
Gazete’de yayımlandığını anımsa-
tan Bakan Arslan, şunları kaydetti:

“Çıkarılan kanunla gümrük vergilerinin 
düzenlenmesinin yanı sıra, KDV’nin 
yüzde 1’e inmesi, ÖTV, damga vergisi, 
ithalat vergisi benzeri bütün vergi, re-
sim ve harçlardan muaf tutulmak su-
retiyle ve süre kısıtlaması koymaksı-
zın yabancı bayrak taşıyan teknelerin 
Türk sahiplerine, Türk bayrağına geçiş 
için son derece cazip bir fırsat tanıdık. 
Geçiş formaliteleri, bürokrasisi son 
derece basitleştirildi, kolaylaştırıldı. 
Söz konusu düzenleme sonrasında 
çok hızlı bir geçiş süreci yaşandı. Sek-
törün istatistiklerine göre, 6 bin civa-
rındaki Türk sahipli yabancı bayraklı 
tekneden, bugün itibarıyla 3 bini Türk 
bayrağına geçti. Yakın zamanda 6 bin 
teknenin tamamının Türk bayrağına 
geçmesini bekliyoruz, denizlerimizi ay 
yıldızla donatıyoruz.”

HABER

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “KDV oranını yüz-
de 1’e indiren ve ÖTV’yi sıfırlayan düzenleme sonrasında Türk sahipli olması-
na karşın yabancı bayraklı 6 bin tekneden 3 bini Türk bayrağına geçti.” dedi.
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ERHAN GÖÇMEN

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

Navlunları Arttırmanın 
Etkili Yolu Dayanışma

2017 yılının ikinci çeyreğinin sonla-
rına doğru ilerlediğimiz bu günlerde, 
koster navlun piyasalarındaki dur-
gunluğun ve yük sirkülasyonundaki 
zayıf trendin devam etmesi armatör 
ofislerinde mevcut durumun ve çıkış 
yolu arayışlarının değerlendirilmesi 
için -ironik bir şekilde- yeterli zamanı 
bizlere tanımakta. Geçtiğimiz günler-
de KOSDER’in önderliğinde armatör 
ve armatör brokerlerinin katılımlarıy-
la gerçekleştirilmiş olan toplantı; bu 
bağlamda hem katılımcıların kendi fi-
kirlerini meslektaşlarıyla paylaşmaları 
hem de farklı fikirlerin dile getirilmesi 
açısından oldukça faydalı geçmiştir. 
2017 yılı ilk çeyreği itibari ile navlun 
piyasaları değerlendirmeleri, bölge-
mizdeki artık haftalık hatta günlük 
değişimler gösteren ve navlun piya-
salarına dramatik etkiler yapan jeopo-
litik gelişmelerin navlun piyasalarına 
yansımaları, yakıt fiyatları üzerine de-
ğerlendirmeler, günlük ortalama “time 
charter” kazançları ile ilgili değerlen-
dirmeler ve sefer hesaplarının yapılı-
şında risk analizleri toplantının ana 
gündem maddeleriydi. 

Diğerleri bizim dışımızda gelişen ko-
nular olması hasebiyle sözü edilen 
gündem maddelerinden sefer hesap-
larının yapılışındaki risk analizleri ve 
bunların hesaplamalara yansıtılması 
maddesi belki de üzerinde en çok du-
rulan konuydu.  Standardizasyonun 
gemi işletmeciliğinin ve armatörlüğün 
sadece teknik konularında gerekli bir 
uygulama değil hatta belki de daha 
öncesinde ticari işletmeciliğin yapı

taşlarından birisi olması gerekliliği 
üzerinde durulması oldukça kayda 
değerdi. Sefer hesapları yapılırken 
gösterilecek aşırı iyimserliğin hem 
risk analizlerinin doğru yapılmasını 
sekteye uğrattığı hem de bu iyimserli-
ğin parasal neticeler açısından bizleri 
ne kadar yüksek bir uçuruma doğru 
sürüklediği sanıyoruz ki bütün pay-
daşlar tarafından daha net görüldü.

Armatörler arasında birlikte hareket 
etme kabiliyetinin önemi, böyle bir 
kabiliyetin kazanılması için denene-
bilecek yollar, olası birlikteliğin getire-
ceği avantaj ve dezavantajlar da yine 
toplantıda üzerinde durulan konular-
dan biriydi. Bu kabiliyetin kazanılması 
üzerine yapılan değerlendirmelerden 
ayrı olarak; birlikte hareket etme ar-
zusunun dile getirilmesi, bunun pay-
daşlar arasında bir çözüm yolu olarak 
algılanıyor olması bile başlı başına bir 
farkındalık demekti. 

Söz alan her katılımcının kendi bilgi 
ve yaşadığı deneyimlerini paylaşması 
içerik olarak bu toplantıya değer kat-
masının yanı sıra, aslında birçok alan-
da rakip olarak birbiriyle karşı karşıya 
gelenlerin ortak bir paydada buluşa-
bileceğini ve deneyimlerin paylaşıl-
masının rekabette dezavantaj oluş-
turmak yerine, tam tersine rekabete 
değer kattığını göstermesi bakımın-
dan son derece değerliydi. Rekabetin 
de kendine özgü kurallarının olduğu; 
her alanda olduğu gibi rekabette de 
standartların oluşturulmasının bir 
keyfiyet değil mecburiyet olduğu, 

sanıyoruz ki içinden geçmekte oldu-
ğumuz bu zor dönemlerde hepimizin 
üzerinde hemfikir olduğu bir gerçeklik 
olarak ortada durmaktadır.

Deneyimlerin ve fikirlerin paylaşıl-
ması, paylaşımcıları zafiyete uğratan 
bir “kendini açık etme” değil karşıla-
şılan ortak sorunların çözülmesi ve 
tekrarının önüne geçilmesi açısından 
oluşturulacak deneyim havuzunun çi-
mentosu olduğunun farkına varılması, 
eminiz ki atılması gereken adımların 
en önde gelenlerinden biriydi.  KOS-
DER’in bu toplantısı armatör ve arma-
tör brokerlerinin birbirlerini daha iyi 
anlamaları ve birlikte hareket edebil-
me kabiliyetinin teker teker her pay-
daş için avantajlar sağlayacağını gör-
meleri açısından son derece verimli 
geçmiştir. İki el, tek elden her daim 
yeğdir ve sesimizin daha gür çıkması 
için el ele vermemiz elzemdir.

KOSDER’in öncülük ettiği bu türden 
toplantıların daha sık tekrarlanması, 
daha kapsamlı hale getirilmesi, daha 
çok katılımcıya ulaşması, katılımcı-
ların sorunlarının çözümü için çalış-
malar yapılması, armatör çıkarlarını 
korumak, kısa, orta ve uzun vadede 
armatörlere bir perspektif oluştur-
mak ve birlikte hareket edilebilmesi 
için kullanılabilecek enstrümanlar ve 
alanlar yaratılması bundan sonra ge-
lecek adımlar olmalıdır.

Pruvanız neta rüzgarınız kolayına 
olsun.
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Dergimizin bu sayısında AVS Global 
Ship Supply Yönetim Kurulu Baş-
kanı Abdülvahit Şimşek’e konuk 
olduk. Çeşitli iş kolları ile deniz-
cilik firmalarına hizmet veren AVS 
Global Ship Supply, dünya üzerinde 
kurduğu tedarik zinciri ile de dik-
kat çekiyor. Kumanyadan iletişime 
kadar farklı hizmetleri bünyesinde 
barındıran AVS Global Ship Supply 
Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit 
Şimşek’i tanıyarak başlıyoruz rö-
portajımıza.

Denizcilere çeşitli hizmetler sunu-
yoruz dediniz, bu konuyu biraz daha 
açacak olursak kısaca hangi alanlar-
da hizmet verdiğinizi açıklar mısınız?

Biz denizcilik sektörü ile gözümüzü 
açtık diyebilirim, o nedenle sektöre 
kendi çıkarlarımız doğrultusunda de-
ğil sektörün çıkarları doğrultusunda 
baktık her zaman. Bu bakış açımızla 
Global Ship Supply başlığı altında; 
gemi yönetimi, bakım onarım, hurda, 
deniz teknolojileri, gıda ticareti, gemi 
yönetimi alanlarda sektöre hizmet ve-
riyoruz. Bu hizmetleri verirken güveni-
lirlik ve kalite çizgimizi de koruyoruz. 
Dünyanın farklı noktalarındaki iş or-
taklarımızla ihtiyaca cevap verebilen 
bir yapıya sahibiz. Hatta bu noktadan 
hareketle geliştirdiğimiz bir diğer iş

kolumuz da kontratlı gemi tedariği. 
Armatörlere, gemilerindeki personel-
lerin yeme alışkanlıklarını ve genelde 
sefer yaptıkları hatları göz önünde 
bulundurarak, personellerinin günlük 
olarak tüm öğünlerini karşılayan sabit 
bir rakam teklif ediyoruz. Bu, en çok 
da öngörülebilir bütçe imkânı sağ-
ladığı için armatör tarafından tercih 
edilen bir iş modelimiz. Yapıyı kaliteyi 
koruyarak daha da geliştirmek için de 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Baş-
ta da dediğim gibi biz sektöre kendi 
menfaatlerimizle bakmıyoruz. Sektö-
rün ihtiyaçlarını ve çıkarlarını gözeti-
yoruz çalışmalarımızda. Bunu yapar-
ken sektöre bize yeni iş imkanları ve 
yeni projeler geliştirme konusunda 
imkân sağlıyor.

1965 yılında Batman doğumlu olan 
Abdülvahit Şimşek, ilk öğretimini 
burada aldıktan sonra İzmir’e taşın-
maları neticesinde orta öğretimine 
İzmir’de devam etmiştir. 1986-1991 
yılları arasında Londra’da yönetim 
bilimleri, iş idaresi ve pazarlama ko-
nularında eğitim almış, 1992 yılında 
Türkiye’ye dönerek Anele Uluslararası 
Dış Ticaret firmasını kurarak iş ha-
yatına adım atmıştır. Kurduğu firma 
ile uluslararası sefer yapan gemilere, 
uçaklara ve catering firmalarına teda-
rik çalışmaları yürüterek firmayı belirli 
düzeye getirdikten sonra yurtdışın-
da eğitim aldığı süre içerisinde göz-
lemlediği ve Türkiye’de henüz hayat 
bulmamış iş kollarını kendine hedef 
seçerek bu alanlarda çalışmalarını 
sürdürmüştür. Bu çalışmalar içerisin-
de birçok firma kuran ve daha sonra 
bu firmaları devreden Şimşek, 30 yıl-
dır denizcilik sektöründe tedarik ve 
tedarik yönetimi alanlarında hizmet 
veriyor. Çalışma prensibini “Gelişen 
bir vizyonla küresel, hızlı ve güvenilir 
şekilde değişken ihtiyaçlara geniş bir 
yelpazede çözümler üretmek” olarak 
tanımlayan Şimşek, “İzmir kökenli bir 
firmayız. İstanbul’a geldikten sonra iş 
vizyonumuzu tekrar gözden geçirdik. 
Farklı alanlarda faaliyet gösterdiğimiz 
ticari hayatımızda, ana iş kolumuz 
olan denizcilik alanında çalışmala-
rımızı sürdürme kararı aldık. Zaman 
içerisinde hizmet yelpazemizi geniş-
leterek bugün dünya denizcilerine 
farklı lokasyonlarda çeşitli hizmetler 
sunan, hizmet yelpazesi geniş bir fir-
ma olarak çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz” diyor. 

ABDÜLVAHİT ŞİMŞEK
AVS Global Ship Supply Yönetim Kurulu Başkanı 

Dünya üzerinde 800 noktadan 
ulaşılabilen, güvenilir ve kaliteli hizmet   
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Çalışmalarınız içerisinde yabancı fir-
malar ile iş ortaklığı şeklinde yürüt-
tüğünüz çalışmalarınız var anladığım 
kadarıyla. Bu iş ortaklığından kısaca 
bahseder misiniz? Bu iş ortaklığı size 
neler kazandırıyor?

Biz uzun zamandır yabancı firmalar 
ile karşılıklı iş birliği içerisindeyiz. Bu 
iş birlikleri proje bazlı olabildiği gibi 
stratejik ortaklık şeklinde de olabili-
yor. Uluslararası iş birliği küresel ça-
lışmaların olmazsa olmazı niteliğin-
dedir. Dünya üzerinde çalışmalarınızı 
yürütebilmeniz için bu tür çalışmalar 
yapmanız gerekir. Bu iş ortaklıklarına 
gitmediğiniz zaman lokal kalırsınız. 
O nedenle bu tür ortaklıklara ihtiyaç 
duyuyoruz. Biz dünyanın her yerinde 
lokaliz diyoruz. Neden bunu söylü-
yoruz? Çünkü biz ürünlerimizle bunu 
kanıtlıyoruz aslında. Bunun esası ya-
bancı ortaklıklardan doğan vizyona 
dayanmaktadır. Dünya, globalleşme-
nin etkisiyle artık her noktadan her 
noktaya erişimin sağlanabildiği hale 
geldi. Böyle bir gelişim karşısında bi-
zim de gemilere hizmet verebilmemiz 
için gemilerin Türkiye’ye gelmesini 
beklememiz doğru bir strateji olmaz-
dı. Her yerden hizmet verebilen, güve-
nilir ve hızlı hizmet anlayışıyla çıktığı-
mız bu yolda bugün dünya üzerinde 
yüz ülkede yaklaşık 800 noktada ge-
milere hizmet verebilen bir ağ kurduk. 
Bu sistemin başarılı olabilmesi her 
şeyden önce iş ortaklıklarınıza bağ-
lıdır. Bunun yanında bir diğer dikkat 
etmemiz gereken husus da iş ortak-
larımızı doğru seçmemiz. Biz kaliteli, 
güvenilir ve hızlı hizmet ilkemizi koru-
mak için iş ortaklarımızı da bu ilkelere 
uygun seçiyoruz.

Personel yönetimi konusunda da hiz-
met veriyorsunuz sanırım, bu konuda 
da bilgi verebilir misiniz?

Bu da yurtdışı bir firma ile iş birliği 
yaptığımız bir proje. Marlow Navi-
gation adlı bir firma şu anda bin 100 
gemiye personel tedarik ediyor. Bu da 
yaklaşık olarak 15 bin kadar personel 
demek. Biz gıda üzerine hizmetlerimi-
zi sağlarken bu firmada aynı sistemi 
personel temini üzerine kurmuş. Bu 
sistemi Türkiye’ye de getirmek istedik 
ve şu anda bu firmanın temsilciliğini 
yapıyoruz. Bu çerçevede Türkiye’de 
20 gemiye bu hizmeti sağlıyoruz. İler-
leyen zamanda bu sayının daha da 
artacağını düşünüyoruz. Bu hizmeti 
verirken personeli armatörün talebine 
göre seçiyoruz. Türk armatörü genel-
de zabitan kadrosunda Türk perso-
nel talep ederken alt kadroda farklı 

tercihlerde bulunabiliyor. Biz burada 
gelen talebe göre seçimlerimizi yapıp 
istenen personelin temini konusunda 
armatöre destek veriyoruz.

Şirket olarak armatörün her türlü ihti-
yacına cevap verecek bir sistem kur-
maya çalıştığınızı anlıyorum anlat-
tıklarınızdan. Peki konuştuklarımızın 
dışında hizmetleriniz var mıdır? Varsa 
bunlardan da bahseder misiniz?

Dediğiniz gibi, verdiğimiz hizmet çe-
şitliliğiyle yelpazemizi genişletirken 
uluslararası sistemimizle de her nok-
tada olmaya gayret ediyoruz. Tabi 
bütün bunları yaparken daha önce de 
belirttiğim gibi kalite ve güvenilirlik 
bizim için önemli bir husus. Bahsetti-
ğimiz hizmetlerimizin yanında iletişim 
sistemlerine yönelik hizmetimiz olan 
Sim4Crew adlı bir hizmetimiz var.
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Dünya üzerinde yaklaşık bir buçuk 
milyon gemi personeli mevcut. De-
nizciler için İngiliz bir servis sağlayıcı 
ile “Sim4Crew” adında bir ürün ge-
liştirdik. Sistem sayesinde denizci-
ler dünyanın 2 ülkesi hariç diğer tüm 
ülkelerinde aynı numarayı kullanarak 
iletişimlerini gerçekleştirebiliyor. Bi-
lindiği gibi her ülkeye girdiğinizde ora-
ya ait bir hat sahibi olmanız gerekiyor. 
Aksi halde kabarık faturalarla karşı-
laşıyorsunuz. Bunun yerine, sistem 
sayesinde sabit bir numaranız oluyor 
ve dünyanın 2 ülkesi hariç diğer tüm 
ülkelerde bu hattınızı özel fırsatlarla 
kullanabiliyorsunuz. Kısacası diyoruz 
ki 4 bin 500’den fazla limanda 120 
demir bölgesinde rahat rahat telefo-
nunuzla konuşun, internete bağlanın.

Bunun dışında 2007 yılında kurulan 
EDMAR adlı firmayı satın alarak bün-
yemize kattık. Firma tarafından geliş-
tirilen EDMARNET adlı gemi yönetim 
programı ile armatör firmalarına hiz-
met veriyoruz. Sistem, ofis ve gemi ol-
mak üzere iki ayrı modülden oluşuyor.

ve uydu aracılığıyla da haberleşme 
sağlıyor. 

Ülkemizde bu alanda birebir denizci-
lik sektörüne hizmet veren bir yazılım 
yok. Bu eksikliğin bilincinde olarak 
hazırladığımız programı sektörün hiz-
metine sunduk. Şu an 15’in üzerinde 
armatör firması bu yazılımı kullanı-
yor. Programlarımız içerik olarak çok 
kapsamlı olmasına rağmen kullanım 
konusunda oldukça kolay ve her ih-
tiyaca cevap verebilecek bir yapıya 
sahiptir. Ayrıca klas kuruluşlarının 
aradığı standartlara uyan ve klas de-
netiminden kolayca geçebilen bir alt 
yapı sistemine de sahip olan program, 
verimli grafikler ile de analiz konusun-
da kolaylıkları beraberinde sağlıyor. 
Bu konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde 
gurur verici bir de gelişme yaşandı. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
495. Ar-Ge Merkezi olarak kabul edil-
dik. Türkiye genelinde tüm sektörler 
arasında Ar-Ge Merkezi olarak tanın-
mış  50 Yazılım şirketinden biriyiz, ek 
olarak,  yalnızca denizcilik sektörüne 
hizmet veren ilk yazılım geliştirme fir-
masıyız.

Sektörün yaşadığı kriz sizi nasıl etki-
ledi?

Yaşanan kriz sektörün her kesimi ta-
rafından hissedildi. Ancak krizleri fır-
sata çevirmek gerektiğini hepimiz bi-
liyoruz. Kaldı ki, kriz sektörü tek taraflı 
etkilemiyor, yani servis veren kadar, 
alan da aynı zor şartları yönetmeye 
çalışıyor. Bu noktada biz, iyi günlerde 
armatörle dirsek temasında nasıl bu-
lunuyorsak, zor zamanlarda da birbiri-
mizin çıkarlarını gözeterek iş planları-
mızı yapıyoruz. 

Son olarak gerek sektörel açıdan ge-
rekse firma olarak geleceğe bakışınız 
nedir?

Son zamanlardaki izlenimimiz, ivme-
nin kısmen yükseliş trendinde olduğu 
yönünde. Pozitif gelişmeler olduğunu 
söylemek mümkün. Daha da önemlisi 
bu kıpırdanmanın önümüzdeki yılla-
ra da sirayet edeceğine duyduğumuz 
inanç gayet kuvvetli.  Bütün bunlar 
ışığında armatörle omuz omuza, bir-
birimize destek olarak, öngörülebilir 
pazar ihtiyaçları doğrultusunda iş kol-
larımızı şekillendirerek süreçlerimizi 
yöneteceğiz.“Türkiye genelinde 

tüm sektörler arasında Ar-Ge Merkezi olarak 
tanınmış  50 Yazılım şirketinden biriyiz. 
Ek olarak, yalnızca denizcilik sektörüne 
hizmet veren ilk yazılım geliştirme firmasıyız.” 
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Günümüzde denizcilik şirketlerinin 
en stratejik birimi kuşkusuz personel 
bölümüdür. Öyle ki diğer birimlerin 
beklentileri de en üst düzeydedir per-
sonel müdürlerinden. Gemilerde işinin 
ehli, istikrarlı ve uyumlu personeller 
olmasını ister işverenler ve temsil-
cileri. Bakım tutumları yapılan, PSC 
denetimlerinde sorun yaşatmayan 
ekiple donatılan gemiler her denizcilik 
şirketinin personel bölümünden bek-
lentisidir. 

Ancak özellikle yaz döneminde birçok 
firma personel temini ve organizasyo-
nu konusunda sıkıntı yaşamaktadır. 
Her görevdeki personel içinde bu-
lunduğumuz bu aylarda tatile gitmek 
için izin yapmak ister. Ayrıca mübarek 
Ramazan ayının bu döneme denk gel-
mesi ve insanların oruçlarını evlerinde 
tutmak istemeleri, gemi donatımla-
rında ciddi sorunlar yaşatmaktadır 
personel müdürlerine. Bunun dışında 
aşçı ve kaynakçı gibi özel görevlerdeki 
personellere güneydeki tatil köylerin-
den, otellerden ve tersanelerden yaz 
mevsimi sebebiyle yoğun talep geldi-
ğinden birde bu sıkıntı eklenir perso-
nel müdürlerinin sırtına. 

Bütün bunlara ek olarak yaz mevsi-
minde en üst seviyeye çıkan 2’nci ma-
kinist yokluğu da eklenince personel 
müdürlerinin kâbuslu geceleri başla-
mış demektir. 

Tüm meslektaşlarıma bu zor dönemi 
minimum hasarla atlatmak için birbir-
lerine destek olmalarını tavsiye eder 
kolaylıklar dilerim.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenle-
me Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 
ve 02.05.2017 tarihli bakanlık oluru ile 
Gemiadamı Elektronik Başvuru Siste-
mi (GEBS) uygulamaya girmiştir. 

Bürokrasinin azaltılması hedeflene-
rek, gemiadamlarının Liman Baş-
kanlıklarına gitmeden E-Devlet üze-
rinden müracaatta bulunmalarına, 
sınava girebilmelerine imkân tanıyan 
bu sistemde gene liman cüzdanları ev        
adreslerine posta ile gönderilecektir. 

Uygulamaya giriş E-Devlet üzerinden 
veya gemiadamlari.udhb.gov.tr adre-
sinden E-Devlet şifresi ile yapılacaktır. 

Müracaatlar sadece Sefaköy                  
Gemiadamları Merkezi yetkilileri tara-
fından değerlendirilecek ve sonuçlan-
dırılacaktır. 

Gemiadamları Yönetmeliği’nde de-
ğişiklik yapılana kadar ayrıca liman 
başkanlıkları da müracaat almaya 
devam edecek aynı zamanda GEBS 
ile de işlem yapılabilecektir. Değişiklik 
sonrası sadece GEBS ile işlem yapıla-
caktır. 

Her yeni bir gelişmede olduğu gibi bu 
sistem üzerinden rant sağlamak is-
teyenlerde çıkabilecektir. Sistem kul-
lanımı son derece pratik olduğundan 
gemiadamlarımızın kimseye ihtiyacı 
olmayacağını düşünerek dolandırıl-
malara karşı dikkatli olmaları gerek-
mektedir. 

Sahteciliğe de son verecek olan bu  
sistemin sektörümüze hayırlı olma-
sını dilerim. Konu hakkında daha de-
taylı bilgi almak isteyenler KOSDER’e 
ait personel departmanından destek 
alabilirler.

Sağlıkla Kalın, Denizde Kalın…

Personel 
Müdürlerinin 
Yaz Mevsimi 
Sendromu

KÖŞE

Tibet Özay
KOSDER İnsan Kaynakları 

Danışmanı

Gemiadamları Elektronik 
Başvuru Sistemi (GEBS)
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Kim korkar Port State’den?
Murat Bakal
Marmara Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi - Teknik Müdür

Deniz taşımacılığı, uluslararası ticare-
tin en önemli halkası ve globalleşme-
nin ilk basamağıdır. Dünya ticaretinin 
miktar olarak yaklaşık olarak yüzde 
85’i deniz taşımacılığı ile yapılmakta-
dır. Dünya ekonomisi ve ticaretindeki 
gelişmelerle birlikte deniz ticaret hac-
mi ve taşıma kapasitesi de gün geç-
tikçe artmaktadır. Tüm dünya ülkeleri-
ni etkileyen ekonomik krizlere rağmen 
dünya deniz ticaret filosu 1,5 milyar 
DWT’a, dünya deniz ticaret hacmi de 
9 milyar tona ve parasal değer bakı-
mından da dünya deniz ticareti yak-
laşık 10 trilyon Dolarlık bir büyüklüğe 
ulaşmıştır. Taşımacılığın ve uluslara-
rası ticaretin hiç bitmeyecek bir alan 
olduğu düşünüldüğünde bu değerli 
sektöre yatırımlar geleceği gören pro-
fesyonel yatırımcıların kazanç kapısı 
olmaya devam edecektir. Günümüz 
itibari ile, dünya filosu yaklaşık 80 bin 
adet gemiden ve 1 milyar GRT’dan 
oluşmaktadır. 

Artan deniz ticaret hacmi ve gemi 
sayısına nazaran, kayıt altına alınan 
deniz kaza oranlarında ciddi bir artış 
yaşanmamaktadır. Keza deniz tica-
retinin en önemli aracı olan gemiler 
birçok kurum ve kuruluş tarafından 
belirli aralıklarla kontrol edilip denet-
lenmektedir. Şirket bazında incele-
yecek olur isek gemiler armatörü, ki-
racısı ve işletme firmaları tarafından 
kontrol edilirler, ayrıca işleten firmalar 
geminin emniyetli yönetim sistemleri-
ne uygunluğunu da yılda en az bir kez 
ISM internal audit yaparak denetlerler. 
Bayrak devleti ise, geminin IMO ve ILO 
konvansiyonları gereği sahip olduğu 
sertifikaları yayınlayarak bunların dü-
zenli ve periyodik olarak kontrolünü 
kendisi veya yetkilendirilmiş kuruluş-
lar aracılığıyla yaparlar. Uluslararası 
Denizcilik Örgütü (IMO), uluslarara-
sı arenada denizciliği kontrol eden 
en yüksek yetkililere sahip olan üst 
makamdır. Denizcilik alanında gü-
nümüzde yürürlükte olan yaklaşık 50 

konvansiyon ve 800 tavsiye kararı ile  
karmaşık bir mevzuatın uygulanma-
sında birçok zorluk bulunmaktadır. 
Gemilerin uluslararası sözleşmelerin 
gerekliliklerini yerine getirmede önce-
likli olarak bayrak devleti sorumludur 
fakat özellikle son yıllarda gemi do-
natanlarının daha fazla oranda kolay 
bayrağa yönelmelerinin de etkisiyle 
dünya filosundaki bayrak devleti et-
kinliği giderek azalmıştır. 1960 ve 
1970’lerde yaşanan tanker kazaları 
ve bu kazaların özellikle Avrupa sa-
hillerinde ciddi boyutta çevre kirliliği 
yaratmasının etkisiyle, Avrupa ülke-
leri bölgedeki gemilerin daha ciddi 
şekilde denetlenmesini öngörmüşler 
ve 1982 yılında 14 Avrupa ülkesinin 
“Paris MOU” adı altında mutaba-
kat zaptının imzalaması ile ilk Liman 
Devleti Denetimleri ortaya çıkmıştır. 

Bunu 1992 yılında oluşturulan Latin 
Amerika Liman Devleti Kontrolü (Vida 
del Mar) ve 1993 yılındaki Asya Pasifik 
Liman Devleti kontrolü (Tokyo MOU) 
izlemiştir. Günümüzde, Amerika Bir-
leşik Devletleri’nde bu kapsamda ya-
pılan US Coast Guard denetimleri de 
dahil edildiğinde 10 adet PSC rejimi 
bulunmakta olup, bu bölgesel anlaş-
malara üye olan ülke sayısı 128’dir. 
Liman Devleti Kontrolü (PSC), temel 
olarak denizcilikte emniyetin arttırıl-
ması, deniz kirliliğinin önlenmesi ve 
gemide çalışan personelin çalışma 
standartlarının iyileştirilmesini amaç-
lar fakat bayrak devletinin bir alter-
natifi olarak düşünülmemesi gerekir. 
Liman Devleti Denetimleri Denizcilik 
emniyet ağındaki boşluğun doldurul-
ması ve standartlar altında kalan ge-
milerin engellenmesi amacı ile oluş-
turulmuştur. 

KÖŞE

1981 yılında memur bir ailenin çocuğu olarak Çaykara, Trabzon’da dünyaya gel-
miştir. Baba mesleğinden dolayı ülkenin çeşitli illerinde eğitim hayatına devam 
etmiş olup, denizcilik ile ilgili profesyonel eğitimine 1999 yılında Kocaeli Üniver-
sitesi’nde Gemi Makineleri İşletme bölümü okuyarak ilk adımını atmıştır. Eğitimi-
nin ardından profesyonel iş yaşamına da Tuzla’da bulunan tamir ekiplerinde gemi 
makinelerinin tamir ve bakımlarını yaparak başlamıştır. Piri Reis Üniversitesinde 
Uzakyol Baş ve İkinci Mühendislik eğitimini de tamamlayarak deniz yaşamına 
uzak yolda devam etmiştir. Bir süre makine enspektörüğü görevi yaptıktan sonra 
teknik müdürlüğe yükselerek 4’ü handy size olmak üzere halen 8 adet kuru yük 
gemisi bulunan Rana Denizcilikte Teknik Müdürlük görevini sürdürmektedir.
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Peki “Kim korkar Port 
State’den?”

Sadece bu konuda gerekli eğitimleri 
almış ve hazırlıklarını tamamlamış, 
yeterli İngilizce dil bilgisi düzeyine sa-
hip gemi adamları ve performans an-
lamında gemilerine güvenen şirketler 
Liman Devleti Kontrolü’den korkmaz! 
Geriye kalan herkesin kesinlikle kork-
ması gereken bir konu olduğunu söy-
leyebiliriz.

Gemiyi limanda tutuklamak, tersane-
ye göndermek, personelin yetersiz ol-
duğu kanaatine varıp personel değiş-
tirtmek gibi son derece etkin yetkilere 
sahip olan Türkçede ‘Liman Devleti 
Kontrolü’ olarak adlandırılan, Ulus-
lararası Denizcilik Örgütü tarafından 
yayınlanan Liman Devleti Kontrolü 
kitapçığı ve uluslararası anlaşmalara 
dayanarak gemilerin denetlenmesini 
sağlayan otoriteye kısaca Liman Dev-
leti Kontrolü denir.

Şu ana kadar genel olarak Liman Dev-
leti Kontrolü’nün ne demek olduğu, 
neleri niçin denetlediği, hangi bölge-
lerdeki denetimlerin hangi isimler ile 
ifade edildiğini ve Liman Devleti Kont-
rolü gereksiniminin neden ortaya çık-
tığını ifade etmeye çalıştım.

Peki bu kadar önemli yetkileri bulunan 
bir denetimden geçmenin önemi veya 
geçememenin sonuçları ve bedelleri 
nelerdir?

Limanlarda denetimlerde bulunan 
eksiklikler için verilen bir kod sistemi 
mevcuttur. Örnek olarak 17 no’lu bir 
kod içeren maddenin limandan kalkış 
öncesi kapatılması, ya da 30 no’lu bir 
kodun alınması durumunda geminin 
tutuklanması ve siciline işlenmesi 
olarak verebiliriz. Bunlar gibi birçok 
kod mevcut olup, bu maddelerin yazıl-
dığı gemiler ciddi maliyetler ve hatta 
cezalar ile karşılaşabilirler. Bu kodun 
30 yani tutuklama kodu olma duru-
munda, durum diğer kodlara göre çok 
daha ciddi olup, geminin zamanında 
kalkmaması, tutuklama maddesinin 
kapatılması için harcanan zaman ve 
para, geminin siciline işlenmesinden 
dolayı sonraki limanlarda artan kont-
roller, kiracıların gemileri takip ettiği 
düşünülünce yük bulmakta yaşanıla-
cak zorluklar ya da ucuz taşımacılık 
ve hatta geminin fiyatının düşmesine 
bile neden olabilecek bu tutuklamalar 
ya da yazılan Liman Devleti Kontrolü 
maddeleri armatörlerin son senelerde 
haklı olarak korkulu rüyası haline gel-
miştir.

Liman Devleti Kontrolü’nden temiz 
yani ‘zero deficiency’  ile geçmek için 
neler yapmamız gerektiği konusundan 
da bahsetmek gerekir ise denizcilik 
sektörüne girdiğim ilk günden itibaren 
üniversite eğitimi, denizde çalıştığım 
sürede edindiğim deneyimler, maki-
ne enspektörlüğü ve halen filosunda 
dört parçası handy size olmak üzere 
world wide çalışan 8 gemisi bulunan 
özel bir şirkette teknik müdürlük göre-
vim süresince ve ayrıca üniversitedeki 
akademik çalışmalarımdan da edindi-
ğim tecrübelere dayanarak sizlere çok 
detaya girmeden profesyonel görüş-
lerimi belirtecek ve dikkat etmemiz 
gereken en önemli temel hususları 
maddeler halinde sunacağım.

   İlk ve bence en önemli hususlar-
dan biri olarak Liman Devleti Kont-
rollerinde şirket yetkililerinden tek-
nik müdür ve/veya DPA’in Liman 
Devleti Kontrolü surveyorüne eşlik 
etmesi gerekliliğidir. Kartvizitlerin 
dağıtıldığı, bir Liman Devleti Kont-
rolü yetkilisinin borda merdiveninde 
şirke tin en üst düzey yetkileri tara-
fından karşılandığı bir atmosferde

denetimlere başlamak, tecrübeleri-
niz sayesinde gemi kaptanı ve baş 
mühendisine paralel olarak destek 
verecek şekilde surveyörü bilgilendir-
meniz ve bulunan eksikliklerin şirket 
olarak giderebileceğinizin garantisini 
vermeniz Liman Devleti Kontrolü’nün 
değerlendirmesine kuşkusuz olumlu 
bir görüş ve güven kazandıracaktır. 
Filomuza ait özellikle Amerika ve Av-
rupa’da liman yapan gemilerimizin 
Liman Devleti Kontrolü denetimleri-
ne katılıp, 0 remark ile üstün bir ba-
şarı göstererek birçok Liman Devleti 
Kontrolü denetimini sorunsuz bir 
şekilde geride bıraktığımızı rahatlık-
la söyleyebiliriz. Bu noktada bilmek 
gerekir ki bir şirket yetkilisinin gemide 
bulunması ve Liman Devleti Kontrolü 
surveyoru ile akıcı bir şekilde İngilizce 
konuşması, sorunlara gerçekçi ve ya-
pıcı çözümler üretmesi hiç şüphesiz 
ki remark sayısını azaltacaktır. Bura-
da amaç her ne kadar‘zero deficiency’  
ile geçmek olsa da bu her zaman sağ-
layabileceğimiz bir başarı olamayabi-
lir. Önemli olan ayrıntı, bir şirket yet-
kilisinin de gemide bulunarak bu riski 
minimuma indirmeyi hedeflemektir.
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   Liman Devleti Kontrolü sırasında 
kontrol edilen yüzlerce madde vardır. 
Bu maddeleri burada tek tek açıkla-
mak ve belirtmek yerine genel pren-
sip bilgiler verilmesi hedeflenmiştir. 
Bu noktada bir Liman Devleti Kont-
rolü denetiminde 30 kodlu tutuklama 
maddesi almamak ve mümkün oldu-
ğu kadar az remark ile geçmek temel 
hedefimiz olmalıdır. Özellikle 5 adet 
remarkın üzerindeki gemiler bir son-
raki limanlarda olumsuz olarak de-
ğerlendirilmekte ve geminin zamanı 
gelmeden de tekrar denetlenmelerine 
sebep olabilmektedir.

Liman Devleti Kontrolü’nün nelere 
dikkat ettiği, hangi uygunsuzlukların 
hangi kod ile değerlendirildiği gibi 
check listler bir çok kaynaktan bu-
lunabilir. Burada hepsini paylaşmak 
yerine en çok dikkat etmeniz gereken 
ayrıntılara yer verilecektir. Liman Dev-
leti Kontrolü kitapçığına göre tutukla-
ma gerektirecek maddeler daha çok 
emergency sistemler, talimler, can ve 
mal güvenliğini riske atacak örneğin 
yangın pompasının çalışmaması gibi 
maddeleri içermekte olup, bu mad-
delerin gemi personeli ve şirket yet-
kileri tarafından düzenli olarak takip 
edilmesi ve gemilerden geri dönüşler 
alınması yoluyla risklerin en aza indir-
genmesi gerekmektedir.
   İngilizce dil bilgisi düzeyi, ulusla-

rarası bir sektörün içinde olduğumuz 
ve gemilerimizin dünya sularında li-
man yaptığı göz önüne alındığında bir 
Liman Devleti Kontrolü surveyörünü 
iyi bir İngilizce ile karşılamak hem 
iletişim anlamında hem de bir gemi 
adamında, özellikle kaptan ve bas 
mühendislerde olması gereken asga-
ri bir yeterliliktir. Unutmamak gerekir 
ki bir Liman Devleti Kontrolü yetkilisi 
kaptan ve baş mühendisin yeterli İn-
gilizce düzeyine sahip olmadığına ka-
naat getirir ise gemiden göndermekle 
yetkilidir.

   Gemilerin tersanede ve planlı bakım 
sistemine göre teknik bakımlarının 
yapılması gerekmektedir.

  ISM sisteminin takibi ve bu konu-
nun öneminin farkına varmış yeterli 
bilince sahip gemi personeli ile birlik-
te çalışmak önemli bir ayrıntı olup bu 
noktada da şirketlerinde gerek insan 
kaynakları açısından gerekse teknik 
işletme yönünden üzerlerine düşen 
görevi yapmak ile yükümlü olduğunu 
vurgulamak gerekiyor.

Yukarıda belirttiğimiz açıklama-
larda gerek ofis personeli gerekse

gemi kadrolarında insan yani perso-
nel faktörünün en az geminin teknik 
performansı kadar önemli olduğu 
gerçeğini çok net görebilmekteyiz. 
Gemi için teknik olarak neler yapılabi-
leceğini belirlemek teknik müdür, DPA, 
güverte enspektörü gibi şirket yetkili-
lerinin en önemli görevi olup, gemileri 
sorunsuz bir şekilde işleterek arma-
törün haklarını korumak ve armatöre 
para kazandırmak ve bunu yaparken 
de uluslararası regülasyonları takip ve 
gemilerini bu kurallara adapte etmek, 
gemilerin Liman Devleti Kontrolünden 
sorunsuz geçmesini sağlamak şirket-
lerin öncelikli hedefi olmalı ve bu ko-
nuda ciddi çalışmalar yapılmalıdır.

Peki bu çalışmaları ne kadar 
yapıyoruz?

Birçok işletmenin bu anlamda sınıfta 
kaldığını söylemek zor olmasa gerek. 
Sorunların ancak doğru yaklaşımlar 
ile çözülebileceği prensibini göz önü-
ne aldığımızda bizler gemilerimizi me-
kanik olarak çalışır durumda tutmak 
ile ilgilenirken bazı önemli ayrıntıları 
gözümüzden kaçırabiliyoruz. Liman 
Devleti Kontrollerini bu konuda örnek 
olarak gösterebiliriz.

Bir geminin ana makinesinin, jene-
ratörünün, kazanının iyi durumda ol-
ması günümüz denizcilik sektöründe 
tek başına bir anlam ifade etmemek-
tedir. Keza limanda denetimler sı-
rasında Liman Devleti Kontrolünde 
önemli maddeler özellikle de 30 kod 
alan bir gemi ana makineniz ya da 
jeneratörünüz ne kadar iyi bir perfor-
mansa sahip olursa olsun sefere kal-
kamayacak ve bir ticari kaybın doğ-
masına neden olacaktır. Bu anlamda 
atılması gereken adımların şirketler 
tarafından belirlenmesi gerekiyor. 

Unutmamak gerekiyor ki devir de-
ğişti ve artık gemilerin çevre ile bir-
likte insana karşı da sorumlulukla-
rı vardır ve bunu dikkate almadan 
teknik işletme yapılan gemiler her 
zaman kaybetmeye mahkumdurlar. 

Bu anlamda şirketlerin yapması ge-
reken en kıymetli hamlenin ‘EĞİTİM’ 
olduğunu da vurgulamak istiyorum.

Gerek şirket içi gerekse gemide dü-
zenlenecek Liman Devleti Kontrolü 
eğitimi konulu seminerler vermek kur-
tarıcı rol oynayabilir. Birçok şirkette 
elbette ki gemide dikkat edilmesi ge-
reken hususlar gemilere sirküle yolu 
ile bildirilmektedir ya da enspektörler 
gemiyi ziyaret ettiğinde bu hususlar 
üzerinde kendileri de denetlemelerde 
bulunmaktadırlar fakat tek başına bu 
çalışmalar da bir anlam ifade etme-
mektedir. Benim burada bahsettiğim 
anahtar kelime aslında ‘eğitim’ olup, 
denetim değildir. İyi bir eğitime sahip 
iseniz denetimleriniz de zaten daha 
rahat geçecektir. Bu eğitim teknik 
anlamda olduğu kadar, Liman Dev-
leti Kontrolleri ile kurulacak iletişim, 
kullanılacak akademik dil, sunum, bir 
soru sorulduğunda verilecek cevapla-
rın yeterli ve belirli bir sıra ya da düzen 
ile verilmesi, giyim-kuşam şekilleri 
gibi birçok ayrıntı ile detaylandırıla-
bilir. Bütün bu ayrıntılar gerçekten 
çok önemli olup, bir denetçinin size 
ve gemiye bakış açısını değiştirebilir. 
Son olarak bir kez daha belirtmek ge-
rekir ise Liman Devleti Kontrolü dene-
timleri, armatör ve şirketlerin korkulu 
rüyası olmak zorunda değil; iyi bir 
eğitim programı ve kaliteli bir perso-
nel ile gemilerimize gerekli düzeyde 
bir bakım da yapıyor isek gemilerimiz 
bu denetimlerden daha kolay geçe-
cek ve dünya sularında sorunsuz bir 
şekilde seferlerine devam edecektir. 

Allah Selamet Versin!
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DOSYA

Para... Para... Para...
Sermaye Yoğun Bir Sektörün Finansman 
Kıtlığıyla İmtihanı



Gemi finansı 2008 yılına kadar sektörün gelişimine katkı gösteren, küresel manada filo büyümesinin 
önünü açan hatta belki de küresel manada gemi inşa sanayiinin de kabuk değiştirmesini sağlayan bir 
olguydu. Ancak krizden sonra bankaların gemi portföyleri ağır yaralar aldı, armatörler aldıkları kredi-

leri geri ödeyemediler. 2007’de dinamo olan bankalar, 2008’den sonra bu sefer küresel krizin kaynağı 
ve denizciliğin de aralarında olduğu bazı endüstrilerin “şişmesinin” sebebi olarak görüldü.

 
Türkiye özelinde ise bir zamanlar denizciliğe mesafeli duran Türk bankalarının Türk armatörüne 

görülmemiş destekleri öne çıktı. Yabancı bankalar sadece denizcilikte değil tüm portföylerinde kendi 
dertlerine düştüğünden, sermayesi güçlü Türk bankacılığı elini taşın altında koydu, Türk armatörüne 

ve tersanecisine büyük destek verdi. 
 

Yakın gelecekte ise küresel bankaların denizciliğe olan ilgisinin canlanması beklenmiyor. Ama aslında 
fikrine danıştığımız ve dosyamızı oluşturmaya katkı sağlayan armatörler ve uzmanlar sektörün bu 

konuda iğneyi kendisine batırması gerektiğini düşünüyorlar.
 

Netice itibariyle sermaye yoğun bir sektör olan denizcilik, önümüzdeki dönemde en büyük kaynakla-
rından biri olan banka finansmanından bir müddet uzak kalacak gibi duruyor. 

 
Ve 2008’e kadar bankaların desteği nasıl sektörü şekillendirdiyse, önümüzdeki yıllarda bankaların 

denizciliğe soğukluğu da sektörün yapısına ciddi oranda tesir edeceğe benziyor.



Genel olarak gemi finansman orta-
mının 2008’den bu yana son 10 yılda 
geldiği nokta hakkında görüşleriniz 
nelerdir?

 Kreditörler, finansman sağladıkları 
firmalardan edimlerini yeri getirenlere 
karşı herhangi bir negatif tutum içinde 
değiller. Sorun yaşadıkları firmalardan 
ya da sektöre yeni girecek şirketler 
için ekstra güvenceler  talep ettikle-
rini,   bunun yanı sıra yeni gemi inşa 
projelerinde LTV (loan to value) oranı 
daha düşük ve kontrat bazlı işlemlerin 
finansmanının tercih edildiğini duy-
maktayım.

Armatörler ve tersaneler 2016’daki 
kötü piyasadan sonra 2017 ve sonra-
sında artık iyileşme beklentisi içinde-
ler. Sizin düşünceniz nedir ve finans 
imkanları sizce nasıl etkilenecektir?

2022’de uygulamaya girecek balast 
suyu artıma ve baca gazı arıtma ben-
zeri yeni regülasyonların, armatörün 
kafasında bir netlik kazandığını san-
mıyorum. Bu uygulamalar ile gemi 
yapım maliyetinin artmış olması ve 
yatırımın geri dönüş süresinin tahmin 
edilememesi tersanecilerin beklenti-
leri ile çelişki oluşturmaktadır.  Ban-
kaların önümüzdeki dönemde kuru 
yük finansmanından ziyade kontratlı 
spesifik işlere ve tonaj bazında se-
çici olmak üzere tanker projeleri-
nin finansmanında aktif olacaklarını 
düşünüyorum. 2017 ve sonrası için 
iyileşmeyi hammadde  fiyatları ve 
Çin’deki büyüme beklentisinin belirle-
yeceği görüşündeyim. 

Denizcilik varlıklarına karşı risk algısı 
nasıldır ve diğerleri arasında daha az 
riskli görülen bir gemi tipi var mıdır? 
Bankalar denizcilik yatırım riskleri al-
mak konusunda ne kadar istekliler?

Armatörlük, yatırım alanları içinde en 
riskli olanıdır. Daha az riskli görülen 
gemi tipleri vardır tabii ki, sahile bağlı 
yüzer gemi-restoran  gibi... (!) Demek 
istediğim 7/24 hareket eden her deniz 
taşıtı aynı risk altındadır. Bankalar de-
nizcilik finansmanı konusunda 2008 
sonrası istekli değiller. Piyasa şartla-
rındaki dalgalanmaların yanı sıra ban-
kalar artık bu işin uzmanlık gerektiren 
bir iş olduğunu, her bankanın yapma-
ması gerektiğini anladılar. Bu nedenle 
bu sektörde var olmak isteyen banka-
lar bu konuda yetişmiş kadrolar istih-
dam ediyorlar.

Kriz öncesi 2008’de piyasanın en iyi 
olduğu dönemde, koster tabir edilen 
genel kargo gemilerinin finansı büyük 
gemilerin finansı kadar sık gerçek-
leşmekteydi. Krizden sonra bu durum 
belki diğer gemi tiplerinden daha hızlı 

geriledi. Kısa ve orta vadede küresel 
gemi finansmanı uzmanı bankaların 
yeniden böyle bir isteklilik gösterme-
si mümkün müdür? Küçük gemiler ve 
armatörler için finans ne kadar ulaşı-
labilir olacaktır?

Bankaların bu konuda isteklilik gös-
tereceklerini hiç sanmıyorum. En sert 
dalgalanan ve sermaye birikiminin 
en düşük olduğu segment burası. 
Önümüzdeki dönemde FED’in faizleri 
arttırması, Euro bölgesinde parasal 
genişlemenin azaltılması, ilaveten 
FED’in olası bir bilanço küçültme ope-
rasyonu finansmana ulaşımı daha da 
zorlaştıracaktır. 

Bu minvalde bankalar kısa mesafe 
deniz taşımacılığı ve genel kargo ge-
milerini ne kadar riskli görmektedir?

 

12 Ocak 1959 İstanbul doğumlu olan Bülent Dandin, 1983 yılında İstanbul Teknik Üniver-
sitesi Güverte bölümünden mezun olmuştur. MIS Yüksek lisans programını Marmara Üni-
versitesi’nde 1994 yılında tamamlamıştır. 5 yıllık deniz serüveninin ardından, sırası ile Best 
Denizcilik, Martı Agency, Bortrans, Mega Shipping gibi firmalarda kiralama müdürülüğünün 
ardından 1997 yılından bugün kurucu ortağı olduğu Statü Gemi Kiralama ve Tic. Ltd. Şti’nin 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Hali hazırda 5 bin ile 52 bin DWT arası 
12’sinin armatörü olmak üzere toplam 17 geminin teknik ve ticari işletmesini yapmaktadır. 
KOSDER (Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği) yönetim kurulu üyesidir. Evli ve bir 
çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

BÜLENT DANDİN
Statü Gemi Kiralama Yönetim Kurulu Başkanı
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“Önümüzdeki dönemde FED’in faizleri 
arttırması, Euro bölgesinde parasal 
genişlemenin azaltılması, ilaveten 
FED’in olası bir bilanço küçültme 
operasyonu finansmana ulaşımı 
daha da zorlaştıracaktır. ”
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Birçok banka şu an mecburi olarak 
büyük armatör konumundadır. Yani 
bankalar riskin içindedir. Kredi iste-
yen armatörleri büyük bir nezaket ile 
dinlemekten başka bir şey yaptıklarını 
sanmıyorum. 

Avrupalı bankalar krizi atlatmışlar mı-
dır yoksa önümüzde yeni birleşmeler 
ve konsolidasyon var mıdır?

Bu konuda makale yazılır. Ülkeden ül-
keye değişen bir yapı vardır ancak son 
dönemde İtalyan bankaları dışında bir 
toparlanmadan bahsedilebilir. Burada 
Avrupa merkez bankasının politikaları 
da belirleyici olacaktır. 

Merkez Bankalarının bilanço küçült-
meye başlamaları ve FED’in faiz ar-
tırımlarına devam etmesi sonrasında 
bankaların sorunları iyice ortaya çıka-
rak, ilave öz kaynak zorunluluğu onları 
zorlayabilir. Bence henüz krizi atlat-
mışlardır demek için erken.

Gemi fiyatları tarihi diplerdedir ve bu 
durum filosunu büyütmek isteyen 
armatörler için büyük fırsat teşkil et-
mektedir. Öte yandan finans olanak-
ları da pek azdır. Hatta finans olsa 
dahi, bazı gemilerin geri ödemeleri 
gerçekleştirecek günlük geliri mevcut 
piyasalarda elde etmeleri mümkün 
değildir. Buna göre bankalar aslında 
halihazırdaki düşük fiyatlardan gemi 

alımlarını daha rahat ödeme koşul-
larıyla finanse etseler, gemi fiyatları 
arttıkça geri ödemeleri arttırsalar, bu 
durum onlar için daha az riskli olabilir 
mi?

Bence bankalar gemi fiyatlarının tari-
hi dipte olmasına göre değil, yarattığı 
gelir ile geri ödemesini yapıp-yapa-
madığına göre karar verirler. Gelir ya-
ratmadığı sürece hiçbir proje banka-
lar tarafından finanse edilmez. Hangi 
koşullarda alınırsa alınsın gelir yoksa 
geri ödeme de olmaz. Bankaların gelir 
getirisi görmedikleri tonaj ve tipte-
ki gemilerin finansmanına girmeleri 
beklenmemeli. Fiyatı ne kadar düşük 
olursa olsun. Navlun piyasasında ka-
lıcı iyileşme görülen/istikrara kavuşan 
alanlarda finansman yapılacağını dü-
şünüyorum.

Son olarak, Basel 3 gibi çok daha fazla 
şeffaflık gerektiren standartlar geldiği 
hepimizin malumu. Buna göre Türk 
armatörlere bankaların ileride bekle-
yecekleri şeffaflık gereksinimleriyle 
ilgili ne gibi tavsiyeleriniz olabilir?
 
Biz firma olarak hep şeffaf olduk. Türk 
armatörlerinin nasıl davrandığı hak-
kında bir fikrim yok. Bağımsız denetim 
konusuna daha fazla önem verilmesi 
ve bankalara dünya standartlarında 
denetlenmiş bilançolar sunulması her 
anlamda faydalı olacaktır.

Burada bir soru da ben sormak istiyo-
rum; Türk denizciliğini tamamen ter-
sane ve armatör üzerinden okumak ne 
kadar doğru?
 
Bu üzerine düşünülmesi gereken bir 
konu bence. Sektörü armatör ve ter-
sane üzerinden okumak çok doğru 
değil. Acilen denizciliğe bakış açımı-
zı değiştirmek zorundayız. Yani pa-
radigmayı kaydırmaya ve gemi tek-
nolojilerine yönelik KOBİ ölçeğinde 
yapılaşmaya ihyacımız var. Yukarıda 
bahsedildiği üzere sadece balast suyu 
artıma ve baca gazı arıtmanın dünya 
üzerindeki gemilere uygulanması ile 
oluşacak pazar kimi söyleme göre 40 
milyar dolar. Tip onayı almış 69 firma 
Türkiye’deki temsilcilikleri kanalı ile 
pazarlamaya başladı. Bana göre de-
niz teknolojilerine yatırım, gemi ya da 
tersane yatırımından çok daha elzem. 
Bu alanın ülke kalkınmasına gemi 
yapmaktan çok daha fazla katkı sağ-
layacağı tartışılmaz. 

Gemiyi oluşturan ekipmanları yapa-
mayan ve yapma niyeti bulunmayan 
bu vizyon eksikliği ile 2023 yılı he-
deflerine katkı sağlayacağı düşünü-
len sektörün, tersane ve navlun geliri 
üzerinden okunması son derece ya-
nıltıcı  olacaktır. Yapılması gereken, 
üretilebilecek ekipmanlar için dizayn 
ve standartları oluşturup mevcut yan 
sanayi / KOBİ yapılarını koordine et-
mektir.

DOSYA
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Tanker taşımacılığında ise 2016 yılın-
da tonaj artışı nedeni ile nispeten bir 
bozulma olsa da 2014 son dönemi 
2015 yılı, hatta 2016 yılı iyi olarak ger-
çekleşmiştir. 

Navlun piyasalarında 2016 yılında 
kuru dökme yük piyasası navlunla-
rı tarihi trendin yüzde 75, Konteyner 
piyasasında yüzde 40’ın altında ger-
çekleşmiş olup bu durum yılın son 
çeyreğinde biraz iyileşme gösterse de 
mevcut olumsuz durumunu korumuş-
tur. Tanker piyasası navlunları ise tari-
hi trendin yüzde 7 üstünde seyretmiş 
fakat artan tonaj nedeni ile bu seg-
mentte de 1-2 yıl öncesine göre 2016 
yılında bir yumuşama görülmüştür.               

Armatörler ve tersaneler 2016’daki 
kötü piyasadan sonra 2017 ve sonrası 
artık iyileşme beklentisi içerisindeler. 
Sizin düşünceleriniz nedir finans im-
kanları nasıl etkilenecektir?

Genel olarak gemi finansman orta-
mının 2008 ‘den bu yana 20 -10 yılda 
geldiği nokta nedir?

Deniz taşımacılığında ABD’de başla-
yan daha sonra ise dünyaya yayılan fi-
nansal kriz, başka deyişle 2008-2009 
krizi ile kısa süreli bir sarsıntı geçiren 
deniz ticaret sektörü 2010 yılı eko-
nomik iyileşmesi ile birlikte gelişme 
trendi göstermiş, ancak daha sonra 
2012 yılından itibaren 2013 yılının son 
çeyreğinde görülen iyileşme dışında 
2016 yılının başında kuru dökme yük/
konteyner segmentlerinde tarihinde 
görülmemiş bir kriz içine girmiştir. 
Navlun iniş çıkışları birçok denizcilik 
firmasının kapısına kilit vurmasına 
neden olmuştur.

Armatörlük işi denizciliği bilmekten 
daha çok finansman modellemesini 
ve dünya ticaretini iyi takip etmekten 
geçiyor. Navlun fiyatları ve buna bağlı 
olan gemi fiyatları tamamen dünya ti-
caretinin dengeleri ile alakalıdır. Dün-
ya ticaretinin yüzde 90‘ı denizyolu ile 
gerçekleşmektedir ve deniz ticaretin-
den dünyada  yaklaşık 400 milyar do-
lar gelir elde edilmektedir. 

Stratejik plânların hazırlanmasıyla 
birlikte deniz taşımacılığı, kendine 
özgü kuralları, hukuku, sigortası, eği-
timi ve işletmeciliği olan bir çalışma 
konusu, bir ekonomik eylemler bü-
tünü olmuştur. Bu bütünün aksaksız 
işlemesi değişik bilgi ve yetenekte 
kişilerin el ele vermesini gerektirir. Bu 
değişik bilgi ve yetenek zinciri deniz-
de miçodan gemi kaptanına, karada 
da en küçüğünden en büyüğüne tüm 
kara personelinden armatöre kadar 
giden çeşitli sorumluluk noktaların-
dan geçer.

Tüm bu gelişmeler ışığında 2017 yılı 
ve sonrasında denizcilik sektörü-
nün iyileşme göstereceğine inanıyo-
rum. Sektör dinamik ve rekabetçi bir 
ortamda teknolojiye ayak uydurup 
kendini geliştirmektedir. Gemiler hiç-
bir zaman şimdi olduğu kadar teknik 
olarak ilerlemiş,   gelişmemişti ve de 
hiçbir zaman şimdi olduğu kadar fazla 
yük taşımamış, güvenli olmamış ve de 
çevre dostu haline gelmemişlerdi. Bu 
durum, modern dünyayı ayakta tut-
mak için gerekli olan ölçekte malların 
ihracatı ve ithalatının gerçekleştiren 
bir milyonun üzerindeki küresel de-
nizci iş gücü ve küresel filo sayesinde 
olmuştur ve daha da ileriye gideceğini 
düşünüyorum

Birde hepimizin aynı gemide olduğunu 
ve krizden çıkış yolunun dayanışma 
ve birlik içerisinde olmaktan geçtiğini 
bilmemiz ve ona göre davranmamız 
gerekiyor.

1971 İstanbul doğumlu olan Yanat, 1993 yılında Marmara Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. 
Sırasıyla Martı Konteyner Hizmetleri, Esbank ve Tekstil Bank gibi önemli 
kuruluşlarda görev yapan Yanat, çalışma hayatına Medkon Lines’te devam 
etmektedir.

PINAR EBRU YANAT
Medkon Lines Finans Müdürü

“Sektörde 2008 krizi sonrası personel kalitesinin 
hızla düşmeye başladığını görmekteyiz. ”
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Denizcilik varlıklarına karşı risk algısı 
nasıldır ve diğerleri arasında daha az 
riskli görünen gemi var mıdır? Banka-
lar denizcilik yatırım riski almakta ne 
kadar istekliler?

Günümüzde gerek fonların ve gerekse 
bankaların yeni gemi siparişlerine gir-
me konusundaki korku ve endişeleri 
siparişleri frenlemiş görünmektedir. 
Türk bankaları denizcilikte deneyim-
sizler ve genel olarak sınırlı destek 
verebiliyorlar. Fakat yine de Avrupa 
bankaları Türk gemicilerine kriz döne-
minde destek vermemiş son dönemde   
buna karşın Türk bankalarının gemici-
lik sektöründe deneyimsiz olmalarına 
rağmen sektöre son 10 yılda giderek 
daha iyi destek vermeye başlamışlar-
dır. Ama yine de gemi ipoteği bankalar 
için çok da tercih edilen bir teminat 
olmamıştır. Risk algısı yüksektir. Gemi 
tipi olarak tankerlere nazaran özellik-
le krizden etkilenen konteyner ve açık 
yük gemileri daha riskli segmenttedir.

Kriz öncesi 2008‘de piyasanın en iyi 
olduğu dönemde, koster tabir edilen 
genel kargo gemilerinin finansı büyük 
gemilerin finansı kadar sık gerçek-
leşmekteydi. Krizden sonra bu durum 
geriledi. Bankaların yeniden böyle bir 
isteklilik göstermesi mümkün müdür? 
Küçük gemiler ve armatörler için fi-
nans ne kadar ulaşılabilir olacaktır?

Koster gemileri denizcilerin genellik-
le  kakalak  diye tabir ettikleri küçük 
gemilerdir. 3 bin  groston altı gemileri 
ifade etmek için kullanılan sınıflan-
dırmadır. Tüm Türk ticari gemilerinin 
toplam tonajında yarıdan fazlasını da 
bu tip gemiler oluşturur. Konteyner 
gemileri açısından Türk koster filo-
su, 2008’e kadar gelişme gösterse de 
hem bu iş kolunda faaliyet gösteren 
Türk armatörünün kısıtlı olması hem 
de 2008 krizi gelişimini baltalamıştır. 
Karadeniz ve Akdeniz havzasında ha-
cimler daha büyük gemileri avantajlı 
hale getirdiğinden koster tipi kontey-
ner gemilere ilgi 2008’den sonra sı-
nırlı kalmıştı. Uluslararası mali krizin 
dünya denizcilik sektöründeki olum-
suz etkileri, Türk koster filosu sahibi 
armatörlerimizi de olumsuz yönde 
etkilemiştir. 

Devletin ekonomik ömrünü tamamla-
yan kosterleri birebir hurda teşviki ve-
rerek hizmetten çekeceğini bildirmesi 
ve hurda bedeli ve teşvik miktarının 
yüzde 10-15’lik proje yatırımına yön-
lendirilmesi, yüzde 10-15 öz sermaye 
ve gemi ipoteği karşılığında, yüzde 
70 banka kredisiyle koster filosunun

yenileyebilecek bir proje henüz haya-
ta tam anlamı ile geçmemiştir. Pro-
je önümüzdeki dönemlerde ‘’hurda 
teşviki ‘’ olmaktan öteye gitmelidir. 
Devlet bu konuda bir finans modeli 
oluşturmalıdır. Bu proje ile Türk koster 
filosunun yenilenmesi, büyük ölçüde 
yabancı gemilerle yapılan deniz taşı-
macılığımızın ülkemiz lehine dönmesi 
açısından büyük önem taşımaktadır.

Bankalar kısa mesafe deniz taşımacı-
lığı ve genel kargo gemilerini ne kadar 
riskli görmektedirler?

Feeder taşımacılığı Türk bayraklı ge-
milerle Türk Armatörlerin yaptıkları 
ülke limanlarında yaptıkları taşıma 
şeklidir. Günümüzde kara taşımacılığı; 
ulaştırma kaynaklı hava kirliliği, ses ve 
görüntü kirliliği, ölümlü ve yaralanmalı 
kaza istatistikleri içerisinde en büyük 
paya sahiptir. Bu ulaştırma modunun 
sebep olduğu olumsuz etkileri en aza 
indirmek çoğu gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerin ulaştırma stratejilerinde 
yer almaktadır. Türkiye, yarımadaya 
benzer coğrafi yapısı ile kombine taşı-
macılık açısından avantajlı bir ülke ko-
numundadır. Yatay taşıma rotalarında 
direkt olarak karayolu yerine deniz yo-
lunu tercih edilebilir veya denizyolu ve 
demiryolu ağırlıklı kombine taşımacı-
lık yapılması sağlanabilir. Türkiye’de 
kombine taşımacılık yeterince gelişe-
memiş ve bahsi geçen avantajları iyi 
değerlendirilememiştir. Filo gemileri-
nin yaş ortalamasının düşük olması 
da bu sektörün bankalar acısından 
kredibilitesini düşürmektedir.

Avrupalı bankalar krizi atlatmışlar mı-
dır yoksa önümüzdeki yeni birleşme-
ler ve konsolidasyon var mıdır? 

Avrupalı bankalar krizi henüz atlatmış 
değiller. Burada bankaların öz serma-
yelerinin düşük olması önemli bir rol 
oynuyor. Bu da birleşmelere ihtiyacı bir 
kez daha ortaya koyuyor. Almanya’da 
Deutche Bank ki, bir çok banka ile 
ilintili olarak domino etkisi yaratmış-
tır. Bunun yanında aslında gündemde 
pek olmayan batak ilk altı ayda yüzde 
18 üzerine çıkan İtalyan bankalarının 
yüzde 50’nin üzerinde değer yitirmesi 
Euro bölgesinde sorun oluşturacağa 
benziyor. Kriz aslında tüm bankalara 
kredi risklerini en iyi şekilde hesap-
lanmasının gerekliliğini ve kredi ve-
rebilme oranında bankaların sermaye 
yeterliliğinin dikkate alınması gerek-
tiğini  öğretti. Bu doğrultuda Avrupa 
bankalarının kredi verme kabiliyetleri 
ciddi oranda kısıtlanmıştır. Gemici-
likte likidite sorunu yaşandığından

dolayı yeni gemi siparişlerinde prob-
lemler yaşanmakta ve banka kredile-
rinin teminat eksikliği nedeni ile sorun 
aşılamamaktadır. Bu sene ihracata 
yönelik yeni gemi inşasının ve sek-
törün banka teminat sorunu   Kredi 
Garanti Fonu kullanılarak çözümlen-
miştir.

Gemi fiyatları tarihi diplerdedir ve 
budurum filosunu büyütmek isteyen
armatörler için büyük fırsat teşkil et-
mektedir. Öte yandan finans olanak-
ları da pek azdır. Hatta finans olsa 
dahi, bazı gemilerin geri ödemeleri 
gerçekleştirecek günlük geliri mevcut 
piyasalarda elde etmeleri mümkün 
değildir. Buna göre bankalar aslında 
halihazırdaki düşük fiyatlardan gemi 
alımlarını daha rahat ödeme koşul-
larıyla finanse etseler, gemi fiyatları 
arttıkça geri ödemeleri arttırsalar, bu 
durum onlar için daha az riskli olabilir 
mi?

Daha öncede belirttiğim gibi banka-
lar bu sektörde ürkek davranıyorlar 
ve bunda da oldukça haklılar. Ani kur 
değişimleri, sektördeki navlun fiyatla-
rındaki dalgalanmalar, likidite ihtiyacı 
olan sektöre kolay kredi vermelerine 
engel teşkil ediyor. Fakat Kredi Garan-
ti Fonu kapsamında devlet teminatı ile 
kredi kullanım fırsatı, uygun faiz oranı 
ve geri ödeme planları ile EXIM kredisi 
bu bağlamda yatırım yapmak isteyen 
armatörlere destek olmuştur.8-12 Ey-
lül 2010 yılında kamuoyuna açıklanan 
BASEL III küresel krizin en önemli se-
bepleri olan yüksek borçlanma, yeter-
siz likidite ve güçlü olmayan sermaye 
yapısı karşısında bankaların alacakla-
rı tedbirlere yer vermektedir. Bankala-
rın ayakta durabilmeleri için ilk önce 
güçlü bir sermaye yapılarının olması 
ve taahhütlerini yerine getirebilmesi 
gerekmektedir. Yani BASEL III ile bir 
başka deyişle artık bankalar ayağını 
yorganına göre uzatacaklar.

Bankaların müşteri portföy tercihleri, 
kredibilitesi yüksek, derecelendirmesi 
iyi, sağlam firmalar yönünde değişe-
cek, kredi derecelendirmesi iyi olan 
firmalara ortalama kredi faiz oranın-
dan daha düşük oranda kredi kullan-
dırılması söz konusu olabilecektir. 
Bizler de bu doğrultuda sektörde ku-
rumsallaşma adına adımlar atmalıyız. 
Bu durum kredibilitemizi yükseltecek-
tir.

Her ne kadar yavaş olsa da 2017 yılı-
nın, denizcilik sektöründe hem Türki-
ye hem de dünya için toparlanmaların 
yaşandığı bir yıl olmasını diliyorum.
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Denizcilik piyasalarında bir iyileşme, 
tersanelerde bir ‘inşaya hücum’ haline 
dönüşmeyecektir. Çoğu armatör, nakit 
varlıklarını tükettiği için varlıklarının 
kendilerini hayatta tutacağını ve piya-
saların gelişmesini umut etmekteler. 
Armatörlerin öncelikle yeniden ve cid-
di miktarda nakit biriktirmeye ihtiyaç-
ları var. Bu da birçoğu için gemilerin 
üzerindeki hali hazırda ödenmemiş 
borçlarını ödemeye gidecek. Hepsi 
değilse bile armatörlerin çoğu borçla-
rını yeniden yapılandırdığı için ve ön-
celikle bankalara hızlandırılmış ana-
para ve faiz geri ödemeleri yapmak 
durumunda. Bu nedenle, armatörler 
yeni inşaya yatırım yapmak için kena-
ra güçlü bir mevduat koyamayacak-
lardır. Tüm bu deneyim, armatörleri ve 
tersane sahiplerini aslında ne kaybet-
tiklerini fark etmelerini sağlayacaktır; 
çünkü şimdiye kadar sadece hayatta 
kalmaya odaklandılar. Sonuç olarak, 
armatörlerin çoğu, uygun fiyatlarla 
gemi inşa etme şansını pek değerlen-
diremezken tersaneler için mücadele 
bir müddet daha devam edebilir.

2008 krizinden bu yana geçen on yıl-
da, denizcilik finans çevrelerinin geli-
şimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
 
Son on yılda, borç verenler (bankacı-
lık kurumları), küresel piyasaların na-
sıl bozulduğunu ve gemi değerlerinin 
borç değerinin ne kadar altına düşe-
bileceğini tecrübe etti. Buna yetersiz 
sermaye oranları ve işletme masrafla-
rını bile karşılayamayan düşük navlun 
gelirlerinin de eklenmesiyle, bankalar 
ağır baskı altına girdiler. Bu durumda 
banka müşterilerinin nakit birikimleri 
de erimeye karşı koyamadı. Buna ek 
olarak, denizcilik piyasasının yaygın 
olarak kabul edilen ekonomik dön-
güsü; yani 3 yıl iyi, ardından 3 yıl kötü 
piyasanın, tünelin sonunda hiç ışık 
olmadan 9 yıl kötü devam edebileceği 
de görüldü. Pek çok uzman, bankala-
rın bu sefer derslerini aldığını ve eski 
kredi verme eğilimlerini tekrarlamaya-
caklarına inanıyorlar. Mevcut ve gele-
cekteki borçlar için gerekli garantiler; 
mali durum, şirket kredibilitesi, düşük 
borç verme yüzdeleri, daha yüksek 
nakit mevduat ve daha yüksek faiz 
oranları açısından daha karmaşık ted-
birlerle çok daha sıkı bir sermaye arzı 
görecektir. Öz sermaye eksikliği veya 
yetersiz nakit akışı olan armatörlerin 
artık geleneksel sermaye kredilen-
dirme modeline (bankalardan vadeli 
finansman) erişimi olmayacaktır. Ge-
nel gemi finansman ortamında 2008 
sonrası gelişmeler, bankaları koruya-
cak ve gemi sahipleri açısından da pi-
yasadaki tonaj fazlasını kontrol altına 
almaya yarayacak ve zayıf/az kalifiye 
şirketlerin çıkışına yardımcı olacaktır.

Armatörler ve tersaneler, kötü geçen 
bir 2016 sonrasında, denizcilik piya-
salarında daha iyi bir dönüş bekliyor-
lar. Sizin bu konudaki fikriniz nedir ve 
finans piyasalarının nasıl etkilenece-
ğini düşünüyorsunuz?

Denizcilik varlıkların yönelik risk al-
gılaması nasıl? Diğerlerinden daha az 
riskli görülen belirli denizcilik varlık-
ları var mı? Günümüzde bankalar de-
niz riski almaya ne kadar istekli?
 
Risk algılaması daima mevcut piyasa 
ikliminden etkilenir. Her tür gemi ris-
ke maruz kalmaktadır: örneğin, yolcu 
gemileri müşterilerin sağlık ve güven-
liğinden, offshore platformlar petrol 
fiyatı riskinden, dökme yük gemileri, 
konteynerler ve tankerler dünya eko-
nomilerinden etkilenmektedir. Gele-
cekte denizcilik ile ilgili riskler nede-
niyle geleneksel bankaların çoğunun 
denizciliğe neredeyse hiç ilgisi olma-
yacak. Armatörlerin büyük bir kısmı 
için çoğunlukla bankaların kapısı ka-
patılacağından yeni inşaatlarını kendi 
nakit akışlarıyla finanse etmek zorun-
da kalacaklardır. Yine de gemi finans-
manına sahip olan armatörlerimiz var 
ve neden merak ediyoruz. Gerçek şu 
ki, bu armatörler, büyük malvarlığına 
ve borç verenlere güvenli hissettiren 
özel banka hesaplarına sahipler, böy-
lece kredi alabiliyorlar.

Dünyaya Viyana’da 1960 yılında Alman bir baba ve Avusturyalı bir annenin evla-
dı olarak gelen Lorenz Weinstabl, ilk ve orta öğrenimini Türkiye’de Robert Kolej ve 
Deutcshse Schule İstanbul’da tamamlamış, sonra Münih’te Yüksek Çevre ve Enerji 
Mühendisliği öğrenimi görmüştür. 1987’de Türkiye’ye dönüp babasının şirketi Niko-
laus Weinstabl Müessesesi’nde işe başlayan Weinstabl, 1991 yılında Niveko Makine 
Ticaret’i kurarak CAT/MAK ve ZF ürünlerinin distribütörlüğünü almış 1998’de ise ana 
makine ve gemi finansmanı konusunu Türkiye’yle tanıştırmıştır. 2002’de armatör-
lüğe adım atan Weinstabl, 2010’da uzun süredir devam ettirdiği distribütörlük ve 
finans işlerini sona erdirmiş ve tamamen kimyasal tanker armatörlüğüne konsantre 
olmuştur. 

LORENZ WEINSTABL
Atlantis Tanker ve Armona Denizcilik
Yönetim Kurulu Başkanı
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Bankalar, kısa mesafe deniz taşıma-
cılığı ve genel kargo işini riskli görü-
yorlar mı?
 
Kısa mesafe deniz taşımacılığı, ban-
kalar için her zaman riskli olmuştur, 
piyasayı ölçmek için küresel olarak 
akredite edilmiş ve tanınmış bir en-
deks yoktur örneğin BDI (kuru yük) 
veya VHSS (konteyner) gibi. Bu ne-
denle, sadece ‘iyi adresler’ oldukça 
muhafazakâr bir kredilendirmeye eri-
şebilecek, ki bu da prensip olarak iyi 
bir şey çünkü bana göre filonun büyü-
mesi kendi nakit akışından gelmelidir. 
Bunun mümkün olmadığı durumlarda 
armatörler ya küçülmeye gitmeyi göze 
almalıdır ya da pazarlarının yatırım 
için daha fazla yer sağlamadığını ka-
bul etmeleri gerekmektedir.

Sizce Avrupa denizcilik bankalarının 
krizi atlattı mı yoksa iyileşme için 
daha yolları var mı?
 
Öncelikle sadece gemiye kredi veren 
banka yok. Bankalar genelde faaliyet-
te bulundukları, borç verdikleri farklı 
sektörlerden oluşan geniş bir yelpa-
zeye sahiptirler. Onlara etki eden kriz 
sadece gemi finansmanı ile değil, aynı 
zamanda konut piyasasında aşırı kal-
dıraçlı işlemler ve sentetik CLO’lar ile 
(teminatlandırılmış kredi senedi) orta-
ya çıkıyordu. 

Unicredit, Deutsche Bank, Commerz-
bank ve RBS sadece birkaç örnekten 
biri. Hiçbir banka krizi atlatmadı. Bu-
nunla birlikte, umutsuzca konsolide 
olmaya çalışıyorlar - ki bu kadar za-
mandan sonra hala uzun yıllar süre-
bilir.

Gemi fiyatları tarihinin en düşük se-
viyesinde ve filosunu genişletmek 
isteyen armatörler için birçok fırsat 
sunmaktadır, öte yandan finans ola-
nakları kısıtlı. Herhangi bir finansman 
mevcut olsa dahi, gemilerin nakit 
akışları alıcıya başka borçsuz gemile-
ri olmadığı sürece hala sağlam bir geri 
ödeme planını garanti edemez du-
rumda. Bankaların bugün düşük fiyat-
larla kolay ve kısa vadeli ödeme plan-
larıyla alımları desteklemesi ve pazar 
geliştikçe daha yüksek geri ödemeler 
istemesi daha az riskli olmaz mıydı?

Yine, bu saf spekülasyona ve piya-
saların büyüyüp / gelişeceği umudu-
na dayanıyor. Bir banka kredi verdiği 
zaman, birincil hedefi mutabık kalınan 
plana göre her zaman geri ödenmenin 
alınmasıdır. Nokta. Birçok armatör / 
yatırımcı bu bankacılık 101 ilkesini 
anlamıyor. Onların ‘mutfak çalışması-
nı’ buna göre yapmaları gerekiyor. El-
bette spekülasyon yapmaktan özgür-
sünüz, ancak benim felsefem: “bunu 
kendi paranızla yapın”.

Son olarak, Basel III’ün kuralların ön-
ceki sürümlerine kıyasla daha fazla 
şeffaflık öngördüğünü biliyoruz. Türk 
armatörlere gelecekteki finansman 
standartlarını karşılama konusunda 
ne tavsiye ediyorsunuz?
 
Aslında çoktan Basel IV’e zaten geldik 
ve bu borçluların mali durumunu daha 
şeffaf hale getirdi. Türk armatörler, iyi 
muhasebe düzenlemeyi ve mali du-
rumlarını IFRS (Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartları) standartları-
na göre denetletmeyi öğrenmelidirler. 
Ne yazık ki, denizcilik krizi sırasında 
bankalar, Türk müşterilerinin büyük 
bir kısmının kendileriyle iş birliği yap-
madığını gördüler. Yanlış bilgi tedarik 
ettiler, aldıkları kredileri başka yerlere 
yatırdılar, varlıklarını/gayrimenkulleri-
ni gizlediler ya da ‘güvenli limanlara’ 
taşıdılar. Bunlar sadece bankaların 
armatörlere olan güvenlerini kaybet-
melerinin birkaç nedeninden biridir. 
Benim fikrim, en azından denizcilik 
topluluğunun şeffaflıktan kaçan bu 
bölümü iş dünyasının en göze çarpan 
ve doğal süreci olan “güçlü olan ha-
yatta kalır” prensibine göre ortadan 
kalkana kadar, Türk piyasasının ulus-
lararası kredi modellerine erişimi fazla 
olmayacaktır. 
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Tahkim ve Arabuluculuğun 
Deniz Ticaretindeki Önemi
Bölüm 2 

Tahkim, kanunların yasaklamadığı 
konularda taraflar arasında doğmuş 
veya doğacak anlaşmazlıkların “Tah-
kim Sözleşmesi” veya “Tahkim Şartı” 
denilen bir sözleşme veya kayıtla adli 
yargıya başvurmadan taraflarca ve/
veya yetkili şahıs ve mercilerce tayin 
edilmiş bulunan gerçek kişiler (ha-
kemler) tarafından verilen bir hakem 
kararı ile çözümlenmesidir. Aslında bir 
alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi-
dir ve bağlayıcılığı adli yargı ile aynıdır.

Tarafların tahkim yolunu seçebilme-
leri için bu hususta bir “Tahkim An-
laşması” yapmaları gerekmektedir. 
Tahkim yoluna başvurulabilmesinin 
vazgeçilmez koşulu taraflar arasında 
yapılması gerekli tahkim anlaşma-
sıdır aksi halde tarafların tahkim yo-
luna başvurabilmeleri mümkün ola-
mamaktadır. Tahkim yönteminin en 
belirgin amacı uyuşmazlıkların etkin 
bir şekilde çözümü ve adalete erişi-
min sağlanmasıdır. Etkin bir şekilde 
uyuşmazlık çözümü ile ifade edilmek 
istenen, tarafların daha az emek ve 
masraf harcayarak uyuşmazlıklarını 
çözebilmeleri ve böylelikle de mah-
kemelerin iş yükünün azaltılmasıdır.  
Böyle bir anlaşma olmadığı takdirde 
uyuşmazlıklar ancak devlet 

yargısında çözüme kavuşturulur. Ta-
raflar, uyuşmazlıklarını kendi men-
faatlerini esas alarak, herhangi bir 
dayatma olmaksızın anlaşma ile so-
nuçlandırdıkları takdirde, daha ucuz 
ve daha hızlı bir şekilde adalete ulaş-
makta, uyuşmazlık etkin bir şekilde 
çözümlenmektedir. Uyuşmazlığın 
etkin bir şekilde çözümlenmesi aynı 
zamanda arabuluculuğun diğer belir-
gin amacı olan adalete erişim ile ör-
tüşmektedir.

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 
(Kanun No: 4686 Kabul Tarihi: 
21/06/2001) 4. maddesine göre; “tah-
kim anlaşması, tarafların, sözleşme-
den kaynaklansın veya kaynaklan-
masın aralarında mevcut bir hukuki 
ilişkiden doğmuş veya doğabilecek 
uyuşmazlıkların tümünün veya bazı-
larının tahkim yoluyla çözülmesi ko-
nusunda yaptıkları anlaşmadır”. Bu 
tanım açısından New York Sözleşme-
si’nin II (1). Maddesi dikkate alınmış-
tır.

Bu tanımdan da açıkça anlaşılacağı 
gibi tahkim anlaşmasına konu olabi-
lecek uyuşmazlık sözleşmeden kay-
naklanabileceği gibi sözleşme dışı 
bir uyuşmazlık da olabilir. Bu sebeple 
taraflar arasındaki uyuşmazlık, hak-
sız fiil veya sebepsiz zenginleşmeden 
kaynaklanan bir uyuşmazlık olsa dahi, 
taraflar bir tahkim anlaşması yaparak, 
uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözüm-
lenmesini kararlaştırabilirler.

Tahkim anlaşması madde metninden 
de açıkça görüleceği üzere taraflara 
arasındaki mevcut bir hukuki ilişkiden 
kaynaklanan ya da kaynaklanabile-
cek uyuşmazlıklara ilişkin olabilir. ‘Bu 
sebeple, tahkim anlaşması yapıldı-
ğı sırada taraflar arasında bir hukuki 
uyuşmazlık söz konusu olmasa dahi, 
tahkim anlaşması yapılabilir. Yine 
Milletlerarası Tahkim Kanunu’nda ifa-
de edildiği üzere, taraflar, aralarındaki 
uyuşmazlıkların tümünün tahkim yolu 
ile çözümlenebileceğini kararlaştıra-
bilecekleri gibi, bu uyuşmazlıklardan 
sadece belirli bir bölümünün tahkim 
yolu ile çözümlenebileceğini öngörebi-
lirler. Yine, tarafların aralarındaki söz-
leşmelerden sadece bazılarının, ya da 
tek bir sözleşmenin sadece belirli bir 
bölümünden kaynaklanan uyuşmaz-
lıkların tahkim yolu ile çözümlenebile-
ceğine ilişkin kararlaştırdıkları tahkim 
şartları geçerlidir. Böyle bir durumda, 
tahkim anlaşması dışında kalan bir 
konudan kaynaklanan uyuşmazlıklar, 
devlet yargısında çözümlenecektir.

Tahkim anlaşması ayrı bir sözleş-
me olarak düzenlenebileceği gibi asıl 
sözleşmeye konulan bir tahkim şartı 
ile de düzenlenebilir. Buna göre tah-
kim sözleşmesi veya tahkim şartı ol-
mak üzere ayrıma tabi olur. Milletlera-
rası Tahkim Kanunu uyarınca tahkim 
anlaşması yazılı şekilde yapılır. Tah-
kim anlaşmasına karşı, asıl sözleş-
menin geçerli olmadığı veya tahkim 
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anlaşmasının henüz doğmamış olan 
bir uyuşmazlığa ilişkin olduğu itira-
zında bulunulamaz. Tahkim anlaşma-
sı yapan tarafların sözleşme yapma 
yetkisi olmalıdır, tahkim anlaşması il-
gili ülke kanunları uyarınca geçerli bir 
anlaşma olmalıdır, tahkime elverişlilik 
olmalıdır, yani tahkime götürülecek 
uyuşmazlık devlet yargısının bakma-
sının zorunlu olduğu hallerden olma-
malıdır. Tahkim iradesi açık olmalıdır, 
yani tarafların tahkime gitme niyeti 
şüpheye yer vermeyecek şekilde be-
lirli olmalıdır ve hangi konulardaki 
uyuşmazlıkları hakeme götürdükleri-
ni tarafların bilmeleri gerekmektedir.

Tahkim anlaşmasının konusunu 
oluşturan bir uyuşmazlıkta dava 
mahkemede açılmışsa; karşı taraf, 
tahkim itirazında bulunabilir. Tah-
kim itirazının ileri sürülmesi ve tah-
kim anlaşmasının geçerliliğine ilişkin 
uyuşmazlıkların çözülmesi, Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu’nun ilk itirazla-
ra ilişkin hükümlerine tâbidir. Tahkim 
itirazının kabulü halinde, mahkeme 
davayı usulden reddeder. Yargılama 
sırasında tarafların tahkim yoluna 
başvurma konusunda anlaşmaları ha-
linde, dava dosyası mahkemece ilgili 
hakem veya hakem kuruluna gönde-
rilir. Tahkim anlaşması hazırlanırken 
genelde taraflar model tahkim şartları 
denilen tahkim kurumlarının örnek

tahkim şartlarını veya standart şart-
ları kullanmaktadırlar, fakat bu bir 
zorunluluk değildir. Bir sözleşme için 
özel tasarlanmış yani tarafların kendi 
hazırladıkları şartlar da kullanılabilir.

Hakem heyetinin oluşturulmasın-
da ve yargılama usulünde kurum-
sal tahkim ve ad hoc tahkim ayrımı 
önemlidir. Kurumsal tahkim, adından 
da anlaşılacağı üzere gerek hakem 
heyetinin belirlenmesi gerekse de 
hakem yargılamasında uygulana-
cak usule ilişkin olarak düzenleme-
ler içeren; kurumsal yapı içerisinde 
tahkim yargılaması için başvurulara 
cevap veren tahkim merkezleridir.

Bunlar arasında belki de en biline-
ni Uluslararası(Milletlerarası) Tica-
ret Odası (ICC) nezdinde bulunan 
Uluslararası Tahkim Merkezi’dir. 

Ülkemizde de 

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Tahkimi, 

   İstanbul Ticaret Odası Tahkim Mer-
kezi (İTOTAM), 

   İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) 

kurumsal tahkim merkezi olarak hiz-
met vermektedirler. 

    TAHKİM KURUMLARININ 
    ÖRNEK TAHKİM ŞARTLARI:

Uluslararası (Milletlerarası) Tica-
ret Odası (International Chamber of 
Commerce) :

“Bu sözleşmeden doğan ya da bu 
sözleşme ile ilgili olarak doğacak tüm 
ihtilaflar Milletlerarası Ticaret Odası 
Tahkim Kuralları uyarınca, bu kural-
lara göre atanan bir veya birden faz-
la hakem tarafından çözümlenir.” (All 
disputes arising out of or in connec-
tion with the present contract shall be 
finally settled under the Rules of Ar-
bitration of the International Chamber 
of Commerce by one or more arbitra-
tors appointed in accordance with the 
said Rules.)

Londra Uluslararası Tahkim Mahke-
mesi (The London Court of Internati-
onal Arbitration (LCIA)):

“Bu sözleşmenin varlığı, geçerliliği 
veya feshi halleri de dahil olmak üzere 
iş bu sözleşmeden kaynaklanan veya 
sözleşme ile bağlantılı her türlü uyuş-
mazlık Londra Uluslararası Tahkim 
Mahkemesi’ne havale edilecek ve bu 
sözleşmeye dahil edilmiş olduğu ka-
bul edilen Londra Uluslararası Tahkim 

 “Tahkim anlaşması hazırlanırken genelde 
taraflar model tahkim şartları denilen 

tahkim kurumlarının örnek tahkim şartlarını 
veya standart şartları kullanmaktadırlar. ”
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Mahkemesi Kurallarına göre nihai şe-
kilde tahkim yoluyla çözümlenecektir. 
(Any dispute arising out of or in con-
nection with this contract, including 
any question regarding its existence, 
validity or termination, shall be refer-
red to and finally resolved by arbitrati-
on under the LCIA Rules, which Rules 
are deemed to be incorporated by re-
ference into this clause.)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB):

Bu sözleşmeden veya bu sözleşme ile 
ilgili olarak doğacak ihtilaflar, TOBB 
Tahkim Tüzüğü hükümleri uyarınca 
tahkim yoluyla çözülür.

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC):

Bu sözleşmeden kaynaklanan veya 
bu sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuş-
mazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi 
Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak 
tahkim yoluyla çözümlenecektir.

Unutulmamalıdır ki kurumsal tahkim 
yargılamasında usule ilişkin kural-
lar merkezlerin oluşturmuş oldukları 
tüzük ile belirlenmekte; hakem ata-
maları da tüzük uyarınca yapılmakta-
dır. Kurumsal tahkim merkezleri bazı 
hallerde hakem listesi oluşturarak bu 
listeden hakem atanmasını taraflar 
açısından zorunlu kılmaktadırlar. Ku-
rumsal tahkimin karşısında yer alan 
ad hoc tahkimde hakemlerin atanma-
sından uygulanacak kurallara kadar 
tüm hususlar tarafların iradesine göre 
belirlenmektedir. Ad hoc tahkimde ta-
raflar tek bir hakem isminde birleşip 
bunu sözleşmeye koyabilecekleri gibi 
çoğu kez tahkim şartında uyuşmazlık 
halinde yargılamayı yapacak iki ha-
kemin adını belirlemekte ve atanacak 
üçüncü hakemi diğer iki hakemin or-
tak kararına bırakmaktadırlar. Ad hoc 
tahkimde yargılamaya uygulanacak 
usul ve kurallar taraflarca sözleşmede 
belirlenmemişse bu hususta hakem 
ve hakemler kuralları belirleyecekler-
dir.

Hangi kurumsal tahkim merkezi seçi-
lirse seçilsin aşağıdaki noktalar dik-
kate alınmalıdır:

   Tahkim yargılamasının yeri

    Hakem heyetini oluşturacak 
hakem sayısı

   Tahkim yargılamasının dili

   Uygulanacak hukuk

Kaynaklar:
Bennar Aydoğdu, 2016/11 DTO Tahkim, Ha-
kemlik ve Arabuluculuk
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 
XVII, Y.2013
Yrd. Doç. Dr. Elif Kısmet Kekeç ve Yrd. Doç. 
Dr. Çiğdem Yazıcı Tıktık, Hukuk 1. Kısım
Akıncı, Ziya., Milletlerarası Tahkim, Seçkin, 
Ankara 2003
Banu Bozkurt Bozabalı, 2016/11 DTO Tah-
kim, Hakemlik ve Arabuluculuk
1958 New York Sözleşmesi’nin Yorumlan-
masına İlişkin Icca Rehberi: Hâkimler İçin El 
Kitabı
C. Şanlı, Uluslararası Ticari Akitlerin Hazır-
lanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, 
2002
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Gemimizin gerçek 
değeri nasıl ortaya çıkar?
Gemi alım satım süreçlerinde, alıcılar 
ve satıcılar piyasa şartlarını ve ge-
milerin teknik göstergelerini dikkate 
alarak uygun bir ‘fiyatlama’ (pricing) 
yapmaya çalışırlar. Muhtemeldir ki 
satıcı daha yüksek bir fiyat beklenti-
si içinde olacaktır ve taraflar bir orta 
yolda anlaşmaya çalışırlar. Pazarlığın 
temel dinamiklerinde üründen ürüne 
büyük farklar olmadığını görüyoruz. 
Ancak bu yazının başlığında temas 
etmek istediğimiz ‘değerleme’ (valu-
ation) hadisesi daha farklı bir konuya 
dikkatinizi çekmek istiyor. Günümüz-
de çok çeşitli sebeplerle gemilerin ve 
gemi filolarının değerlenmesi ve belirli 
maksatlara uygun şekilde fiyatının 
bulunmasına ihtiyaç doğmaktadır. Bu 
amaçla kullanılan çok çeşitli değerle-
me yöntemleri olduğu gibi, değerleme 
işlemine sebep olan ardıl etkenlere 
bağlı olarak değerleme yönteminde 
de değişiklikler gözlemlenmektedir. 
Öncelikle değerleme yöntemlerine ge-
nel olarak bir göz atalım. 

Belirli bir tipteki ve tonajdaki gemi 
için üç farklı değerleme yöntemi hızlı 
bir şekilde elde edilebilir. Bunlardan 
birincisi aynı tipte ve tonajdaki bir 
geminin yeniden inşası halinde öde-
necek meblağa işaret eder ki biz buna 
yeni inşa fiyatı diyoruz. Söz konusu 
halen faaliyette olan ve belirli bir hiz-
met süresini tamamlamış bir gemi ol-
duğunda, ikame değeri (replacement 
cost) daha doğru bir tanımlama ola-
caktır. Yeni inşa fiyatları bilindiği üze-
re navlun piyasası ve genel ekonomik 
eğilimlere bağlı olarak değişken bir 
yapıya sahiptir. Özellikle ekonomik 
çöküntülerde yeni inşa fiyatlarının 
aniden değiştiğini ve bazen %30-50 
değer kaybedebildiklerini görebiliyo-
ruz. Söz konusu örneğin 100 milyon 
dolarlık bir Capesize dökme yük ge-
misi olduğunda, kayıp tarif edilmez 
seviyelerdedir.

Halen hizmet vermekte olan bir gemi-
nin, benzer hizmet süresini tamam-
lamış muadil gemilerin alım-satım 
fiyatları üzerinden değerlendirilmesi, 
yani geminin mevcut piyasa fiyatının 
referans alınması, piyasa değerini 
veya son satış değerini bizlere sun-
maktadır.

En çok kullanılan değerleme yönte-
mi olarak karşımıza çıkıyor. Bu de-
ğerleme yöntemi, mevcut piyasadaki 
alım-satım verilerini dikkate aldığın-
dan, aktif bir gemi alım-satım piyasa-
sının bulunması da gerekmektedir. 

Özellikle ekonomik krizlerin hemen 
ardından yaşanan ani durulma dö-
nemlerinde, gemi alım-satım verile-
rine ulaşmak neredeyse çok zordur. 
Bunun iki sebebini burada belirtebi-
liriz. Birincisi, gemi fiyatların aniden 
düştüğünden, satıcılar düşük fiyatı 
kabullenmezler ve alıcılar daha da dü-
şeceği izlemine girerler (ya da doğru 
yatırım zamanının geçtiği sinyalini 
verir). Dolayısıyla alım-satım işlem-
lerinde gerçekten ani bir azalma ger-
çekleşir. İkincisi, gemi fiyatları aniden 
düştüğünden, aracılar (gemi alım-sa-
tım brokerleri) başta olmak üzere bu 
işlemlerin kamuoyuna açıklanmaması 
yönünde bir direnç ortaya çıkar. Satış 
işlemlerinden kaynaklanan komisyon-
ların genellikle gemi fiyatı üzerinden 
tespit ediliyor olması da bunun tetik-
ler. Bu tür dönemlerde bir veri ses-
sizliği ile karşı karşıya kalıyoruz. Veri 
sessizliğinin yaşandığı dönemlerde 
değerleme yapan firmalar ve arabu-
lucular (maritime arbitrator), ‘willing 
buyer willing seller’ ilkesine göre bir 
tahminde bulunurlar. Gemi fiyatlarının 
hızla düştüğü bir dönemde bu tahmin-
lerin pek kullanışlı olmaya cağı açıktır. 
Bu nedenle, Clarkson şirketi gemi de-
ğerleme masası 2008 krizi sonrasında

değerleme hizmetlerine bir süre ara 
vermiştir.

Son olarak, hurda fiyatı ya da malze-
me fiyatı (scrap value, material value) 
hurda piyasası fiyatları kullanılarak 
hızla hesaplanabilir değerleme yön-
temlerinden biridir. 

Özellikle 25 yaş üstü gemiler ve dö-
nüşüm sonucu yüzer depolama tesisi 
olarak kullanılacak ve kullanılmakta 
olan tankerlerin değerlemesinde sık-
lıkla kullanılmaktadır.

Yukarıda ifade ettiğimiz üç değerleme 
yöntemi hızla sonuç vermekle birlikte, 
bazı zamanlar uzun vadeli ve daya-
nıklı değerleme yöntemlerine ihtiyaç 
duyulur. İskonto edilmiş nakit akışı 
(discounted cash flow analysis - DCF) 
bu maksatla en sık kullanılan değer-
leme yöntemlerindendir. Hisse senedi 
fiyatlamalarında da sıklıkla kullanılan 
DCF yaklaşımı, çok fazla varsayım ve 
tahmin içerdiğinden manipülasyona 
daha açık bir yapıya sahiptir. Etik dışı 
uygulamalarda, yüksek veya düşük 
uzun vadeli ortalama gelir, verisetinin 
genişliğinin daraltılması veya geniş-
letilmesi, iskonto oranının tespiti ve 
benzeri çeşitli girdiler üzerinden so-
nuçlar farklılaşabilir. 2008 krizinden 
birkaç yıl sonra, Alman bankalarının 
geliştirdiği ve hızla kabul gören Ham-
burg Gemi Değerleme Standardı DCF 
yöntemine dayanmakta, sadece 10 
yıllık tarihi verilerin kullanılmasını ye-
terli görmekteydi.

HSH Nordbank gibi denizcilik ban-
kalarının elindeki büyük sektör port-
föylerinin değeri, alım-satım fiyatları 
üzerinden yapılacak bir değerleme ile 
hızla düşmekteydi. Krizin hemen ön-
cesinde teminatlı borç yükümlülüğü 
(collateralized debt obligation - CDO) 
bazlı bono ihraç eden bankalar, tarihi
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seviyelerdeki gemi fiyatları sayesin-
de BASEL kuralları olarak bilinen risk 
göstergelerini rahatlıkla sağlayabili-
yor ve daha fazla kredilendirme yapa-
biliyor ve bu kredilendirme riskini CDO 
bazlı bono ihracı ile üçüncü şahıslara 
transfer ediyorlardı. Portföy değerinin 
yüksek olması nedeniyle rahatlıkla 
yüksek kredi notu elde edebiliyorlar-
dı. Ancak gemi fiyatlarının düşmesi, 
portföy değerinin de aniden düşmesi 
demek olduğundan, Hamburg gemi 
değerleme standardı’nın bu negatif 
etkiyi bir süre bertaraf edeceği düşü-
nüldü. Zira 2012-2013 döneminde bir 
sonraki yükseliş trendine girileceği 
inancı kuvvetliydi. Ancak gemi fiyatları 
tekrar eski seviyelerine dönmediği gibi 
artık Hamburg değerleme yaklaşımı 
bir çeşit sahtekarlık olarak görülmeye 
başlandı. Avrupa Merkez bankasının 
bu bankaları defalarca uyardığını o 
döneme ait denizcilik sektör gazetele-
rinden ve Financial Times gibi prestijli 
kaynaklardan okuyabilirsiniz. 

Hamburg değerleme yaklaşımı sade-
ce son 10 yıllık veriyi dikkate aldığın-
da, insanlık tarihinin bilinen en yüksek 
denizcilik piyasasının yaşandığı bir 
döneme ait verilerden uzun vadeli bir 
ortalama üretmiş oluyordu. Yani 

Bu yöntem geleneksel bir muhasebe 
yöntemi olarak uzun yıllar kullanılmış 
olmakla birlikte, 2008 krizi sonrasında
gerçekdışı bir şekilde varlıkları yüksek 
gösteriyor, yatırımcıları ve analistleri 
yanlış yönlendiriyordu. Pricewater-
houseCoopers (PwC) ve benzeri de-
netleme kuruluşlarının 2011-12 yılları 
itibariyle başlayan baskıları sonrasın-
da piyasa fiyatları göz önüne alınarak 
gemi değerleri revize edilmiş ve değer 
kaybı zararı (impairment loss) olarak 
finansal kayıtlara girmiştir.

Son olarak, algoritma yöntemi olarak-
ta bilinen ve değerleme sağlayıcıları-
nın kendi geliştirdikleri bazı matema-
tiksel modellere dayanan değerleme 
yaklaşımları mevcuttur. VesselsValue 
adlı çevrimiçi gemi değerleme plat-
formu bu tarz bir algoritma yöntemini 
kullanmaktadır. Bu modellerin birço-
ğu, ‘willing buyer willing seller’ ilkesini 
işletmek üzere (bir çeşit benzetim-si-
mulasyon), özellikle veri sessizliği 
durumunda değerleme yapabilmek 
maksadıyla geliştirilmiştir. Alım-sa-
tım hacmi yeterli olduğunda, piyasa 
fiyatı ile benzer bir değerleme yap-
maktadır.

yüksek uzun vadeli navlun ortalama-
sını gelecekte gerçekleşmesi muhte-
mel ortalama navlun oranı olarak var-
saymakta, böylece rakamları piyasa 
değerinin birkaç katı üzerinde göste-
rebilmekteydi. Bankacılık sektörünün 
DCF yöntemini sıklıkla kullanıyor ol-
ması ve yöntemin geleneksel olarak 
kabul görmüş olması nedeniyle, ban-
kacılık sektörünün düzenleyen üst 
düzey kuruluşların bu problemi tespit 
etmeleri birkaç yıl almıştır. Gemi fiyat-
larının bu denli değişebildiğini sıradan 
bir bankacının ve denetleme kurulları-
nın tespit etmesi çok kolay olmamıştır 
ya da belkide bir süre bu duruma göz 
yumulmuştur. Dolayısıyla, DCF yönte-
minin kullanılabileceği yerler olduğu 
gibi son derece hassasiyet gerektirdi-
ğini burada iletelim.

Bir diğer değerleme yöntemi ise fir-
maların bilanço hesaplarında kullan-
dıkları sabit amortisman yöntemidir. 
Yani geminin ilk alım fiyatı, varsayılan 
ekonomik işletme ömrü boyunca, tah-
min edilen bir hurda fiyatı seviyesine 
kadar düzenli olarak azaltılarak, ara-
daki her bir dönem için bir muhasebe 
değeri (book value) elde edilmiş olur.

KÖŞE

 “PricewaterhouseCoopers (PwC) ve benzeri denetleme 
kuruluşlarının 2011-12 yılları itibariyle başlayan baskı-
ları sonrasında piyasa fiyatları göz önüne alınarak gemi 

değerleri revize edilmiş ve değer kaybı zararı (impair-
ment loss) olarak finansal kayıtlara girmiştir.

”
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Değerleme yöntemlerine giriş niteli-
ğindeki notlarımızın ardından, şimdi 
değerleme işlemine neden olan ticari 
ve adli durumları gözden geçirelim.

   Kredilendirme

En sık gözlemlenen değerleme nedeni, 
kredilendirme analizi ve kredi güven-
celerinin takibidir. Belirli bir kredinin 
müşteriye temin edilebilmesi için 
kredilendirme öncesi ihtiyaç duyulan 
değerleme, proje analizi açısından ki-
lit rol oynar. Kredilendirme sürecinde 
armatörler belirli güvenceler sunmak 
durumdadırlar ve minimum gemi de-
ğeri bunlardan biridir. Kredi sağlayan 
finansal kuruluş, geminin değerinin 
hiçbir zaman kalan borcun altına in-
memesini, hatta kalan borcun %120’si 
gibi bir seviyenin altına dahi inmesini 
istemeyebilir. Bunun gayet pratik bir 
gerekçesi vardır. Kredinin geri ödene-
memesi halinde bankaların ellerinde 
tuttukları rehin-haciz haklarının ras-
yonel olabilmesi için, gemi değerinin 
kalan borcu karşılama kapasitesi-
ne sahip olması gerekir. Bunu temin 
amacıyla gemi değeri belirli aralıklarla 
bağımsız şirketlerce hesaplanır. Bu 
değerleme şeklinde piyasa fiyatı veya 
piyasa fiyatını işaret eden algoritma-
lar tercih edilir.

    Sigorta Rayiç Bedeli Tayini

Gemi tekne-makine sigortaların-
da sigorta bedellerinin piyasa fiyatı 
ile takip edilmesi gerekir. Aksi tak-
dirde finans ve hukuk literatürün-
de ‘ahlaki tehlike’ (moral hazard) 

olarak tanımlanan problemle karşıla-
şılabilinir. Sigorta değeri piyasa fiyatı-
nın çok üzerinde olan bir geminin ar-
matörü, kredi borcu nedeniyle acilen 
satışa çıkarması gereken bu gemiyi, 
kasıtlı kazaya sebep vererek elde çı-
karma yoluna gidebilir ve sigortadan 
daha fazla gelir elde etmeyi umabilir. 
Dolayısıyla sigorta bedeli daima piya-
sa fiyatını takip etmelidir. Kimi gemi 
kazalarında ve gemi batıklarında bu 
türden şüpheler söz konusu olmak-
tadır.

    Muhasebe ve Finansal 
Raporlama

Muhasebe kayıtları açısından sabit 
amortisman yöntemiyle muhasebe 
değeri elde edilebilir. Ancak yukarıda 
ifade edildiği üzere bu yöntem kimi 
zaman kabul görmemektedir ve piya-
sa fiyatları ile zaman zaman değer ka-
librasyonuna ihtiyaç duyulmaktadır.

    Şirket Alımları, Halka Arz ve Bir-
leşmeler (Mergers & Acquisitions) 

Şirket alımları, halka arz ve birleşme 
gibi tekliflerde, hem potansiyel alıcı 
hemde satıcı firma değerini bilmek 
isteyecektir. Bu maksatla yapılmakta 
olan değerleme işlemleri biraz daha 
karmaşıktır. Zira yatırımcı firmanın 
sadece bugünkü değerini değil (fi-
lonun mevcut piyasa fiyatı), aynı za-
manda yakın gelecekteki değişimleri 
de dikkate alması gerekir. Piyasa kö-
tüye gidebileceği gibi toparlanma sü-
recine de girebilir. Her iki durum uzun 
vadeli gemi değerini (dolayısıyla firma 
değeri) piyasa fiyatından farklılaştı-
rır. Piyasa fiyatları ile DCF yöntemini 
harmanlayan bir yaklaşıma ihtiyaç 
olacaktır.

    Adli İnceleme ve Mahkeme 
Kararıyla Satış

Gemi değerleme adli inceleme ve dava 
konusu olarakta ihtiyaç duyulmak-
tadır. Dava konusuna göre bir değer-
leme ihtiyacı olmakla birlikte, piyasa 
fiyatı çoğu zaman tercih edilmektedir. 
Keza mahkeme kararıyla satış işlem-
lerinde de piyasa fiyatı dikkate alına-
caktır.

  Amerikan Kabotaj Kanunu ve 
Amerikan Bayraklı Gemiler

A.B.D. bayraklı gemilerin kendine 
mahsus bir değerleme dinamiği mev-
cuttur. Birçok ülkenin kabotaj ka-
nunlarından farklı olarak, Amerikan 
kabotaj kanunu Amerikan bayraklı ge-
milerin Amerikan tersanelerinde inşa 
edilmesini de şart koymaktadır. Ancak 
Amerikan tersaneleri aynı zamanda 
dünyanın en pahalı tersaneleri ola-
rakta bilinir. Kanun bir çeşit tersane-
cilik monopolü yaratmakta ve bundan 
dolayı yeni inşa fiyatları piyasa fiyatı-
nın 5-6 katı üzerindedir. Bir Aframax 
Tankerin piyasa fiyatı 30 milyon USD 
iken, aynı geminin Aker Philadelphia 
ve benzeri A.B.D. tersanelerinde inşa 
fiyatı 150 milyon USD olarak kayde-
dilmiştir. Bu yüzden A.B.D. bayraklı 
gemiler dünyanın en pahalı gemileri 
olarak bilinmektedir ve daima listenin 
başında yer alırlar. A.B.D. bayraklı ge-
milerin değerinin tespit edilmesinde, 
ikame fiyatının yani yeni inşa fiyatının 
referans alınması bu yüzden tercih 
edilmektedir. Bu gemilerin 40 yıldan 
uzun sürelerde hizmet verdiklerini ve 
bu konunun zaman zaman Amerikan 
kamuoyunda tartışma konusu oldu-
ğunu iletelim. Mevcut A.B.D. bayraklı 
ticari gemilerin ortalama yaşı, dünya 
filosunun 10 yıl kadar üzerindedir.

   Mükemmel Değerleme 
Yöntemi Yok

Görüldüğü üzere çeşitli maksatlara 
hizmet etmek üzere çeşitli değerle-
me yöntemleri kullanılıyor. Bu değer-
lenme yöntemlerinin hepsinin bazı 
kusurları ve eksikleri mevcuttur. Açık 
ve örtük çok çeşitli varsayımlar daima 
söz konusu olmaktadır. Herkese uyan 
bir değerleme yöntemi yerine, halen 
terzi usulu değerleme hizmetlerinin 
veriliyor olması, değerleme işleminde-
ki belirsizleri göstermesi açısından bir 
işarettir. Gemi değerleme hizmetlerin-
de standart arayışı daima olmakla bir-
likte, değişkenlerin çokluğu bu süreci 
zorlaştırmaktadır.

Niçin Değerleme Yapılıyor?
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Denizcilik endüstrisi, içerisinde bir-
çok tehdidi ve tehlikeyi barındıran ve 
neredeyse tüm operasyonlarının be-
lirli bir risk yönetimini gerektirdiği bir 
sektördür. İhtiva ettiği bu riskleri eli-
mine etmek için sektör, son 40 yılda 
yapısal ve teknolojik güvenilirliği art-
tırmaya odaklanmıştır. Bu bağlamda 
tekne, sevk ve idare sistemleri, seyir 
ve haberleşme cihazları ve yük elleç-
leme ekipmanlarında önemli tekno-
lojik ilerlemeler kaydetmiştir. (Rothb-
lum 2000). Bu çabaların neticesinde 
ekipman bazlı hatalar düşerken ma-
alesef personel hataları yerinde say-
mıştır. Örneğin EMSA 2016 yılı rapo-
runda, kazayı oluşturan faktörlerde 
ekipman ve bakım hatası yüzde 20 
seviyesinde kalırken, personel hata-
ları yüzde 62 seviyesi ile birincil se-
bep olma seviyesini korumuştur.

Peki, gemi işletenler olarak, bizim ya-
pısal ve personel kaynaklı hatalara 
karşı güncel tavrımız ne? Aslında na-
sıl olmalı?

Teknik problemleri yönetmek için ka-
litatif yöntemlerle hazırlanmış hata 
analizine yardımcı kılavuzlarımız ge-
milerimizde mevcuttur. Örneğin ana 
makine arızalarını, üreticinin hazırla-
dığı risk analizleri üzerine geliştiril-
miş, hata analizi bölümlerini kullana-
rak, kök sebeplerini çoklu ihtimalden 
bir veya birkaç sebebe indirgeyip 
doğru düzeltici faaliyeti uygulayabi-
liyoruz.

Ancak konu insan hatasına gelince, 
derinlemesine kök analizi yapılama-
yıp, genelde konu personel hatasına 
bağlanıp ya personel değiştirme yo-
luna ve/veya gemiye sirküler gönder-
meden ileri gidemiyoruz.

Hatalar, yanlışlıklar ve ihlallerin 
hepsinde farklı psikolojik ve içgü-
düsel öncül nedenler bulunabilir ve 
müdahale geliştirirken bunun dik-
kate alınması önemlidir. Örneğin;

ADNAN KEVEN
MCE Kargo Filo Müdürü

1987-1995 yıllarında Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu’ndaki eğitiminin akabinde 
Türk deniz ticaret filosunda 11 yıl görev yapmış ve 2007 senesinde MCE Kargo’da 
filo müdürü olarak görev almıştır. Southampton Solent üniversitesinde  gemi ope-
rasyonları dalında yüksek lisans öğrencisi olup halen eğitimine devam etmektedir.

prosedürlerin belirsiz olduğu veya 
bireyin görevi için gerekli becerilere 
sahip olmadığı durumlarda, sorumlu-
luklarını insanlarahatırlatarak, kural-
ların izlenmesini hatırlatan bir sirküler 
yayımlanması, tekrarlama ihtimalini
azaltmada etkisiz olacaktır. Halbuki 
risk yönetiminin ilk kuralı olan riski 
tanımlama ve değerlendirme ve daha 
sonrasında yönetme en doğru yakla-
şım metodudur. Riski tanımlamadan 
veya doğru değerlendirmeden atıla-
cak yönetimsel kararlar hatalı yakla-
şımlara da sebebiyet vermesi kuvvetle 
muhtemeldir. 

Frank E. Bird 1969 yılında 21 değişik 
sektör ve 297 farklı şirkette araştırdı-
ğı 1 milyon 753 bin 498 kaza üzerine 
ürettiği teoremine göre her 600 ramak 
kala kaza olan işletmede 1 ağır yara-
lanma 10 hafif yaralanma ve 30 maddi 
hasarlı kaza beklenmelidir. Dolayısıy-
la bu kaza ve özellikle kazaya yakın 
durumları doğru irdelemek ve doğru 
çözümler üretmek kazaları azaltmak 
adına yararlı olacaktır.

Peki personelimiz bu kazaları veya 
kazaya yakın durumları doğru bildi-
riyor mu? Yoksa işletmesi tarafından 
bir idari veya kanuni uygulama yapıla-
cağından endişe duyup gemide kader 
birliği yaptığına inandığı iş arkadaşla 
rını veya kendini koruma uğruna kök

sebep analizini imkânsız hale getire-
cek şekilde taraflı değerlendirmeler mi 
yapar?

Syamantak Bhattacharya (2009, 
S.66) özellikle kaza veya kazaya ya-
kın durumları raporlamanın iş kay-
bı korkusu nedeniyle nasıl perde-
lendiğinden literatürden ve 2 şirket 
20 müdür ve 67 gemi personeli ile 
yaptığı kalitatif çalışma ile örnekler 
vermiştir. Gemi personeli ve işlet-
me arasında sağlanamayan karşılık-
lı güvenin kazaları analizde negatif 
yönde nasıl katkıda bulunduğu ol-
dukça detaylı bir şekilde ele alınmış 
ve çözüm önerileri ileri sürülmüştür.

Havacılık endüstrisi benzer konu-
lar için “JUST CULTURE” davranış 
ve raporlama konseptini geliştir-
miştir. Benzeri kod 2017 başında 
denizciler için taslak olarak hazır-
lanmış olup bir kopyasını sigorta 
temsilcimiz vasıtasıyla incelen-
mek üzere tarafıma gönderilmiştir.

Fair M isimli taslak kod, özellikle in-
san hatalarına sebep olan kök ne-
denlerin doğru teşhisi ve tedavileri 
konularında adaleti sağlamak adına 
oldukça basit davranış çözümle-
me ve tedavi önerileri sunmakta.
Bu anlamda hatalar iki ayrı kategoride 
irdelenmiş

Kurallar neden ihlal ediliyor? 
Önlemek için ne yapılmalı?
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Rutin hata: 

Hatanın topluca fark edilmemesi veya 
ihmal edilmesi.

Örnek: bir gemide kimsenin kask kul-
lanmaması veya kimsenin bu konuda 
ikazda bulunmaması ve konunun nor-
mal davranış olarak kabul görmesi

İşletme/Gemi lehine yapılan 
hatalar: 

Kasıtlı olarak işletme lehine olabilece-
ği düşünülerek (zaman veya masraf-
tan tasarruf) yapılan hatalar.

Örnek; Verilen görevi zamanında bi-
tirebilmek için zaman veya masraf 
verici güvenlik prosedürlerini bypass 
etmek.

Düzeltici faaliyet: Hataya sebebiyet 
veren algısal ihtiyacı ortadan kaldır. 

Örneğin; zaman kısıtlamalarını daha 
gerçekçi ayarla. Gerçek koşullara uy-
mayan zaman pencereleri personel 
üzerinde baskı yaratabilir. Kabul edi-
lebilecek ve edilemeyecek davranışla-
rı ayır. Güvenlik politikalarıyla çelişen 
uygulamalar için hayır demesini öğret.  

Kişisel kazanç için yapılan 
hatalar: 

Yapılan hata nedeniyle kişisel fayda 
beklenen hatalar. Mesela işi erken bi-
tirip özel programına zamanında uy-
mak için yapılan prosedür ihlalleri.

Örnek: Liman iznine erken çıkmak 
adına çalışma süresini kısaltmak için 
yapılan güvenlik ihlalleri. Veya işi za-
manından önce bitirip amirinden övgü 
almak adına yapılan ihlaller.

Umursamazlık: 

Yaptığı hareketin başkalarına zarar 
vereceğini düşünmeden kuralların ih-
lal edilmesidir.

Mesela alkollü vasıta kullanma, vardi-
yaya alkollü gelme.

Hatalı davranış: 

Eylem planı tamamen uygun olabilir, 
ancak eylem kendisi plana göre git-
mez. Unutma, yetenek kaybı, dalgınlık 
veya yorgunluk gibi tetikleyici faktör-
ler bu davranış kapsamında tanımla-
nabilir.

Örneğin; monitörler üzerindeki verileri 
yanlış okuma veya elektrik sisteminde 
yanlış sigortayı çekme gibi.
 
Düzeltici faaliyet: Hataya sebep olan 
davranışın açık bir şekilde raporlan-
ması cesaretlendirilmeli ve davranış 
hatası izale edilmelidir. Yetenek kaybı 
var ise yetenek tekrar kazandırılmak 
için eğitim verilmeli, personelin iş far-
kındalığı arttırılmalı, aşırı rutine girmiş 
personeli rotasyona sokmalı veya izi-
ne çıkarmalıyız.

Yanlış Davranış: 

Eylem planı yanlış prosedürün uygu-
lanması veya prosedürün hatalı uygu-
lanması nedeniyle oluşur.

Örnek; bir önceki gemideki doğru 
uygulanan prosedürün yeni ve farklı 
gemide ezbere aynı şekilde uygulan-
ması.

Düzeltici faaliyet : Gemideki prose-
dürlerin doğru olduğundan emin olun 
ve/veya personelin kullanılan prose-
dürlere vakıf olduğundan emin olun. 
Hataları raporlama hususunda perso-
neli cesaretlendirin. 

Karşılaşılan durum nedeniyle 
yapılan prosedür hatalar: 

Prosedür ihlalinin görevi bitirmenin 
tek yol olarak düşünüldüğü durumlar.

Örnek; Kesme taşının muhafazasının, 
kesilecek bölgeye daha rahat müda-
hale için çıkarılması veya bozuk ve 
çalışmayan ekipman yerine zaman 
baskısı nedeniyle farklı ve uygunsuz 
ekipman kullanılması.

Düzeltici faaliyet: İdari disiplin prose-
dürü uygula.

Sabotaj: 

Kasıtlı olarak sonucunu bile bile kötü 
niyetle zarar vermek.

Örnek: bilgisayarlara bile bile virüs 
bulaştırmak, yükü kasıtlı ıslatmak.  

Düzeltici faaliyet: İdari disiplin prose-
dürü uygula ve hukuki işlem başlat.

Konvansiyonel düşünce pratiğimiz 
olan “her kötü işin başında kötü per-
sonel vardır” düşüncemizi daha or-
ganizasyon temelli, yani “kötü işlerde 
kötü organizasyonel faktörler vardır” 
düşüncesine dönüştürebilmemiz (RE-
ASON, J., 1997), insanlar yerine or-
ganizasyonları risk algı merkezimize 
koyacak şekilde değişim ve dönüşüm 
uygulamamız riskleri doğru yönetme-
mize yardımcı olabilir.
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Uzun zaman önce farkedildi ki başarılı 
şirketlerde farkı yaratan içerideki eki-
bin donanımıdır. Rekabet üstünlüğü 
sağlamak için son teknolojiyi kullan-
mak, güçlü hissedarlara sahip olmak 
yetmiyor. Her alandaki çalışanın aklı-
nı, fikrini, kuvvetini ve kalbini işe ver-
mesi önemli. Daha da önemlisi yete-
nekli çalışanlara sahip olmak. 

Günümüzde genel bir işsizlikten bah-
sedilse de hepimiz biliyoruz ki, nite-
likli, yetkin çalışanların sayısı o kadar 
da fazla değil. Bu durum son yıllarda 
bütün insan kaynakları süreçlerini et-
kiledi.

Eskiden sadece iş ilanına gelen öz-
geçmişleri inceleyen İnsan Kaynak-
ları, şimdi gerilla savaşlarının içinde. 
Herkes bir avuç iyi adamı kendi şirke-
tine çekmeye çalışıyor. 

Türk şirketlerinin üzerinden bir tsuna-
mi geçmek üzere. Teknoloji, iletişim-
de, bilgi kullanma, iş yapmada son 
hızla gelen yeni teknoloji dünyası çok 
şeyi değiştirecek. Bizim yerimize dü-
şünebilen, bize öneriler getiren akıllı 
cihazlar, birbirleriyle haberleşen ma-
kineler sayesinde hayat kolaylaşacak. 
Bu dönüşüm beraberinde genç çalı-
şanlara olan ihtiyaç artırıyor. Neden 
peki?

İş hayatında kademeleri tırmanan 35 
yaş altı Y nesli ve yeni stajyerlerimiz 
Z nesli fark yaratıyor ve yaratmaya 
devam edecek. Hızlı, farklı ve teknoloji 

odaklı olmaları özelliklerinden sade-
ce birkaç tanesi. Y ve Z nesli birbirle-
rinden oldukça farklı olsalar da ortak 
özellikleri yenilikleri kolay uygulama-
ları. Teknolojinin içinde büyümüş ol-
duklarından pratiklikleri yüksek.

İster sevinin ister üzülün; deneyim işi 
tersine dönüyor. Eskiden yılların ver-
diği deneyim kıymetliydi. 20 yıllık tec-
rübeli ustaların itibarı büyüktü. Bir işi 
iyi yapabilmek için yıllarını vermen ge-
rekirdi. Oysa şimdi kolayca öğrenme-
leri ve teknolojiyle iç içe olmaları sa-
yesinde gençlerin deneyimi öne çıktı. 
Şirketler, gençlerden daha hızlı yarar-
lanmanın yollarını arıyor. Yöneticiler, 
genç çalışanlardan danışmanlık alı-
yor. Gençler kendilerinden çok büyük-
lere yol gösteriyor, günümüzde gerekli 
olan yeni bakış açıları kazandırıyor ve 
teknoloji kullanabilmeyi öğretiyor. Bu 
uygulama ‘tersine mentorluk’ olarak

giderek daha fazla sektörde kabul gö-
rüyor. 

Hal böyleyken bu yetenekli gençlerin 
şirketinizi seçmeleri de önem kaza-
nıyor. Neden size gelsinler? Onları 
çekecek bir atmosfer şirkette mevcut 
mu? Bir yandan modernleşmek iste-
yip diğer taraftan hala katı kurallar mı 
uyguluyorsunuz? Sıkıcı prosedürler, 
sessiz iş ortamınız mı var? Eğlence 
anlayışınız ayda bir doğum günü pas-
taları kesip kutlama yapmaktan ibaret 
mi? İşe giren gençlerin fikrini sora-
cağınıza bir köşede oturup büyükleri 
dinlemelerini mi seviyorsunuz? Sizin 
gibi konuşmalarını, düşünmelerini mi 
bekliyorsunuz?  O zaman gençlerden 
gelen bahar rüzgarlarına şirketinizin 
kapıları kapalı demektir. 

Sıkıcıysan 
gençler gelmez!

KÖŞE

Binnur Zaimler
ISO Baş Denetçisi

Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra İTÜ 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 & Spencer 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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Ali Tevfik Çakır
Omni Sigorta Brokeri

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.

Tatile çıkıyoruz! 
Ailece yaz planlarının yapılmaya baş-
landığı şu günlerde herhalde aile içi 
sohbetlerin hatta çatışmaların geç-
mediği bir hane yoktur. Nereye git-
meli? Ne kadar harcama yaparsak 
önümüzdeki yıl çocukların okul pa-
rasını öderiz? Çocukların rahat ede-
cekleri yerler neresi? Ve bunun gibi 
birçok soruya cevaplar aranıyordur.  

Çakır ailesi olarak bundan dört yıl 
önce oğlumuz ‘’ Ben artık yazlık eve 
gitmek istemiyorum. Siz gidin. Ben 
İstanbul’da kalacağım’’ dediğinde, 
ebeveyn olarak yazlık veya devre mülk 
veya her sene gidilen yer ve ortamdan, 
aynı sorunları yaşamaktan, çağrılma-
dık diye akraba ve dost kaybetmek-
ten, sabahtan akşama kadar yemek 
yapmaktan, çocukların peşinde koş-
maktan kurtulduğumuzu anladık. 

Daha sonra aile meclisi olarak de-
mokratik bir oylama ile yazlığı ve 
arabayı satmaya, elde edeceğimiz 
gelir ve her yıl bunlar için yaptığımız 
masrafları da havuza koymak sure-
tiyle ilkbahar ve sonbaharda yurt içi 
kültürel turlarına, yazları ise komşu 
Yunanistan’da tatilimizi geçirmeye 
karar verdik. Çocuklarımızın 16 yaş 
sendromu nedeniyle her gittiğimiz 
yerde daha bir saati geçmeden ‘’ben 
buradan bir şey anlamadım İstanbul’a 
döneceğim’’ kararlarına karşın, ‘’sen 
bilirsin’’ demeyi öğrenip, eşimle bir-
likte tatillerimize huzurlu bir şekilde 
geçirmeye başladık. Sevdiklerimizin 
ve kendi sağlığımızın el verdiği süre

gezdiğimiz yerlere ben daha önceleri 
en az iki veya üç kere gitmeme rağ-
men, meğerse hiçbir şey görmüyor 
ve hiçbir kültürel kazanım elde etmi-
yormuşum bunu da anlamış oldum.   

Üç yıl önce Ekim ayında Kalimnos 
adasında mağara tırmanışı festivalin-
de tanıştığımız 68 yaşındaki Aapeli’in 
eşi kaptan Nicholas, eskiden Thena-
maris şirketinde kendi tonajına uygun 
(yaklaşık 120 kilo ve 1.95 boyunda ve 
78 yaşında)  tankerlerde zabitlikten 
süvariliğe yükselmiş ve daha sonra 
karada hizmetlerine devam etmiş bir 
kişi.   60 yaşında emekli olduğunda 
Telendos’a yerleşip, Kalimnos – Te-
lendos arası çalışan dolmuş motorla-
rından birkaçının sahibi olmuş. 

ce devam edeceğimizi ümit ediyoruz. 
Gezi ve tatillerimizde, dört beş yıldızlı 
açık büfe servis veren otellerden ziya-
de daha ekonomik olan pansiyon veya 
en fazla iki yıldızlı otellerde konakla-
mayı tercih etme konusunda da hem 
fikri olduk. Böylelikle havuzda biriken 
para ile en az beş altı yılda hedef-
lerimize ulaşabiliriz diye düşündük.

Hayatımdaki diğer bir olumlu gelişme 
ise, tüm gezi ve tatil programlarının 
organizasyonunu eşime devretmek 
oldu. Eşimin, karar verilen yer ile ilgili 
en az üç aylık bir araştırmasına ve de-
ğerlendirmesine müteakip, yolculuğa 
çıkıyoruz artık.  Kısaca risk analizleri 
yapmak, artık benim sorumluğumdan 
çıkıp eşime geçmiş oldu. Her ne kadar 
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Eşine de mağara tırmanışları ile ilgili 
bir eğitim merkezi açmış. Geçen se-
neler içinde tavlada her yenildiğimde, 
12 adalar konusunda ağzıma geleni 
söyleyip kavga çıkarmam dışında iyi 
arkadaş olduk.   Telendos adasının 
reklamını yapmayacağım, ancak yak-
laşık 50 hanelik, hiçbir tekerlekli aracın 
bulunmadığı, 30 metreden dalgaların 
çakıl taşlarını dövdüğünde çıkardığı 
‘’hışırtı’’ sesini duyabilecek bir or-
tam.  Yaş 60’ı geçtiğinde para sesin-
den çok, doğanın ve yaşamın bizlere 
sunduğu sesleri dinlemek daha huzur 
veriyor.  Bazılarına göre çok monoton 
bazılarına göre beynini yükleme önce-
si ballast basmaya uygun bir ortam. 

Sabah saat altı civarı süvari bey ile 
adanın etrafında yürüyüşe çıkıyor ve 
bu arada da Kalimnos’tan güneşin 
doğuşunu seyrediyoruz. Birden, ’dün 
akşam denizcilikteki olumsuz geliş-
melerden bahsediyorduk ya ‘’ diyor 
bana ve .... , Süvari bey her ne kadar 
Pire’de bulunmamasına rağmen eski 
çalıştığı firmadaki arkadaşlarının yaz 
aylarında kendisini ziyaret edip, sek-
tördeki gelişmeleri dinleyip bir şekilde 
güncel gelişmelerden kopmadığını 
veya kopamadığını anlıyorum. 

“Yaşanan krizi Türk armatörlerinin 
sorunu olarak sınırlayamazsın”  diye 
sözlerine başlıyor. Yunanlı Armatörler 
de etkilendi. 

deniz sigorta ile ilgili primlerindeki ar-
tışlar. Kısaca, fütursuz harcamalar ve 
güzel günlerin hiç bitmeyecek düşün-
cesi ile hareket edilen bir süreç.

O tarihlerde hiçbirimiz navlunlardaki 
çıkışın nedenlerini araştırmadığımız 
gibi muhtemel bir krizin yaşanabile-
ceği ihtimali ile ilgili risk analizleri de 
yapmadık veya yapmaya gerek duy-
madık.

Kriz aniden geldi ve bizleri hazırlıksız 
bir şekilde yakaladı. Gerçek şu ki, ‘’Ba-
lon patladı’’ ve içindeki hava ilk baş-
ta hafif bir esinti verdi sonra fırtınaya 
dönüştü. Kim derdi ki balondaki hava 
ilerde ‘’0’’ kuvvetinden ‘’9’’ kuvvetine 
fırtınaya dönüşeceğini. Maalesef oldu 
işte.  

Camiamızda bu fırtınanın geçici bir 
durum olduğu bile konuşuldu. 

Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay de-
ğil, 2008’den 2017’ye kadar süre  güç-
lenen bir fırtınaya dönüştü.

Şayet denizcilik kuruluşunda özellikle 
kara ve deniz organizasyonu sağlam 
olur ise krizleri en az hasarlarla atla-
tırsın. Ayrıca, sektörle ilintili kurum ve 
kuruluşların (SOLAS, IMO gibi) ve EU 
kararlarını takip etmeniz gerekliğin-
den bahsediyor. Tam 2 yıl önce bana 
sera gazları salınımı ile ilgili MRV 
(Monitoring, Reporting, Verification) 
EU yaptırımlardan bahsetti. Yunanlı 
armatörlerin her türlü hazırlıkları ta-
mamladıklarını söyledi. Şayet işlet-
meni güncel gelişmelere paralel ha-
reket ettirmezsen her zaman ticarette 
eksi başlarsın.

Sektörümüzde özellikle 1990’lı yılların 
ikinci yarısında navlunlarda yaşanan 
‘’balon dönemi’’ndeki işletme gider-
lerindeki rahatlık ve bolluğu hepimiz 
çok iyi hatırlıyoruz. Deniz ve kara per-
soneli maaşlarındaki artışlar, gemile-
re yapılan ve yapılması gerekli bakım 
tutumlardaki kontrolsüz harcamalar, 
müstehlik malzeme, yedek parça ve 
kumanya ikmallerindeki takipsizlik, 
sorgusuz ve hesapsız servis ücretleri, 

“ Hiçbirimiz navlunlardaki çıkışın 
nedenlerini araştırmadığımız gibi muhtemel bir 

krizin yaşanabileceği ihtimali ile ilgili risk 
analizleri de yapmadık veya yapmaya 

gerek duymadık.”
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Bazı olumsuzlukları kabul etmenin 
zor olduğu veya kabul etmek için 
yaşamak gerektiği gibi, 2008 yılında 
kendini hissettiren fırtınaya girmiş ol-
duk. Bu fırtınadan çıkmak için ilk önce 
rotayı değiştirelim ki ‘’mevcudiyeti-
mizi koruyalım’’ diye stratejiler geliş-
tirdik.   “Daha sonra da hangi limana 
sığınıp hayatta kalalım’’ sorularına 
cevaplar aramaya başladık. Can ve 
mal emniyeti açısından gerektiğinde 
yükten kurtulmak gerekir dedik. Per-
sonelde kısıtlamalara, sabit kur uy-
gulamalarına, bayrak değişimlerine 
gittik. En kötüsü ise gemilerin bakım 
ve tutumlarını ertelemek zorunda kal-
dık. Yedek parçalarda OEM yerine imi-
tasyon temini tercihlerine gittik. Klas 
müesseselerinden uzatmalar aldık.

Armatörlerimizin birçoğu bu krizden 
etkilendi ve sektörde varlıklarını ida-
me ettirmek için yapılarına göre stra-
tejiler geliştirdiler. ‘Cold’’ veya ‘’Hot’’ 
‘’laid up’’, kiracıların tekliflerine uymak 
suretiyle düşük navlunlarla sadece 
‘’pervane dönsün’’ mantığı ile hareket 
etmeler.   Yeni gemi inşalarda ise ta-
leplerin ertelendiği hatta depozitola-
rın yakılmasına kadar varan kayıplar. 

şun, 2017-2018 dönemi P&I ve H+M 
yenilemelerinde armatörlerimiz ve 
gemileri için ciddi indirimler temin 
edildiğini yakinen yaşayan biriyim.    

Deniz sigorta broker kuruluşu ola-
rak  2015-2016, 2016-2017 ve 2017-
2018 dönemleri için gemi adedinde 
artış sağlamış olmasına rağmen, prim-
lerde yapılan indirimler nedeniyle prim 
artışı aynı oranda olmamıştır. Gemi 
adedi yıl bazında yüzde 30 – yüzde 40 
artarken,  prim artışları sadece yüzde 
1 veya yüzde 2 dolaylarında kalmıştır.    

Armatörlerimizin yaşadıkları ve hala 
daha devam eden sorunlarını, yurt içi 
ve yurt dışı deniz sigortacılarına akta-
rılması neticesi olumlu neticeler alın-
masındaki liderliğimiz, bir şekilde aynı 
hizmeti sunan meslektaşlarımızın da 
aynı yöntemi takip etmesine neden 
oldu.  

Deniz işletme giderlerinde tasar-
ruf kapasımda çalışmalarda sigorta 
primleri konusundaki iyileştirmelerin 
sağlanması memnuniyet verici bir ge-
lişmedir.

Türk tersanelerinde yeni inşa gemi 
iptalleri. Tersanecilikte durağan dö-
nemden normal döneme geçmek için 
en az üç veya dört ayın gerekliği çok iyi 
bilinmektedir.   Bu durumları yaşadık. 

Bu tür kriz yönetiminde ele alınan di-
ğer bir yol ise ‘’işletme giderlerinde 
tasarruf’’.  

Bu konuda katıldığım çalıştaylarda, 
işletme giderlerinde kısıtlamaların 
hangi konularda mümkün olduğu 
veya olamadığı, bunun gemi tipi, to-
najı, çalıştığı sefer sahası, kiracılar 
gibi konuları ile dikkate alınmak sure-
tiyle görüş ve düşünceler beyan edildi. 
   
Bu bağlamdaki çalıştaylarda arma-
tör ve gemilerine sektörde lojistik 
destek veren firmalar nezdinde gö-
rüşlerin  alınması ve komisyonla-
rın kurulması gerekliliği ele alındi.  

Camiamıza lojistik hizmet veren bir 
taraf olan deniz sigortaları konu-
sunda işletme tasarruf konusunda 
hizmet verdiğim ve özellikle deniz 
sigortaları konularında Türkiye’de li-
der bir durumda bulunan bir kurulu
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Deniz sigortalarında Aralık 2016 ve 
Şubat 2017 de yaşanan bahar ha-
vasının önümüzdeki yenileme döne-
minde/lerinde sürmesi her ne kadar 
bizlerin arzusu olamamasına karşın, 
Londra ofisimizden alınan market de-
ğerlendirmelerinden edindiğimiz inti-
ba ise,  sigortacıların 2017-2018 için 
iyimser yaklaşımlarını 2018-2019 dö-
neminde devam ettirmesi konusunda 
ciddi şüpheleri bulunduğu şeklindedir.

Bunun başlıca nedenlerini aşağıdaki 
faktörlere bağlamak mümkündür.

    Gemi değerlerindeki düşüşlerin son 
günlerde belli bir noktada durulması. 
Bu özellikle kuru yük gemileri için ge-
çerli bir gözlem.

   Gemi primlerinde her yıl yüzde 10 – 
yüzde 15’e varan indirimler. Diyelim 5 
yıl önce 100 USD ödüyor ve her sene 

yüzde 15 indirimle 6 yıl sonra USD 37 
ödenmektedir. Sonuç olarak primlerin 
“rock bottom” dediğimiz kabul edile-
bilir en düşük düzeye ulaşmış olması.
  
   Sigorta şirketlerinde ofis giderleri, 

kiralar,  onarım maliyetleri, maaşlar, 
kurumlar vergisi gibi sabit masrafların 
düşmeyip aksine artmaya devam et-
mesi. Diğer bir değişle maliyet taba-
nındaki yükselmeler. 

    Tekne ve Makine sigortaları ve P&I 
sigortacıların sigortalılara diğer sigor-
ta ürünlerinden daha fazla iadelerin 
yapılması. Toplanan primlere oranla 
hasarlarda ayni düşüşlerin yaşanma-
ması.

  Sermaye sağlayıcıların temelde zor-
lanıyor olması ve kapasitelerini diğer 
sigorta ürünlerine yönlendirilmesi. 

Bu durum sadece Lloyd’s a özgü bir 
şey olmayıp, İtalya ve Fransa market-
leri de aynı durumlar geçerlidir. 

Türkiye’de kısa dönem, orta dönem 
ve uzun dönem plan ve program yap-
manın çok zor olduğu bilincindeyim. 
Günlük, hatta saatlik kararların alın-
ması gerektiği bir coğrafyada bulun-
maktayız.

Armatörlerimizin olumsuzluk ve mağ-
duriyeti bir sır gibi saklamak yerine 
sektördeki diğer oyuncular ile  payla-
şılmasının sektöre ciddi yararlar sağ-
layacağı düşüncesindeyim.
     
Sevdiklerinizle iyi bir yaz tatili dilerim.

“Armatörlerimizin 
olumsuzluk ve mağduriyeti 
bir sır gibi saklamak yerine 

sektördeki diğer oyuncular ile  
paylaşmasının sektöre ciddi

yararlar sağlayacak. ” 
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KOSTER PAZAR RAPORU &
DEĞERLENDİRMELER

Engin Koçak
ISTFIX Araştırma Müdürü

ISTFIX Bileşik Endeksi, yaz ve Ramazan ayına doğru inişe geçmişti. Haziran başıyla beraber ise hemen her 
bölgedeki yavaşlamadan ötürü sert düşüşler görüldü. 
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1)Tahıl & Diğer Tarım Ürünleri

 

2) Çelik & Hurda

 

ISTFIX

Amerika Birleşik Devletleri Federal 
Rezerv Bankası (Fed)’in Mart ayından 
sonra Haziran’da da büyük ihtimalle 
faiz arttırması bekleniyor. Fakat bu 
durumun gelişmekte olan piyasalara 
etkisi giderek azalmakta. Amerikan 
Doları önümüzdeki dönemde değer 
kazanabilecek olsa da emtia fiyatla-
rında eski etkisi olmayacak gibi du-
ruyor.

Avrupa’da imalat ve ekonomi topar-
lanmayı geride bırakarak kalkınmaya 
doğru geçmekte olabilir. İmalat sana-
yi Almanya liderliğinde büyük bir ivme 
kazanmakta. Çin’de ise ekonomide 
yavaşlama riski halen ciddi biçimde 
masada.

  2017 yılında Fas, 10,2 milyon ton 
tahıl hasadı gerçekleştirmeyi hedefli-
yor. Bu miktar 2016/2017 sezonunda 
gerçekleşen 3,35 milyon tonluk üreti-
min neredeyse üç katına denk geliyor. 
Dolayısıyla gelecek sezon Fas’ın ta-
hıl ithalatlarının kayda değer şekilde 
azalması beklenebilir.

 Bir başka MENA ülkesi Tunus’tan 
da benzer açıklama geldi. Ülke bu yıl-
ki tahıl hasadının yüzde 38 oranında 
artışla 1,78 milyon tona çıkabileceğini 
belirtti. 

  Avrupa Komisyonu tarafından ya-
yınlanan son güncellemelere göre, 
birliğin 2016 yılı toplamında 134,5 
milyon ton olan yumuşak buğday üre-
timinin 2017 yılında 142 milyon tona 
çıkması bekleniyor. Komisyon ihracat 
tahminlerinin sırasıyla 24 ve 29 milyon 
ton seviyesinde olduğunu açıkladı. 

 Avrupa Birliği’nin en büyük mısır 
üreticisi konumundaki Fransa’nın 
25 yılın en düşük mısır hasadını ger-
çekleştirebileceği belirtildi. Nitekim 
çiftçilerin diğer ürünlere yönelmesi 
nedeniyle ekili arazilerin yüzde 2,4 
oranında düşüş̧ kaydettiği belirtildi. 

  Türkiye ile Rusya’nın (domates hariç) 
tüm konulardaki anlaşmazlıkları çöz-
mesinin ardından Rusların, Türkiye’ye 
buğday sevkiyatını sürdürmesi bek-
leniyordu. Her ne kadar iki taraf krizi 
aşmak için gayret gösterse de yeni 
hasadın beklendiği döneme girilme-
siyle iki ülke arasındaki buğday tica-
reti Haziran ayına yavaş bir giriş yaptı.

  Türkiye’nin kangal çelik ihracatları 
2017 yılının birinci çeyrek döneminde 
yüzde 90’a yakın oranda artış kaydetti. 
Sözü geçen dönemde ihracat 420.000 
tonu buldu. 60.000 ton alım yapan 
İsrail, ülkenin en büyük alıcısı oldu.

  Diğer yandan Türkiye’nin slab it-
halatları ilk çeyrekte yüzde 23,3 
oranında artış kaydetti. Sadece 
Mart ayında ülke 275.000 ton slab 
ithal etti. Bu miktar bir önceki yı-
lın aynı ayında ithal edilen miktarın 
neredeyse iki katına denk geliyor.

  Türkiye yerel inşaat çeliği paza-
rının güçlendiği gitgide daha çok 
dile getirilirken ve ve fiyatlarda hız-
lı yükseliş dikkati çekerken bazı 
grupların, inşaat çeliği ithalatına 
izin verilmesi için hükümete bas-
kı yapabileceği konuşuluyordu. 

  Ukrayna’nın çelik üretimi sekte-
ye uğramaya devam ediyor. Nisan 
ayında ülkenin yassı çelik üretimi 
yüzde 30 oranında gerileyerek 1,4 
milyon tona inerken aynı dönemde-
ki ham çelik ile dökme demir üretimi 
yüzde 27 oranında düşüş kaydetti. 

  Rus tarım analiz kuruluşu SovE-
con 2017-18 hasat dönemine yönelik 
buğday üretim tahminini 69 milyon-
dan 70,4 milyona yükseltti. Her ne 
kadar Rusya bir önceki hasat döne-
minde 72,3 milyon ton buğday hasat 
etmiş olsa da 2017 yılı için tahmin 
edilen rakamın da iyi bir performansa 
işaret ettiği söylenebilir.

  Mayıs ortası itibariyle Kazakistan’ın 
tahıl ihracatları, 7 milyon tonu aşsa da 
geçen sen aynı dönemdeki 7.4 milyon 
tonun altında kaldı. Kazakistan 2016-
2017 hasat döneminde 9 milyon ton 
ihracat yaparak bir önceki dönemde 
elde ettiği 8,4 milyon tonluk potansi-
yeli geliştirmek istiyor. 

  2016-2017 sezonu itibariyle Ukray-
na’nın tahıl ihracatları 40 milyon tonu 
geçmiş bulunuyor. Mayıs ayının sonu 
itibariyle gerçekleşen ihracat mikta-
rının, bir önceki yılın aynı döneminde 
gerçekleşen ihracat miktarını da aştı-
ğı raporlandı.

   Öte yandan Ukrayna’nın 2017 yılına 
yönelik mısır ekimlerinin neredeyse 
tamamladığı raporlandı. Mayıs ortası 
itibariyle ülkedeki ekim alanının yüz-
de 2 sapma ihtimali ile bir önceki yıl 
ile aşağı yukarı aynı seviyede olduğu 
tahmin ediliyor. Fakat FAO tarafından 
yayınlanan bilgi, ülkenin mısır ihraca-
tının bir önceki yıla göre yüzde 10 ora-
nında gerileyebileceğine işaret ediyor. 

  İstatistiklere göre Mısır hükümeti, 
Nisan ve Mayıs aylarında yerel olarak 
2,3 milyon ton buğday alımı gerçek-
leştirdi. Ülkenin yine son iki aydaki 
buğday alımı ise 2,4 milyon tonu aştı. 
Mısır, bu yıl toplamında yerel kaynak-
lardan 4 milyon ton buğday tedarik 
ederken 5,6 milyon ton buğday ithalatı 
gerçekleştirmeyi planlıyor.

NİSAN - MAYIS AYI EKONOMİ 
VE EMTİA HABERLERİ 
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Ülkedeki limanlardan ihraç edi-
len çelik ürün miktarının ise Nisan 
ayında, bir önceki yılın aynı ayına 
kıyasla yüzde 51 oranında gerileye-
rek 700.000 tona indiği raporlandı.

  Cezayir’in çelik ithalatları ile ilgili 
henüz bir gelişme yaşanmadı. Güney 
Avrupa uzun çelik fiyatları aşağı yön-
lü hareketini sürdürürken ihracatçılar 
2017 yılına yönelik ithalat kotası ile 
lisansların belirlenmesi için hala bek-
liyor.

NAVLUNLAR
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3) Diğer

 

4) Petrol

 

toplam 4 milyon ton ile Suriye, Birleşik 
Devletler, Libya, İsrail ve Yemen oldu-
ğu belirtildi. Dahası Türkiye, Birleşik 
Devletler ile Batı Afrika’ya toplam 3,7 
milyon ton cüruf ihraç etti. Veriler, 
2015 yılında çimeto ve klinker için sı-
rasıyla 7,4 milyon ton ve 3,05 milyon 
ton seviyesinde gerçekleşen ihracat-
ların artış gösterdiğini ortaya koydu.

  Rusya Enerji Bakanlığı’na göre, ülke-
nin kömür ihracatları yılın ilk üç ayın-
da yüzde 17 oranında artarak 43,6 
milyon ton seviyesine yükseldi.  Aynı 
dönemde Rusya’nın toplam kömür 
üretimi 100 milyon tona ulaştı. Rusya 
ile komşu ülkeleri arasındaki gergin-
liğe rağmen 2017 yılının ilk 4 ayında 
Rostov limanın elleçleme hacmi yüz-
de 13,2 artışla 4,3 milyon tona ulaştı.

 Türk Çimento Üreticileri Birliği’ne 
göre, ülkenin çimento sevkiyatla-
rı 2016 yılında 7,6 milyon ton se-
viyesinde gerçekleşti. En yüksek 
alım gerçekleştiren ilk 5 ülkenin

   Petrol fiyatları 2017’nin ilk üç ayında 
geçen yılın kapanışı olan 50-55 dolar/
varil bandında hareket ettikten Mart 
ile beraber sert biçimde 50 dolar/
varil seviyesine gerilemişti. Nisan ve 
Mayıs ayında da yatay ve aşağı yönlü 
hareket eden petrol Haziran ayı başın-
da 50 dolar/varil’in altına gerilemişti.

  Kuru yüklerdeki artışın büyük bir 
kısmı yüzde 19 oranında artan buğ-
day sevkiyatları ile kömür ve kok ih-
racatlarından geldi. Bu durum limbo 
sevkiyatlarında yaşanan artışın ya 
da Türkiye ile buzların erimesi sonra-
sında canlanan kömür ihracatlarının 
yansıması olabilir.
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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.
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  Karadeniz ve Akdeniz’de koster 
navlunları Nisan ayı ortasından son-
ra momentumunu kaybetti ve Mayıs 
ayıyla beraber hızlı bir düşüş kay-
detti. Yaz aylarının başında olun-
ması, Ramazan ayının başlaması ve 
Avrupa’da Türkiye de dahil olmak 
üzere pek çok ülkede seçimlerden ve 
Brexit’ten ötürü ticaretin bekle/gör 
duruşuna geçmesiyle yavaşlama-
sı bu düşüşte birer etken sayılabilir. 

Yine de Avrupa’da ve Doğu Akde-
niz’de imalatın hızlanıyor oluşu, 
bölgede büyüme potansiyelinin art-
ması, ekonomik bir kriz çıkmazsa, 
navlunların yaz sonunda hızlı bir artış 
gösterebileceğinin ipucunu veriyor.

  Baltık, Kuzeybatı Avrupa ve “Conti-
nent” tabir edilen bölgede Amerikan 
seçimlerinden sonra görülen ve yaz 
bahar aylarına kadar ivmesini koruyan 

navlun artışları yaz ile beraber doğal 
olarak düşmeye başladı. Navlun-
lar hali hazırda Noel öncesi artıştan 
sonra gelen Ocak sonu düzeltmesine 
benzer bir hareket yapıyor. Yaz boyun-
ca bu seviyenin de altına inmesi bek-
lense de bilhassa Almanya, Hollanda, 
Belçika, Avusturya gibi Kuzey Avrupa 
ülkelerinde görülen ivme, navlunların 
çok düşmesine müsaade etmeyebilir.
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Nisan ve Mayıs aylarında rapor edilen 
gemi satışlarında:
  
   Ağır yük gemisi “HHL Volga” (12.750 

dwt, 2007 Çin inşası, GL klaslı, 2 x 150 
ton kreynli) 4,5 milyon dolara Alman 
alıcılara satıldı.

  Kızkardeşler “Lady Gaia” ve “Lady 
Gloria” (8.150 dwt, 2000 Polonya in-
şası, RINA klas, 2 x 80 ton kreynli) be-
heri 1,5 milyon dolara tekabül edecek 
şekilde blok satışla 3 milyon dolara 
Rumen alıcılara satıldı.

  “Szafir” (9.600 dwt, 1992 Japon in-
şası, LR klaslı, 2 x 50 ton kreyn) açık-
lanmayan alıcılara tahmin edildiği ka-
darıyla 1.6 milyon dolara satıldı. 

  Konteyner kapasitesi de olduğu 
anlaşılan “Maple Ingrid” (12.000 dwt, 
2005 Japon inşası, NK klaslı, 2 x 30 
ton kreyn) 3,9 milyon dolara satıldı.

  Aero Star (12.151 dwt, 2008 Japon 
inşa, NK klaslı, 2 X 30 ton kreyn) 4,7 
milyon dolara Çinli alıcılara satıldı.

  Maple Ingrid (12.024 dwt, 2005 Ja-
pon inşa, NK klaslı, 2 X 30 ton kreyn) 
ise 3.9 milyon dolara alıcı buldu.

Gemi yakıt fiyatları Nisan ve Ma-
yıs aylarında petrol fiyatlarının 50 
dolar/varil altına doğru seyretmesi 
sayesinde yatay veya aşağı yönlü 
seyretti. 

  Son olarak bir satış olarak değer-
lendirilmese de geçtiğimiz ay 9.200 
dwt’lik iki kızkardeşin (2001-2002 
Türk inşası, BV klaslı, kutu tip ambarlı, 
vinçli) piyasaya 2 ila 2,2 milyon dolar-
dan çıktığı raporlandı.

5) S&P ve Hurda 6) YAKIT
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Deniz ticaretinin kendine has özellikleri ve tehlikeleri eski 
dönemlerden beri, genel hukuk kurallarından farklı ve de-
nizciliğin ihtiyaçlarına uygun düzenlemeler yapılmasını 
gerektirmiştir. Denizciliğin özellikleri ve tehlikeleri dona-
tanın büyük bir kapital ve sorumluluk riski altına girme-
sine sebep olurken, gemi bedelinin ödenmesi için dona-
tana fon sağlayan üçüncü kişinin de aynı riskler ile karşı 
karşıya kalması sonucunu doğurur. Bu durum, gemilerin 
finansmanında da özel yöntemler geliştirilmesine sebep 
olmuştur. Gemi finansmanı sözleşmeleri donatanın gemi 
satın almak veya inşa ettirmek amacıyla içinde bulundu-
ğu finansman ihtiyacının karşılanmasına yönelik sözleş-
melerdir. Ticari nitelikleri, sözleşme ile sağlanan kredinin 
geminin işletilmesi ile elde edilen kazanç sayesinde geri 
ödenmesi, sözleşme kapsamında sağlanan temel temi-
natın gemi ipoteği olması ve sözleşme kapsamında ku-
rulan deniz sigortası sözleşmeleri gemi finansmanı söz-
leşmelerinin temel karakterini oluşturmaktadır.

Sadun Boro (1928-2015) yaşamını denizlere ve doğal 
çevrenin korunmasına adamış, kitaplar yazmış, ilkleri ba-
şarmış bir denizci... 1965-68 arasında eşi Oda Boro’yla 
birlikte teknesi Kısmet’le çıktığı dünya seyahati denizci 
olsun olmasın pek çok kişiye ilham kaynağı oldu. Ömrü 
boyunca ilham kaynağı olmayı ve çevresindeki denizcile-
ri desteklemeyi sürdürdü. Sadun Boro’nun karakterinden 
esinle ve anısını layığıyla devam ettirmek amacıyla Koç 
Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR), “Sadun Boro 
Rotasında Türk Amatör Denizciliğinin 21. Yüzyıl Vizyonu” 
başlıklı bir çalıştayda tüm paydaşları bir araya getirerek 
denizcilik gücümüzün gelişimine katkı sağlayacak deniz 
kültürünün amiral gemisi olan amatör denizcilik konusu-
nu tartışmaya açtı. Sadun Boro’nun doğum günü olan 1 
Kasım 2016’da düzenlenen çalıştayda denizcilik idaresi, 
sivil toplum kuruluşları ve denizcilerle birlikte amatör de-
nizciliğimizdeki barınma, bayrak, belge, bağlama kütüğü 
ve mavi kart uygulamalarına yönelik sorun alanları konu-
şuldu, çözüm önerileri sunuldu. KÜDENFOR’un ilk kitabı 
olan Sadun Bora Rotasında, hem Sadun Boro mirasının 
anlatıldığı hem de amatör denizcilik adına atılması ge-
reken somut adımların tartışıldığı bütünlüklü bir kaynak.

Gemi Finansmanı Sözleşmeleri

Sadun Boro Rotasında Türk 
Amatör Denizciliğinin 21. 
Yüzyıl Vizyonu

Dr. Aslıhan Sevinç Kuyucu

Sadun Boro
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