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Yıl Biterken...
Hüseyin Kocabaş

KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı

2017 yılının ikinci çeyreği sektörümüz açısından bir ha-
yal kırıklığı yaratmıştı. Dünyada yaşanan ekonomik krizle 
beraber 2016 yılında gerçekleşen denizcilik sektöründeki 
tarihi düşüşten sonra beklenen yükseliş gerçekleşmemiş-
ti…ta ki eylül ayına kadar.

Eylül ayı ile başlayan süreç, piyasayı ciddi manada ha-
reketlendirirken 2014’den bu yana en yüksek navlun se-
viyeleri yakalandı. Piyasaların yükseliş trendini yakala-
yabilmesi için gerçekleşmesi gereken unsurların birkaçı 
gerçekleşmiş olsa da bu sayının artması gerektiği aşikâr. 
Bununla birlikte yakalanan bu olumlu hava koster arma-
törlerini de etkisi altına aldı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde yakaladığımız yukarı doğru ivme 
bizi sonraki yıl için de umutlanmaya sevk etmektedir. Ko-
numu gereği deniz yolları bakımından önemli geçiş yolla-
rı üzerinde bulunan ülkemiz dünya denizcilik sektörü ve 
daha da önemlisi Avrupa kısa mesafe deniz taşımacılığı 
için de hayati önem taşımaktadır. Ama tam bir yükseliş pi-
yasasına girebilmesi için hem insan olarak hem de ticaret 
erbabı olarak temennimiz Ortadoğu’ya barış ve istikrarın 
gelmesidir. 

Kırım limanları meselesi...

İstikrardan bahsetmişken, bilindiği üzere bu yılın son-
larına doğru yaşanan önemli bir hadise de Kırım bölgesi 
limanlarına gerçekleştirilen seferlere getirilen kısıtlama-
lar oldu. Bu konuya yönelik Ulaştırma Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı’nın (UDHB) yayımladığı bildiri sektör 
temsilcilerimiz tarafından önemle dikkate alınmalıdır. Türk 
limanlarından Kırım limanlarına sefer yapan gemilerin çı-
kışına izin verilmeyeceği, Kırım limanlarından çıkış yapan 
gemilerin de Türk limanlarına giriş yapamayacağı ifade  
edilen bu bildiri devletimizin menfaatini ve sektörümüzün 
değerli paydaşlarının çıkarlarını koruma doğrultusunda

önemlilik arz etmektedir. Ülkemizin Rusya’dan sonra ge-
mileri Kırım’a en çok giden ülke olduğu dikkate alındığında 
bu gelişme Türk denizcilik sektörü açısından özen ve has-
sasiyetle takip edilmesi gereken bir husustur. Ülke menfa-
atleri söz konusu olduğunda elini taşın altına sokmaktan 
çekinmeyen biz denizcilik sektörü temsilcilerinin bu ko-
nuda da idarenin koyduğu kurallar çerçevesinde hareket 
edeceği bilinen bir gerçektir.

Sinemizden eksik olmayacak günler...

Geçtiğimiz Ekim ve Kasım aylarında yıllar geçse de Türk 
milletinin sinesinden hiç eksik olmayacak günleri geride 
bıraktık. Bunlardan ilkinde 29 Ekim günü Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün liderliğinde kazanılan Kurtuluş Sava-
şı sonrasında millet olarak büyük fedakarlıklarla sahip 
olunan cumhuriyetimizin 94’üncü yılını kutlamanın mut-
luluğunu ve haklı gururunu yaşadık. Akabinde Cumhuri-
yetimizin kurucusu; sadece Türk milletinin değil, bütün 
dünyanın saygı ve sevgisini kazanmış Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 79’uncu yıldönümünde 
saygı ve rahmetle andık.

Sorunlara çare olmaya devam edeceğiz

2017’nin sonlarını yaşadığımız bu günlerde biz Koster 
Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) olarak 
denizcilik camiamızın geleceğe umutla bakması için var 
gücümüzle çalışmaya ve sorunlara çare olmaya devam 
edeceğiz. Bu çerçevede siz değerli üyelerimize derneği-
mizin ciddi gayretleri karşısında gösterdiği ilgi, alaka ve 
destekten dolayı minnettarız. Sektörümüzün değerli tem-
silcilerine 2018 yılının hayırlı olmasını diliyor ve geçmişte 
yaşanan sıkıntıların tekrar etmemesini temenni ediyorum.

Saygılarımla
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BAŞYAZI6 www.kosder.net





Salih Zeki Çakır;
“İyi Bir Navlun Yoksa Gerisi Teferruattır.”

gerçekleşemez. Şu anda sektörü-
müzün böyle bir kısır döngüsü var. 
Bu süreçleri geçebilmek için devletin 
desteğinin devreye girmesi kaçınıl-
mazdır. Biz bunu sağlamaya çalışıyo-
ruz. Bunun dışında da alternatifler ne-
ler olabilir diye de çalışmalar yapmak 
lazım. Geçmişte zaman zaman gün-
deme geldi fakat pek hayata geçiri-
lemedi. Denizcilik sektöründe kaynak 
yaratmaya çalışıyoruz.  Bu anlamda 
biz vakıf yatırımla bir iletişime geçtik. 
Onların gayrimenkul sektöründe yap-
tıkları bir çalışma var, bunun benzeri-
nin denizcilik sektöründe de uygula-
nabilirliği konusunda talebimiz oldu. 
Sermaye piyasası kuruluna müraca-
atla bir çalışma grubunun kurulması-
nı talep ettik. Sermaye piyasasından 
denizcilik sektörüne gayrimenkulde 
olduğu gibi nasıl bir kaynak sağla-
yabiliriz. Bu konuda gelişmeleri pay-
laşıyor olacağız” ifadelerini kullandı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kasım Ayı 
Meclis toplantısında konuşan Koster 
Armatörleri ve İşletmecileri Derneği 
(KOSDER) Yönetim Kurulu Üyesi ve 
kurucusu Salih Zeki Çakır, iyi bir navlu-
nun döngülerini rahat geçirmek için ve 
sektörün sosyal barışının korunması 
için çok önemli olduğunu ifade etti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kasım Ayı 
Meclis toplantısında söz alan Koster 
Armatörleri ve İşletmecileri Derneği 
(KOSDER) Yönetim Kurulu Üyesi ve 
kurucusu Salih Zeki Çakır, piyasalar-
daki navlun meselesinin uzun zaman-
dır konuşulmadığını vurgulayarak; 
“Genel olarak piyasalarda navlun ba-
harı dediğimiz bir dönem yaşanmak-
ta. 2008 krizi sonrası endeksler yük-
seldi, azaldı. Bazıları biraz uzun sürdü 
bazıları kısa sürdü. Belli tonajlarda iyi 
oldu belli tonajlarda kötü. Navlun ma-
lumunuz denizciliğimiz için en önemli 
unsur. Daha önce de söylemiştim; iyi 
bir navlun yoksa gerisi teferruat. Çün-
kü iyi bir navlun, ofisler için, şirketler 
için bu döngüleri rahat geçirmek için 
ve sektörün sosyal barışının korun-
ması için çok önemli. Uzun süren 
kriz sürecinde özellikle tedarikçiler 
nezdinde sektör üyelerimiz ciddi so-
runlar yaşadı ve kısmen de yaşamaya 
devam ediyor. Şu anki gelinen nav-
lun seviyeleri, neticede bahar da bir 
mevsim bir süresi var uzun sürmezse 
açıkları kapatacak seviyede olma-
sı temennimiz.” ifadelerini kullandı.  

HABER

Denizcilik sektöründe kaynak 
yaratmaya çalışıyoruz

Tonajlarda artış sağlandığını ve bu ar-
tış sayesinde firmaların piyasa borçla-
rını ödeyebileceklerine değinen Çakır; 
“Uzmanlardan geçmişteki kötü gün-
lere dönülmeyeceğinin bilgisini aldık. 
Tonajlarda artış sağlandığı takdirde 
firmalar piyasa borçlarını ödeyebile-
cekler. Hangi seviyeye gelirse gelsin 
mevcut inşa standartlarında, özellikle 
Türkiye’deki inşa maliyetlerimiz dik-
kate alındığında üst düzeyde navlun 
seviyelerinin kazanılması gereklidir. 
Denizciliğimiz neticede büyüyen bir 
sektör. Krizden sonra her ne kadar 
özellikle deniz taşımacılığı bağlamı  
nda küçülmeye girdiyse de büyüme-
sinin önemli bir motivasyonu kaynak 
girdisinin sağlanmasıdır. Üyeler, giri-
şimciler sektörde kendi imkanlarıyla 
mevcut bankacılık ve finans istemiyle 
bunu sağlayamıyorlarsa bu büyüme
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KOSDER ve Omni Sigorta beraberliğinde deniz 
sigortaları semineri düzenlendi

Deniz sigortalarındaki gelişmeler 
ve değişimlerin ele alındığı toplan-
tıya KOSDER Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hüseyin Kocabaş, Türk P&I 
Yönetim Kurulu Başkanı Aret Taş-
cıyan ve sektör temsilcileri katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan 
Omni Sigorta brokeri Ali Çakır, semi-
nerin düzenlenme amacına ve yapıla-
cak sunumlara ilişkin katılımcıları bil-
gilendirdi. Navlun piyasalarında 2008 
yılı öncesine dönülemese de olumlu

manada kıpırdanmaların olduğunu 
ifade eden Çakır, bu kıpırdanmanın 
deniz sigortaları için geçerli olmadı-
ğını belirtti. 

ABD sahillerini vuran kasırgaların si-
gorta sektörünü olumsuz yönde etki-
lediğini vurgulayan Çakır; “Aynı güzel 
haberleri deniz sigortalarında da ver-
mek isterdim. Ancak yaklaşık 6 bin 
mil uzakta, ABD sahillerini vuran, ca-
navar olarak nitelendirilen ve  son 50 
yılın en şiddetlisi olan Harvey ve Irma 

kasırgalarının, sigorta sektörünü do-
layısıyla sektörümüzü ciddi bir şekilde 
etkileyeceği gerçeği mevcuttur” ifade-
lerini kullandı. Konuşmasının sonunda 
eğitimin ve bilgi paylaşımının önemine 
dikkat çeken Çakır, bu konuda KOS-
DER’e verdiği destekten dolayı teşek-
kür etti. Katılımcıların soru ve görüş-
leriyle katkıda bulunduğu seminer P&I 
sigortaları kapsamında Omni Sigorta 
brokeri Sanem Benli’nin dijital sunu-
munu gerçekleştirmesiyle son buldu.

Kurulduğu günden bu yana gerek üyesi olan koster armatör ve işletmecilerinin gerekse 
sektörün genel sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımıyla adından söz ettiren Koster Ar-
matörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) ve Omni Sigorta beraberliğinde önemli bir 
seminer gerçekleştirildi. 



Koster Armatörleri ve İşletmecileri 
Derneği (KOSDER) Yönetim Kurulu 
Üyesi ve kurucusu Salih Zeki Çakır’ın 
kızı Nihan Nur Çakır, Bilal Tavukçuoğ-
lu ile dünya evine girdi.

Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Mer-
kezi’nde devletin üst kademelerinin 
katılımlarıyla gerçekleştirilen törene 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Milli 
Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstan-
bul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İs-
tanbul Milletvekili Hasan Turan, AK 
Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, 
AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan 
Bayram ve Üsküdar Kaymakamı Mu-
rat Sefa Demiryürek katıldı. Devletin 
diğer kademelerinin de iştirak ettiği 
nikah töreninde Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı 
Suat Hayri Aka, Müsteşar yardım-
cıları Ahmet Selçuk Sert ve Özkan 
Poyraz, Deniz İçsular Genel Müdürü 
Durmuş Ünüvar, Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürü Hızırreis Deniz ve  KKTC Türk 
Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürü 
Cemalettin Şevli de hazır bulundu.

Denizcilik sektörü Çakır Ailesini 
yalnız bırakmadı

Sektör temsilcileri de Çakır ailesini bu 
mutlu günde yalnız bırakmadı. İMEAK 
Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı 
Cengiz Kaptanoğlu, Armatörler Birli-
ği Başkanı Ahmet Bedri İnce, BIMCO 
Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Deniz Ti-
caret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ta-
mer Kıran, sektörün diğer temsilcileri 
ve aileleri katıldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve 
Başbakan Binali Yıldırım’ın mesajla-
rının okunmasının ardından Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in 
kıydığı nikâhta kabine üyeleri, İstanbul 
Valisi Vasip Şahin, AK Parti Kocaeli 
Milletvekili Sami Çakır ve AK Parti Ge-
nel Başkan Yardımcısı Erol Kaya nikah 
şahidi oldu. Törende kısa bir konuşma 
yapan Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan “Rabbim 

ömür boyu bahtiyar bir yastıkta ihtiyar 
eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.  
Evlilik cüzdanını geline teslim eden 
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da 
genç çifti çocukluklarından beri tanı-
dığını belirterek evliliklerini kutladı.

Biz de KOSDER olarak çiftin evli-
liklerini tebrik ediyor ve kendileri-
ne ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

HABER

Çakır Ailesinin Mutlu Günü
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Büyüyen Türkiye’de 2017’de 
Dev Adımlar

Türkiye gelişen ekonomisi ve teknolojisiyle yatırımlarına devam ediyor. Özellikle önceki yıllarda ulaştırma 
alanında büyük bir özveriyle yapılan çalışmalar bu yılda ara vermeden şekillenmeye başladı. 

Gelibolu-Lapseki arasındaki geçiş süresini 3-4 dakikaya indiren 1915 Çanakkale köprüsünün temeli atılırken, Avrupa’nın 
devlerini geride bırakacak 3. Havalimanı’nın yüzde 70’i tamamlandı bile.  Dünyanın en uzun 4. tüneli olarak inşa edilen Ovit 
tüneli doğudaki 16 ilin kader projesi olarak nitelendiriliyor. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın ortaklaşa hayata geçirdiği 
“Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı” İpek yolunu yeniden canlandırma açısından hayati önem taşıyor. Ülkemiz ileriye 

dönük akıllıca yatırımlarıyla önümüzdeki yıllarda da adından sıkça söz ettireceğe benziyor.

1915 Çanakkale Köprüsü 

138 yıllık bir hayalin gerçeğe dönüşmesi anlamına 
gelen bu projenin temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Başbakan Yıldırım ve bakanların da katıldığı tö-
renle atıldı. Avrupa ve Asya kıtalarını bir kez daha 
birleştirecek olan bu proje, dünyanın en uzun asma 
köprüsü olma ünvanına sahip olacak. Köprü, Ge-
libolu-Lapseki arası geçişi 3-4 dakikaya indirerek 
büyük oranda yakıt ve zaman tasarrufu sağlaya-
cak. Toplamda 3 bin 869 metre boya ulaşacak olan 
Çanakkale Köprü’sünün açılışı 2023’de gerçekleş-
tirilecek.

1915 
Çanakkale Köprüsü
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Dünyanın en büyüğü olacak

Hizmete açıldığında uluslararası transit yolcu piya-
sasındaki dengeleri tamamiyle değiştirecek olan 3. 
Havalimanı büyük oranda tamamlanmış durumda.  
Yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşabilen ter-
minali ile birbirinden bağımsız altı pisti olacak şe-
kilde inşa edilen havalimanı 29 Ekim 2018’de res-
mi olarak hizmet vermeye başlayacak. Proje ismi 
İstanbul Yeni Havalimanı olarak belirlenen devasa 
yapı, tamamlandığında 94 milyon yolcuya hizmet 
veren Atlanta Uluslararası Havalimanı’nı geçerek 
dünyanın en büyük yolcu kapasiteli havalimanı ün-
vanını elde edecek.

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu’nda 
ilk tren yola çıktı

İpek yolunu yeniden canlandırmak amacıyla Tür-
kiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın ortaklaşa hayata 
geçirdiği “Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hat-
tı”nda mutlu sona ulaşıldı. “BTK Demiryolu Hattı”-
nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kaza-
kistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan 
Başbakanı Abdulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı 
Giorgi Kvirikaşvili katıldığı törenle yapıldı. İlk aşa-
mada yılda 1 milyon yolcu 6.5 milyon ton yük taşı-
ma kapasitesine sahip olacak hattın, 2034’e kadar 
3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yük kapasitesine 
ulaşması bekleniyor. 839 km uzunluğundaki hattın 
Türkiye’den geçen 76 km’lik demiryolunun maliyeti 
ise 600 milyon dolar.

Ovit’i geçmek artık çok kolay 

Ovit Tüneli, 14,3 km uzunluğuyla Türkiye’nin ikin-
ci en uzun dünyanın ise en uzun dördüncü tüneli 
ünvanını elde etti. 250 kilometre olan Rize-Erzurum 
karayolu, tünelin hizmete girmesiyle 200 kilometre-
ye düşüyor. Çift tüp şeklinde inşa edilen proje top-
lamda 1 milyar 140 milyon liraya mâl olacak. Tünel, 
aynı zamanda doğudaki 16 ilin çıkış kapısı olma 
niteliğinde.

3. Havalimanı

Bakü - Tiflis  - Kars 
Demiryolu

Ovit Tüneli
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KOSDER’in Çalışmaları Sonuç Vermeye Başladı
düzlüğüne girdiğimiz bu günlerde iş-
letmecileri ve hizmet verenleri ciddi 
manada rahatlatmış durumda.

Beş Ana Amaç ve Denizcilik

Amaçlar ve altında detaylandırılan 
hedefler, içerik olarak geniş kapsamlı 
olsa da denizcilik sektörünü doğru-
dan ilgilendiren önemli maddeleri ba-
rındırmakta. Stratejik planda yer alan 
ana amaçlardan ilki ulaştırma, deniz-
cilik ve haberleşme altyapı ve hizmet-
lerini, sosyo-ekonomik ihtiyaçları kar-
şılayacak şekilde gerçekleştirmek ve 
yaygınlaştırmak üzere dengeli, yeni-
likçi politikalar oluşturmak ve planla-
mak olarak ifade edildi. Bu kapsamda 
denizcilik sektörü paydaşlarını doğru-
dan ilgilendiren iki ana maddeye yer 
veriliyor. Ulaştırma Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı yetkilileri kombine 
taşımacılığının geliştirilmesi ve Türk 
deniz ticaret filosunun yenilenmesi 
konusunu da planlamaya dahil etmiş 
durumda.

Can ve mal emniyetinin en üst se-
viyede sağlandığı, çevreyi gözeten, 
sürdürülebilir, kesintisiz ulaştırma ve 
haberleşme sistemlerine kavuşma-
yı amaçlayan bakanlık yetkilileri bu 
maddeyi ikinci ana hedef olarak ön 
plana çıkardı. Denizde seyir, can, mal 
ve çevre emniyetini arttırmayı, tehlike-
li madde taşımacılığının emniyetli bir 
şekilde yapılmasını sağlamayı ve kıyı/
deniz yapılarını planlamayı hedefle-
yen bu maddeler sektör temsilcilerinin 
dikkatini çekecek nitelikte.Kapasite 
artışları da planlanıyor

Denizcilik sektörünün paydaşları-
nın sorunlarına çare olmayı kendine 
ilke edinen ve idarenin de bu iş kolu 
hakkında doğru ve isabetli olarak bil-
gilendirilmesini sağlayan Koster Ar-
matörleri ve İşletmecileri Derneği’nin 
(KOSDER) çalışmaları sonuç vermeye 
başladı. Ulaştırma Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı’nın hazırladığı ey-
lem planında KOSDER’in uzun süredir 
üzerinde durduğu ve çözüm yolları 
konusunda girişimlerde bulunduğu 
konulara da özellikle yer verildi.

“Stratejik Plan” umutları yeşertiyor

Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı’nın hazırladığı 
2017-2021 stratejik planı yayım-
layarak bağlı kurumlara ve sektö-
re sunuldu. Bu planın Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm 

bakanlıkları kapsayan talimatı üzeri-
ne, sektörün ihtiyaçlarını giderme ve  
sorunlarını çözme adına uzun soluklu 
bir eylem planı olarak beş ana amaç 
etrafında hazırlandığı görülmekte. 
“Stratejik Plan” başlığıyla hazırlanan 
proje 4 yıl gibi bir zaman dilimini kap-
sasa da ilgili sektörlerin uzun vadede 
sıkıntılarına çözüm olacak nitelikte. 
Bu çerçevede çalışmanın kapsama-
nı ve amaçlarını belirleyen bakanlık, 
hedeflenen düzenlemelerin tahmini 
maliyetlerini de çıkarmış durumda. 
Özellikle denizcilik sektörünün önce-
likli sıkıntılarını gidermek için bakanlık 
ve sektör temsilcilerinin bir arada yü-
rüttüğü çalışmalar gelecek için umut-
ları yeşertiyor. KOSDER’in bakanlık ile 
beraber sonuçlandırdığı Türk Deniz 
Trafik Düzeni Tüzüğü’nde belirlenen 
transit geçiş süresinin 48 saatten 
168 saate çıkarılması 2017’nin son 
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Bir diğer amaç ülke kaynakları-
nı rasyonel kullanarak, kaliteli, hızlı 
ve güvenli hizmet sunabilmek için 
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme 
altyapılarını geliştirmek ve yaygın-
laştırmak olarak ifade edilmekte. Bu 
çerçevede kıyı yapılarını geliştirerek 
alternatif deniz suyolu geçişleri yap-
ma, liman kapasitesini geliştirme, 
yat bağlama kapasitesini artırma ve 
balıkçı barınaklarına dair yeni düzen-
lemeler plana dahil edilmiş durumda.

Deniz endüstrisi ve gemi sanayinin 
geliştirilmesine katkı sağlama ko-
nusunu da içeriğine alan Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
bu çerçevede AR-GE ile yenilikçilik 
esaslı milli üretim kültürü oluştura-
rak, ulaştırma, denizcilik, haberleşme 
ve uzay teknolojilerinin üretimini teş-
vik etmek ve yaygınlaştırmak başlı-
ğı altında bu maddeyi içeriğe ekledi. 
Gemilerde kullanılan ekipmanların 
milli üretim kaynaklı olması gerekti-
ği vurgusu yapılan planlamada Ak-
deniz’de kompleks deniz endüstri 
tesisin yapılması da ön plana çıka-
rıldı. Son olarak kurumsal kapasite-
yi planlamaya dahil eden Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
Milli Deniz Ticareti Bilgi Sistemi Pro-
jesi’ni hayata geçirmeyi planlıyor.

Deniz ticaret filosu yenilenecek 

Deniz ticaretinin etkin ve verimli bir şe-
kilde gerçekleştirilmesi ve ekonomik 
ömrünü tamamlayan gemilerin olum-
suz etkilerini ortadan kaldırma adına 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı bir çalışma başlattı. 150 mil-
yon TL gibi tahmini bir bütçeyle yola 
çıkılan çalışmada yakıt tasarrufu sağ-
lanması, çevre dostu ve yeni gemi in-
şası hedeflenmekte. 110 adet geminin 
yenilenme çalışmasına dahil olacağı 
ve Türk deniz ticaret filosunun 22 olan 
yaş ortalamasının aşağıya çekilmesi 
stratejik planlamanın içeriğinde yer 

alıyor.  Hatırlanacağı üzere bu çer-
çevede geçtiğimiz aylarda KOSDER 
Yönetim Kurulu Üyeleri Ulaştırma 
Bakanı Ahmet Arslan’ı ziyaret ede-
rek konunun önemini vurgulamışlar 
ve bu konuda kendisinden destek 
talep etmişlerdi. Denizcilik sektörü-
nün paydaşlarının sorunlarına çare 
olmayı kendine ilke edinen KOSDER, 
bu konudaki çalışmalarını Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
Müsteşarı Suat Hayri Aka’ya, Müste-
şar yardımcısı Ahmet Selçuk Sert’e 
ve diğer üst düzey yöneticilere ilet-
miş ve kendilerinden destek istemişti. 
Bakanlık Müsteşarı Suat Hayri Aka ve 
Müsteşar Yardımcısı Ahmet Selçuk 
Sert konunun önemine dikkat çekerek 
Türk deniz ticaret filosunun yenilen-
meye ihtiyacı olduğunu ve bunun için 
çalışmaların hızlandırılacağı sözünü 
verdi. Bu konunun önemine değinen 
isimlerden biri de Bilim Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Faruk Özlü idi. Yalova’yı 
ziyaretinde konuşan Özlü, envanterde 
bulunan yaşlı kosterlerin yenilenme-
sine ilişkin bir çalışma olduğunu ifade 
etti. Çalışmanın ilk toplantısını bu zi-
yaretinde gerçekleştiren Bakan Özlü, 
planlamaya dair önemli sinyaller verdi.

Türk bayrağı beyaz listede muhafa-
za edilecek

Türk deniz ticaret filosunun yaşı do-
layısıyla ve teknik olarak Avrupa’nın  

ihtiyaçlarını karşılayamaması bera-
berinde kara listeye düşme tehlikesi-
ni gündeme getiriyor. Geçmiş yıllarda 
yaşanan tutulmalar armatörler açı-
sından ciddi ticari zararlar ve prestij 
kaybı yaşatmıştı. Bu çerçevede hare-
kete geçen bakanlık yetkilileri, can ve 
mal emniyetinin en üst seviyede sağ-
lamak, çevreyi gözeten, sürdürülebilir, 
kesintisiz ulaştırma ve haberleşme 
sistemlerine kavuşmak adına bir dizi 
planlama yaptı. 190 milyon bütçe ve 
geniş kapsamlı bir içeriğe sahip olan 
çalışma ile Liman Devleti denetimle-
rinin arttırılması amaçlanmakta. Bu-
nunla birlikte Türk bayrağının beyaz 
listedeki yerinin muhafaza edilmesi ve 
yeşil liman teşviki çalışması ön plana 
çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde konuya 
ilişkin açıklama yapan Koster Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş gri 
liste tehlikesinden kurtulmak için bu 
yıl ve sonrasında tutulma oranlarında 
iyileşme sağlanmasına dikkat çekti. 
Türk Cumhuriyeti idaresinin ve Türk 
armatörlerinin bu olumsuz durumu 
hak etmediğini dile getiren Kocabaş 
bu konuda ki çalışmalarına ara ver-
meden devam edeceklerini ifade etti. 

Hazırlayan:

İstanbul Denizcilik Stratejileri ve 
Araştırmaları AŞ. 
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ERHAN GÖÇMEN
Oras Denizcilik - Broker

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

2017 Yılını Kapatırken… 
Koster işletmecileri ve armatörleri açı-
sından enteresan geçen bir yılı geride 
bırakmak üzereyiz. Bulunduğumuz ay 
içerisinde başlayacak olan Noel ta-
tilleri, peşinden gelecek olan yeni yıl, 
yeni yılın hemen başında başlayacak 
olan Ortodoks tatilleri, tüccarların 
ofislerine dönmesi, yeni kontratların 
yapılması derken olağan bir durgun-
luğa doğru ilerlediğimiz şu günlerde, 
geride bıraktığımız 2017 yılına kısa 
bir bakış ve bu yıla dair bir değer-
lendirme için, sanırım, tam zamanı… 
      
İçinde bulunduğumuz Aralık ayında 
tüccarlar kontratlarının son taşıma-
larını da yükledikten sonra özellik-
le kendileri açısından oldukça zorlu 
geçen son ayların stresini geride bı-
rakmış olacaklar. Artık “uzun” diye 
niteleyebileceğimiz bir dönem bo-
yunca domine ettikleri navlun piya-
saları tüccar ve kiracı ofislerini daha 
“buyurgan” ve “dikte edici” tavra bü-
rümüştü. Bu tavır içinde bulunduğu-
muz 2017 yılının yaz sonuna kadar 
da etkisini sürdürdü. Kiracı ve tüc-
carların bu dominantlığı uzunca bir 
süre armatör ve işletmecilerin sefer 
bağlantılarında opsiyonlarını “kötü 
ve kötünün iyisi” arasına sıkıştırmış-
tı. Hepimizin tahmin edebileceği gibi 
bu aralık armatör ve işletmecilere 
kendilerini rahat ve konforlu hisset-
tirebilecek bir hacme sahip değildi. 
Sadece madden değil, uzunca bir sü-
redir kiracı diktası ve baskısına maruz 
kalmanın psikolojik maliyeti de en az 
verdiği maddi hasar kadar yıpratıcı idi. 

Bu faktörler sadece navlunların gün 
be gün geri çekilmesine değil aynı 
zamanda taşıma sözleşmesi mad-
delerinde uzun uğraşlar sonucun-
da elde edilmiş kimi kazanımların, 
spesifik taşımalar için konulan ve 
armatörleri koruyucu özelliği bulu-
nan birçok klozun da kiracı baskısı 
ile kaybedilmesine sebebiyet verdi. 
Yani, aldığımız hasar sadece direkt 
olarak navlun kayıpları değil aynı za-
manda kaybedilmiş koruyucu taşıma 
sözleşmesi klozları ile dolaylı yoldan 
maddi bir maliyeti ve riskleri de be-
raberinde getirerek armatör ve iş-
letmeci hanesine eksi olarak yazıldı. 

“Gecenin en karanlık zamanı, güneşin 
doğmasına en yakın olan zamandır”. 
“Kurak” yazın son bulması ve sonba-
harın gelişi ile navlun piyasalarında 
bir “iyileşme” olacağı, zaten, beklenti 
dahilindeydi. Ancak, iyileşmenin ne 
ölçüde olacağı, ne kadar süreceği, 
kayıpların ne kadarını telafi edeceği 
ancak yaşayarak ve görerek anlayabi-
leceğimiz mahiyetteydi. Nitekim, son-
baharla birlikte navlunlarda hissedilir 
bir iyileşme sürecine de girdik. Elbette 
bütün armatörler ve işletmeciler ken-
dileri için “iyileşmenin” nominal karşı-
lığını yaptıkları, yapacakları hesaplar-
da ortaya koyacak ve buna göre kendi 
muhasebelerini yapacaklardır. Umarız 
hepimiz hesaplar yapılıp, muhase-
belerimiz bittiğinde yüzümüzü gül-
dürecek sonuçlarla karşılaşırız. Son 
birkaç aydır kiracıların navlun mar-
ketlerinin aleyhlerine dönmesinden

mütevellit mutsuz görünmeleri, can-
larının yanması (!) ve seslerinin yük-
selmesine aldanmamak gerekir. Unu-
tulmamalı ki, kiracılar çok uzun süre 
navlun piyasalarını domine etmeye 
alışmışlardı. Navlunlardaki iyileş-
menin neticesi olarak seslerindeki 
desibelin yükselmesi biz armatör ve 
işletmeciler için aynı oranda bir mut-
luluk sebebi olmayabilir. Armatörler 
ve işletmeciler hesap ve muhase-
belerini iyi yapmalı, yüzlerini güldü-
recek sebepleri-varsa- bu hesap ve 
muhasebelerin sonuçlarında bulmalı; 
uzunca bir zamandır oynamaya alış-
tıkları “oyuncakları” –şimdilik - elle-
rinden alınmış olan kiracıların yüz-
lerindeki memnuniyetsizlikte değil.

Mesele yılın dokuz ayı boyunca kötü 
ve kötünün iyisi arasına sıkışmış 
olan armatör ve işletmecilerin kalan 
üç ayda kayıplarını ne kadar ve han-
gi oranda telafi ettikleri meselesidir. 
Bakış açısını bu şekilde ayarlamak 
bizlere daha gerçekçi ve ayakları 
yere basan değerlendirmeler yapma 
fırsatı verecektir. Umarız, yeni yıl-
la birlikte şu günlerde gördüğümüz 
navlun yükseliş trendinin kalıcı oldu-
ğuna hepimiz şahitlik ederiz; kötü ile 
kötünün arasındaki sıkışmışlığımızı 
kırıp gerçekten kalıcı bir iyileşme-
nin hasıl olduğu günlere yelken aça-
rız.  Yine umarız, yüzünü göstermiş 
olan güneş sadece gecenin karanlı-
ğını hapsetmekle kalmaz, sıcaklığı-
nı uzunca bir süre bizlere hissettirir.
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“İstanbul tarihi dönemeçte en iyi 
durumda olacaktır”

Mustafa
Muhtaroğlu
Enerji Petrol A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı

Ülke ekonomisine büyük oranda 
döviz katkısı sağlayan Gemi Yakıt 
İkmal (Bunker), denizcilik sektö-
rünün ana unsurlarından biri ola-
rak karşımıza çıkıyor. Sektörün en 
önemli girdisi olan yakıt konusu 
işletmeciler için son derece has-
sas olmakla birlikte bu konu uz-
manlık, tecrübe ve bilgi gerektiriyor. 

Bu çerçevede armatörlerin ser-
mayeleri olan gemileri için yakıt 
tedarik ederken ince eleyip sık do-
kumaları gerektiği aşikâr. Yakıtı 
uygun maliyete almak, işleten için 
önemli bir husus olsa da, kaliteli 
ve standartlara uygun yakıt tedari-
ği bir o kadar önemlilik arz ediyor.

Gelişmekte olan teknoloji ile birlik-
te LNG yakan gemilerin konuşul-
duğu şu günlerde yakıt konusu-
nun ehemmiyeti daha da artacağa 
benziyor. Biz de dünyada ve ülke-
mizde büyük değişimlere ve geliş-
melere gebe olan bu konuyu uz-
manına; Uluslararası Bunkerciler 
Derneği (IBIA) Yönetim Kurulu Üyesi 

Mustafa Muhtaroğlu’na sorduk. 
İstanbul doğumlu olan Muhtaroğ-
lu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fa-
kültesi’den mezun olduktan sonra 
aynı okulda Yüksek Lisans ve dok-
tora eğitimini tamamladı. Deniz-
cilik sektörüne Denizcilik Bankası 
Müfettiş Yardımcısı olarak giriş 
yapan Muhtaroğlu, daha sonra Tür-
kiye’nin ilk özel yakıt ikmal firma-
sına dahil olarak bunker sektörüne 
katıldı. 1986’dan beri bu sektörde 
çalışmalarını sürdüren Muhtaroğ-
lu, IBIA Yönetiminde ilk ve tek Türk 
üye olarak halen görev yapmak-
tadır. Muhtaroğlu, aynı zamanda 
Enerji Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini üstlenmektedir.
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Malumunuz yakıt tedariği deniz tica-
retinin en önemli unsurlarından biri 
olarak önümüze çıkıyor. Sizce İşlet-
meciler yakıt tedarik ederken “teknik 
olarak” hangi hususlara dikkat etme-
liler? Sıkıntılı yakıt alımları yapıldığı, 
standartlara uyulmadığı, yakıt teklifi 
alınırken veya teklif geldikten sonra 
kontrat bazında hatalar yapıldığı üstü 
kapalı olarak gündeme gelmektedir 
bu hatalar nelerdir, nasıl kaçınılır? 

Çok doğru bir soru! Maalesef birçok 
armatörümüz daha küçük tedarikler 
için ciddi bir inceleme yaparken en 
önemli girdisi olan yakıt konusunda 
gereken özeni göstermiyor. İşaret et-
tiğiniz gibi bu konuya daha talep saf-
hasında dikkat ve özen göstermeye 
başlanmalı. Her yakıtın uluslararası 
kalite standardı ve ISO tarafından be-
lirlenmis limitleri vardır. Hangisini is-
teyecegiz, hangisi doğru, aralarındaki 
farklar nelerdir? Kimse bu konuyla pek 
fazla ilgilenmez. ISO, kalite standart-
ları yayınlar. Uzun bir süre ISO 2005 
standartları kullanıldı. Daha sonra ISO 
2010 ve 2012 standartları çıktı. Halen 
ISO 2005’i kullananlar var ancak bir-
çok yer ISO 2010’u teyit ediyor. Türki-
ye’de genel olarak ISO 2012 standart-
ları kullanılıyor. Biz firma olarak en 
son çıkan versiyonu yani ISO 2017’yi 
garanti edebiliyoruz. Neticede bunla-
rın, talep edilirken bilinmesi ve alınır-
ken doğru değerlendirilmesi gerekir. 
Örneğin, makinelere en büyük zararı 
veren yakıttaki metallerdir. Bu değer 
ISO 2005 standartlarında 80 ppm iken 
2010 da 50/60 ppm’e düştü. Akabinde 
ISO 2012’de 40/50 ppm oldu. Yani ar-
matör sadece ISO 2010/12 istiyorum 
diyerek, metallerin yarı yarıya düşük 
olduğu yakıt alabilecektir ancak bir 
çok alıcı buna uygun hareket etmiyor. 

Maalesef şu bir gerçek; yakıtın fiya-
tı ve vadesi her şeyin önüne geçiyor. 
Kalite ve hizmet düşünülmeden hare-
ket ediliyor. Aldığın şeyin ne olduğunu 
ve kalitesini bilmeden temin etmek 
gerçekten ciddi bir yanlış. Birçok alıcı 
neyi kaça aldığına bakmıyor ve so-
nunda çoğu zaman ucuz sanılan yakıt 
çok pahalıya geliyor. Bizler bu duru-
mu bilabedel paylaşmak ve anlatmak 
isterken, bu isteğimizin pek rağbet 
görmemesi bizleri çok üzüyor. Pro-
fesyonel bilgi alış-veriş alışkanlıkla-
rımız çok gelişmiş değil. Oysa ki bilgi 
ancak paylaştıkça anlamlı hale gelir.

Yakıtın kalitesinden ve kalorifik değe-
rinden nasıl emin olunur? Mass Flow

Meter konusunda öne çıkan limanlara 
mı gidilmelidir yoksa bu da tek başına 
yeterli olmaz mı? Yakıtın ısıl değeri 
üzerinden dahi büyük miktarlarda ta-
sarruf edilebileceği ifade edilmektedir 
ki bu konuda sizin görüşünüz nedir? 

MFM (Mass Flow Meter) 1970’in tek-
noljisi olmasına karşın sektörün bu 
konuya bu kadar geç vâkıf olması 
üzüntü verici. Bu çok eski bir teknoloji 
ve alâmeti farika değil. MFM’nin sihirli 
kutu olmamasının yanında bununla 
oynanıp aynı şekilde hileler yapıldığı 
kanıtlandı. MFM’nin ortaya çıkma-
sının hikayesi aslında şu şekilde: 
Singapur dünyanın en fazla yakıtının 
satıldığı bir yer, öyle ki yılda yaklaşık 
48 milyon ton yakıt satılıyor. Orada 
yaşanan eksik ikmaller, çok büyük bir 
sorun haline gelmiş ve hatta suç olay-
larına dönüşmüştü. Olay iyice ayyuka 
çıkmıştı; ikmalciler rafinerilerin uygu-
ladığı fiyatın 10 dolar altına yani aldık-
ları fiyatın da altında yakıt satıyorlar-
dı. Bu durum bile bile lades demekti; 
adam nasıl olacak da size o maliyetle 
yakıt verecek. Sonunda idare olaya el 
koydu ve bu sistem böylece başlamış 
oldu. Türkiye’de öyle değil; son dere-
ce güvenli bir sistem var.  İkmalciler 
dürüst, güvenilir ve kaliteli. Öyle olun-
ca Türkiye’de böyle bir sorun ile kar-
şılaşmıyoruz. Bu konu bazı münferid 
noktalarda var. Ben hep şunu söylü-
yorum; iş insanda bitiyor. Siz ne ya-
parsanız yapın, Singapur’da adamlar 
MFM boru devrelerinde sahtekarlık 
yapıyor. Bu bir ahlak ve etik değerler 
meselesi. Bu nedenle MFM tek başına 
çözüm değil.

Bu konuda ülkemiz çok düzgün bir 
durumda. Bu nedenle İstanbul, bölge-
de en çok tercih edilen ikmal nokta-
sı. Ayrıca devletimiz bir kural koydu; 
tüm rafineri ve depolara MFM yerleş-
tirildi. Her şey (gelen, giden ve bar-
ça yüklenen mal) tamamen sayaçla 
kontrol altına alındı. Bizim gümrük 
sistemimiz son derece emniyetli. Her 
depoda memur ve hatta antreponun 
sorumlusu var. Tesisler mükemmel, 
sistem düzgün ve kuralına göre işli-
yor. Yakıtlar, barçlara her bir sipariş 
için yüklenip mühürleniyor. Son de-
rece güvenli bir yapımız var ve ikmal-
ciler kendi barçları ile ikmal yapıyor. 
Singapur’da olduğu gibi ülkemizde ki 
barçlar herkese çalışmıyor. İkmalci-
ler son derece güvenli bir hizmet ve-
riyor. Bu nedenle Türkiye’de iş yapan 
55 barcın sadece 5 tanesi MFM taktı.
Bu da daha çok reklam ve pazarlama 

amacıyla yapılmış görünüyor.  Aksi 
takdirde siz kendi barcınıza güven-
memeniz gibi bir tenakuz ortaya çıkı-
yor ki bu da alıcı için emniyetten çok, 
soru işareti anlamına gelebiliyor.

Bu konuda ayrıca şunu söylemek is-
tiyorum; bu cihazlar 1970’lerin tekno-
lojisi. Çok eski bir teknoloji olmasına 
rağmen çok fahiş fiyatlarla satılıyor. 
Bizim 12 barcımız mevcut. Bunun için 
1.5 milyon avro vererek yabancı üre-
ticiye parayı ödemektense ülkemize 
başka bir yatırım yapmak bana daha 
ulvi geliyor. Bununla birlikte Makine 
Kimya Enstitüsü’nün (MKE) ve Tür-
kiye Bilimsel ve Teknolojik Araşırma 
Kurumu’nun (TÜBİTAK) bir çalışma 
yaparak yerli bir sayaç üretmesi man-
tıklı olabilir. Ancak şu ortamda sek-
tör neden on milyonlarca dolar dışarı 
ödesin ki? Ben bu konuya ilişkin ilgili 
kurumlara yazdım, inşaallah bir neti-
ce alabiliriz. Burada temel olan ahlaki 
değerlerdir. Bizler dürüst, yüksek ah-
laklı iş insanlarıyız. Bence bu husus 
ticaretin temelidir. Yoksa ‘hırsıza kilit 
olmaz’ der atalarımız.

Yakıt tedariğinin işletmelerin önem-
li maliyetlerinden biri olduğu aşikâr. 
Bu çerçevede armatörler gemilerine 
yakıt tedarik edip aynı zamanda iş-
letmelerini kâra geçirme adına ne gibi 
profesyonel önlemler almalılar? Bun-
ker stratejileri konusunda eleman mı 
istihdam edilmeli yoksa danışmanlık 
mı alınmalıdır? Bunker hedging ko-
nusunda ne noktadayız ne noktada 
olmalıyız?

Büyük filoların bunker departmanları 
var ve bu uygulama son dönemde çok 
arttı. Özellikle Yunanistan’da ve Kuzey 
Avrupa’da bir çok armatör bünyesine 
profesyonel bunkerci katıyor. Öncelik-
li olarak belirli sayıda gemi işletenler 
bunu yapıyor. 20-50 arasında gemi 
işleten yapıların bunker departman-
ları var. Bunker sektöründen tecrübeli 
profesyoneller çalıştırıp etkin alım 
yapıyorlar. Ben bu yazıyı yazarken bir 
meslektaşımız Hollanda’da bir arma-
törün yakıt alımlarını yapmak üzere iş 
değiştirdi. Özellikle geçmişte bunker 
trader supplier gibi çalışmış insanları 
tercih ediyorlar. Onların kontakları ve 
bilgi birikimleri ile birçok yerde ikmal-
cilerle direk çalışarak etkin yakıt alı-
mına yöneldiler. Her firmanın özellikle 
az sayıda gemi işleten yapıların bunu 
yapması çok mümkün olmayacak-
tır ancak her şartta yakıt konusunda 
profesyonel destek alınmalıdır. 
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Hani derler ya; her zaman iyi bir dok-
torunuz ve hukukçunuz olacak. Ben-
zer şekilde bir gemisi olan işletenin 
dahi güveneceği iyi bir yakıtçısı ol-
ması gerekir. Her alımda danışarak 
bir planlama çerçevesinde hareket 
edilmelidir. Sektörümüzde yakıt plan-
lamaya önem verilmiyor; ya gemi kal-
kınca ya da kaptan talep edince yakıt 
temin ediliyor. Oysa ki olması gereken   
piyasaların takip edilerek en uygun 
yakıt alımının yapılmasıdır.  Her za-
man söylediğim gibi; iyi yakıt alımı-
nın en önemli unsuru zamanlamadır. 
Örneğin, bugün yakıtlar düştü ve biz 
bunu ekranda görebiliyoruz. Bu konu-
da bize danışan arkadaşlara yardım 
edebiliyoruz. İşletmecilere ya bekle-
yin diyoruz ya da fiyatlarda artış olu-
yor ise alım yapmalarını öneriyoruz. 
Koster Armatörleri ve İşletmecileri 
Derneği (KOSDER) grubunda yer alan 
arkadaşlara bilgi paylaşımı yaparak 
yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu tarz 
konulara değer verdikçe neticelerini 
görürüz inancındayım.

Hedging konusu, daha ziyade büyük 
hat işletmelerinin düzenli ve belirli 
noktalarda büyük montanlı alımla-
ra uygundur. Genelde tramp, dağınık 
çok yerde küçük miktar (bölgemizdeki 
gemi tipleri gibi) alımlarda uygulana-
maz. Bunun yerine güvenilir, profes-
yonel ve saygın bir yakıtçı size daha 
iyi hizmet ve avantaj sağlar. Tabi ki 
bunların hepsi kurallara uyularak 
gerçekleştirilen ticaret için geçerlidir. 
Mukavele şartlarına uyulması ve gü-
nünde ödeme yapılması halinde etkin 
yakıt alımı mümkündür.

Yakıt alım konusunda Avrupa ülkele-
ri ile Türkiye’yi karşılaştırırsak hangi 
eksiklikler veya farklar ortaya çıkar? 
Hızla gelişen teknolojiyle birlikte var 
olan eksiklikleri giderme adına sizce 
neler yapılmalı? (Aslında bizler bu ko-
nuda önde olduğumuzu düşünmekte-
yiz ama daha iyi olabilmek mümkün 
müdür?)

Teknik hususları ayrı tutarsak gü-
nümüzün moda iletişim teknolojileri 
(skype, whatsapp v.s) dışında tek-
noloji, ticari bunker piyasasında pek 
uygulanmıyor denebilir. Bu yönde çok 
çalışma var; bir takım platformlarda 
internet üzerinden alım yapmak gibi 
girişimler mevcut ancak bunlar henüz 
belirli bir noktaya ulaşamadı. Bizim 
işimiz insan! Denizcilik insana ve iliş-
kilere dayalıdır. Teknolojik ve aşırı sa-
nal işler bize çok fazla bir şey katmı-
yor düşüncesindeyim. Denizde insan 
faktörü çok önemli ve işin temelidir. 
Kanımca piyasalarda en çok itibar 
edilen şey insan ve bilgidir.

Bizim müşterilerimizin büyük çoğun-
luğu çok başka bir kültüre sahip olan 
Kuzey Avrupalılardan oluşuyor.
1986-1990 yılları arasında çok faz-
la Norveç’e ve Almanya’ya giderdim. 
Çünkü bunker sektörünün toplanma 
noktaları oralardı. Oslo’da meşhur bir 
bunker konferans gerçekleştirilirdi. 
30 senedir yapılan bu konferansa her 
kasımda 600 kişilik bir katılım olurdu 
(İstanbul Bunker Konferansı için böy-
le bir yapı hayal etmiştim). Yüzyılların 
birikimi ve çok sağlam etik değerler ile 
oturmuş bambaşka bir kültür… 

Bir müşterimiz, 100 küsür yaşında 
bir firma; broker, asır olmuş aynı ai-
lelere ve armatörlere hizmet veriyor. 
Norveçli bir bunkerciden alım yapıyor 
çünkü inanılmaz bir güven ve saygı 
ortamı var. Bunu oturtmak çok ko-
lay değil. Bu durum kültür, birikim ve 
güven meselesi. Biz de ise tam tersi 
bir durum var. İlk olarak güvensizlik 
ve soru işaretleri akla geliyor; Mus-
tafa neden bize ucuz yakıt tedarik 
etsin? Oysa ki benim işim bu ve biz 
her gün tüm müşterlerimize bunu 
yapıyoruz. Danimarkalı’ya yaparken 
sana neden yapmayayım? Ceuta’da 
Las Palmas’da yakıt alacaksın ben 
senin yanındayım. Emeğimin karşılığı 
olan kazancı elde ettiğim sürece sen 
yakıtı en ucuza al isterim ama bunu 
söylediğinizde şüpheleri gözlerden 
okuyorum. Bu bir yetiştirilme tarzı ve 
bir eğitim meselesi. Önerim; ilk olarak 
okullarda bu değerleri bireylere aşıla-
malıyız. Bu konu derin bir husustur. 
Netice itibari ile birimize güvenme-
miz, inanmamız ve bilgiyi paylaşma-
mız gerekiyor ki ancak bu şekilde ileri 
gidebiliriz. Çoğu zaman görüyorum; 
bir denizci dostumuz yurt dışında 
mukim pek fazla tecrübesi olmayan 
birine, burada on yıllarca emek vermiş 
insana kıyasla daha fazla itibar edi-
yor. Canlı olarak biz bunlara tanık olu-
yoruz. Örneğin, Kartal’da mukim bir 
arkadaşımız Kumkapı’da yakıt almak 
için Londra’da bir yakıtçıdan medet 
umuyor ama bize güvenmiyor. Çok 
enteresan psikolojiler! Akabinde o kişi 
gelip Kumkapı’da yakıtı fiziken bizden 
teslim alıyor. İşin daha komiği gemi 
Diliskelesi’ndeyken ordan 
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Kumkapı’ya geliyor yakıtta oradan 
yüklenip (rafineri ve depolar o bölge-
de) Kumkapı’ya getiriliyor. Yakıt ise 
limanda alınacakken bu kadar bilgi 
eksikliği ile Kumkapı’da alınıyor. Tabi 
bu süreçte binlerce dolar heba oluyor. 
Tüm bu yaşananları konuşacak plat-
formlara ihtiyacımız var. Diğer ülkeler 
inanın bunu başarıyor; Kuzey Avrupa-
lılar dayanışma, paylaşma ve güven 
konusunda bizden ilerideler. Biz de 
problemleri tanımlayıp ve teşhis edip 
çözmeliyiz. 

LNG ile çalışan gemilerin sayısının 
yakın gelecekte önemli bir noktaya 
ulaşması bekleniyor. Bu durumu göz 
önüde bulundurursak denizcilik sek-
törü ve ülke ekonomisine ne gibi yan-
sımaları olacaktır?

Dünya, gittikçe temiz yakıt diyebile-
ceğimiz çevreye daha az zarar veren 
yakıtlar kullanacak. Hatta bilindiği 
üzere bazı ülkeler belirli bir zamandan 
sonra petrolle çalışan otomobilleri 
yasaklayacaklar. Denizde de bu şe-
kilde daha çevreci yakıtlar kullanıla-
cak. LNG, geleceğin yakıtlarından biri 
fakat yoğun bir şekilde kullanımı za-
man alacaktır. Tahminlere göre ancak 
2050 gibi bunker piyasasının yarısı 
LNG olabilir. Başlangıçta düzenli hat 
gemileri, yolcu gemileri ve belirli böl-
gelerde çalışan deniz vasıtaları (şehir 
hatları deniz otobüsleri) gibi alanlarda 
kullanılabilir. Örnek vermek gerekirse; 
Ukrayna’dan yükleyip Çin’e tahıl götü-
ren bir geminin LNG kullanımı hemen 
olamayacaktır fakat süreç bu yönde 
ilerlemektedir.

Türkiye bu konuda avantajlı bir du-
rumda. Marmara Ereğli’de tesisimiz 
var. Öncelikle lokal çalışan vasıtalar-
dan başlanarak bu çalışma yapılabilir 
ve kamu buna ön ayak olabilir. Bunlar 
önümüzdeki süreçte yaşayacağımız 
değişimler ve bunu hep birlikte göre-
ceğiz. Tabi ki biz bu kaynaklara sahip 
değiliz. İthal ediyoruz fakat piyasa 
dengesini bulacaktır. Bunları yakan 
makinelerin ve gemilerin üretimine 
başlandı. Üretim arttıkça zaman için-
de gerçekleşmesini ve katkılarını gö-
receğiz.

Bunker konusunda tek uluslararası 
dernek olan Uluslararası Bunkerciler 
Derneği’nin (IBIA) yönetimindesiniz. 
IBIA olarak son dönemde Türk ve 
dünya denizciliği adına ne gibi çalış-
malar yapılıyor ve geleceğe dair plan-
lamalar neler? IBIA’nın benimesediği 
stratejilerin ne kadarı Türkiye’de uy-
gulanabilir ve uygulanması için neler 
yapılmalıdır?

Uluslararası Bunkerciler Derneği 
(IBIA), Uluslararası Denizcilik Örgütü 
(IMO) da danışman statüsüne sahip 
önemli bir dernek ve son dönemde yo-
ğun bir gündemle çalışıyor. Dünyada-
ki çalışmalara destek veriyor. Kasım 
ayında yıllık toplantımızı Singapurda 
yaptık. Singapur, yılda 50 milyona 
yakın yakıt ikmali yapılan bir yer ve 
IBIA’in Singaporda ofisi var. Aynı şekil-
de dünyada her yerde var olan bir yapı.

IBIA da ben uzun yıllardır görev ya-
pıyorum, son dönemde “Commercial 
Committee” başkanı olarak hizmet 

veriyorum. Uzun zamandır gündeme 
getirdiğim konu “etik değerler” ve ni-
hayet bu konuda bir çalışma başladı.  
Bu konuyu çok önemli buluyorum; 
etik değerlere sahip çıkılıp bu de-
ğerler geliştirdikçe sektörün sorun-
larının büyük ölçüde çözüleceğine 
inanıyorum. Bu çerçevede burada ilk 
kez size açıklıyorum: Biz yaptığımız 
tüm mukavelerde öncelikle “etik de-
ğerlere” uygun hareket edeceğimizi 
teyit ediyoruz. Umarım herkes etik 
değerlere sahip çıkar ve daha adil 
ve dürüst bir piyasaya sahip oluruz.

Türkiye’deki bunker tankerlerinin ye-
nilenmesi gerekli midir? Türk koster 
filosunun yenilenmesi projesi kapsa-
mında, eğer başarılabilirse bir destek 
ve sürdürülebilir bir finans modeli 
ortaya konursa Türk yakıt ikmalcileri 
bundan istifade edebilir mi ve daha 
fazla istifade etmesi için sizce nasıl 
bir mekanizma gerekir? 

Bizim firma olarak 12 tankerimiz var; 
bunların 4 tanesi yeni inşa, 2 tanesi 
2007 yapım genç yeni nesil cift cidar 
tankerler. Toplamda 6 adet yenileme 
yatırımımız oldu.  Bu anlamda ikmal-
ciler içinde önde geliyoruz. İşimize 
yatırım yapıyoruz ve bunları tama-
men kendi finasman modelimizle 
yaptık. Tüm tankerlerin iyileşmesi 
tabiki doğru ancak bunun belirli bir 
mantık çerçevesinde, dünya gerçek-
lerini ve bölgesel rekabeti unutma-
yarak yapmak lazım. Bugün, 1.750 
dwt bir tanker 4,5 milyon dolara mal 
oluyor; bunu yapıp, denizlerde boğu-
şup ve binlerce gemiye yakıt ikmali 
yapıp 30 senede geri alamıyorsunuz.
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Öte yandan en yakın rakibimiz Yuna-
nistan, sürekli olarak kuralları esnetip 
hiç yatırım yapmadan tamamen eski 
tankerlerle bizimle rekabet ediyor aynı 
şekilde Karadeniz ülkeleri de öyle. 
Bizim de iyi düşünerek kaynakları-
mızı doğru değerlendirmemiz ve böl-
gesel rekabeti göz ardı etmememiz 
gerekmektedir. Bu demek değildir ki 
kaliteden ödün verelim ancak piyasa 
gerçeklerini de yok saymamalıyız. Ar-
matör en ucuz yakıtı almak ister ama 
o yakıtı verecek tanker 4-5 milyon 
dolara mal oluyor. Fakat ortada böyle 
bir ikilem var, nasıl olacak? Bölgesel 
olarak şöyle bir gelişme oldu; 2 ay ka-
dar önce Yunanistan Pire Limanı’nda 
eski bir tanker durduk yerde battı ve 
büyük miktarda fuel oil denize gitti. 
Büyük bir çevre felaketi oldu. Şimdi 
bir şeyler yapıyorlar o çerçevede re-
kabet daha adil hale gelebilir. Biz her 
zaman en iyisini yaparak ve işimize 
yatırım yapmaya gayret ediyoruz. Ben 
devletin buna teşvik vermesi fikrine 
katılmıyorum. Bence devlet adil ko-
şulları hazırlar destek verir. Örneğin, 
işletme koşullarında daha basit uygu-
lamalar tesis edilip işletme avantajları 
sağlanmalı. Bir ara 500 gt için pilot 
zorunluluğu vardı ve bu çok yanlış bir 
uygulamaydı. Neyse ki bundan vazge-
çildi ve eskisi gibi 1000 gt’ye dönüldü. 
Önemli bir yükten, zaman kaybından 
kurtulduk ve daha verimli çalışabili-
yoruz. ISM uygulaması bize yük; bu-
nun belli tonaj ve liman seferleri için 
farklı daha basit ve etkin uygulanabilir 
olması lazım. Bu, uluslararası sefer 
yapanla aynı olamaz. Bunun gibi gibi 
bazı iyileştirmeler yapılabilir ancak 
yatırımcılar kendi finansman model-
lerini geliştirmek durumunda. Devlet 
para vermemeli ama bazı teşvikler de 
olmalı tabi ki.

Son olarak, bilindiği üzere Türk bo-
ğazları gemiler için önemli geçiş 
yollarından biri. Bu minvalde Türk 
gemi ikmal sektörünün uluslararası 
düzeye ulaşması adına mesajlarınız 
veya önerileriniz var mıdır? Türkiye 
şu anda kaç ton ikmal yapmaktadır ve 
sizin hesabınıza göre gerçekçi potan-
siyeli nedir?

Evet İstanbul çok önemli bir yer ve 
ikmal merkezi. Ben çok uzun zaman-
dır bunu idareye, meslektaşlarıma ve 
meslek örgütlerine yazıyorum. İstan-
bul’u çok çok iyi değerlendirmeliyiz. 
Derhal İstanbul’da bir “hizmet demir 
yeri” mantığı ile bir hizmet ve para ya-
ratma merkezi şeklinde bir yapı oluş-
turmalıyız. Bizim başımıza geliyor.

Örneğin; gemi yakıt alacak ve 300-500 
bin dolar bırakacak. Günler öncesinde 
gemi SP1 veriyor. Geliş zamanı ve ya-
kıt alacağı zaten belli, geliyor boğazı 
geçiyor demirleyip yakıt alacak. Demir 
yeri yok. Bu sefer gemi driftte gidiyor. 
Bu çok büyük bir kayıp ve hemen ada-
mı burdan soğutuyor. VTS sadece ge-
çiş planlıyor. Oysa ki tüm bunlar plan-
lanmalı. İstanbul’da hizmet alacak 
gemilere ait “hizmet demir yeri” ta-
nımlanmalı ve hizmet alacak gemiler 
oraya demirletilerek hızla hizmetlerini 
alabilmeliler. Bunun için ‘A-B-C’ demir 
yerlerlerinden hizmet alamayıp geçiş 
bekleyecek gemiler, uygun demir yeri 
belirlenip oraya demirletilmeli. Hiz-
met alacak gemi demek ülkeye iş ve 
döviz bırakıyor demektir. Bunu en uy-
gun şekilde değerlendirmeliyiz.  Sayın 
Bakanımızın da bu yönde beyanı oldu; 
serbest bekleme sürelerinin uzatıl-
ması konusunda bunu dile getirdi ve 
bu gemilerden daha fazla kazanç elde 
etmeyi vurguladı. İşte buna yönelik 
çalışmalar yapılmalı, alt yapısı hazır-
lanmalı ve adı konmalı. 

Bakın bugün Gibraltar Liman İdaresi 
reklam yapıyor ve uluslararası top-
lantılara katılıyor. Gelin bizden hizmet 
alın yakıt alın diye reklam ve bildiri 
yayınlıyor. Biz de bu şekilde çalışma-
lıyız; mesela gemilerin SP1 raporla-
rında geliştirme yapılabilir ve yakıt 
ikmali alacağı diger hizmetler detay-
landırılabilir. VTS ve İdare buna göre 
planlama yapıp geminin geldiğinde 

demirleyip, hizmetini en hızlı şekilde 
alıp ve gideceği etkin bir yapı sun-
malıyız. Baktığımızda Kumkapı’da bir 
sürü gemi orayı park alanı gibi kulla-
nıyor, bu olmaz!  İstanbul demir yerleri 
çok değerli, bunu mutlaka gelir yara-
tacak şekilde düzenlemeliyiz.

Ekim ayında 250 bin ton yakıt satıl-
dı. Bunu böyle hesaplayınca yıllık 3 
milyon tona ulaşmak mümkün gö-
rünüyor. Geçmiş yılların istatislikleri 
piyasayı 2,5 milyon ton seviyesinde 
gösteriyor ve bu seviyeyi her yıl artı-
yor. Bizler işimizi yapıp iyi bir hizmet 
verdikçe piyasamız büyüyor ve ül-
kemizde daha fazla döviz istihdamı 
yaratabiliyoruz.  Esasen 2020’de bizi 
önemli bir fırsat bekliyor; yakıtlar ve 
dolayısı ile yakıt piyasaları tamamen 
değişecek. Tüm dünyada yüzde 0,5 
kükürtlü yakıt kullanılacak (şu anda 
%3,5). Bu yakıtı sunabilen noktalar 
öne çıkacak. Burada önemli bir fır-
sat var! Bu yakıt her limanda kolayca 
sunulamaz. Öyle olunca büyük ikmal 
noktaları “HUB” dediğimiz yerler öne 
çıkacak. Bu noktada İstanbul 45 bin 
gemi trafiği ile bu üründe en önemli 
ikmal noktası haline gelebilir. Yılda 
5 milyon ton yakıt satılarak ülkemize 
2,5 milyar dolar döviz sağlanabilir. 
Bunu paydaşlarımızla konuşuyoruz. 
İstanbul tarihi dönemeçte en iyi du-
rumda olacaktır. Buna ilişkin hazırlık-
larımız ve insan finans gücümüz var. 
İnşaallah bunu başaracağız. 
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Denizcilik sektörü 2020’den sonra 
emniyet, güvenlik, çevre ve verimli bir 
performansın sağlanması konuların-
da gittikçe artış gösteren ihtiyaçlar-
la karşı karşıya kalacaktır. IMO’nun 
küresel sülfür limiti ve sera gazı 
emisyonlarının azatılmasına ilişkin 
çalışmaları kapsamında teknolojik 
gelişmeler başta olmak üzere çevre-
nin korunmasına ilişkin çevresel ve-
rimlilik talepleri öne çıkmaktadır. Söz 
konusu talepler denizcilik sektöründe 
temel değişiklikler gerektirmektedir. 
Dünyada; nüfusun, ekonomik büyü-
menin, ekonomik faaliyet gösteren 
merkezlerin artmasına paralel olarak 
deniz taşımacılığına talep daha da 
artacak olup, söz konusu talepleri 
karşılamak için ticaretin yapısında 
değişiklikler olacaktır.  

Yüksek büyüme oranına sahip eko-
nomiler dökme yük, tanker ve artan 
konteyner talebini karşılayacaktır. 
Kıyılarda yer alan mega şehirlerin 
artmasının bir sonucu olarak bölge-
sel yük ve yolcu taşımacılığına tale-
bin artması nedeniyle kabotaj taşı-
macılığının artması beklenmektedir. 
Brezilya, Endonezya gibi gelişmekte 
olan ülkeler Çin gibi dünyanın önde 
gelen ekonomileri arasına girecektir. 
Gelişmekte olan ülkelerin limanları-
na büyük gemilerin gelebilmesi için 
altyapının iyileştirilmesi ve gerekli 
yatırımların yapılması gerekmektedir. 
Kuzey-Güney ticaret hatlarının geliş-
mesi, taşımacılık kotasının arttığı Batı 
Asya ve Afrika limanları arasında ça-
lışan konteyner taşımacılığı hatlarını 
etkileyebilir.Sektörün önümüzdeki on 
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yıl içerisinde çevre konuları dışında 
başlıca gündemi Ar-Ge çalışmaları 
olacaktır. Gemilerin yaşam süresince 
teknik ve ekonomik   performansı   ile   
ilgili   değerlendirmeler   ve   teknoloji-
leri   için   model  tabanlı teknikler kul-
lanılacaktır. LNG, metanol yakıtlarla 
çalışan, çok fonksiyonlu,sevk sistem-
leri, pervane ve malzemeler açısından 
teknolojik üstünlüklere sahip düşük 
enerjili, otonom, insansız gemilerin 

geleceğin yeni gemi anlayışı olması 
beklenmektedir (DNV, 2016). 2020’ye 
kadar dünya filosunun çoğu e-navi-
gasyon teknolojileri ile donatılacaktır. 
Önümüzdeki on yıl  kuzey kutbu gemi 
trafiği artacak olup,  buz  rotasının op-
timizasyonun yazılımı, buz çözmeye 
ilişkin  kutup teknolojileri hızla gelişe-
cektir. 

2020’ye kadar dünya filosunun çoğu 
e-navigasyon teknolojileri ile 
donatılacaktır.
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2020 ve Sonrası Denizcilik 
Sektöründeki Değişimi Etkileyecek 
Faktörler ve Trendler
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Yakıt fiyatlarının 2020’den sonra da 
yüksek olacağı tahmin edilmekte 
olup, enerji verimliliği olan gemilere 
talep artacaktır. Bu nedenle, sektör 
optimal enerji kullanımı ve güç sis-
temlerine odaklanacak olup, LNG 
gibi alternatif yakıtla çalışan ve hafif 
konstrüksiyona sahip enerji gemileri 
tasarlanacak, inşa edilecek ve işle-
tilecektir. Bu kapsamda, Dünyanın 
yüzde yüz LNG ile çalışan ilk römor-
körü Tuzla’daki Sanmar Tersanesi’n-
de inşa edilmiştir (www.marinede-
alnews.com). Sedef Tersanesi hem 
dizel hemde LNG ile çalışabilen çift 
feribotlar üretmektedir. Önümüzdeki 
dönemde yenilebilir enerji talebi ol-
dukça artacak olup, söz konusu talep 
denizyolu taşımacılığında biyoyakıtın 
kullanılması da kapsayan yeni pa-
zarlar yaratacaktır.LNG’ye  alternatif 
bir deniz yakıtı olarak methanolün 
kullanılması gündeme gelmeye baş-
lamıştır (Şişmanyazıcı, 2017). Ayrıca, 
açık deniz platformlarınının güç kay-
naklarının altyapısını geliştirmek ve 
işletmek için buna uygun tasarlanmış 
gemilere gereksinim olacaktır.

Yeşil Gemi (GreenShip), çevreye du-
yarlı teknolojilerin kullanımındaki 
tüm faaliyetleri içine almakta olup, 
gaz emisyonlarını, çevreye sızan ağır 
metal/zararlı kirleticileri azaltmakta 
olup, bu gemilerde çevre dostu karina 
boya/kaplama, geri dönüşebilir  mal-
zemeler kullanılmaktadır. 

Otonom gemilerin başlıca avantajla-
rı; geminin enerjiyi daha verimli kul-
lanacak şekilde tasarlanması; gemi 
mürettebatlarına çevrelerinde olup 
biteni daha iyi kavrama imkanı tanı-
yarak gemilerin daha güvenli, kolay 
ve verimli işletilebilmesini sağlama-
sı; yakıtın daha verimli kullanılması 
ve insan hatasını azaltmasıdır (www.
rolls-royce.com). Rolls-Royce ile Go-
ogle arasında İsveç’te Google Cloud 
Zirvesi’nde 3 Ekim 2017 tarihinde Rol-
lsRoyce’un otonom gemi projesi kap-
samında bir sözleşme imzalanmıştır. 
Söz konusu sözleşme ile Rolls-Royce, 
Google Cloud Makine Öğrenimi Mo-
torunu kullanarak otonom gemilerin 
hayata geçmesini sağlayacak akıllı 
farkındalık sistemlerinin geliştirilme-
sini hedeflemektedir (www.deniztica-
retodasi.org.tr). Otonom gemiler ko-
nusunda çalışma yapan bir diğer ülke 
ise Norveç’dir. IMO otonom gemilere 
ilişkin çalışmalara 2018’de başlaya-
cak olup, 2020 yılına kadar 

Gemilerden yayılan sera gazı emis-
yonları dünya toplamının %3.5-4’ü 
arasındadır. Yüksek yakıt maliyetle-
ri gemi kaynaklı sera gazı salınımını 
azaltmak amacıyla başta MARPOL Ek 
VI’ya CO2 salınımını azaltmayı amaç-
layan Enerji Verimliliği Dizayn İndeksi 
(EEDI) olmak üzere buna ilişkin dü-
zenlemelerin yapılmasını hızlandır-
mıştır. Gemilerden Kaynaklı Kükürt 
(SOx) emisyonlarının azaltılarak, 01 
Ocak 2020 tarihinden itibaren %0.5’e 
(5.000 ppm) düşürülecektir. IMO ta-
rafından belirlenen istenen enerji ve-
rimliliği dizayn indeksi değerlerinin 
2025 yılına kadar 3 fazda yaklaşık % 
30 oranında düşürülmesi planlan-
maktadır (Ergin, S., 2017). Klas kuru-
luşları arasında lider olan DNV, gemi 
yakıtlarında sülfür içeriğinin azaltıl-
masına ilişkin düzenlemeler çerçe-
vesinde 2020’de pazardaki gemilerin 
%25’ine (15-20.000 gemi) scrubber 
tesis edilebileceği öngörmektedir. 
IMO ise 2020 yılına kadar 3.800 gemi-
ye scrubber tesis edileceğini açıkla-
mıştır (www.denizticaretodasi.org.tr). 
2020’de yeni inşa edilecek gemilerde 
karbondioksit salınım miktarı%10-35 
oranından daha az olacaktır(DNV, 
2016; www.oecd.org).

Çevreye ilişkin konular ve düzenleme-
ler 2020 yılından sonra daha da önem 
kazanacaktır. Bu kapsamda öne çı-
kacak konular fosil yakıtların (kömür, 
petrol, doğal gaz gibi) yan ürünü olan“ 
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Yeşil Gemiler denizcilik endüstrisini 
temiz enerji kaynaklarının kullanımına 
yöneltmektedir (Alkan, 2012; Ander-
sen, 2012). DNV, 2020’ye kadar 400-
600 adet LNG ile çalışan gemilerin 
dolaşımda olacağını öngörmektedir 
(DNV, 2016). 2020’den sonra egzoz 
gazı devridaimi (exhaust gasrecir-
culation), egzoz gazı temizleyicileri 
(scrubber), katalitik indirgeme (catal-
ytic reduction) gibi kirliliği azaltma-
ya yönelik teknolojilerin (abatement 
technologies) kullanılması çevre ile 
ilgili düzenlemelerin bazılarını yerine 
getirmektedir. 

otonom gemiler için regülasyonla-
rı belirleyeceğini açıklamıştır (Yücel, 
2017).

Denizcilik piyasalarının 2020 yılın-
da enerji gemilerine talebi artacaktır. 
Kapasitesi artırılmış büyük pillerle 
çalışan elektrikli ve hibrid gemiler, 
gelecekte denizlerin hakimi olacak-
tır. Hibrid gemiler armatörlerin yakıt 
giderlerini düşürecek, daha güven-
li ve düzenli bir yakıt sisteminin de 
sağlayacaktır (Güner, 2015). Mevcut 
durumda dolaşımda olan veya sipariş 
verilen 33 hibrid gemi olup, 2020 yı-
lına kadar bu sayının 100’e ulaşması 
beklenmektedir. Türkiye’de elektrikli 
ve akülü sistemlerin beraber kullanıl-
dığı yalnızca aküyle giden ve hibrit fe-
ribotlar yapılmakta olup, önümüzdeki 
yıllarda Türkiye’ye bu tür gemilerin 
daha fazla yapılması beklenmektedir 
(7deniz, 2017).

Gemilerde enerji verimliliği

Çevre dostu gemiler 

Otonom gemiler

Çevreye ilişkin konular ve 
düzenlemeler
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Siyah Karbon (Black Carbon)”, gemile-
rin“biyolojik kirlenmesi(bio-fouling)”, 
“sualtı gürültüsü (underwaternoise)”-
dür.Deniz taşımacılığından kaynakla-
nan siyah karbon emisyonları küre-
sel ısınmaya ve kutupların erimesine 
olumsuz yönde oldukça katkıda bu-
lunmakta olup, bu konu IMO’nun gün-
demindedir. IMO, uzun süredir günde-
minde yer alan biyolojik kirlenmeye 
ilişkin sistemlerle ilgili yasal düzenle-
meler üzerinde çalışmakta ve uygula-
maları etkili bir şekilde kontrol etmek 
için kılavuz kurallar geliştirmektedir 
(DTO, 2017). Ayrıca, IMO, yosun, mid-
ye gibi zararlı organiklerin gemi kari-
nasına yapışması sonucu gemilerde 
meydana gelen biyolojik kirlenme) ile 
ilgili olarak BiofoulingGuidelines (Re-
solution MEPC.207(62)) çıkartmıştır 
(www.imo.org). 

IMO, bir gemi ya da deniz taşıtının 
veya deniz canlısının hareketlerinin 
neden olduğu sualtı gürültüsüne iliş-
kin 2014 yılında bir rehber hazırla-
mıştır (IMO MEPC.1/Circ.833). Sualtı 
gürültüsü gelecekte daha da önem 
kazanacaktır. Ancak, gemi makinala-
rında, gövdesinde veya pervanelerin-
de gürültünün ölçülmesi teknik açı-
dan zor ve aynı zamanda maliyetlidir. 
Gelecekte denizcilik endüstrisinde 
risk bazlı düzenlemeler ağırlık kaza-
nacak olup, bu da gemi tasarımında 
inovasyonun artmasına neden olacak 
ve özgün tasarım çözümlerden yarar-
lanmayı sağlayacaktır.

İklim değişikliği 2020’den sonra sera 
gazı emisyonlarına ilişkin daha geniş 
kapsamlı ve katı düzenlemeler yap-
mayı gerektirmektedir. Önümüzdeki 
dönemde etkin maliyetle temiz deniz-
cilik teknolojilerine talep artacaktır. 
İklim değişikliği gemi tasarımları ve 
operasyonları kadar kıyı endüstrisini-
de etkileyecek olup, 2020 ve sonrası-
nın gündem konularından biri olacak-
tır. Daha yüksek dalga boyları ve kötü 
hava koşulları emniyet standartlarının 
daha geniş kapsamlı olmasını gerek-
tirecektir.

2030 yılında ise küresel liman ve de-
nizciliğin geleceğini şekillendirecek 
başlıca trendler ve gelişmeler; (a) 
küreselleşme, demografik büyüme 
ve doğal kaynakların kıtlığı: (b) enerji 
iletimi ve biyo ekonomi; (c) lojistikte 
dijitalleşme; (d) 3 D baskı ile eklemeli 

üretim; (e) güvenlik; (f) bilgiye dayalı 
emek piyasası; (g) lojistik zincirlerinin 
daha fazla entegrasyonu; (h) taşıma-
cılığın arttırılması; (ı) sürdürülebilirlik.

Ekonomik güç 2030 yılında Batıdan 
Asya’ya kayacaktır. Asya’nın Dünya 
gayri safi  yurtiçi hasılasındaki payının 
2030’da %40’dan fazla olması beklen-
mektedir. Asya, dünya denizciliğinde 
egemen olacak olup, küresel ticaret 
rotalarının Asya’ya yönelmesi devam 
edecektir. Asya ve Afrika arasındaki 
limanlar doğru bir planlama yapılması 
durumunda Asya’lı yatırımcıların ilgi 
odağı olacak olup, bu limanların öne-
mi daha da artacaktır. Afrika’dan do-
ğal kaynakların akışı devam edecektir. 
Doğal  kaynakların  kıtlığının  artması  
ticaret   rotaları ve   altyapı  yatırımları  
ile  uyumlu  jeoekonomiyi gündeme 
getirecektir. İçsu taşımacılığı artacak-
tır. 3D baskı yöntemi ile imalatçılar 
deniz  taşımacılığına   gerek   duyma-
yacaktır. Limanlarda   veri   analizleri-
nin   yapılması   önem kazanacaktır. 
Hinterlandla bağlantı bir limanın en 
önemli değeri olacaktır. Liman otori-
tesinin rolü mülkiyet sahibi (landlord) 
olmaktan arz zinciri içerisinde aktif bir 

rol almaya doğru kayacaktır.  Denizci-
lik ve lojistik şirketleri, terminal ope-
ratörleri daha fazla küreselleşecek 
olup, güçlü pazarlık gücü olan az sa-
yıda oyuncu pazarı elinde tutacaktır. 
Arz zinciri içerisine özel sektör altyapı 
gereksinimlerini daha fazla karşılaya-
caktır. Önümüzdeki onbeş yıl içerisin-
de denizyolu, karayolu ve demiryolu 
taşımacılığı artacaktır (DNV; Deloitte, 
2015).

Sonuç olarak, 2020 ve sonrası deniz-
cilik sektöründeki değişimi etkileye-
cek başlıca faktörler enerji verimliliği, 
çevre dostu taşımacılık, yeşil gemi, 
yeşil liman ve bunlara ilişkin inovas-
yondur. Ülkemizin söz konusu geliş-
melere ayak uydurabilmesi için bir an 
önce enerji verimliliği, yeşil gemi, yeşil 
liman ve inovasyon konularına ağırlık 
vermesinin ve hayata geçirmesinin 
hem çevreyi koruyacağı ve hemde 
küresel sektörde rekabet şansını art-
tıracağı düşünülmektedir. Denizcilik 
sektörünün geleceği yaşanabilir bir 
dünya için enerji verimliliğinin azami 
olduğu yeşil taşımacılık ve yeşil li-
manlar, temiz atmosfer ve temiz de-
nizlerde şekillenecektir.

2030 yılında denizcilik 
sektöründeki gelişmeler ve trendler
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Gemi Brokerliği 
Bitiyor mu?

Birkaç yıldır denizcilik sektörünün ana 
gündem maddelerinden biri teknolo-
jik gelişmeler ve inovatif değişimle-
rin sektörü nasıl etkileyeceği konusu. 
Öncelikle bu konuya kısaca genel ola-
rak değinmekte fayda var olabilir. Zira 
yanlış anlaşılmalar ve bazı teknoloji-
lerden kapasitesinin üzerinde beklen-
tiler olabiliyor. Bazı teknolojik geliş-
meler kimi süreçleri ve operasyonları 
kısmen dönüştürürken, kimi teknolo-
jiler bazı geleneksel uygulamaları ta-
mamiyle değiştirmeyi ve geleneksel 
uygulamaları destekleyen mekaniz-
maları da tamamiyle ortadan kaldır-
mayı öngörüyor ve dolayısıyla bu tür-
den inovasyonları yıkıcı (disruptive) 
inovasyon olarak tanımlıyoruz. Çoğu 
zaman yıkıcı olmayan teknolojiler faz-
laca büyütülerek, büyük değişikliklere 
neden olacağı yönünde pekte gerçek-
çi olmayan anlamlar çıkartılabiliyor.

Teknolojik gelişmeler yanında bazı 
mevcut kullanımların ve operasyon-
ların farklılaştırılması da gündemdeki 
konulardan biri. Örneğin önümüzdeki 
10-15 yıllık süreçte dünya gemi filo-
sunun çok büyük bir kısmının doğal-
gaz yakıtlı hale geleceğine neredeyse 
kesin gözüyle bakılıyor. Bunun birçok 
sebebi bulunuyor ve belki farklı bir 
yazıda ele alınabilir. Otonom gemi 
ve otonom liman teknolojileri de kıs-
men uygulanmaya başlayan ve bü-
yük oranda kaçınılmaz olarak görü-
len bazı inovatif gelişmeler. Mekanik

açıdan beklenen gelişmeler yanında, 
yönetimsel ve işletme organizasyo-
nuna dair bazı değişimlerde gündem-
de. Bu gelişmelerden bir tanesi, gemi 
kiralama işlemlerinin çevrimiçi plat-
formlara aktarılması ve gemi kiralama 
pazarının daha görünür hale getiril-
mesi fikrine dayanıyor. Bu fikir çoğu 
zaman emlak siteleri örneği üzerinden 
tartışılırken, emlak piyasasından fark-
lı olarak, gemi brokerliği mesleğinde 
komisyoncunun fiziksel bir hizmeti 
yerine (alıcı veya kiracının gezdirilme-
si gibi) bilgi ve tecrübeye dayalı tek-
nik danışmanlık hizmetinin ön plan-
da olduğunun altı çizilir. Burada yük 
brokerliğinin kastedildiği anlaşılmıştır 
zannediyorum. Gemi alım-satım bro-
kerliği, emlak piyasası ile daha benzer 
olabilir.

Gemi brokerliği ve 
“forwarder”lığı

Teknolojinin gemi brokerliği mesleği-
ne etkisi anlayabilmek için önemli bir 
ayırımı yapmalıyız sanırım. Her mes-
lekte olduğu gibi gemi brokerliği mes-
leğinde de yanlışlar ve yanlış insanlar 
vardır. Meslek erbabının “pasaparola” 
dedikleri türden, hiçbir katma değeri 
olmayan ve sadece taraflar arasında 
mesaj trafiği sağlayan gemi broker-
lerini ben gemi forwarder’ları olarak 
tanımlıyorum. En önemli fonksiyon-
ları e-postaları forward etmek (karşı 

tarafa yönlendirmek) olan bu türden 
kişi ve firmaların yerine rahatlıkla 
başka mekanizmalar geliştirilebilir. 
Gemi brokerinin en temel enstrüman-
larından biri sektör ve piyasa ağı ve 
ilişkileri olmakla birlikte, bu iletişim 
ağı bilgi, tecrübe ve itibar sayesinde 
oluşmaktadır. Bu temel boyutlardan 
yoksun bir iletişim ağı hem kırılgandır 
hem de kalitesizdir.

Gemi brokerinin katma değerinin bir-
kaç ana başlıkta ifade etmek gerekir-
se, şu temel fonksiyonları görmekte-
yiz:

     Gemi, yük, seyrüsefer ve liman açı-
sından sefer öncesi teknik destek ve-
rebilmek (teknik bilgilerin toplanması, 
derlenmesi, yorumlanması ve payla-
şılması).

   Sözleşme ve tabi olunan mevzu-
at itibariyle tarafların sorumlulukları 
açısından hukuki destek verebilmek 
(terimlerin ve şartların doğru anlaşıl-
ması, hukuki düzeyde iletişimin kali-
tesinin arttırılması).

   Kısa ve uzun vadeli piyasa bilgileri 
çerçevesinde, iktisadi destek verebil-
mek, doğru fiyatlama yapabilmek.

   Pazar ağı ile piyasa etkinliğini artır-
mak ve daha fazla gemi-yük kombi-
nasyonlarına ulaşabilmek.
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Gemi forwarder’ları bu dört ana fonk-
siyonun sadece dördüncüsünü icra 
ederek (kısmen), diğer üç önemli 
fonksiyonun tüm süreçlerini taraflara 
bırakmaktadır. Böyle bir gemi broker-
liği hizmeti rahatlıkla çevrimiçi ortam-
larda aracısız olarak yürütülebilir. An-
cak katma değeri itibariyle, esasından 
kopmamış ve bilgi kalitesi yüksek bir 
gemi brokerliği hizmetinin elektronik 
olarak sunmak pek mümkün değil-
dir. Bu açıdan bakıldığında, brokerlik 
hizmetlerinin elektronik gemi-yük ha-
vuzları aracılığıyla yürütülmesi, mes-
leğinin iyi yapmak isteyen bir gemi 
brokeri için avantajlar getirebilir. Gemi 
forwarder’larına olan ihtiyacın azal-
ması, tecrübeli ve bilgili gemi broker-
lerine olan ihtiyacı arttırır.

Ekranın önünde kim oturuyor?

Elektronik pazar ve kiralama plat-
formları ile ilgili projelerden bahse-
dildiğinde, bu elektronik ortamlarda 
gemi ve yük paylaşacak ve buluştura-
cak şahısların kimler olacağını merak 
etmişimdir. Pek tabi ki bir elektronik 
pazar dahi, bilgisayar önünde bilgili 
ve tecrübeli bir gemi brokerinin otur-
masını ve tüm bu operasyonları yö-
netmesini gerektirir. Ayrıca kalifiye 
olmayan gemi brokerlerinin hizmet-
lerinin kısıtlamaya yönelik çabaların 
çok etkili olmadığının altını çizelim. 
Gemi brokerliği yönetmeliği ve ben-
zeri uygulamalar, çoğunluğu itibariyle 
geleneksel ticari yapılardan farklı bir 
pazarda ciddi bir etki alanına sahip 
değil. Ancak elektronik havuzlar doğ-
ru yönetildiğinde ve üyelerinden belirli 
şartları sağlaması talep edildiğinde, 
tam da beklenen filtreleme görevini 
icra edebilir.

Burada belki şöyle bir çekince ortaya çı-
kıyor: Elektronik pazarı kim yönetecek, 

üyelerin katılımı nasıl denetlenecek ve 
denetleme şartlarını kim tespit ede-
cek? Daha net konuşmak gerekirse, 
böyle bir elektronik ortam oligopol 
pazar şartları doğuracak mı? Yani 
belirli merkezlerin kontrolü altında mı 
olacak? Ben bu soruya, başka bir so-
ruyla cevap vermeyi tercih ediyorum. 
Mevcut durumda belirli merkezler ve 
büyük kiralama şirketlerinin rolü ve 
pazar payı nedir?

Mevcut koşullarda büyük yük sahip-
leri ya kendi departmanlarını kurarak 
kendi içlerinde izole bir kiralama de-
partmanı kurmakta ya da doğrudan 
armatörlerle görüşmekten toptan im-
tina ederek panel brokerleri devreye 
sokmaktadır. Fakat büyük yük sahip-
lerinin alıcıları da büyük olduğunda 
yani iki büyük emtia devi ticaret için 
bir araya geldiğinde gemilerin temini 
konusunda görece çok ufak olan bro-
kerlerin sisteme dahil olması ortaya 
ilginç bir resim çıkartabilmektedir. 
Ayrıca dünyada çok büyük tonaj sahi-
bi armatörlük şirketleri de bulunmak-
tadır. Bu durumda en basit yapıda bir 
tarafta büyük bir taşıtan, arada büyük 
bir taşıyan ve karşı tarafta da büyük 
bir alıcı olacaktır. Bu da işin herhan-
gi bir tarafında bir panel kullanmasını 
gereksiz kılabilecektir.

Son dönemde büyük emtia devle-
ri yine büyük alıcılara yaptıkları belli 
ticari faaliyetlerde kendi sistemlerini 
kurarak üçüncü ve/veya dördüncü 
şahısları aradan tamamen çıkartma-
yı seçebilmektedir. Fakat bu da şunu 
beraberinde getirmektedir: her büyük 
kiracı ayrı sistem kurarsa armatörler 
bunu nasıl takip edecektir? 

Bu durum da kaçınılmaz olarak arma-
törün aynı anda pek çok sistemi takip 
etmesi için bir “brokerlik” hizmeti al-
ması anlamına gelir.

Bu bir anlamda Türkiye’de çoğu kez 
gördüğümüz otopark bilet otomatı 
tezatını andırır. Siz ne kadar otomat 
koyarsanız koyun, kimimizin kolu 
düğmeye yetişmez, kimimiz yanlış 
açıyla gelir, kimimizin arabası çok al-
çaktır vs. ve kapıyı açıp bilet için vakit 
kaybetmek durumunda kalırız. Bazen 
işleri hızlandırmak için otomatın ba-
şında birisi bekleyip bileti makineden 
alıp size uzatmak durumunda kala-
bilir. Özellikle de otoparka giriş çıkış-
ların yoğun olduğu saatlerde çok işe 
yarayabilir.

Bunun da ötesinde eğer tüm sistemler 
tek bir noktada toplanmış olsa dahi, 
brokere duyulan ihtiyaç azaldığında 
“düşük profilde” kalmak isteyecek 
taşıtanların veya alıcıların işleri nasıl 
görülecektir? Cargill, Bunge ile aynı 
platformda buğday taşıyacak gemiler 
için rekabet eder duruma geldiğinde 
bir broker çıkıp “Benim tanıdığım sis-
tem dışında bir armatör var, iki dolar 
aşağısına yapar bu işi!” demiş olsa 
sistemin ne kıymeti kalacaktır? Her-
kesi sisteme dahil edemeyeceğimiz 
kesin olduğuna göre brokerleri de sis-
temden kolay çıkartamayız. 

Günümüzde özgürlükler o kadar öne 
çıkmış durumdadır ki kullanıcılar sis-
temde özgürlüklerini sınırlandıran bir 
şey gördüklerinde bunu kabullenmek 
yerine bunu bir hata olarak kabul edip 
kendilerince bunun “yama”sını mut-
laka bulmaktadırlar. Siz istediğiniz 
kadar brokerliği paket yazılım haline 
getirmeye çalışın, dışarıda bir yerlerde 
mutlaka açık kaynak alternatifi olabi-
lecektir.

 “Herkesi sisteme 
dahil edemeyeceğimiz 

kesin olduğuna göre 
brokerleri de sistemden 

kolay çıkartamayız.”
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Gemi İşletme 
Maliyetlerinde Optimizasyon

“Maliyet” ne olur ona bakarız.
Denizcilik sektörü ülke ekonomisinin çarkını döndüren en önemli dişlilerden biri 
olarak karşımıza çıkıyor. Sektörün ekonomiye katkısı yadsınamaz olsa da işlet-

meciye yüklediği mali sorumluluklar da bir o kadar önem arz ediyor.  Sektörün 
ekmek teknesi olan gemiler, yüklerini taşıdıkça beraberinde ciddi maliyetleri de 
işletmecilere yüklüyor. Dolayısıyla zorlu rekabet ortamında ticaretlerini sürdür-

me peşinde olan armatörler tamir/bakım ve onarım maliyetlerine odaklanmış 
durumda. 

Gemilerin tamir/bakım ve onarım işlerinin yapılmasında firma seçiminin önemi-
ne dikkat çeken uzmanlar, maliyeti azaltma adına tercih edilen yeterliliği uygun 

olmayan firmaların daha büyük kayıplara neden olacağı konusunda hem fikir. 
Bununla beraber insansız gemilerin konuşulduğu şu günlerde alanında uzman, 

tecrübeli ve işletmesine bağlı personel istihdamı, anlaşılacağı üzere önemini 
hiçbir zaman kaybetmeyecek. 

Armatörler, işletmelerinin kârlılıklarını arttırma adına iş\işçi verimliliğine, ma-
liyetlerin düşürülmesine ve mevcut varlıklarını en verimli ve dengeli şekilde 

kullanarak maliyet optimizasyonunu sağlamaya çalışıyorlar. 
Görünen o ki; Türk denizcilik sektörü işletmecileri, yılların kazandırdığı bilgi ve 

tecrübeyle bunu başarmakta hiç de zorlanmıyor.



Gemi işletme maliyetlerinin en önemli 
kalemleri (personel hariç) sizce neler-
dir? Bunun içinde tamir işinin tanımı-
nı genel olarak nasıl yapabiliriz? Klas 
kapsamında istenen asgari tamir ve 
bakımın üzerindeki bakımlar ve tamir-
lere firmalar nasıl yaklaşıyor?

En önemli kalemler genel olarak oriji-
nal malzemeler ve yedek parçalardır. 
İhtiyaç duyulduğunda bu malzemele-
rin temini bazen uzun zaman almak-
tadır. Gemi stokunda bulundurma 
zorunluluğu düşünülürse bu durum 
işletme maliyetini artırmaktadır. Ge-
nel olarak yaşlı gemilerde malzeme 
ve yedek parça tedarik sorunu daha 
çok yaşanmaktadır. Ana makine ve 
dizel jeneratörlerde en çok sorun ya-
şayacağımız parçaların gemi üzerinde 
yedek olarak bulunması taraftarıyım. 
Doğal olarak bütün yedekleri kastet-
miyorum. Gerekli olan ve ihtiyaç anın-
da temini uzun zaman alacak par-
çalardan bahsediyorum. Gemilerde 
tamir işinin ehline verilmesinin elzem 
olduğu, sıradan firmalara verildiğinde 
daha pahalıya mâl olacağı ve bunun 
da geminin işletme maliyetini arttı-
racağı aşikârdır. Maalesef yaşanmış 
örnekleri zorlu piyasamızda görül-
mektedir. Sadece klas kurallarının ge-
rektirdiği işlerin değil ihtiyaç olan ve 
bakım tutum saati gelen aksamların 
da gemi seyir emniyeti açısından ta-
miri/bakımı yapılması gerekmektedir. 
Bizim işletme politikamız limanlardaki 
liman devleti kontrollerinde tutulma-
yacak ve seyir süresince cana/mala 
zarar gelmeyecek şekilde, geminin 
yaşına paralel olarak bakım tutumunu 
yapmaktır. 2008’den beri devam eden 
kötü piyasalar, armatörleri minimum 
masrafla hayatlarını devam ettirme-
ye mahkûm etmiştir. Bundan dola-
yı bazen bakımı yapılması gereken

aksamların bakımlarının, koşulların 
uygun olmamasından dolayı erte-
lenmesi, seyirde ve uygun olmayan 
limanlarda daha büyük sorunlar ve 
maliyetler ortaya çıkarmaktadır. Ma-
liyetten kaçınılacak diye daha büyük 
kayıplara neden olmamak için yerinde 
ve zamanında gerekli önlemler alın-
malıdır.

Gemilerde tadilat, bakım ve onarım 
işini en doğru şekilde yapabilecek fir-
malar tespit edilirken hangi kriterleri 
dikkate alıyorsunuz?

Gemilerimiz tersaneye gelmeden 
önce gemide yapılması gereken işler 
Kaptan ve Baş Mühendis tarafından 
bir liste halinde belirlenmektedir. Bu 
listeye ve yapılacak işlerin durumu-
na göre işi yapabilecek olan firmalar 
araştırılarak teklifler önceden alınır. 
Firmada aranan en önemli husus, ta-
miri yapılacak makine, pompa, hidrolik 
piston gibi teçhizatların tamirinde ka-
lifiye olup olmadığıdır. Teklif aldığımız 
şirketler ile çalışmış olan firmalardan 
referans alıp, onlardan memnun olup 
olmadıklarını öğreniriz. 

Sektörümüzün yıllarca bize kazandır-
mış olduğu tecrübe sayesinde hangi 
firma ne kapasitededir, bilmekteyiz. 
Zaten Tuzla ve sektörümüz küçük bir 
camia olduğundan hemen hemen her 
firma birbirini tanımaktadır. İkinci ola-
rak ve en önemlisi de işin maliyeti ne 
olur ona bakarız.

Tadilat, bakım ve onarım işlemleri için 
aracı kullanımı konusunda ne düşü-
nüyorsunuz? Şirketlerin kendi bünye-
lerinde tamir/bakım işlerinin yapılma-
sının ve ekip tutulmasının maliyetiyle, 
uzman firmalarla çalışılması arasında 
karar verilirken belirleyici nedir? 

Gemi tamir bakım işleri için aracı kul-
lanmak bizce maliyeti artırmaktadır 
ve bu da bizim tarzımız değildir. Şir-
ket gemilerinin, en iyi şekilde bakım 
tutumunun yapılması için kendi bün-
yesindeki gemi zabit ve personelinin 
eğitilmesi ve bu personellerin sürekli 
olarak filoda kalması gerekmektedir. 
Gemilerimizi işletmeye başladığımız 
günden bu yana az miktarda personel 
değişimi yaparak çalışmaktayız.

1959 Rize doğumlu olan Mahioğlu, 1985 yılında İTÜ Denizcilik Fakültesi’nden, 1982 yılında 
ise Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mahioğlu, 1985 yı-
lından itibaren çeşitli firmalarda mühendis ve baş mühendis olarak çalıştıktan sonra 1994 
yılında Necati Kalkavan ve Oğulları Ltd. Şti.’nde Teknik Müdür olarak idareciliğe başlamıştır. 
Mahioğlu, 2001 yılından beri HKalkavan Grubu’nun teknik müdürlük görevini sürdürmekte-
dir. İngilizce bilmektedir.

RESUL MAHİOĞLU
Makine Mühendisi ve Gemi Makinaları Mühendisi 

“İlk aşamada, önemli olan 
personelin uzman olması değil o 
konuda istekli, becerikli ve azimli 
olmasıdır. ”
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Gemilerimizin ana makinelerinin ilk 
bakımlarında fabrikasından servis 
mühendisi talep ettik. Gemilerin en 
ince ayrıntısına kadar komple bakı-
mını yaptık ve bunu öğrendik. Makine 
personelimiz bu konuda piyasadaki 
herhangi bir tamir/bakım ekibinden 
çok daha iyi duruma geldi. Şu anda 
makinelerimizin tamirini personeli-
miz en iyi şekilde yapmaktadır. Hem 
de gemimiz nerede olursa olsun ye-
deklerimiz de gemilerde olduğun-
dan bütün zamanları değerlendirerek 
tamir yapmaktayız. Buna bir örnek 
verecek olursak; gemimiz 3 sene bil-
fiil kirada kalmış ve 1 saat off-hire 
olmamıştır. Servis mühendisi ne-
zaretinde yapılan bakımın maliyeti 
biraz fazla olmuştur ancak uzman 
firmanın verdiği fiyattan yüksek olma-
mıştır. Bu tarihten sonra maliyet nor-
malin yarısının da altına düşmüştür. 
Burada önemli bir şey söylemek is-
tiyorum; şu anda deniz piyasasında 
çalışan personelde kalite ve el bece-
risi çok alt seviyeye düşmüştür. Eğer 
firmalar, personelini iyi eğitip onlara 
tatminkâr bir ücret verirse gemi per-
soneli ile şirket personeli bir bütün 
olarak, birbirini dinleyerek ve anlaya-
rak çalışırsa personel de firmasından 
ayrılmayı tercih etmeyecektir. Perso-
nele değer verdiğimizi gösteren bir 
yaklaşım içerisinde olmak ve rakip 
değil ekip olduğumuzu anlatmak çok 
önemlidir. Personel de bu şekilde 
gemisini sahiplenir. Bunun da liman-
larda gemilerimizi ziyaret etmekle 
gerçekleşeceği düşüncesindeyiz.

Tamir ve bakım işlemleri için ih-
tiyaç duyulan kaliteli malzeme-
nin doğru yerden temin edilmesi 
adına nelere dikkat ediyorsunuz? 
“Doğru yer” sizin için neresidir?

Orijinal parçaları mı tercih edersiniz, 
yoksa ikincil marketlerden (çıkma, 
yan sanayi) mi temin öne çıkmakta-
dır?

Genellikle yedek parça alınırken çoğu 
firma tarafından ucuz olması sebebiy-
le yan sanayi tercih edilmektedir. Biz 
yedek parça alırken orijinal parçaları 
ya da üreticinin adına üretim yapan 
firmaları tercih etmekteyiz. Yedek 
parça işini iki şekilde düşünebiliriz. 
Mesela, ana makine için yedek parça 
alınırken makinenin iç kısımlarında 
hareketli olarak çalışan ana yatak, 
segman, emme-egzost valfleri, guide 
v.b. parçaların kesinlikle orijinal olma-
sına dikkat ediyoruz. Enjektör nozzle 
gibi arıza yapsa dahi makinenin bün-
yesine zarar vermeyecek olan parça-
ları ise kalitesinden emin olduğumuz 
ve daha önce çalıştığımız firmalardan 
alıyoruz. Örnek vermek gerekirse; yan 
sanayiden alınan ana makine piston 
kafasının takıldıktan bir saat sonra 
çatlaması gibi yaşanmış bir olaydan 
bahsedilebiliriz. Doğru yer makineye, 
yaşına ve parçasına göre değişiklik 
gösterir.
 
Alanında uzman ve deneyimli perso-
nel tespiti nasıl yapılabilir? Tespit edi-
len personelin iş verimliliğini arttırma 
adına ne gibi uygulamalar gerçekleş-
tiriyorsunuz?

İlk aşamada, önemli olan personelin 
uzman olması değil o konuda istekli, 
becerikli ve azimli olmasıdır. Bu özel-
likler personelde mevcut ise sonrası 
kolaylaşacaktır. Personelin gemide 
bulunduğu sürede, tamir bakımda uz-
man kişilerle çalışmasını sağlamak ve 
ihtiyaç duyulursa personeli eğitime 
göndermek gereklidir. En önemlisi de 

gemi personelinin takıldığı bir konuda 
kendi üstünden (şirket yetkili enspek-
törü ya da teknik müdüründen) doyu-
rucu bilgi almasıdır. Personel sosyal 
açıdan kendini rahat hissetmelidir. 
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi per-
sonel kendisine değer verdiğimizi ve 
ekip olduğumuzu bilmelidir. 

Sizce personel rotasyonunun profes-
yonelce ve az maliyetle yapılabilmesi 
için dikkat edilmesi gereken hususlar 
nelerdir? Buna ne kadar uyulabiliyor?

Genel olarak personellerin aynı ge-
mide veya benzer gemide sürekli ça-
lışması gemiyi iyi tanıması anlamına 
gelmektedir. Bunun sonucu olarak 
örneğin; personel bir teçhizattan farklı 
bir ses gelince bunu hemen fark edip 
ona göre duruma müdahale edebil-
mektedir. Bazen bir arızaya geç mü-
dahale edilmesi büyük problemler 
yaratmaktadır. Personellerimizin ne 
zaman izine ayrılacağını bildiğimiz-
den planlamamızı yapıp personel 
değişimlerini mümkün olduğu kadar 
Türk limanlarında yapmaya çalışıyo-
ruz. Vize, uçak bileti, acentelik hizmeti 
gibi ücretleri ödemediğimizden mali-
yet azalıyor. Zaman zaman yurt dışın-
da da değişimimiz oluyor, onu da en 
uygun yerde gerçekleştiriyoruz. İşimiz 
tam bir ekip işidir. Ekibindeki insan-
lardan ne kadar verim alabilirsen o 
kadar başarılı olursun. Bu da karşılıklı 
diyalog, bilgi alışverişi ve samimi ol-
maktan geçer.  İşletmemizde bulunan 
gemilerin hepsini kendi gemilerimiz 
olarak görmekteyiz. Kendi gemilerimi-
ze göstereceğimiz aynı özen ve has-
sasiyetle çalışarak problemleri daha 
ortaya çıkmadan tespit edip gidererek, 
gemilerimizi hiçbir engel olmadan se-
yirlerine çıkararak bu zor piyasada en 
uygun şekilde işletmekteyiz.
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U.Y Baş Makinisti olan Musa Korkmaz 1985 yılında deniz hayatına başladı 12 yılı D.B. Deniz 
Nakliyatı olmak üzere çeşitli firmalarda makina zabiti, 2. makinist ve Baş Makinist olmak 
üzere 21 yıl deniz hizmetinden sonra 2007 firmaların ofis kadrosunda işe başlamıştır. 9 yıldır 
Oras Denizcilik bünyesinde Teknik Müdür olarak devam etmektedir.

Gemi işletme maliyetlerinin en önemli 
kalemleri (personel hariç) sizce ne-
lerdir? Bunun içinde tamir işinin ta-
nımını genel olarak nasıl yapabiliriz? 
Klas kapsamında istenen asgari tamir 
ve bakımın üzerindeki bakımlar ve 
tamirlere firmalar nasıl yaklaşıyor?

Gemilerde işletme maliyetinin başlı-
ca kalemleri; tamir, bakım, sigortalar 
ve sertifikasyon gibi kalemlerdir. Son 
2 ayı saymazsak 2008 yılında baş-
layıp  yaklaşık 8 yıl süren denizcilik 
sektöründeki kriz boyunca armatör-
ler gemilerin bakım tutumuna ayı-
racak bütçeyi bulmakta zorlandılar. 
İşletmeler günü kurtarıcı “asprin te-
davisi” yöntemlerle bugünlere kadar 
geldi. Büyük tamirler mümkün oldu-
ğunca ertelendi. Büyük tamiri olup 
yaptırmak zorunda olanlar ise yaş 
durumuna göre gemilerini ya hurdaya 
gönderdi ya da yok pahasına sattılar. 
Maddi gücü olanlar ise en az maliyet-
le gemilerine tamir bakım yaptırdılar.

Gemilerde tadilat, bakım ve ona-
rım işini en doğru şekilde yapabi-
lecek firmalar tespit edilirken han-
gi kriterleri dikkate alıyorsunuz?

Aslında Türkiye’de gemi işletmek, 
tamirlerini Türk tersanelerinde ve 
atölyelerinde yaptırmak Türk arma-
törleri için artı değer katmaktadır. 
Ülkemiz, tamir bakım konusunda 
çok alternatiflidir. Örneğin, bir maki-
na overholu yaptırılmak istendiğinde 
en az 5-6 firmadan teklif alabiliyor-
sunuz; çok fazla seçeneğiniz var.

Bakım onarım firmalarında aradığımız 
kriterleri; kendi atölyelerine ve kalifiye 
elemanlara sahip olma, bununla bir-
likte işletmecilere güvence ve doğru 
raporlama hizmeti sunma olarak sıra-
layabiliriz.

Tadilat, bakım ve onarım işlemleri için 
aracı kullanımı konusunda ne düşü-
nüyorsunuz? Şirketlerin kendi bünye-
lerinde tamir/bakım işlerinin yapılma-
sının ve ekip tutulmasının maliyetiyle, 
uzman firmalarla çalışılması arasın-
da karar verilirken belirleyici nedir?

Tamir bakım için aracı firmalar ile 
çalışmak hem maliyeti arttırır hem 
de işin takibi ve kalitesi konusunda 
akıllarda soru işaretleri bırakır. Özel-
likle Türk denizcilik sektöründe aracı 
firma ile çalışan işletme var ise ken-
dilerini sorgulamaları gerekir. Eğer 
filonuzda 5-6 ya da daha fazla gemi 
mevcut ise kendi atölyenizi kurup 
bazı küçük onarımları ve teçhiz işle-
rini kendi atölyenizde yapabilirsiniz.

Bunun için 3-4 personel bulun-
durmak armatör için çok maliyet-
li olmayacaktır diye düşünüyorum.

Tamir ve bakım işlemleri için ihti-
yaç duyulan kaliteli malzemenin 
doğru yerden temin edilmesi adına 
nelere dikkat ediyorsunuz? “Doğ-
ru yer” sizin için neresidir? Orijinal 
parçaları mı tercih edersiniz, yok-
sa ikincil marketlerden (çıkma, yan 
sanayi) mi temin öne çıkmaktadır?

Yedek parça tedariki işin en önem-
li kalemlerinden birisidir. Piyasada 
yeteri kadar tedarik firması mevcut-
tur. En iyi tedarikçi en uygun fiyata 
ve en kısa sürede malzemeyi tes-
lim edendir. Çünkü birçok işletme, 
yedek parça beklediğinden dolayı 
gemiyi tamirden çıkarıp sefere gön-
derememektedir. Yedek parça alır-
ken parçanın orijinal olup olmadığını 
bilmek gerekmektedir. Çok spesifik 
olmayan parçalarda yan sanayi kul-
lanılması tercih edilebilir ya da ikinci 
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el piyasasından yeni veya az kulla-
nılmış yedek parçalar da temin et-
mek mümkündür; ekonomik olabilir.

Alanında uzman ve deneyim-
li personel tespiti nasıl yapılabi-
lir? Tespit edilen personelin iş ve-
rimliliğini arttırma adına ne gibi 
uygulamalar gerçekleştiriyorsunuz?

Ofiste istihdam ettirilecek personelin 
deniz tecrübesinin olmasının yanında 
karada da aynı tecrübeye sahip olma-
sı önemlidir. Bununla birlikte personel, 
tamir/tedarik piyasasına hâkim ve pi-
yasada güvenilirliğini ispatlamış ol-
malıdır. Piyasayı tanımayan, güvenilir-
liği olmayan işletmeciler veya firmalar

için tamir/bakım maliyetleri art-
maktadır. Piyasa, firmaların güve-
nilirliğine göre fiyat vermektedir. 
Firmalar riski azaltmak için, güve-
nilir olmayan işletmecilerin ya işini 
kabul etmemekte ya da işletmele-
re yüksek fiyat teklif etmektedirler. 

Sizce personel rotasyonunun profes-
yonelce ve az maliyetle yapılabilmesi 
için dikkat edilmesi gereken hususlar 
nelerdir? Buna ne kadar uyulabiliyor? 

Maalesef, sektörde personel konu-
sunda sıkıntı yaşanmaktadır. Ehliyet 
her zaman tecrübe demek değildir. 
Aynı ehliyette iki personel arasında

dağlar kadar fark olabilmektedir; per 
sonelin biri gemiye artı değer katar-
ken diğeri ise zarar verebilmektedir. 
Ön görüşme öncesinde personelin 
daha önce çalıştığı firmalardan refe-
rans alınmaktadır. Fakat alınan bu re-
feranslar çoğunlukla tutmamaktadır. 
Firmalar, gemi/şirket faktörü, persone-
le şirketin bakış açısı ve firma beklen-
tilerine göre referans vermektedirler. 
Tecrübelerime göre kalifiye personel 
seçimi maalesef deneme yanılma 
yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. 
Günümüz teknoloji çağında çok kötü 
personel zaten iş bulamaz hale gel-
miştir. Bununla birlikte uzman ve de-
neyimli personel sayısı oldukça azdır.
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Gemi işletme maliyetlerinin en önemli 
kalemleri (personel hariç) sizce neler-
dir? Bunun içinde tamir işinin tanımı-
nı genel olarak nasıl yapabiliriz? Klas 
kapsamında istenen asgari tamir ve 
bakımın üzerindeki bakımlar ve tamir-
lere firmalar nasıl yaklaşıyor?

Gemi işletme maliyetlerinin en önemli 
kalemleri geminin yaşı ve büyüklü-
ğüne bağlı olarak personel giderleri, 
yakıt ve tamir bakım giderleri olarak 
sıralayabiliriz. Personel ve yakıt mali-
yetleri, geminin yaşı arttıkça bir miktar 
değişse de genel maliyet artışı içeri-
sinde en fazla değişen tamir ve bakım 
maliyetleridir. Birçok armatör firma 
navlun fiyatlarındaki keskin düşüş 
nedeni ile 2008 krizi sonrası klas kap-
samında istenen asgari gereklilikleri 
yerine getirip yollarına devam ederek 
ayakta durmaya çalışırken, bu gerekli-
likleri karşılayamayan birçok firma da 

maalesef gemilerini elden çıkarmak 
durumunda kalmıştır. Bu asgari ge-
rekliliklerin üzerindeki tamirler ise 
seyir güvenliğini tehlikeye atmayacak 
şekilde ve limanlarda liman devleti 
kontrollerinde problem oluşturmaya-
cak şekilde yerine getirilerek, mümkün 
olduğunca ekstra maliyetlerden kaçı-
nılmıştır. Bu durum tamir bakım yapan 
tersaneleri, firmaları, yan sanayiyi de 
olumsuz yönde etkilemiş ve sektörün 
daralmasına sebebiyet vermiştir. Ta-
mir bakım alanında kriz sonrası istih-
dam yüzde 70 oranında azalmıştır.

Gemilerde tadilat, bakım ve onarım 
işini en doğru şekilde yapabilecek fir-
malar tespit edilirken hangi kriterleri 
dikkate alıyorsunuz?

Gemilerin gerek inşasında gerek ba-
kımlarında göz önüne alınan kriterler; 
maliyet, süre ve kalite olarak sırala-
nabilir. Bu nedenle gemilerde tamir, 
bakım ve onarım işinin yapılmasında 
işi kaliteli, makul sürede ve en uygun 

maliyet ile yapabilen firmaların seçil-
mesine özen gösterilmektedir. 

Tadilat, bakım ve onarım işlemleri için 
aracı kullanımı konusunda ne düşü-
nüyorsunuz? Şirketlerin kendi bünye-
lerinde tamir/bakım işlerinin yapılma-
sının ve ekip tutulmasının maliyetiyle, 
uzman firmalarla çalışılması arasında 
karar verilirken belirleyici nedir? 

Yabancı gemilerin ülkemizde tadilat, 
bakım ve onarım için aracı kullanması, 
armatör açısından genellikle maliyet-
leri azaltma yönünde pozitif etkisi ol-
duğu bir gerçektir. Aracı kurum ya da 
kişilerin bakım yapacak olan tersane 
ya da firmalar ile olan süreklilik ilişkisi 
ve diyaloğu fiyatlar üzerinde etken-
dir. Senede bir, gemisini tamir ettiren 
armatör ile senede on geminin bakı-
mı için aracılık yapan firmaların top-
ladıkları teklifler farklılık gösterebilir. 
Yerli armatörlerin gerek tersane gerek 
açıktan tamir yapan firmalar ile diya-
loglarını geliştirmiş olmalarından do-
layı birtakım alışkanlıkları oluşmuştur. 
Özellikle makine bakımlarında kendi 
ekiplerini oluşturan armatörler olduğu 
gibi bu işi sabit bir taşeron firma ile yıl-
lar boyunca devam ettirerek maliyet, 
kalite ve zaman kıstaslarını optimize 
etmeye çalışan armatörler de mev-
cuttur. Her firma, tamir/ bakım ile ilgili 
politikasını kendi kapasitesine göre 
belirlemektedir. İşin bir kısmını ya da 
tamamını yaparken piyasada uzman 
olarak bilinen ekipler yerine, arma-
törlerin, kalitesinden emin olduğu ve 
maliyetini kontrol edebildiği firmaları 
da tercih etmesi çeşitliliğin, rekabetin 
ve kalitenin daha da artmasına neden 
olurken maliyetlerin de aşağı çekilme-
sini sağlamaktadır.  Kaliteyi göz ardı 
ederek sırf fiyat uygunluğu nedeni ile 
tercih edilen firmalar tarafından yapı-
lan tamir ve bakımların uzun vadede 
armatöre çok daha pahalıya mal oldu-
ğu da gözlemlenmiş bir gerçektir. 

1998 yılından beri çeşitli tersanelerde yeni gemi inşa ve tamir konularında çalışmış halen 
Doğruyol Tersanecilik’te Pazarlama ve Planlama Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

MUSTAFA KARAMAN
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisi

“ Kaliteyi göz ardı ederek sırf fiyat 
uygunluğu nedeni ile tercih edilen 

firmalar tarafından yapılan tamir ve
 bakımların uzun vadede armatöre çok 

daha pahalıya mal olduğu da 
gözlemlenmiş bir gerçektir. ”
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Tamir ve bakım işlemleri için ihtiyaç 
duyulan kaliteli malzemenin doğru 
yerden temin edilmesi adına nelere 
dikkat ediyorsunuz? “Doğru yer” si-
zin için neresidir? Orijinal parçaları mı 
tercih edersiniz, yoksa ikincil market-
lerden (çıkma, yan sanayi) mi temin 
öne çıkmaktadır? 

Kullanılan malzemelerin bir kısmının 
orijinal olması kaçınılmazdır. Ancak 
yan sanayinin ve fason üretimin de 
hakkını teslim etmek gerekir. Öyle ki 
yan sanayide malzemelerin birçoğu 
artık orijinalinden farksız olarak üreti-
lebilmektedir. Bunların seçimi ise yine 
tamamen verim ve fiyat kriteri göz 
önüne alınarak yapılmaktadır, yapıl-
malıdır.

Alanında uzman ve deneyimli perso-
nel tespiti nasıl yapılabilir? Tespit edi-
len personelin iş verimliliğini arttırma 
adına ne gibi uygulamalar gerçekleş-
tiriyorsunuz?

Personel seçimlerinde evrak üzerin-
de yeterliliğin yanı sıra tecrübenin de 
önemi yüksektir. Ancak yanıltıcı bilgi-
ler ile işe giriş yapan yetkin fakat et-
kin olmayan personel ya da sırf ma-
liyeti düşük diye işe alınan personel, 
gemi sahibini aşırı derecede zarara 
sokabilmektedir. ‘’Ucuz etin yahnisi 
yenmez’’ atasözü tam da bu konuyu 
özetlemektedir. Çoğu armatör firma, 
genel giderlerin başına yazdığı per-
sonel maaşlarını minimize ederken 
gemilerdeki diğer maliyetlerin buna 
oranla fazlasıyla arttığını tam olarak 
gözlemleyemese de spot yaşanan 
olaylar ile bunu kötü yönde tecrübe 
etmektedir. Mevcut personelin verim-
liliğini arttırmak için ilk olarak düzenli 
maaş ödeme ve gemideki yaşam ko-
şullarının düzeltilmesi gerekmektedir. 
İnsan, psikolojisi gereği kendini mutlu 
hissettiği ya da değer gördüğü yerde 
çalışmaktan zevk alır ve işini sahiple-
nir. Her firma kendi kapasitesi doğrul-
tusunda personeline mümkün olan en 
iyi şartları sağlamaya özen göstermeli 

ki gemisini emanet ettiği çalışanlar da 
geminin bakımını en iyi şekilde yap-
sın. 

Sizce personel rotasyonunun profes-
yonelce ve az maliyetle yapılabilmesi 
için dikkat edilmesi gereken hususlar 
nelerdir? Buna ne kadar uyulabiliyor?

Personel rotasyonları ve kişisel yak-
laşımlar çalışanın çalıştığı firmaya 
bağlılığını ve verimini arttırıcı yönde 
yapılmalıdır. Seyir esnasında bakım 
ve tutumu iyi düzeyde yapılmış bir 
gemi ile seyir esnasında sadece yüke 
koşulmuş bir geminin tamir masraf-
ları kıyaslanamayacak kadar farklılık 
gösterebilir. Yukarıdaki nedenlerden 
dolayı maliyetleri kısa vadeli değil 
uzun vadeli olarak göz önünde bu-
lundurmak armatör açısından büyük 
önem arz etmektedir. Unutmamak 
gerekir ki kaliteyi ucuza almak diye bir 
tabir kandırmacadır. Zamanı tasarruf-
lu kullanarak kaliteyi uyguna almak 
esas olandır.
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25 yıla yakın deniz tecrübesine sahip olan Köksal, çeşitli firmalarda II. Mühendis ve Baş 
Mühendis olarak görev yapmıştır. 2011 yılından bu yana Sonay Denizcilik’te Teknik Müdür 
olarak görev yapmaktadır.

Gemi işletme maliyetlerinin en önemli 
kalemleri (personel hariç) sizce neler-
dir? Bunun içinde tamir işinin tanımı-
nı genel olarak nasıl yapabiliriz? Klas 
kapsamında istenen asgari tamir ve 
bakımın üzerindeki bakımlar ve tamir-
lere firmalar nasıl yaklaşıyor?

İşletme Giderleri aşağıdaki kalemler-
den oluşur ve işletme maliyeti 5 yıllık 
periyotlar için hesaplanır:

   Personel Ücretleri
   Kumanya
   Yedek Parça
   Yağlama Yağı
   Tamir, bakım
   Sigorta
   Yönetim giderleri
   Klaslama ve Sörvey Ücretleri
   Diğer

Bu giderler içinde e) Tamir – Bakım; 
esasta 5 yıllık süreçte bir ana bakım, 
bir de ara bakımı içerir. Ancak rutin 
olarak gemi üzerindeki ekipmanların 
planlı bakımları da ihtiyaca göre ye-
dek parça harcama veya tamiri ge-
rektirebilir. Tüm bunlara ilaveten arıza 
sebebiyle ihtiyaç duyulan bakım ve 
onarımlar söz konusudur. Günümüz 
denizcilik piyasası zor günler geçir-
diğinden birçok firma bu tamir ve ba-
kımı en az maliyet ile çözme yoluna 
gitmektedir.

Gemilerde tadilat, bakım ve onarım 
işini en doğru şekilde yapabilecek fir-
malar tespit edilirken hangi kriterleri 
dikkate alıyorsunuz?

Tamirler, ekipman özelliklerine göre 
kendi yetkili servislerine yaptırılmak-
la beraber, ekipman üzerinde tec-
rübesi ve hakimiyeti sabit, işlerinde 
uluslararası kalite sistemi normlarını 
uygulayan firmalar ile çok uzun yıllar 
boyu deneyim elde etmiş özel tamir 
atölyelerine yaptırılabilmektedir. Ekip-
man üreticileri, normal olarak tamir 
işlerini kendi yetkili servislerinin yap-
masını istemektedirler. Bu durumda 
şirketler, kalitesine güvendiği denen-
miş, maliyeti kabul edilebilir seviye-
de (ayrılan bütçeye göre) ve tamir 
sonrası destek alabildiği firmaları 
tercih etmektedirler. Biz de özellikle 
makine bakım konusunda çalıştığı-
mız firmalarda uzun süreli olarak aynı 
ekiple çalışmaya özen gösteriyoruz.

Tadilat, bakım ve onarım işlemleri için 
aracı kullanımı konusunda ne düşü-
nüyorsunuz? Şirketlerin kendi bünye-
lerinde tamir/bakım işlerinin yapılma-
sının ve ekip tutulmasının maliyetiyle, 
uzman firmalarla çalışılması arasında 
karar verilirken belirleyici nedir?

Şirketlerin kendi bünyelerinde ekip 
oluşturmasının maliyeti her zaman 
için yüksek olacaktır. Periyodik ba-
kımlar ve belli çapta tamirler gemi 
üzerinde yapılabildiğinden, karada 
oluşturulacak tamir ekibine her za-
man iş çıkmayacağından bu durum 
şirketlere ilave bir maliyet getirecektir. 
Böyle bir ekibin tamirden önce önle-
yici bakım yapması da söz konusu 
olmayacaktır. Ancak şirketler filo ve 
filolarındaki gemi sayısına göre Tek-
nik Müdür’e bağlı çalışacak bir veya 
iki Superintendent/Inspector istih-
dam edebilirler. Bu yardımcılar ka-
rasal destek gerektirmeyecek büyük 

DOSYA

DOSYA

METİN KÖKSAL
Uzakyol Baş Mühendisi

“Kaliteli malzemelerde en doğru yer: 
Yedek parça için ana üreticisi veya “OEM” 

(Original Equipment Manufacturer), yani 
“Orijinal Ürün Üreticisi” olan firmalardır. ”
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tamir, overhol veya bakımları gemi 
ekibiyle beraber koordine olarak biz-
zat yaptırabilirler ve planlı bakımları 
takip edebilirler. Söz konusu yardım-
cılar; gemilerde Baş Mühendis veya 
II. Çarkçılık yapmış gemi adamların-
dan atanabilir veya Elektrik/Elektro-
nik Enspektörü, Mekanik/Hidrolik/
Pnömatik Enspektör şeklinde vasıf-
landırılmış gemi adamı orijinli kişi-
ler olabilir. Dediğimiz gibi bu, filo ve 
gemi sayısı fazla olan şirketler için 
söz konusu olabilecek bir durumdur.

Tamir ve bakım işlemleri için ihtiyaç 
duyulan kaliteli malzemenin doğru 
yerden temin edilmesi adına nelere 
dikkat ediyorsunuz? “Doğru yer” si-
zin için neresidir? Orijinal parçaları mı 
tercih edersiniz, yoksa ikincil market-
lerden (çıkma, yan sanayi) mi temin 
öne çıkmaktadır?

Kaliteli malzemelerde en doğru yer: 
Yedek parça için ana üreticisi veya 
“OEM” (Original Equipment Manu-
facturer), yani “Orijinal Ürün Üreti-
cisi” olan firmalardır. Sarfı süratli 
müstehlik malzemeler için de kalite 
belgeli, belirli testlerden geçmiş, ser-
tifikalı, “Wheelmark” damgalı veya 
“EU” tarafından belirlenen kriterlere

uygunluğu sağlanmış malzemeler 
temin edilmelidir. Çok acil durum-
larda, orijinal malzemenin temininde 
güçlük yaşanıyorsa nadiren yan sa-
nayi ürünleri veya orijinalinin çıkması 
(kullanılabilir durumda olanları) ter-
cih edilebilir. Acil durumlar haricinde 
yedek parça konusunda planlamayı 
en az 2-3 ay öncesinden tamamla-
yarak hazır duruma getirmekteyiz.

Alanında uzman ve deneyimli perso-
nel tespiti nasıl yapılabilir? Tespit edi-
len personelin iş verimliliğini arttırma 
adına ne gibi uygulamalar gerçekleş-
tiriyorsunuz?

Denizcilik sektöründe uzman ve de-
neyimli personel; alt yapısında yeter-
lilik ve ehliyeti olan, uzun süre bilfiil 
konusu üzerinde çalışmış ve kendi-
ni ispat etmiş, değişen gereklilik ve 
modernizasyona kolay uyum sağ-
layan kişiler arasından tespit edilir. 
Bu tespiti yaparken ya bahse konu 
olan personelin referanslarının de-
ğerlendirilmesi ya da tespiti yapacak 
kişi ile daha önce çalışmış olması ve 
onun değerlendirmesinden olum-
lu sonuç almış biri olması önemlidir. 
Özellikle kara personeli olarak görev

alacak personeli, ani durumlara karşı 
zaman gözetmeksizin doğru yönde ini-
siyatif alabilecek ve organizasyon ye-
teneği olan kişilerden seçmeye gayret 
ediyoruz. Bununla beraber üretici fir-
maların seminer ve eğitimlerine katılıp 
klas kuruluşlarıyla iş birliğine yaparak 
verimliliği artırmaya gayret ediyoruz.

Sizce personel rotasyonunun profes-
yonelce ve az maliyetle yapılabilmesi 
için dikkat edilmesi gereken hususlar 
nelerdir? Buna ne kadar uyulabiliyor?

Şirkette veya Şirketin işlettiği gemiler-
de çalışacak Gemi adamları öncelikle 
kilit personeli belirlenir, bunlar kaptan, 
Baş Mühendis II.Kaptan/II.Çarkçı hat-
ta Güverte ve Makine Lostromoları, 
fiter ve elektrik bilgi ve deneyiminde 
haiz gemi adamları da olabilir, bu kişi-
ler gemi sayısından belirli bir fazlalık-
ta şirket portföyünde tutulur  (örneğin 
4 gemi varsa aynı kilit göreve haiz 6 
gemi adamı) bu kişilerin kontrat süre-
lerine göre de değişimlerinin sağlan-
ması hedeflenmelidir, maliyetlerin en 
düşük olması için de ekiplerin aynı de-
ğişim sürecinde değiştirilmesine dik-
kat edilmesi ve mümkün olduğu kadar 
Türkiye de yapılması sağlanmalıdır.
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Erdal Uzunaslan 1994 yılında Mersin Endüstri Meslek Lisesi Gemi Makineleri Bölümü’nden 
mezun oldu. 2007 yılı sonuna kadar ceşitli yük gemilerinde çalışıp tecrübe kazanan Uzu-
naslan, 2005 yılında Burak Akartaş ve Mert Akartaş’ın ilk gemisi (Gulf) vesilesi ile tanıştığı 
Pasifik Denizcilik’te Teknik Müdür olarak halen görev yapmaktadır.

Gemi işletme maliyetlerinin en önemli 
kalemleri (personel hariç) sizce neler-
dir? Bunun içinde tamir işinin tanımı-
nı genel olarak nasıl yapabiliriz? Klas 
kapsamında istenen asgari tamir ve 
bakımın üzerindeki bakımlar ve tamir-
lere firmalar nasıl yaklaşıyor?

Gemi işletme maliyetinin en önemli 
kalemleri personeli haricinde; yakıt, 
tamir ve liman masraflarıdır. Tami-
ri, pervanenin sorunsuzca dönmesi 
ve liman devletlerince yapılan kont-
rollerden eksiksiz geçmek şeklin-
de tanımlayabiliriz. Klaslar gerçek-
ten yapılması gerekeni istiyorlar. 
Bu tamir ve bakımları yapmanın 
ne derece gerekli olduğunu, deniz-
de zamanı geldiğinde anlıyorsunuz.

Gemilerde tadilat, bakım ve onarım 
işini en doğru şekilde yapabilecek fir-
malar tespit edilirken hangi kriterleri 
dikkate alıyorsunuz?

Gemimizdeki tamir ve tadilat işle-
rinde çalışacak firmaların kaç yıllık 
olduğuna, atölyelerinin temiz ve ter-
tipli olup olmadığına, ekipmanları-
nın kılavuzlarındaki ölçü ve kurallara 
uyup uymadıklarına, yapılan çalışma 
başında mutlaka sorumlu bir mü-
hendisi görevlendirip görevlendirme-
diklerine ve iş güvenliği kurallarına 
uyup uymadıklarına dikkat ediyorum.

Tadilat, bakım ve onarım işlemleri için 
aracı kullanımı konusunda ne düşü-
nüyorsunuz? Şirketlerin kendi bünye-
lerinde tamir/bakım işlerinin yapılma-
sının ve ekip tutulmasının maliyetiyle, 
uzman firmalarla çalışılması arasında 
karar verilirken belirleyici nedir? 

Tadilat ve bakım işlemleri için ara-
cı kullanmamaya ve direkt tamir fir-
maları ile çalışmaya özellikle dikkat 
ediyorum. Ayrıca firmaların kendi 
bünyesinde elbette operatör teknik 
ekip bulundurması zorunlu fakat ta-
mirci teknik ekip bulundurmasına 
gerek olmadığı kanısındayım. Her ne 
kadar şirketlerin bünyesindeki kişi-
ler genel manada gemilere adapte 
olmuş ve uzman olsa da ekipman-
lar  baz alındığında bilgilerimiz yü-
zeysel kalabilmektedir. Bu neden-
le her ekipman için uzman tamirci 
istihdam edemeyeceğimize göre, 
uzman ve doğru servislerden des-
tek almak daha yerinde olacaktır.

Tamir ve bakım işlemleri için ihti-
yaç duyulan kaliteli malzemenin 
doğru yerden temin edilmesi adına 
nelere dikkat ediyorsunuz? “Doğ-
ru yer” sizin için neresidir? Orijinal 
parçaları mı tercih edersiniz, yok-
sa ikincil marketlerden (çıkma, yan 
sanayi) mi temin öne çıkmaktadır? 

Öncelikle orijinal yedekler için fiyat-
lar makul olmalı. Teklif alınan firma-
lar arasında kalite/fiyat ve aciliyete 
göre teslim süresi kıyaslaması yapıl-
malıdır; bazen aciliyeti olan yedek-
lerin teslim süresi kısa olduğundan, 
pahalı olanı tercih etmemiz  gere-
kebiliyor. Çünkü yedeklerden ötü-
rü gemiyi bekletmemek gerekiyor. 
Bazı yedekleri orijinal almaya gay-
ret ediyorum. Bunlar yataklar, piston 
ringler, enjektorler, valfler,o-ringler 
vs. Bunun dışında önemsiz sayıla-
bilecek sarf malzemelerini ise yine 
OEM temin etmeye çalışıyorum.

Alanında uzman ve deneyimli perso-
nel tespiti nasıl yapılabilir? Tespit edi-
len personelin iş verimliliğini arttırma

adına ne gibi uygulamalar gerçekleş-
tiriyorsunuz?

Eskiden iş sıkıntısı vardı ve personel 
çok fakat gemi sayısı azdı. Denizde 
çalıştığım dönemlerde bir firmaya 
gittiğiniz zaman sizi işe almaları için 
aracı bulmaya çalışırdınız. İstediğiniz 
işe girebilmeniz için bir tanıdık ol-
ması gerekiyordu. Şimdi ise, kaliteli 
personel bulmak gerçekten çok zor. 
Bu çerçevede hazırladığımız müla-
kat sorularını test usulü ile yeni katı-
lan personelimize soruyor ve başarılı 
olanlar ile çalışmaya gayret ediyoruz. 
En fazla 6 ay da bir tüm personele 
gemi operasyonları ve kişisel iş gü-
venliği ile ilgili bilgi vermeye çalışı-
yoruz. Gemilere giden personelimizi 
ilk kontratlarında çalışmalarına ve 
iletişimlerine bakarak değerlendiri-
yor bir sonraki kontratlarında bizimle 
olup olmayacaklarına karar veriyoruz.

Sizce personel rotasyonunun profes-
yonelce ve az maliyetle yapılabilmesi 
için dikkat edilmesi gereken hususlar 
nelerdir? Buna ne kadar uyulabiliyor?

Bu daha çok personel departmanımı-
zın ilgi alanına giriyor. Fakat elimizden 
geldiğince iyi personelimizi kaybet-
memeye özen gösteriyoruz. Çalışma-
larından memnun olduğumuz perso-
nellerimizi, gemideki amirlerinin de 
onayı ile değişimin ve bilet maliyetle-
rinin uygun olduğu limanlarda perso-
nelin ehliyetinin yettiği derecede farklı 
bir göreve atama yaparak değerlendi-
riyoruz. Böylece personelimiz bizden 
memnun ise hem işini kaybetmemiş 
oluyor hem de tanıdığımız ve emin 
olduğumuz personel ile çalışmış olu-
yoruz. Böylelikle personel maliyetleri-
ni kısmen de olsa azaltmış oluyoruz.

DOSYA

DOSYA

ERDAL UZUNASLAN
Teknik Müdür
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İşletmelerde
Maliyet Yönetimi

Murat Bakal
Marmara Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi - Teknik Müdür

Değişken piyasa şartlarında içinde 
bulunduğumuz ve halen kısmen de 
olsa uzatmalı etkilerini yaşadığımız 
2008 krizi sonrası işletmelerin piya-
sadaki ortamdan en az kayıpla çıkma-
sı veya kâr elde edebilmesi ancak ma-
liyet yönetimine önem vermek yoluyla 
sağlanabilir. Öte yandan zor günleri 
yavaş yavaş geride bıraktığımızı ve 
denizciliğin yeniden yatırımcıların 
dikkatini çeken bir iş sahası haline 
dönüştüğünü de net bir şekilde gurur 
duyarak belirtmek gerekiyor.

İşletmelerde özellikle rutin olmayan 
kararların alınmasında kantitatif ve-
rilerin ön plana çıktığı düşünülürse, 
maliyet kavramının işletmeler açısın-
dan önemi bir kat daha artmakta ve 
bu değerlerin işletmeler için sağlıklı 
bir şekilde belirlenmesi zorunluluğu 
ortaya çıkmaktadır. Maliyet yönetimi 
bir taraftan maliyet belirlemeye hiz-
met ederken, diğer taraftan da maliyet 
öğelerindeki değişimlerin izlenme-
siyle sürekli olarak denetimi olanaklı 
kılmaktadır. Bu sayede israfın önlen-
mesi, performans denetimi gibi çalış-
malarla işletmede verimlilik ve iktisa-
dilik sağlanmaktadır.

Uluslararası regülasyonların arttığı bir 
dönemde işletmelerimizde her geçen 
gün daha çok ayrıntıyı, işi ve projeyi 
yönetmek durumunda kalıyoruz. İsta-
tistikler çoğunlukla, projelerin zaman 
ve maliyet kontrol konusunda, ya da 
daha da önemlisi sonuçlarıyla bek-
lentileri karşılamaktan uzak olduğu-
nu gösteriyor. Bu nedenle başarı için 
üst yönetimin dikkat etmesi gereken 
noktaları işlemek işletme ve maliyet 
yönetimimizdeki etkinliğimizi artıra-
caktır.

Genellikle herhangi bir işe ya da pro-
jeye başlamadan önce, bu projenin 
hangi amaca hizmet edeceği ve bu-
nun için ne kadar kaynak kullanımının 
rasyonel olacağı irdelenir ve bir hedef 
konulur. Ancak, denizcilik sektörünün 
doğası gereği her zaman beklenme-
dik durumlar ile karşılaşılabilir ve bu 
da bizlere mali yük getirebilir. Önemli 
olan ise hedeflerimizi belirler iken bu 
riskleri minimuma indirmektir. 

Başarıya giden yol, iyi bir analiz ve tek-
nik ekibin proje yönetimindeki efektif 
yö netimi ve geleceği görmekteki ye-
teneklerine bağlıdır. Keza bir projedeki 
her değişiklik projenin/işin süresini ve 
maliyetini olumsuz olarak değiştirme 
potansiyeline sahiptir. 

Bu konuları aşağıdaki maddeler altın-
da inceleyebiliriz;

KÖŞE

1981 yılında memur bir ailenin çocuğu olarak Çaykara, Trabzon’da dünyaya gelmiştir. Denizcilik ile ilgi-
li profesyonel eğitimine Kocaeli Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Bölümü’nü okuyarak başlamıştır. 
Eğitimini müteakiben Tuzla’da tamir ekiplerinde çalışarak profesyonel anlamda iş yaşamında tecrübeler 
edinmiş ve ardından deniz yaşamına devam ederek gemilerde Uzakyol Vardiya Mühendisi olarak görev 
yapmıştır. Eğitim hayatına Kocaeli Üniversitesinden sonra, Marmara Üniversitesi Makine Eğitimi Bölü-
mü’nde lisans derecesinde devam etmiş ve bu mezuniyetlerinin ardından Piri Reis Üniversitesi’nde Uzak-
yol Baş ve İkinci Mühendislik eğitimini de tamamlayarak deniz yaşamını yönetici kademesinde uzak yol 
seferlerinde sürdürmüştür. Bu eğitim ve mesleki tecrübelerinin ardından karada da yönetici kademesinde 
görev alabilmek için Beykent Üniversitesi’nde işletme alanında master derecesinde mezuniyet sağlayarak 
MBA yapmıştır.  Ardından çeşitli denizcilik şirketlerinde makine enspektörlüğü ve teknik müdürlük gö-
revlerini icra etmiş olup halen Rana Denizcilik’te Teknik Müdür görevinin yanı sıra Marmara Üniversitesi 
Makine Mühendisliği Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak akademik çalışmalarına da devam etmekte ve 
Gemi Makineleri Mühendisliği alanında doktora hazırlıkları yapmaktadır.
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Filo ve teknik yönetim bilgisi ;

Bir denizcilik şirketinde işletme yak-
laşımı, kara tesislerine göre her za-
man farklılık içermektedir. Bir işlet-
meci sadece olaylara maliyet ve kâr 
açısından yaklaşırken teknik açıdan 
konu değerlendirildiğinde ileride olu-
şabilecek riskler ve arızaların daha 
büyük maliyetler meydana getirebi-
leceği düşünülür ve risk analizi, diğer 
bir deyişle “assessment” yapılır. Ge-
nellikle gemilerimizde iş güvenliğini 
daha efektif kılmak için yapılan risk 
analizleri şirket içi iç planlamalarda 
da yapıldığı takdirde yakın gelecekte 
karşımıza çıkabilecek olası maliyetleri 
düşürmede önemli rol oynamaktadır.

Eğitimde eksiklik

Eğitimde eksiklik son derece önemli 
bir konudur. Genellikle bu yaklaşım 
bir çok şirket tarafından göz ardı edi-
lir. Çünkü gemilerde çalışan zabit ya 
da personel kadrolarının zaten gö-
revlerinin karşılığı olan işleri yapma-
sı beklenir. Bu ilk bakışta doğru gibi 
görünse de gerçekte eksik bir yakla-
şımdır. Keza her konuda her zaman 
kendimizi biraz eksik hissetmeliyiz. 
Eksik hissetmediğimiz zaman gelişim 
durur ve mesleki olarak bilgilerimiz 
daha ileri bir noktaya taşınamaz. Bu 
anlamda her zaman kendimiz ve gemi 
ekibi olarak yeni bilgilere/eğitime açık 
olmalıyız. Bu noktada gemilerimizde-
ki çalışanlarımız için de zaman zaman 
eğitimler düzenlemek mecburiyetin-
deyiz. İyi bir eğitimle gemilerimizdeki 
yedek parça kullanımı ve operasyonel 
anlamda sağlanacak verim netice-
sinde kısa ve uzun vadede maliyet 
düşürme konusunda ciddi kazançlar 
sağlanmaktadır. Bu kazançlar bazen 
öylesine ciddidir ki yanlış bir ope-
rasyon, arıza durumunda müdahale 
edilememe ya da arızayı oluşturabi-
lecek nedenler hakkında daha önce 
bilgi sahibi olmama gibi sebeplerden 
ötürü gemilerin kira dışı (off-hire) ol-
ması, sevk ve idaresinde yaşanılacak 
çeşitli aksaklıklar maliyet yönetimin-
de önemli bir pay oluşturmaktadırlar. 

Yöneticilik becerileri

Her yönetici, çalışanı için bir “men-
tor” olabilmeli. Bir mentor kimin 
ne kadar tecrübeli olduğunu anlar 
ve ona göre kişiye rehberlik eder. 
Yöneticiler de kişilerin sahip ol-
duğu potansiyelleri fark edip onla-
rı başarılı bir şekilde yönlendirmeli

ve onlara bir rol model olarak akıl 
hocalığı yapmalıdır. Bu şekilde yürü-
tülen bir işletme uzun vadede verim 
sağlayarak maliyetleri düşürme ko-
nusunda anahtar bir rol üstlenecektir.

Yedek parça seçimi

Yedek parça kullanımı konusu son 
derece hassas bir konu olup gemi-
lerimize özellikle kritik ekipmanlar 
olmak üzere önemli yedek parçaları 
sağlamak zorundayız. Zamanında 
tedarik edilmeyen yedek parçalardan 
kaynaklanan arızaların bedelleri her 
zaman çok daha ağır olmaktadır. Öte 
yandan gemilerde her şeyin yedeği-
ni bulundurmakta pratikte mümkün 
olmamakta ve çok ciddi maliyetler 
yaratabilmektedir. Bu anlamda hangi 
malzemenin gemilerde bulunup bu-
lunmamasına karar veren teknik eki-
bin bu konuda yeterli bilgi düzeyine 
sahip olması gerekmektedir. Son gün-
lerde ekonomik nedenlerden ötürü yan 
sanayi ürünlerin kullanımı da gittikçe 
popüler hale gelmeye başlamıştır. Bu 
konuda da yine hangi malzemelerin 
yan sanayi hangi malzemelerin oriji-
nal kullanılması kararı verilirken iyi bir 
teknik analiz yapma yükümlülüğü var-
dır. Yanlış alınan kararlar da ilk başta 
maliyetler düşük görünse de bir arıza

durumunda ya da bir seferin ortasın-
da geminin sevkinde yaşa yaşanı-
lacak problemlerden ötürü işletme-
ciye ciddi maliyetler çıkarmaktadır.

Yetersiz personel düzeyi 
ve bilinci

Her işin kaynağında insan kaynakları 
yer almaktadır. Gemilerimizde kalifi-
kasyonu yüksek ve sorumluluk bilinci 
gelişmiş zabit ve personel çalıştırma-
dığımız sürece gemilerimizdeki işler-
den yeteri kadar verim alma şansımız 
yoktur. Bu nedenle kadrolarımızı iyi 
kuramadığımız gemilerimizde bilinç-
siz işletme usulleri ile birlikte arıza 
durumlarında yeterli ve zamanında 
müdahale de bulunamamak işletme-
nin maliyetlerini ve giderlerini arttıran 
en önemli etkenlerden biridir.

Özet olarak;

Gemi işletme yönteminin başarılı ola-
bilmesi için risk yönetiminin sağlıklı 
bir şekilde yapılması önem taşır. Risk-
lerini önceden görmeyen ve onlar için 
alternatif planlar yapmayanlar proje-
lerinin başarılı olamamasını da göze 
almış olurlar.
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İnsanoğlu doğumu itibariyle, yaşa-
mını idame ettirmek üzere mücadele 
etmeye başlar ve dünya üzerinde tüm 
milletler bu duruma ‘hayat mücade-
lesi’ şeklinde bir tanım yapar. Bu mü-
cadele öncelikli olarak yaşamak için 
gastronomi amaçlı olmakla beraber, 
yeni kaynaklar ve yaşanabilir yeni yer-
leri keşfetmek sebepleri ile devam et-
miştir. Tabi bahsi geçen mücadelenin, 
yüzde 70’nin sular ile kaplı olduğu ve 
bu oranın yüzde 96’sını okyanusların 
oluşturduğu bildirilen yeryüzünde ön-
celikli olarak denizcilik ile yapılmasına 
sebep olmuştur. İlk zamanlar günün 
teknolojisi ile sal ve benzeri yapılar ile 
sığ sularda sonrasında daha mukave-
metli tekneler ile deniz aşırı olarak de-
niz taşımacılığı yapılmasına başlanır.

Fakat bu açıklamaların neticesinde 
anlaşılan en önemli faktörün insan 
olduğu açıktır. Yeryüzünde kullanıl-
makta olan tüm sektör teknolojilerini 
üreten, geliştiren ve yönlendiren odak 
nokta olan insanın etkisi her aşamada 
öncelikli ve fazladır. Endüstri sektörü 
son zamanlarda 4.0 anlayışını ve ge-
lişimini tartışmaktadır. İnsansız kara 
aracı ile insan kaynaklı hata oranını 
azaltma hedefi gözetilerek teknoloji 
kullanılmaya başlandı. Her ne kadar 
araçlar kendi başlarına gidiyor gibi 
görünse de geri planda insanlar ve 
insanların olası durumlara göre ha-
zırladığı hesaplamalar ve kodlamalar 
bulunmaktadır. Bu şartlara rağmen 
hatalar oluşmaktadır. Benzeri bir tek-
noloji insansız hava araçları üretimi 
ve kullanımı içinde devam etmiştir. İlk 
zamanlar askeri ve arama kurtarma 
amaçları güdülerek üretilmiş olsa da 
şimdilerde kişisel hobilerden video ve 

fotoğraf çekmeye kadar birçok sebep-
le kullanılmaktadır. Teknolojik şartlara 
rağmen kaza ve hatalar oluşmaktadır. 
Son zamanlarda denizci uluslar tara-
fından Uluslararası Denizcilik Örgütü 
alt komisyonlarında da konu ile ilgi-
li yapılan toplantı ve konferanslarda 
sıklıkla yer verilen ayrıca geçtiğimiz 
sene Amerika Birleşik Devletleri Deniz 
Kuvvetleri tarafından denizaltı avlama 
amacıyla üretilen ve deneme amaç-
lı kullanılan askeri amaçlı insansız 
gemi konusu 2016 yılı itibariyle hayat 
bulmuştur. Bu deneme deniz ticaret 
hayatının 3 temel bileşeninden insan, 
gemi ve liman üçlüsünde otomasyon 
operasyonlarına ve ticaret gemisinin 
de insansız ileri teknoloji ile yönetil-
mesi ve gemilerde insan istihdamı-
nı azaltıp, insansız deniz araçlarının 
deniz ticareti operasyon kısımlarında 
çalıştırılmaya başlanılması fikrini or-
taya çıkarmaktadır.

Teknolojik gelişmelerin insanoğlu için 
yarar sağlayacak şekilde kullanılma-
sı şüphesiz çok önemlidir. Fakat tüm 
teknolojik gelişmelerin oluşturulması 
gibi kodlanması ve güvenliğinin alın-
masının da önemli bir husus olduğu 
unutulmamalıdır. Korsanlık veya hay-
dutluk ile ilgili faaliyetlerde azımsan-
mayacak durumdadır. Bir de bu şart-
ların siber olarak gerçekleşebileceğini 
de düşünürsek yüksek hacimlerde in-
sansız olarak çalıştırılması düşünülen 
gemilerin ilerleyen zamanlarda karşı-
laşılabilecek önemli bazı beraberinde 
getirdiği görülebilir.

Uluslararası ve ulusal olarak değer-
lendirildiğinde otomasyon sistemlere 
daha tam adaptasyon sağlanama

mışken siber olarak direkt etkide kala-
bilecek ve yüksek ölçekli ticaretin söz 
konusu olduğu deniz taşımacılığında 
ciddi zafiyetler ile karşılaşılacağı ih-
timali göz önünde bulundurulması 
gereken önemli bir etkendir. Gelişen 
teknolojiye ayak uydurmak, tabiri caiz 
ise; zamanın ruhunu yakalamak kaçı-
nılmaz son iken, değişmeyen yegâne 
şey değişim, doğal seleksiyonda ya-
şamanın tek yolu ise şartlara uymak 
ve gelişmek iken, güvenlik zafiyetleri 
durumu önemli bir parametredir.

Büyük ölçekte yatırım gerektiren, kul-
lanılması ve idamesinde zorluklar ya-
şanacağı tahmin edilen insansız ge-
milere; genel olarak dünya denizcilik 
otoriteleri tarafından zamanın ruhu-
nun yakalanması adına olumlu ba-
kılsa da, benzer bir durumun ilerleyen 
teknoloji sonucu 2005 yılı itibariyle  
uyumu beklenen ama yakın zamana 
kadar tam olarak uyumu gerçekleşe-
memiş e-seyir konsepti temel bile-
şenlerinden elektronik seyir haritaları 
ve gösterim sistemleri (ENC ve ECDIS) 
gibi yüksek teknoloji ürünlerinin uyu-
munda yaşanan sorunlara benzerleri 
ile karşı karşıya bırakacaktır.

Son olarak durum değerlendirmesi 
yapılması gerekirse, gelişen teknolo-
jiyi kullanmaya çalışan ve bazı alan-
larda bu konuda başarı sağlamış de-
nizcilik sektörü, gelişmeye ve uyum 
sağlamak adına insan gemilerle yüz-
leşmeye hazır olup olmadığını 2020 
itibariyle görmüş olacaktır.

Denizcilik sektöründe 
teknoloji ile yüzleşme…
İnsansız gemilere hazır mıyız?

KÖŞE

Dr. Hasan Bora Usluer 
Galatasaray Üniversitesi

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

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

Kendisi halen Galatasaray Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu’nda 
Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
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DPA’lerin 
duyulmayan çığlığı

kaptan ve baş mühendisin konuya 
mesleki olarak ne kadar hâkim oldu-
ğu; bu kişilerin istihdamından birinci 
derece sorumlu olan personel mü-
dürünün ne kadar sorumlu olduğu 
-ki artık çoğu firmada kaptan ve baş 
mühendis işe alımlarında kararı per-
sonel müdürleri değil, ilgili güverte 
enspektörü Gemi denetimlerini gerek 
ziyaretlerde gerekse iç denetimlerde 
gerçekleştiren operasyon müdürleri 
veya güverte enspektörleri ne kadar 
etkin bir denetim gerçekleştirmiştir? 
Kaptan sorumluluğunda gerçekle-
sen gemi operasyonları hangi doğ-
rulukta ve ne zaman yapılmıştır? 

Bunları sıraladıkça liste gittikçe büyü-
mekte, aksaklıkların ve kusurların kök 
nedeni araştırıldığında tüm bunların 
temeline inilip doğru analizlerle “Biz 
bunların neresindeyiz?“ sorusunun 
yanıtının verilmesi gerekmektedir. 
Tüm bunlar bizlere bir adresi göster-
mekte ve bu adrese gittiğimizde, her 
şey firmada oluşan emniyet kültürü ve 
yapısını ortaya çıkarmaktadır. Bizler 
gemilerimizi nasıl çalıştıracağız? As-
lında bunun kararını vermemiz lazım 
ve tabii ki de bu kararı verecek olanlar 
da firmaların sahipleri veya üst yö-
netimdir. DPA olarak görev yapan ar-
kadaşlar üst yönetimin bu kararlarını 
değiştiremediği veya etkileyemediği 
sürece DPA’leri sorumlu tutmak ve 
bundan dolayı cezai müeyyide uygu-
lamak ne kadar doğru veya bu yap-
tırımlar gemilerimizdeki eksiklikleri 
gidermede ne kadar etkili olacaktır?...

Denizcilik Müsteşarlığı rehber nite-
liğinde tavsiye bildirgesi yayımladı. 
Buna benzer bir bildirge daha önce 
de yayımlanmış ancak dönemin 
şartlarından dolayı çıkardığı ses de 
kısık olmuştu. Bu sefer seslerin yük-
selmesi belki de meslek gruplarının 
dernekleşmesinin getirmiş olduğu bir 
farklılığın neticesi olarak görülebilir.

DPA’i (Designated Person Ashore) gö-
rev itibari ile gemilerimizde uygulanan 
ve denizcilik camiamızda 1998’den 
itibaren aktif olan emniyetli yönetim 
sisteminden sorumlu kişi olarak kı-
saca tanımlayabiliriz. Diğer manada, 
denizde oluşan veya oluşması muh-
temel can/mal emniyetine etki eden 
olay ve kusurlarda gemi personeli 
tarafından doğrudan bilgilendirme 
yapılması gereken ve bunlara müda-
hale edip çözüm üretmekle sorumlu, 
üst yönetime doğrudan bağlı atanmış 
görevlidir DPA. Bu göreve atanacak 
personel genelde denizcilik firmala-
rında görev yapan Kaptan veya Baş 
Makinistlik görevlerini üstlenmiş kişi-
lerden seçilmektedir. Hatta bazı işlet-
melerde özellikle küçük ölçekli firma-
larda bu konu dışardan destek alarak 
da yapılabilmektedir. Her firma ISM 
kurallarının devreye girmesi ile kendi 
bünyesinde bir yöneticiyi DPA olarak 
atamış ve emniyetli yönetim sistemi 
ile ilgili prosedür ve kontrol listeleri 
oluşturmuş, bunların takip ve uygu-
lanması için DPA’leri sorumlu tutmuş-
tur. İlk Türk denizcilik firmaları dışar-
dan bu prosedür ve kontrol listelerine 
sahip olmuştur. Zamanla sistemlerin 

oturması, denetimlerde çıkan aksaklık 
ve geliştirmelerle birlikte kendi prose-
dürlerini gemilerine ve firmalarına uy-
gun olacak şekilde düzenlemişlerdir.
Türk bayraklı gemilerin Paris MoU 
ülkelerinde yaşanan tutuklanmalar-
dan dolayı gri listeye düşmesinin en-
gellenmesi maksadı ile idaremiz seri 
önlemler alarak bunun önüne geç-
mek için firmalara baskıyı arttırmıştır. 
Bunda haklı sebeplerin de kesinlikle 
var olduğu, fakat bazen ise dozun ka-
çırılmasından kaynaklı sıkıntılar oldu-
ğu kanaati oluşmaktadır. İdarenin bu 
talimatından sonra neden bu kadar 
çok ses çıktığını incelerken aslında 
DPA olarak görev yapan arkadaşla-
rın ne kadar firma yönetiminde etkin 
olduğu ve üst yönetimin buna ne ka-
dar müsaade ettiğinin belirlenmesi 
gerekmekte. Tutuklanma nedenleri 
araştırıldığında, bunların nedenlerin-
den sadece bir yöneticinin özellikle 
DPA’lerin sorumlu olarak gösterilme-
si ne kadar etiktir? Bunun daha farklı 
boyutta değerlendirilip aslında ger-
çekten bunlardan dolayı bir suçlu ve 
sorumlu aranacak ve bunu da DPA 
olarak adlandıracaksak firmalarda 
DPA’lerin gücünü bayrak devleti ola-
rak artırmanın bir yolunun bulunması 
gerekmektedir, diye düşünüyorum.

Madalyonun diğer yüzü

Bir tutuklanmadan Teknik Müdür ne 
derece sorumludur? Teknik bir soru-
nun raporlanmamasından kaynaklı ise 
gemide raporlamayı yapması gereken 

KÖŞE

EROL TAŞ
Akar Grup - Operasyon Koordinatörü
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P&I sigortası; İngilizcede Protecti-
on&Indemnity, Türkçede Koruma ve 
Tazmin olarak bilinen ve 3. şahıslara 
karşı sorumlulukları karşılayan sigor-
ta çeşididir. 

P&I kuvertürüne giren hukuki sorum-
lukları aşağıdaki maddeler halinde 
özetleyebiliriz;

   Ölüm, yaralanma, hastalık

  Personelin ülkeye iade masrafları 
ve yoldan sapma masrafları

   Kaçak yolcu

   Personel şahsi eşyaları; değerli 
kağıtlar, tahviller, mücevherler, 
sanat eserleri ... hariç

   Sabit veya yüzer cisimlere çatma
Duran veya üzerinde yol alan 
gemilerle çatışma

   Müşterek avarya payı -kargo ilgili-
lerinden hukuken alınamayan pay ve 
tekne bedelini aşan kısım için kurtar-
ma ve müşterek avarya payı

   Kargo (kayıp, hasar, eksiklik)

   Enkaz kaldırma

   SCOPIC- kurtarmaya özel 
katkı masrafları

   Çevre Kirliliği temizleme masrafları 
ve bundan doğan cezalar

    Para Cezaları - kaçak yolcular için 
verilen ceza rakamları ve gümrük 
cezaları gibi- (bilerek aşırı yükleme 
ve suçla ilgili (criminal) cezaları 
kapsamaz)

   Dava ve say (Sue and Labour)

SANEM BENLİ
OMNİ Sigorta Brokeri

Sanem Benli, İstanbul Teknik Üniversitesi, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendis-
liği bölümünden mezun oldu. 2008 yılında OMNI hasar departmanına katılarak 8 
yıl H&M, P&I ve FD&D hadiseleriyle ilgilenen Benli, H&M, P&I ve FD&D sigortaları 
konusunda broker olarak hizmet vermektedir. 

Genel hatları itibariyle hem gurup ku-
lüplerinin hem de sabit prim bazlı si-
gortacıların kural kitapçıkları benzer-
lik göstermekle birlikte her sigortacıya 
has farklılıklar olabileceğini de göz 
ardı etmemek gerekir.  Bu nedenle her 
bir hadisede mutlaka ilgili sigortacının 
kural kitapçıklarına bakılarak hareket 
edilmelidir. Yukarıdaki her bir madde 
üzerine uzun uzun yazılar yazıp birçok 
örnek üzerinden değerlendirmeler ya-
pabiliriz. Bu da sizler için kitap yazma 
girişimine girmem demek olur ki bunu 
istemeyeceğinizden eminim.

Hal böyle olunca önemli olduğuna 
inandığım iki anlaşma üzerinden (B/L 
ve C/P) kargo hadiselerine kısmen de-
ğineceğim.  

Kargo Hadiseleri:

Kargo eksiklikleri ve hasarları olduk-
ça sık rastlanılan hadiselerdendir. 
Kargo hadiseleri ile karşılaştığımızda 
ilk görmek isteyeceğimiz evraklardan 
ikisi konşimento ve kira sözleşmesi 
olacaktır.

P&I nedir?
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Konşimento - Bill of Lading - B/L 

Taşıma senedi olarak bilinen, üzerin-
de yükleyici, alıcı, taşıyan bilgileri baş-
ta olmak üzere söz konusu ticari taşı-
mayla ilgili her türlü bilginin yer aldığı 
kıymetli evraktır.

Kira Sözleşmesi – 
Charter Party - C/P

Bir geminin ücret karşılığında tama-
mının veya bir bölümünün bir sefer 
için veya belli bir süreyle kiralanma-
sı amacıyla gemi sahibi ile kiralayan 
arasında yapılan ve bu süreçteki so-
rumlukların ve yükümlülüklerin mad-
delendirildiği özel sözleşmedir.

Yani her iki anlaşma taraflarına bak-
tığımızda kiracının (çok nadir olarak 
taşıyan olarak göründüğü konşimen-
tolar hariç) konşimentoya taraf ol-
madığını görüyoruz. Bu da demektir 
ki; alıcının taşıyan olarak armatöre 
eksiklik talebiyle gelmesi durumunda, 
kira sözleşmesine göre bahse konu 
eksiklikten kiracı sorumlu olsa dahi 
alıcının muhatabı armatör olacaktır.  
Alıcıdan, kira sözleşmemize rücu ede-
rek kiracıyla muhatap olmasını iste-
yemeyiz.

Diyeceksiniz ki “as per C/P dated…” 
ifadesini konşimento üzerine

 koyduğumuzda kira sözleşmesi ile 
konşimentoyu ilişkilendirmiş olmuyor 
muyuz? Maalesef cevap hayır!

Hatta “All terms and conditions, li-
berties and exceptions of the Charter 
Party, dated as overleaf, including the 
Law and Arbitration Clause/Dispute 
Resolution Clause, are herewith in-
corporated” gibi çok daha geniş bir 
ibareyi konşimentoya koysak dahi du-
rum değişmeyecektir. İngiliz Hukuku 
der ki bu ibare konşimentoya koyulsa 
dahi alıcıya ve yükleyiciye kira söz-
leşmesi önceden geçildi mi? Onlar da 
sözleşmeyi görüp onayladılar mı? 

Cevap hayır ise ilişkilendirmiş sayma-
maktadırlar.

Kira sözleşmenizde yüzde 0,5’e kadar 
olan eksikliklerde kiracı sorumludur 
gibi bir madde olduğunu ve tahliye li-
manında da iddia edilen eksikliğin bu 
değer aralığında kaldığını düşünelim. 
Her ne kadar kira sözleşmesi tahtında 
kiracıya rücu hakkınız olsa dahi alıcı 
ile ilk etapta sorunu siz çözmek zo-
runda kalabilirsiniz.  Sigortacınız ve 
brokeriniz konuyla ilgili rücu işlemleri 
dahil size yardımcı olacaktır.

Pruvanız neta olsun. Allah selamet 
versin.
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Yeni regülasyonları uygulayabilmek 
ve operasyon maliyetlerini düşüre-
bilmek için gemi ve işletme persone-
linin omuzundaki yük gün geçtikçe 
arttı. Bununla beraber deniz ve kara 
arasındaki bağlantıyı da arttırmak 
şart oldu. Artık gemilerimizin istek-
lerini, sorunlarını ve gereksinimlerini 
her ayın sonunda hatta hafta başında 
almak yeterli olmuyor. Aslında tele-
fon geçmişimize, epostalarımıza ve 
whatsapp mesajlarımıza bakarsak, 
gemilerin işletmelerinden ne kadar 
çok beklentisi olduğunu ve bunları 
bu kişisel bağlantı yöntemleriyle bize 
ulaştırdıklarında ne kadar fazla işin 
atlandığını ve geciktiğini çok daha iyi 
anlayabiliriz. 

Karşılaştırma

90’lı yılların başında birden fazla ofi-
si olan veya dağınık düzende çalışan 
büyük şirketler işlerini internet üze-
rinden takip etmeye başladılar. 90’la-
rın sonunda bu, orta ve küçük ölçekli 
işletmelerde de bir zorunluluk oldu. 
2000’lerde ise esnafından restoranı-
na, taksicisinden otobüsüne internet 
yaşamımızın temel ihtiyacı haline 
geldi. Burada büyük ölçekli veya da-
ğınık düzen çalışan şirketlerden bah-
sederken denizcilik gibi yüksek riskli 
taşımacılık yapılan ve anlık müdaha-
lelerin önemli olduğu bir alanda da bu 
iç bağlantının zorunlu olduğu aşikar. 
Bizi burada duraklatan ise gemilerde 
internetin kara tesislerine göre çok 
daha yavaş gelişmesi oldu. Şu anda 
ise önümüz açık duruyor. Gemilerde 
internet, karaya göre daha pahalı olsa 
da artık işletmelerin işletme masraf-
larında (running cost) büyük farklar 

yaratmayacak seviyelere geldi. Bağ-
lantı kararlılığı yeni sistemlerde çok 
daha gelişmiş durumda.

Gelecek beklentileri

Peki biz interneti gemilerimizde ne 
için kullanacağız? Gemi işlerini inter-
nete taşımamız için gerekli yazılım ve 
donanımlar daha yeni yeni geliştirili-
yor. Komünikasyon şirketleri birincil 
olarak personele internet kullanımı 
sağlanmasını pazarlıyorlar ve bunu 
yakın zamanda zorunluluk olarak gör-
memiz de muhtemel gözüküyor. Fakat 
gemilerimiz aslında yüzen bir fabrika 
yapısından farksız. Gemilerde neden 
karaya canlı veri aktaran performans 
ölçüm sistemleri, canlı kamera takip 
sistemleri, operasyon bilgilerinin anlık 
görüntülenmesi gibi fabrikaların işle-
tilmesinde artık zorunlu gördüğümüz 
sistemler olmasın?

Şu anda gemiler için aslında birçok 
çözüm mevcut; yedekli internet sis-
temleri, vibrasyon ve neme dayanıklı 
bilgisayarlar gibi, bu tarz veri akta-
rımları yapılabilir durumda. Fakat 
maliyetler bize yüksek geliyor. Öbür 
taraftan baktığımızda gemilerimizin 
başına gelen hasarları ve kayıpları an-
lık iletişim sistemleriyle engellememiz 
kesinlikle mümkün.

Bir de 2024’te tamamen aktif olması 
beklenen SpaceX’in tüm dünyaya be-
dava ve süper hızlı internet dağıtması 
gibi projeler var. Denizciliğin de artık 
bu gelişmeleri yakından takip edip, 
bu tarz yeniliklere ayak uydurmaya 
hazır olması gerekiyor. Dünyanın bili-
nen ilk virüsü (Apple II sistemleri için 

oluşturulan ve floppy diskler ile yayı-
lan) 1981 yılında ortaya çıktı. Bu vi-
rüs ilk hacklemelerinden birini 1987 
yılında Herbert Zinn adında, henüz 
17 yaşında olan bir gencin AT&T şir-
ketinin altyapısına saldırmasıyla ger-
çekleştirdi. Buna karşın denizcilik ise 
2017’de siber güvenlik kurallarıyla ta-
nışıyor. Ama hepimiz bu teknolojik ko-
pukluğu hissediyoruz ve gemilerimizi 
sadece mesajlaşma ve konuşma sis-
temleriyle yönetemeyeceğimizi biliyo-
ruz. Bununla birlikte gemi ve perso-
neli ile işletmenin arasında anlık bilgi 
paylaşımı, sınıflandırılması ve analiz 
edilmesinin şart olduğunu görüyoruz.

Sonuç

Kaptanlarımız ve diğer personelimiz 
geminin kalbi ve beyni ise biz de iş-
letmeler olarak gemilerin sinir sis-
temi olmakla yükümlüyüz. Geminin 
isteklerini yönlendirmek ve sorunla-
rını çözümlemek artık tek bir beden 
gibi yürütülmek zorunda. Bir düşün-
senize beynimiz bize havanın soğuk 
olduğunu söylese, biz de bir dahaki 
acente evrakları veya senkronizasyon 
ile bundan haberdar olsak yeterli olur 
mu? 

Kara tesisleri ile karşılaştırma sonu-
cunda oluşan beklenti; önümüzdeki 
on yıl içerisinde tüm okyanus aşırı 
giden gemilerin, işletme ve diğer kara 
tesisleriyle sadece konuşma değil, 
anlık veri alışverişi de yapan sistemler 
ile yürütüleceği yönünde. Tabii ki bu-
nun arkasından da otomasyon geliyor 
ancak o başka bir makalenin konusu 
olsa gerek.

Artan 
İletişim İhtiyaçları

KÖŞE

Mehmet Önder
Hive A.Ş. – Tasarımcı ve Kurucu Ortak

Aileden gelen bir demir çelik ticareti altyapısıyla 2007 yılında 
gemi teknik işletme hayatına başlamıştır. 2008 ile 2012 yılları 

arasında Yetkilendirilmiş Kişi olarak görev yapmış. 2012 sonra-
sında ise ortaklarıyla Hive A.Ş.’ni kurarak, Navatom adında anlık 

veri alışverişi yapan ve analiz eden Gemi İşletim Sistemi projesini 
yürütmeye başladı.
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MEHMET ÖZGÜR ALPASLAN
AYT KİMYA Bölge Satış Müdürü

2011 yılında denizcilik hayatına tanker operasyon ve kiralama depart-
manı ile başlamıştır. 2013-2015 yılları arasında AYT Endüstriyel Kim-
ya’da bölge satış sorumlusu olarak görev yapmıştır. 2015 yılından gü-
nümüze, firmanın Bölge Satış Müdürü olarak halen görev yapmaktadır

Gemi ve Kimyasal
Geçmişten günümüze baktığımızda 
gemiler teknolojik olarak oldukça faz-
la ilerleme kaydetmiştir. Bu ilerleme 
ile birlikte her geçen gün denizcilik 
kimyasallarının gemilerde kullanımı 
ve uygulaması artmış, bakım, koruma 
ve temizleyici kimyasallar gemi sa-
nayinin vazgeçilmezi haline gelmiştir. 
Sektörümüz adına, armatörler ve iş-
letmeciler işlerini kolaylaştırabilmek, 
gemisinin performansını arttırabil-
mek, bakım ve tutum maliyetlerini, iş 
yükünü azaltabilmek için büyük bir 
özenle üretilmiş olan kimyasal te-
mizleyicileri, bakım koruma ve ıslah 
ürünlerini düzenli olarak kullanmaları 
gerekmektedir. Maalesef günümüzde 
hem sektörel hem de bireysel anlam-
da gemi mürettebatının bu konular-
da yetersiz olduğu görülmektedir. Bu 
açığı gidermek adına firmalarımızın, 
bizzat gemi personeli ve yetkililerine, 
konusunda uzman kadrolar ile hem 
teorik hem de pratik eğitimler almala-
rını tavsiye ederiz.Sektörümüzün bü-
yük eksiği olan, gemi mürettebatının 
kimyasal kullanım eğitimini destekli-
yoruz.

Önce sağlık

Tüm bu temizlik bakım ve ko-
ruma çalışmaları süresin-
ce, özellikle işçi sağlığı üzerinde 
hassasiyetle durulması gerekli ko-
nulardandır. Üzülerek söylemek ge-
rekirse, ziyaret etmiş ve   eğitim ver-
miş olduğumuz yabancı armatörlere

baktığımızda bu konuda bizlerden 
daha iyi bir pozisyonda oldukları-
nı görmekteyiz. Yabancı firmaların 
gemilerinde bulunan kimyasalların 
hemen hemen hepsi hem deniz hem 
de insan sağlığı için olması gereken 
koşullara uyum sağlamaktadır. Ülke-
mizde de gemilerinin bakım, koruma 
ve temizliğini güvenli yapan gemi sa-
yısı her geçen gün artmaktadır. Gerek 
üretim aşamamızda kullandığımız 
bileşenlerimizi gerekse mürettebat 
eğitimlerimizde verdiğimiz personel 
koruma tekniklerini armatörlere en 
güvenilir şekilde aktarmaya çalışı-
yoruz. Kimyasal işlemlerin yapıldığı 
prosesler süresince konu ile alakalı 
gerekli olan tüm koruyucu kıyafet ve 
maskelerin her zaman stokta hazır 
bulunması ve gerekli temizlik çalış-
maları sırasında uygun koruyucu kı-
yafetlerin kullanılması için tüm teşvik-
leri ve uyarıları yapmaya çalışıyoruz.

Eğitim 

Sektörümüzde gemi personelinin 
yapmış olduğu yanlış ve bilinçsiz 
kullanımlar yüzünden hem armatör-
lerimiz hem de çalışanlar çoğu za-
man zarar görmektedirler. Oluşan bu 
hatalar yüzünden armatörlerin kim-
yasallara bakış açıları değişmekte ve 
işletmeciler kimyasal tedarik edilme-
sine soğuk bakmaktadırlar. Ancak bu 
hataların oluşmasını engellemek kim-
yasal ürün tedarik etmemek ile değil 
gemi personelini sürekli eğitimden

geçirebilmek ile çözülebilir. Bu kadar 
iş yükünün içinde bulunan armatörü 
eğitimler konusunda biraz olsun ra-
hatlatabilmek ve destekleyebilmek 
biz kimyasal üretici firmalarının yap-
ması gereken önemli çalışmalardan 
olmalıdır. Firmalarımız almış olduk-
ları eğitimlerin yanı sıra, gemilerde 
ISM dosyaları içerisinde düzenli ola-
rak tutulması gereken ana makine 
ve yardımcı makinaların soğutma 
suyu analizleri ile gemi kazanlarının 
ıslah analizlerini takip etmeleri ge-
rekmektedir. Analiz sonuçlarına göre 
su ıslahlarında yapılması gereken 
dozajlama miktarını, olması gereken 
değerler ve bu değerlere ulaşabilmek 
için yapılması gereken iyileştirmeleri 
bir rapor halinde gemiye sunulmalıdır.

Tedarik

Doğru ürün, doğru kullanım, doğru 
tedarikçi politikasını benimsemek 
bütün armatörlerimize hem zaman 
hem de para kazandıracaktır. Geminiz 
ertesi gün limana yanaşıp yükleme 
yapacak, yapacağı yükleme öncesi 
ambarlarını veya tanklarını yıkarken 
oluşan ya da oluşabilecek bir sorun-
da nasıl bir pozisyon almanız gerek-
tiğini sizi yönlendirerek anlatabilen, 
o anda ulaşabileceğiniz biri ya da 
birileri muhakkak olmalıdır. Bunların 
yansıra en doğru ürünle doğaya ve 
insana zarar vermeden işletmecileri 
zarar ve zaman kaybına uğratmayan 
doğru firmalar ön plana çıkacaktır. 

KÖŞE 49www.kosder.net



“En güzel coğrafi vaziyette ve üç tarafı denizle çevrili olan Türkiye, 
endüstrisi, ticareti ve sporu ile, en ileri denizci millet yetiştirmek 
yeteneğindedir. Bu yetenekten yararlanmayı bilmeliyiz; denizciliği, 
Türk’ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu 
az zamanda başarmalıyız.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

DÜNDEN BUGÜNE 
TÜRK DENİZCİLİK TARİHİ



Bunun tek nedeni, başımıza belâ edi-
len ‘Kapitülasyonlar’dır. Bu bakımdan 
gücü ancak çok eski gemilere yeten 
Türk armatörünün, böylesine eski, 
yaşlı gemilerle denizlerde mücadele-
si, hayranlıkla ve minnet duygularıyla 
ifade edilebilir. Çoğunluk gemiler 50 
yaşın üzerindedir.

Kapitülasyonların devlet ve millet ya-
şamında ne denli etkin olduğu gös-
termek adına “Haliç Dersaâdet Vapur 
İdâresi”nden bir örnek vermek isterim; 
genel merkezi Ayvansaray’da idi. Ge-
nel Müdürü Leon Engellberg, Müfettiş 
Bahriye’den Emekli Ömer Bey, Muha-
sebeci Yağlıkcıyan Jozef Efendi, Baş-
kâtip Leon Efendi, Sermühendis Met-
ratgin, İkinci Mühendis Pol Kukainzan, 
Seyr-i Sefer Müfettişi Hamdi Bey, Gü-
verte Enspektör Kâtibi Ali Selâhad-
din Efendi, Muhasebe Katipleri Robin 
Efendi, Albır Efendi, Delalola Efendi, 
Balta Efendi, Kolaru Efendi, Kemal 
Efendi idi. 

Kapitülasyonların Mahvettiği Bir 
Ulus-Devlet: Osmanlı İmpara-
torluğu(2)

Gerek Türk armatörlerinin ve gerekse 
tüm deniz ticareti kavramında Os-
manlı deniz esnafının ilk örgütlenme-
sini vapur donatanları ve acenteleri 
olan Levantenler yapmışlardır. XIX. 
Yüzyıl sonlarında, deniz ticareti için 
ilk resmi adres, İstanbul (Dersaadet) 
Ticaret Odası’ndaki bir komiteden 
ibaretti. Değil ki, İmparatorluğun baş-
şehri olan İstanbul’un limanı da mev-
cut değildi.

Kapitülasyonların sağladığı hudut-
suz haklar nedeniyle yabancı şirketler 
Babıali’nin onayına ve iznine gerek 
duymaksızın Osmanlı topraklarında 
faaliyette bulunabiliyorlardı. Bu şir-
ketler, tüzel kişi olmalarına rağmen, 
kapitülasyonlarla yabancı gerçek ki-
şilere tanınan her türlü ayrıcalıklardan

Osmanlı vapurculuk şirketleri ko-
nusundaki çalışma Kasım Sözer’in 
Yüksek Lisans Tezi’ne ait değerli bir 
çalışmadır.(1) Bu çalışmada bir ta-
raftan Bahriye Salnamelerine dayalı 
olarak Osmanlı vapurculuk şirketleri 
verilirken, diğer taraftan da 1 Temmuz 
1926’dan itibaren Bahri Kabotaj hakkı 
uygulanmasının Lozan Antlaşması’y-
la Türk devletine geçişi vurgulanmak-
tadır. 

Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin Lo-
zan’da kazandığı büyük zaferlerden 
biri olarak kabotaj hakkının üzeri-
ne tanzim edilen Kabotaj Kanunu, 1 
Temmuz 1926’dan itibaren yürürlüğe 
girmiştir. Bu tarihten itibaren liman-
larımız arasındaki Taşımacılık yalnız 
Türk vapurlarıyla yapılacak ve şimdiye 
kadar geçici olarak bu haktan istifade 
eden yabancı vapurlar bundan sonra 
Türkiye Limanları arasında yük ve yol-
cu nakledemeyeceklerdir.

Türk armatörü, yelkenli teknelerle yap-
tıkları denizcilik ve bir anlamda deniz 
tacirliği dışında, buharlı sac gemilerle 
yük ve yolcu birlikte posta vapurcu-
luğu yapmıştır. O yıllarda, bu ihtiyaca 
cevap verebilecek tek taşıt aracı, önce 
yelkenlilerdir, daha sonra buharlı ge-
miler yerlerini almıştır. Bu gemiler bir 
program dahilinde, muntazaman ta-
rifeli seferler yapmaktaydılar. Ayrıca 
kömür seferleri yapan şilepler vardı. 
O dönem deniz ticaret sahnesinde 
saygın isimleri olanlar; Yelkenciza-
de, Tavilzade, Hantalzade, Kırzâde, 
Kalkavanzâde, Sadıkzâde, Sofuzâde, 
Alemdarzâde ve onları takip edecek 
daha küçük ölçekli armatör ailelerdir.

Türk armatörünün öz sermaye açısın-
dan son derece yetersiz durumda ol-
ması, asla şaşırtıcı gelmemelidir. 

KÖŞE

Osmanlı İmparatorluğu son yüzyılında 
Türk Vapurculuk Şirketleri 

Osman Öndeş
Gazeteci-Yazar

1954 yılında Deniz Harp Okulu’nu bahriye zabiti olarak birincilikle bitiren Osman 
Öndeş daha sonra Deniz Kuvvetleri’ne katıldı. Meslek yıllarında bir yıla yakın ABD 
Maryland, İngiltere’de South Shields, Newcastle, Glasgow, 1968-70 yıllarında Mal-
ta Adası’nda yaşayan Öndeş 1972’de kendi isteğiyle emekli oldu. Yurt içi ve yurt 
dışında çok sayıda gazete ve dergide yüzlerce makalesi ve araştırması yayımlanan 
Öndeş, bununla birlikte Türk denizcilik sektörüne çok sayıda eser kazandırmıştır.
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yararlanıyorlar, yerli şirketlere oranla 
ticari alanda büyük üstünlük sağlı-
yorlardı. Diğer yandan, Avrupa’da ku-
rulmuş ya da kurulduğu iddia edilen 
birtakım hayali şirketler Osmanlı ül-
kesinde kolaylıkla çalışabiliyor, şube 
ve acenteler açabiliyorlardı. Bu tür 
şirketler günün birinde ortadan kay-
bolup bütün yükümlülüklerini yüzüstü 
bırakıp halkı zarara uğratıyorlardı.

Sermaye, donanım, kadro ve tecrübe-
leriyle yerli şirketlerden zaten üstün 
olan yabancı şirketler, kapitülasyon-
ların sağladığı ayrıcalıklarla bu üs-
tünlüklerini iyice pekiştiriyorlardı. Bu 
şirketlerin 1916 yılına kadar yazışma-
larını Türkçe yapma zorunlulukları bile 
yoktu. Osmanlı topraklarına gelen ya-
bancı sermaye genellikle kendi işgü-
cünü de beraberinde getiriyor, yabancı 
sermayenin yatırım yaptığı alanlarda-
ki hemen bütün iş kollarında yabancı 
mühendis, teknisyen, işçi veya me-
murlar çalıştırılıyordu. 

Türk Vapurcular Birliği’nin 1924 
Aynalıkavak Toplantısı: 
Şeref Misafiri Rauf 
(Orbay) Bey’di.  

Sofuzâde Süleyman Sudi Bey baş-
kanlığındaki “Türk Vapurcular Birliği” 
Haliç’te Aynalıkavak Kasrı’nda Hami-
diye Kahramanı, İstanbul Milletvekili 
ve vekiller heyetinin önceki başkanı 
Rauf Bey onuruna bir ziyafet verdi. 

Bu ziyafet vesilesiyle Rauf Bey, deniz 
ticaretimizin durumu ve geleceği hak-
kında dikkat çekici bir konuşma yap-
tı. Konuşmasına aziz meslektaşlarım 
hitabıyla başlayan ve çok temiz ve 
hâkim bir dille ağır ağır konuşan Rauf 
Bey, bu toplantıyı düzenleyen Türk 
Milli Vapurcular Birliği- Türk Vapur-
cular Birliği’ne teşekkür ettikten sonra 
özetle dedi ki: 

“…Gemici arkadaşlarım, hükümetin 
Türk gemiciliğini yabancı rekabetine 
karşı koruması gerektiğini söylüyor-
lar. Arkadaşlar, zor, fedakârlık isteyen 
şartlar altında sürdürülen milli mü-
cadele sırasında ve özellikle silahla-
rımızla dava halledildikten sonra, çok 
acı tecrübelerin oluşturduğu kanaatle 
ne yapacağımızı ne yöne gideceğimi-
zi belirlemek istemişizdir. Büyük bir 
memnuniyetle arz edebilirim ki son 
olarak imzalanan barış anlaşması, 
gemiciliğimizin gelişmesi konusun-
da en önemli haklarımızı elde etmeye 
vesile olmuştur. Bunlar arasında, sa-
hillerimizde kabotaj hakkının yalnız 
kendi bayrağımızı taşıyan gemilere 
özgü olması maddesinin bile kaza-
nılması, deniz ticaretimiz için hazine 
niteliğinde değerlendirilmesi gereken 
bir maddedir. Yine barış anlaşmasıyla 
kazandığımız ikinci önemli nokta da 
gemilerin aranması ve kontrolüdür. 

…Gemiciliğimizin ve deniz ticareti-
mizin gelişmesi için elimizden gelen 
her şeyi yapmak benim olduğu kadar, 

bütün milletvekili arkadaşların da gö-
revleri arasındadır. Fakat gemicilik ya-
parken başka yerleri ve ilişki yollarını 
yıkmamak, ekonomik düzeni bozma-
mak da gerekir. Özetle; ticaret tekel 
değil, rekabettir.”

Bu tarihte Türk deniz ticaretinin resmi 
örgütlenmesinde asla unutulmama-
sı, hatırlanması gerekenler Türk Milli 
Vapurcular Birliği ve onun fedakâr, 
yorulmak bilmez armatörleri olan Yel-
kencizâde Lûtfü Bey, Tavilzâde Hakkı 
Bey, Tavilzâde Hafız Hüseyin, Adnan 
Barzilay, Kalkavanzâde Rıza, Sadıkzâ-
de Fehmi, Sofuzâde Sudi Bey ve di-
ğerleri idi.

Posta Vapurculuğu 
Devletleştiriliyor…

Türk Milli Vapurcular Birliği’nin Anka-
ra’da gösterdikleri tüm gayrete rağ-
men, posta vapurculuğu hakkı özel 
sektörden alınarak, devlet şirketine 
verilmek üzere TBMM’de başlatılan 
çalışmalar, köklü bir armatörlük fa-
aliyetinin maalesef sonu olmuştur. 
TBMM’nin   Kâzım Karabekir Paşa’nın 
başkanlığında 9 Temmuz 1932 Cu-
martesi günkü toplantısında, “Posta 
Vapurculuğu Kanunu”nu müzakere 
edilmiş ve müteakip celsede karara 
bağlanmıştı. Türk armatörü bu yasa 
nedeniyle sahibi olduğu gemileri yok 
pahasına devlete satmaya mecbur 
kalmıştır.(3)

KÖŞE52 www.kosder.net



“1932 ve 1933 Yıllarında Çıkarılan 
Deniz Nakliyatı Kanunları”nı iktisat 
bilimi kavramında inceleyerek bir ma-
kale bünyesinde tahlil etmiş olan Doç.
Dr. Serkan Tuna(3) şöyle der; “1932 
ve 1933 yılları, dünya ekonomik krizi 
ortamında Türkiye ekonomisi adına 
kapsamlı kararların alındığı önemli bir 
noktayı temsil etmektedir. 1931 CHF 
(Cumhuriyet Halk Fırkası) Kurultayı’n-
da kabul edilen devletçilik ilkesi bu 
kararların “teorik” temelini meydana 
getirirken, ortaya çıkan uygulamalar 
bürokrasi içindeki farklı eğilimleri de 
belirginleştirmektedir. Bu bağlamda 
çıkarılan yasalardan birisi de deniz 
nakliyatıyla ilgilidir. Türkiye sahillerin-
deki deniz nakliyatı işinin tekel kap-
samına alınmasını öngören bu yasa, 
gerek kabul ediliş süreci ve getirdiği 
yenilikler, gerekse yarattığı tepkiler 
bakımından önemli bir ekonomik sü-
reci yansıtmaktadır.” 

1940 yılında Antalya Milletvekili Rasih 
Kaplan bu devlet armatörlük şirketi 
anlayışını en sert şekilde eleştiren bir 
milletvekili olmuş ve şöyle demiştir; 

“Arkadaşlar, vapur şirketi imiş, şilep 
şirketi imiş, onu bırakalım. 15 sene-
den beri bu kürsüde mîllete verdiğimiz 
bir söz vardır; ‘Devlet Denizyolları işini 
halledeceğiz’ 

15 senenin 4-5 senesini Millî Müca-
dele senelerine ayıralım. On senedir 
bu hususta ne yaptık arkadaşlar? On 
senedir özel şirketleri tasfiye ettik!”

Türk armatörleri tarihinde 
hatırlanması gereken bir 
dönüm noktası

Deniz Ticaret Odası ve Türk Armatör-
leri Birliği ortak neşriyatı olarak ta-
mamladığım altı cilt 2300 sayfa olarak 
tamamladığım “Türk Armatörleri Tari-
hi” başlıklı eserim, okurların ve araş-
tırmacıların adreslerine ulaştığında, 
Türk Armatörleri Birliği’nin resmî ola-
rak 10 Ağustos 1939 tarihinde kurul-
duğunu da göreceklerdir. Nitekim Türk 
Milli Vapurcular Birliği’nin gerçekleş-
tirdiği bu muhteşem atılım sayesinde, 
Türkiye’de Türk armatörünün resmî 

olarak tanınması gerçekleşmiştir.

Bu makalemle bir hususa da işaret 
etmek isterim; Türk deniz ticareti ül-
kemizde milletimiz belleğinde yete-
rince yer etmiş değildir. Türk deniz 
ticaretini tüm evreleriyle, gemi inşa 
sanayide başlarda olmak üzere, kalıcı 
medya kaynaklarında olası imkanlar 
yaratılarak ısrarla devamlı tanıtıma 
ağırlık verilmeli ve bu husus sürek-
li bir program olarak uygulanmalıdır.

Amaç ve hedef, kendi kendimize an-
latmak olamaz. 

Kaynaklar:

(1) Kasım Sözer, “1913 Tarihli Bahriye-i Ticariye 
Salnamesindeki Bilgiler Işığında Cumhuriyetin İlk 
Yıllarındaki Deniz Ticaret Yapısının Değerlendirilme-
si” Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 
Yüksek Lisans Tezi, Ankara-2006.
 (2) Prof.Dr. Ufuk Gülsoy, Yrd. Doç. Dr. Bayram Nazır, 
Türkiye’de Ticaretin Öncüsü Der saadet Ticaret Oda-
sı, 1882-1923, İstanbul Ticaret Odası Yayını   Sf.84
 (3) Serkan Tuna, Doç.Dr.; “1932 ve 1933 Yıllarında 
Çıkarılan Deniz Nakliyatı Kanunları”, Yakın Dönem 
Türkiye Araştırmaları, Yıl:1, Sayı:2, 2002, s.309-325.
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Ali Tevfik Çakır
Omni Sigorta - Broker

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

29 Ekim 1923 ve sonrası 
Türk Denizciliği
Mesleğimizi icra ederken, hepimizin 
“Siz gidin, benim işim çıktı ben gele-
meyeceğim” dediğimiz ve ıskalamak 
zorunda kaldığımız tatiller, tiyatrolar, 
operalar, konserler, kültür gezileri, aile 
ziyaretleri v.s. çoktur.  Torunu olanlar 
iyi bilir, “hayır” ve “olmaz” kelimelerini 
kullanmadığımız veya kullanamadığı-
mız en değerli varlıklarımızın başında 
torunlarımız gelir. Bu sene torunum 
“Dede, beni Bağdat Caddesi’nde-
ki Cumhuriyet kutlamalarına götür’’ 
cümlesi ile 94. yıl kutlamalarına ka-
tılmamızın şart olduğunu anladım. 
Aklıma geçmişte yaşadığım 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı telaşları geldi. İyi 
ki de Cumhuriyet Bayramı kutlamala-
rına katılmışız. Öyle ki, bana sektörde 
nereden nereye geldiğimizi hatırlattı. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun deniz 
tarihini, Derya Beyleri Dönemi (1324-
1390), Kaptan-ı Derya/Kaptan Paşa-
lar Dönemi (1390-1867) daha sonra 
İmparatorluğun yıkılışına kadar olan 
dönem, Bahriye Nazırlığı Dönemi 
(1867-1922) olarak görmekteyiz. Gü-
nümüzdeki adıyla Deniz Nakliyatı A.Ş., 
1843 Fevaid-i Osmaniye Şirketi ile 
başlayan 1851-1944 yılları arasından 
93 yıl hizmet veren Şirket-i Hayriye, 
Deniz Bank (1938) daha sonra Devlet 
Deniz Yolları Genel Müdürlüğü (1939), 
Denizcilik Bankası (1952) ve 1955 yı-
lında kurulan ve benim 1976-1982 yıl-
larında Türkiye ve Amerika’da hizmet 
verdiğim D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş. 
gibi deniz ulaştırmasının gelişme-
sinde etken olan kuruluşların günü-
müze kadar olan seyrini hatırlıyalım. 

Türk Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 
1926’da yürürlüğe girdikten sonra ka-
botaj hattında yük ve yolcu taşınması 
devlet ve özel teşebbüs ile yürütül-
meye ancak yolcu taşıma işi devlet 
tekelinde, yük taşıma ise hem devlet 
hem de özel teşebbüsle birlikte yürü-
tülmekteydi.  

Cumhuriyetin kuruluşunda yaklaşık 
270 adet, toplam 48 bin groston-
luk hizmet tekneleri ve çatan (filika 
büyüklüğünde buharlı gemi) bulun-
maktaydı. 1923’lerde Haliç’teki ter-
sanelerde ise Seyr-i Sefain İdaresi ile 
Şirketi Hayriye’nin eski gemilerinin 
sadece tamir/bakım, havuzlama ve 
kızaklama hizmetleri yapılabiliyor-
du. 1924’ten 1936 yılına kadar yurt

Birinci Dünya Savaşı’nda Seyr- i Se-
fain İdaresi, yaklaşık 28 adet gemisini 
ya kaybetmiş ya da gemiler ağır hasar 
nedeniyle çalıştırılamayacak duru-
ma gelmişti. Bu durum Türk denizci-
liği için ciddi bir kayıptı. Anlaşılacağı 
üzere Osmanlı Devleti’nden, Cumhu-
riyet dönemine ciddi sorunları olan 
bir deniz ticaret filosu devredilmişti. 
Osmanlı Devleti’nin kapitülasyonlar 
çerçevesinde yabancı ülke gemilerine 
tanıdığı kabotaj ayrıcalığı Lozan Ba-
rış Antlaşması’yla 23 Temmuz 1923 
yılında kaldırıldı. 20 Nisan 1926 tari-
hinde de kabul edildi. Kabotaj ile Türk 
karasularında gemi işletme hakkı (Ka-
botaj hakkı) Türklere bırakıldı. Böyle-
likle yabancı uyruklu gemilerin yerini 
Türk yük ve yolcu gemileri aldı. 
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dışından satın alınan ve yurt dışına 
inşa için sipariş edilen gemiler saye-
sinde Türk deniz ticaret filosu gelişti. 
1939-1945 yılları arasında gerçekle-
şen İkinci Dünya Savaşı, yeni gemile-
rin alınmasına, yaşlanan gemilerin ba-
kım ve tutumlarına imkân vermemişti. 
1948-1951 yılları arasında Marshall 
Planı ile yürürlüğe konan ABD kay-
naklı bir ekonomik yardım paketi ile 
ithalat ve ihracatımızda kullanılmak 
üzere Ardahan, Aydın, Çoruh, Hopa, 
Kars, Kastamonu, Malatya, Manisa, 
Rize ve Yozgat adı verilen 10 adet 
geminin Amerika tersanelerinde inşa 
edilip, bilahare filoya dahil edilmesi 
can suyu olarak nitelendirilmekteydi. 

1955 yılında 273 bin 337 DWT kapa-
siteye sahip Türk deniz filosunun, si-
pariş edilen ve kısa zamanda tamam-
lanacak olan gemiler ile birlikte 424 
bin 677 DWT kapasiteye ulaşacağı 
tahmin ediliyordu. Bu durumda dahi 
dünya geneline bakıldığında üç tara-
fı denizler ile çevrili olan ve üç kıtayı 
birbirine bağlayan, dünyanın önemli 
stratejiye sahip boğazlarını elinde bu-
lunduran bir ülke olarak Türkiye için 
yeterli bir tonaj olarak gözükmemek-
teydi. 1969 yılında Haliç ve boğazla-
rın temizlenmesi maksadı ile Haliç ve 
boğaz bölgesindeki bütün özel sektör 
tersanelerinin Tuzla koyundaki arazi-
ye taşınması hem Türk hem de yaban-
cı bayraklı gemilerin bakım, tutum ve 
kızaklanması yönünde yeni bir döne-
me girilmesini sağlamıştır. 1953-1990 
yılları arasında Türk tersanelerinde 
1.100 DWT’den 18.000 DWT’ye kadar 
değişik tipte gemi ve deniz araçları 
inşa edildi.

siparişleri dışında, ağırlıklı olarak Millî 
Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi 
Müsterşarlığı deniz araçları ve amfibi 
gemi projeleri, tamir/bakım için kızak 
ve havuz hizmetleri vermek suretiy-
le mevcudiyetlerini korumaya devam 
etmektedirler. Bir tersanenin âtıl kal-
masına müteakip tekrar faal duruma 
gelmesi için gerekecek sürenin en az 
dört veya beş ay olduğu tersane yet-
kilileri tarafından ifade edilmektedir. 
Yine, edinilen bilgilere göre, önümüz-
deki birkaç yıl içinde tekrar yeni si-
parişlerin gündeme geleceğinin ifade 
edilmesi sevindiricidir. Gemi ve yat 
ihracatında ülkemize hatırı sayılır bir 
döviz girdisi sağlayan sektörümüzün, 
navlunlarla ilgili aynı seviyeye hala 
daha erişemediği gerçeği mevcuttur. 
Günümüz itibari ile yerli ve yabancı 
bayraklı gemi tonajları ile ilgili rakam-
sal konulara girmek ve dünya ticaret 
filosu ile karşılaştırmalar yapmak 
yerine esasen Koster Armatörleri ve 
İşletmecileri Derneği’nin de (KOS-
DER) üzerinde durduğu, Türk koster 
filosunun gençleştirilmesi ve insan 
faktörün öne çıktığı dünyamızda artık 
“box tipi” gemilerin tercih edilmesi ko-
nularına yoğunlaşmamız gerekir diye 
düşünüyorum. Çok yakın bir zamanda 
insansız gemilerin dünya denizlerinde 
dolaşmaya başlayacağı ve bunun bir 
hayal olarak kalmayacağını da dikkate 
almalıyız. 

Din, ırk, dil, renk, kültür ve yaşam tar-
zına bakmaksızın, ülkemizi düşman-
lardan kurtaran, Cumhuriyeti kuran ve 
her dönemde koruyan, bu uğurda can-
larını feda eden şehitlerimize Allah’tan 
gani gani rahmet ve gazilerimize acil 
şifalar diliyorum.

2000 yılından itibaren kökenden gelen 
denizcilik firmalarının yanı sıra sana-
yicilerimizin de denizciliğe yatırımları 
sayesinde sektörde daha renkli bir 
canlanma oluştuğu kanaatindeyim. 
Sanayicilerimizin deniz ve denizciliğe 
olan tutkuları ve denizden gelen ka-
zançların ciddi bir meşakkat sonucu 
olması nedeniyle daha bereketli oldu-
ğuna inandıkları için sektöre girdikleri 
fikrini taşıyanlardanım. 2001 Dünya 
ekonomik krizinden bir süre sonraki 
dönemde ticaret hacminde başlayan 
genişleme ve özellikle İskandinav 
ülkelerinin tanker filolarını yenileme 
zorunluğu ile 2010 yılına kadar Tuz-
la tersanelerimiz yurt dışından gelen 
yeni inşa siparişleri ile canlanmıştır. 
Tuzla tersaneleri doluluk oranları ve 
gelen yeni inşa siparişleri, kızak ve 
havuz taleplerine cevap vermedeki 
sorunların neticesi olarak 2004 yılında 
temeli atılan ve 2008 yılında yeni gemi 
inşası başlatılan Yalova-Altınova ter-
saneleri hizmete girmiştir. Tersanele-
rimizde, her tipte gemi inşası mümkün 
olmasına karşın tonaj açısından belirli 
sınırların aşılamaması ve Cumhuri-
yetimizin korunması için Türk mil-
leti olarak savaşlara katılmamız, bu 
konuda Güney Kore, Çin ve Japonya 
ile rekabet etme imkânımızı ortadan 
kaldırmıştır. 2008 yılında başlayan ve 
hala daha süregelen sektördeki kriz ve 
dünyadaki daralma nedeniyle gerek 
Tuzla gerek Yalova- Altınova tersane-
leri geçmiş yıllara nazaran gemi inşa-
sındaki taleplerin azalması nedeniyle 
durağan bir döneme girmiştir.

Tersanelerimiz, kendi imkân ve çaba-
larıyla parmakla sayılacak ticari gemi
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 “Gemi ve yat ihracatında ülkemize hatırı 
sayılır bir döviz girdisi sağlayan 

sektörümüzün, navlunlarla ilgili aynı seviyeye 
hala daha erişemediği gerçeği mevcuttur. ”
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Karadeniz, Marmara, Ege ve Akde-
niz’de yaklaşık 8350 km uzunluğun-
da sahili olan Ülkemizde denizlerden 
yeterli derecede faydalanamadığımız 
ortadadır. Ticaretin yanında ulaşım 
konusunda yetersiz olmamız çok il-
ginçtir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, denizi medeniyet olarak gör-
mekteydi. 

Bir konuşmasında; 

Denizcilik sadece ulaştırma işi değil, 
iktisadi iş olarak anlaşılacak ve ter-
saneler, gemiler, limanlar ve iskeleler 
inşa edilecek, deniz sporları kulüpleri 
kurulacak ve korunup geliştirilecektir. 
Çünkü toprakların üç tarafı deniz olan 
bir ulusun sınırını, halkının kudret ve 
yeteneğinin hududu çizer. En uygun 
coğrafi konumda ve üç tarafı deniz-
lerle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, 
ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci 
ulus yetiştirmek yeteneğindedir. De-
nizciliği Türk’ün büyük ulusal ülküsü 
olarak düşünmeli ve onu az zamanda 
başarmalıyız. Zaferi, denizi kontrol al-
tında tutan, ihtiyacı olan bir şeyi, ihti-
yacı olduğu zaman, istediği konuma 
ulaştıran ülke kazanır” demiştir.

Atatürk’ün İsmet Paşa ile olan anısı; 

Atatürk, İstanbul Florya’da bulunduğu 
zamanlarda her gün denize girmek-
te, kürek çekmekte, halkla haşır neşir 
olmaktadır. İsmet İnönü’nün yüzmeyi 
öğrenmesi Atatürk’ün direktifiyle ol-
muştur.

Atatürk Florya’da yüzerken Başbakan 
İsmet İnönü gelir.Atatürk seslenir:

“İsmet gel! Gel de yarışalım” der İsmet 
İnönü kollarını açarak

“Paşam, ben yüzme bilmem ki!“

Bunu duyan Atatürk:

“Sana bir hafta süre. Bir hafta sonra 
birlikte yarışacağız” der. 

İsmet İnönü Heybeliada’daki Deniz 
Askeri Lisesi Sınıf Subayı Ulvi Tekeş 
ile tanışır. Kısa bir süre içinde yüzme 
öğrenmek istediğini bildirir. Heybelia-
da ile Kaşık Adası arasındaki derin bir 
yere deniz motoru ile gidilir.

Ulvi Tekeş İsmet İnönü’ye
“Sayın Paşam atlayın” der
“Nasıl atlayacağım?”
“Çivileme atlayacaksınız” 

İsmet İnönü anlatıldığı şekilde çivile-
me atlar. Bu İsmet İnönü’nün meşhur 

çivilemesidir. İlk atlayışıdır. Suyun yü-
züne çıkınca kendini subayınkolların-
da bulur. Çırpınmaya başlar. Sonrada 
yüzme kurallarına uyarak birkaç gün 
içinde yüzmeyi öğrenir ve Florya’nın 
yolunu tutar….

Bizler denizciliğin motivasyon limanı 
olmalıyız; arayan, araştıran, gelişen, 
geliştiren ve en güzeli denizi sevdi-
ren. Bu yetenekleri genç ve yaratıcı 
beyinler ile ilerletme çabası da ayrıca 
heyecan verici. Ulu Önder Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ü ve tüm silah ar-
kadaşlarını saygıyla ve özlemle anıyo-
rum.

Sevgiyle kalın, denizde kalın.

Atatürk ve Denizcilik

KÖŞE

Tibet Özay
KOSDER İnsan Kaynakları 

Danışmanı

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

Akar Group’da Personel Müdürlüğü yapan Özay, KOSDER İnsan 
Kaynakları Danışmanı olarak çalışma hayatına devam etmektedir. 

Evli ve 2 Kız babasıdır.
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Uzun çalışmaların, deniz aşırı yolların, 
bunca hayaller ve beklemelerin so-
nunda 

“Babam Geldi! ...” 

Sabah uyandım babamın kokusuydu 
burnuma gelen, inanamadım, koşarak 
yatak odasına gittim evet babamdı 
gelen, uyuyordu. Saçlarını sevdim, el-
lerini öptüm, babam da gece beni öp-
müş, sevmiş…

Sevdiğimiz insanların, geri geleceğini 
bilmek çok güzel bir his ancak başı 
ve sonu olmayan ve ne zamana kadar 
olacağını bilemediğimiz hediye adı al-
tında açık çekler.

Anne-baba olarak özleme dair içimiz-
de açılan boşluklar, bizi yine tahmin 
edemediğimiz yanlışlara sürükleye-
bilir. Aile içerisinde sadece anne-ba-
ba-çocuk(lar) olarak duygusal ihtiya-
cımızı birbirimizden karşılayabiliriz. 
Bugüne kadar biriktirdiğimiz EQ ile 
ilgili sohbetlerin tam da zamanı gel-
miştir. Alt benliğimizi zorlayan, sizle-
ri sabretmeye teşvik eden bu anlamlı 
beklemeyi daha da anlamlı hale ge-
tirebiliriz. Eğer maddi olarak anlık ve 
geçici paylaşımlardan uzak kalıp ma-
nevi olarak kalıcı ve varlığı anlamlan-
dıran EQ kısmına girersek. 

Geçmişten günümüze anneler, baba-
ların çocukları ve eşleri için yaptığı 
her işi maneviyatla örmüş sabır ve 
sevgiyle özveride bulunmuşlardır. İs-
ter istemez empatiyi öğrendik ve en 
yakınımızdan başladık teselli etme-
ye. Olgunluk ve yaşamdaki mücadele 
ruhu bize farkına varmadan gelmiş 
oldu. Bu sayede çocuklar kendileri-
ne hedefler koydular. Yaşamın onca 
zorluklarının arasında hedefler onları 
teselli ederken, yaşama tutunmanın, 
en zor anlardan mutluluk çıkarmanın

formülünü verdi.  Kalıcı manevi pay-
laşımlar çocukların ayaklarını yere 
sağlam bastırdı. Ne istediğini bilen ve 
istediğinin arkasında olan başarılı bi-
reyler sundu hayat.

Babam bana hedef hediye etti, babam 
bana sabır hediye etti, babam bana 
duygu hediye etti, babam bana payla-
şım hediye etti. 

Babam bana deniz-derya hediye etti 
ki anlamı HAYATTI…

Babam 
bana ne aldı?

KÖŞE

Serap Özay
Çocuk Gelişim Uzmanı

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

ve 6 yıl okul öncesi müdürlüğü yaptıktan sonra 16 yıl kendine ait okul 
öncesi eğitim kurumunu işletti. Milliyet gazetesi Pembe Nar Köşe-
sinde yazarlık yapmakta olup halen Sarıyer Belediyesi Anaokulları 
Müdürü olarak görevine devam etmektedir. KOSDER İK Danışmanı 

Tibet Özay ile evli olup 1 kız annesidir.
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Eylül - Kasım 2017
KOSTER PAZAR RAPORU &
DEĞERLENDİRMELER

Engin Koçak
ISTFIX Araştırma Müdürü

ISTFIX Bileşik Endeksi, Ağustos sonuyla beraber hızlı bir toparlanma sürecine girdikten sonra Aralık ayı başı 
itibariyla kazanımlarını 2014 yılından beri kaydedilen en yüksek seviyelere çıkartmış durumdaydı. Armatör ve 
brokerlerin en kötümserleri bile Noel’den önce bir düzeltme beklemezken, gerçekten iyimser olanlar 2018 Şubat 
ayına kadar mevcut navlunların ufak düzeltmelerle dahi olsa korunacağından umutlu.
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1)Tahıl & Diğer Tarım Ürünleri

 

2) Çelik & Hurda
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Avrupa Merkez Bankası (AMB) aylık 
60 milyar avro tutarındaki tahvil alım-
larını 2018 yılıyla beraber 30 milyar 
avroya düşürdü. Fakat bankanın bun-
dan sonraki yol haritasının belli olma-
ması ve avro bölgesinde ekonomik 
faaliyet göstergelerinin çok olumlu 
seyretmesi, avronun gücünü koruma-
sına yardım ediyor.
 
Bu arada Avrupa Birliği dahilinde avro 
kullanan ülkelerin büyüme perfor-
mansının son 10 yılın en yükseği olan 
yüzde 2.2 seviyelerini görmesi bekle-
niyor. Bölgenin sanayi faaliyet seviye-
si de son 10 yılın en yükseğinde.

Amerika Birleşik Devletleri Federal 
Rezerv Bankası’nın (Fed) 2018’de 
görev süresi dolacak olan mevcut 
Başkanı Janet Yellen yerine Başkan 
Donald Trump, benzer politikaları be-
nimsediği ve faizleri arttırmaya devam 
edeceği düşünülen Jerome Powell’i 
aday gösterdi. Bu durum Fed’in faiz 
politikasında, Amerikan borsalarında 
ve dolarda büyük sürprizlerin olmaya-
cağı yönünde beklenti oluşturdu.

Bu durum diğer yandan da emtia fi-
yatları üzerinde ve gelişmekte olan 
ülkelerden fon çıkışları konusunda da 
baskının artacağı anlamına geliyor 
olabilir.

Bloomberg anketine göre, küresel 
kuru yük navlunlarındaki toparlan-
ma bir sonraki yıl da devam edebilir. 
Anket verileri üzerinden hesaplanan 
Bloomberg tahminlerine göre, navlun-
lardaki artış bu yıl yüzde 43’ü; 2018 
yılında ise yüzde 18’i bulabilir. Talep 
artışının yüzde 6 oranında tahıl, yüz-
de 5 oranında demir cevheri ve yüzde 
4 oranında kömür tarafından gelmesi 
bekleniyor ki sözü geçen ürünler, kü-
resel deniz ticaretinin 1/3’ünü teşkil 
ediyor.

  Rusya, 1 Temmuz’da başlamış olan 
ve içerisinde bulunduğumuz 2017-
2018 hasat dönemi için değerlendiril-
diğinde, Kasım sonu itibariyle toplam 
21 milyon on tahıl ihraç etmiş bulunu-
yor. Bu miktar bir önceki yılın aynı dö-
nemine kıyasla yüzde 26 oranında ve 
4,3 milyon tonluk artışa denk geliyor.

 Rusya Tarım Bakanı Yardımcısı 
Cambulat Hatuov, yaptığı resmî açık-
lamada, Rusya’nın 130 milyon ton ta-
hıl hasadı gerçekleştirebileceğini be-
lirtti. Eğer bu miktar yakalanırsa, tüm 
zamanların üretim rekoru kırılmış ola-
cak. Geçtiğimiz yıl, Rusya 120,7 milyon 
ton üretim gerçekleştirerek Sovyetler 
sonrası dönemin rekorunu kırmıştı.

 Bu arada Novorossisk Ticari Li-
manı (NCSP), resmi verilere göre, 
Eylül ayına kadar geçen 9 aylık dö-
nem içerisinde yeni bir tahıl sevki-
yatı rekoruna imza attı. Novorossisk 
limanı, bu yıl içerisinde yıllık yüzde 
84’e varan artışla toplam 7,5 mil-
yon ton tahıl elleçlemiş bulunuyor.

 Ukrayna resmi kaynakları, Tem-
muz ila Kasım 2017 döneminde, ül-
kenin tahıl ihracatlarının, bir önceki 
yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında 
16,7 milyon tondan 15,9 milyon tona 
gerilediğini raporladı. Düşüşte mı-
sır ihracatının etkili olduğu görüldü.

 Ukrayna’nın mısır ihracatları, Kasım 
sonu itibariyle yıllık bazda yüzde 17 
oranında düşüş kaydederek 2,7 milyon 
tona indi. Öte yandan ülkenin buğday 
ihracatları 9,5 milyon ton ile bir önce-
ki yıla kıyasla aşağı yukarı aynı sevi-
yede kaldı. Arpa ihracatları ise yüzde 
5,9 gerileme ile 3,7 milyon tona geldi.

 Yine de Ukrayna’nın, yıl topla-
mında 64 milyon ton tahıl hasat 
etmeye hazırlandığı ve bu mikta-
rın 42 milyon tonluk kısmını ih-
raç edebileceği raporlanmakta.

 Fransa’nın yumuşak buğday ihra-
catı, 2017/18 hasat sezonunun baş-
langıcından itibaren üçüncü çeyrek 
sonu itibariyle 3,7 milyon ton olarak 
gerçekleşti. Bu miktar bir önceki yı-
lın aynı dönemine kıyasla yüzde 36 
oranında artışa tekabül etmekteydi.

   Kasım ayında Cezayir’in Ocak ve Şu-
bat aylarında sevk edilmek üzere top-
lam 660.000 ton buğday alımı yaptığı 
rapor edildi. Kaynaklar, muhtemel te-
darikçinin Fransa olduğunu belirtiyor.

 Türkiye Toprak Mahsulleri Ofi-
si (TMO), bir önceki yıl hasadından 
yerel alıcılara 2,9 milyon ton tahıl 
satışı gerçekleştirileceğini açık-
ladı. Döviz kurlarındaki yükseliş 
ile Karadeniz navlunlarındaki artı-
şın etkisini en aza indirmek ama-
cı ile satış fiyatının bir önceki yıl ile 
aynı seviyede tutulacağı belirtildi.

  Öte yandan Türkiye, Rusya tahıl-
larının bir numaralı ithalatçısı oldu. 
Rusya, Türkiye’ye 2,95 milyon ton ta-
hıl sevk ederken bu miktar yıllık sevki-
yatların yüzde 22 oranında artış kay-
detmesi anlamına geliyor. Türkiye’nin 
Rusya buğdayına olan talebi tek ba-
şına yüzde 13 oranında artış kaydetti. 

  Eurofer’in (Avrupa Çelik Birliği) son 
raporuna göre Avrupa Birliği 2017’nin 
ilk üç çeyreğinde 5,8 milyon ton sı-
cak haddelenmiş sac ithal etti. Bu 
miktar bir önceki yılın aynı döne-
minde ise 6,1 milyon seviyesindeydi.

EYLÜL - KASIM AYI 
EKONOMİ VE EMTİA 
HABERLERİ 

ISTFIX
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 Bu arada, Eurofer’in öngörüsü-
ne göre Avrupa Komisyonu bu sene 
aralarında Çin, Rusya, Ukrayna ve 
Brezilya’nın da olduğu ülkelere yüz-
de 18 ila 36 arasında değişen an-
ti-damping vergisi uygulamış dahi 
olsa, bloğun ithalatındaki büyüme 
sürecek. AB çelik tüketimi 2016’da 
yüzde 3,3 2017’de ise yüzde 2,3 bü-
yüme kaydetmiş bulunuyor. Eurofer’e 
göre büyüme 2018’de 1,7 seviyesinde 
gerçekleşebilir. Anti-damping soruş-
turması geçirmeyen Türkiye ve Hin-
distan Avrupa’nın önemli tedarikçi-
lerinden olduğundan muhtemelen bu 
gelişmelerden olumlu etkilenebilirler.

  Ukrayna’nın pik demir üretimi 2017 
yılında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 16 
oranında gerileyebilir. Aynı dönemde 
ülkenin ham çelik üretiminin ise yüz-
de 13 oranında gerileyeceği tahmin 
ediliyor. Ülke yılın ilk 10 ayında bir ön-
ceki yılın aynı dönemine kıyasla yüz-
de 13 gerileme ile toplam 17,7 milyon 
ton ham çelik üretti. 2017 yılı toplamı 
itibariyle ise toplam üretim miktarının 
21,2 milyon tonda kalması bekleniyor.

 2017 yılının ilk üç çeyreğinde Tür-
kiye’nin yarı çelik mamul ithalatı 
3,25 milyon tona geriledi. 2016 yılı-
nın aynı dönemindeki ithalat miktarı 
ise 5 milyon ton seviyesinde idi. Dü-
şüş, genel olarak Türkiye’deki yerel 
üretimin artmasından kaynaklandı. 
Nitekim ülkenin kütük üretimi yüz-
de 9 oranında artışla 19 milyonto-
na yükselirken; slab üretimi de 8,8 
milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

NAVLUNLAR

ISTFIX

ISTFIX

 Sevkiyat miktarındaki yüzde 40’lık 
azalışa rağmen Rusya, 1,25 mil-
yon ton yarı çelik mamul ihracatı ile 
Türkiye’nin başlıca tedarikçisi oldu. 
Ukrayna’nın da Türkiye’ye gerçek-
leştirdiği ihracat miktarı yüzde 35 
oranında gerileyerek 0,9 milyon ton 
seviyesine indi. Bu iki ülkenin Tür-
kiye’nin yarı çelik mamul ithalatın-
dan aldığı pay ise yüzde 65 oldu.

 Türk çelik ihracatı Eylül ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 
düşse de ilk üç çeyreğin ihracat ra-
kamı yüzde 57’lik bir artışla 2 milyon 
tona dayandı. Artışın Çin çelik ma-
mullerine olan talebin hızla azalma-
sının bir sonucu olduğu ifade edildi.

 Bu arada Avrupa’nın Türkiye men-
şeili Sıcak Yassı Çelik Rulo (HRC) 
talebi artış kaydetti. Türkiye yılın 
ilk 9 ayında, bir önceki yıla kıyasla 
yüzde 35,5 oranında artış ile top-
lam 1,9 milyon ton HRC ihracatı ger-
çekleştirdi. Avrupa’ya ihraç edilen 
miktar ise 1,5 milyon tonu buldu. 

  Çin, tungsten üretimini azaltıyor ve 
elektrot fiyatları küresel çapta artış 
kaydediyor.  Bu durum çelik maliyet-
lerinin artmasına ve küresel ticare-
tin olumsuz etkilenmesine neden 
olabilir. Başlıca hurda alıcılarından 
Türkiye’deki üretim ve hammadde 
talebinin de bu durumdan olum-
suz etkilenmesi söz konusu olabilir. 
Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin 
toplam hurda ithalatı, miktar açısından

yüzde 15,6 oranında artışla 14,9 milyon 
tona ulaştı. Bu dönemde Türkiye’nin 
en büyük hurda tedarikçileri toplam 
hurda ithalatı içerisinde yüzde 62,8’lik 
payı ile AB yüzde 15,9 oranındaki 
payı ile ABD ve yüzde 12,7 ile BDT idi.

3)Diğer

 

4)Petrol

 

 Cezayir çimento endüstrisi, yavaş 
yavaş kendine yeterlilik seviyesi-
ne geliyor. Zira her ay yeni bir tesis 
devreye giriyor. LafargeHolcim geç-
tiğimiz hafta, Cezayir’deki CILAS te-
sisinde açılış töreni gerçekleştirerek 
2,7 milyon ton/yıl kapasiteyi devreye 
soktu. Tesis aynı zamanda şimdi-
ye kadar inşa edilen en büyük öğü-
tücüyü de içerisinde barındırıyor.

 Platts’ın haberine göre, Haziran 
ayından bu yana bakıldığında Rus-
ya’nın, Türkiye’ye gerçekleştirdiği 
termal kömür ihracatları, ilk kez Ko-
lombiya’nın ihracat miktarını aştı. 
Türkiye’nin Eylül ayında yüzde 11 
oranında artışla toplam 2,8 milyon 
ton kömür ithal ettiği; aynı dönemde 
Rusya’dan gerçekleştirilen ithalatla-
rın ise yıllık yüzde 62 oranında artışla 
1,3 milyon tona ulaştığı raporlandı.

 Petrol fiyatlarına bakıldığın-
da hem Batı Teksas tipi hem de 
Brent petrol 2014 ortasından bu 
yana en yüksek seviyelerde sey-
retti. Aralık başı itibariyle Batı Tek-
sas tipi ham petrol 58-59, Brent 
ise 63-64 dolar/varil bandındaydı.
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Yukarıdaki tüm seferler ortalama 15 yaş profiline haiz gemilerin hız ve sarfiyat verilerine dayanılarak oluşturulmaktadır. Gemilerin ana yakıtı IFO 180, ikincil yakıtı ise 
MDO’dur. Tüm seferler yükleme limanının asgari 300 mil uzağından başlar, tahliye limanında biter. Varsa ortalamanın üzerindeki örneklere, diğer çeşitli kaynaklardan da 

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

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

ISTFIX
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  Karadeniz ve Akdeniz’de koster 
navlunları bahar aylarında ve Rama-
zan aylarında büyük hayal kırıklığı 
yarattıktan sonra Ağustos ayıyla be-
raber yıl sonuna kadar soluksuz yük-
seldi ve 2014 yılından beri en yüksek 
seviyelere geldi. Gündelik getiriler 

ortalama olarak geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 33 artmış vazi-
yette. Aralık başı itibariyle ton başına 
navlunlar nehir/deniz tipi kosterlerde 
ortalamanın iki katı, konvansiyonel 
kosterlerde ise geçen senenin yüz-
de 60-65 üzerinde seyretmekteydi.

  Baltık, Kuzeybatı Avrupa ve “Conti-
nent” tabir edilen bölgede Eylül başı-
na kadar durağan seyreden navlunlar 
benzer şekilde son yılların en yükse-
ğine fırladı. Avrupa’da brokerlerin ar-
matörlere açık açık bölgede açık gemi 
bulamadıklarını itiraf ettikleri görüldü.
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Eylül - Kasım arasında rapor edilen 
gemi satışlarında:

 “Oslo Forest 2” (10.050 dwt, 2011 
Hollanda inşa, BV klaslı, 2x80 ton 
kreynli) 6,2 milyon dolara Singapurlu 
alıcılara satıldı.

  Her biri 5.200 BHP büyük makineleri 
olan üç kız kardeş “MARVEL SCAN”, 
“MOTION SCAN” ve “INDUSTRIAL 
MAYA” (hepsi 10.050 dwt, 2011 Hol-
landa inşası, BV klaslı ve 2 x 80 ton 
kreynle mücehhez) beheri 6,2 milyon 
“Turabi Efendi” (5.000 dwt, 2007 Türk 
inşası, BV klaslı) açıklanmayan alıcı-
lara ISTFIX’in düşüncesine göre 2.5 
milyon dolara satıldı. 
  
 “Seiyo 18” (8.700 dwt, 1994 Japon 

inşası, NK klas, 1 x 30 ton ve 2 x 20 
ton kreyn) yaklaşık 1,35 milyon dolara 
satıldı. 
  
 “Vestfjord” (2.300 dwt, 1993 Hollan-

da inşası, BV klaslı) Letonyalı alıcılara 
ISTFIX’in tahminine göre 0,8 milyon 
avro civarına satıldı.
   
 “BBC Steinhoft” (12.800 dwt, 2006 

Çin inşası, GL klaslı, 2x120 ton krey-
nli) 5,5 milyon dolara açıklanmayan 
alıcılara satıldı.
   
 “Astro” (4.600 dwt, 1989 Çin yapısı, 

RINA klaslı, 2 x 50 ton kreyn) 1.2 mil-
yon dolara satıldı.

 Ağır yük kapasitesi de olan “SPLEN-
DOR TAIPEI” (11.300 dwt, 2007 Ja-
pon inşa, NK klas, 2 x 35 ton combine 
kreyn) 3,7 milyon dolara satıldı. 

  

Gemi yakıt fiyatları Kasım sonunda 
petrol fiyatlarına paralel biçimde 
tüm bölgelerde son 3 yılın zirvesini 
gördü.

BV klaslı) açıklanmayan Türk alı-
cılara tahminen 2,4 milyon dolara 
satıldı.

  Yine ağır yük taşıyıcı “OCEAN FELI-
CITY” (10.100 dwt, 2009 Japon inşası, 
NK klaslı, 2 x 30 ton kreyn) 3,1 milyon 
dolara el değiştirdi.

  “DONG THO” (10.000 dwt, 1998 Ja-
pon inşası, NK klaslı, 2 x 30 ton kreyn) 
1.4 milyon dolara satıldı.

 “ELYTIS” (8.000 dwt, 2007 Çin inşası,

5) S&P ve Hurda

6) YAKIT
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“Olağanüstü” dünyaların yaratıcısı İhsan Oktay Anar yine, 
tarihin gizemli sayfalarını aralayan, adeta masalsı; ironik 
ama derin felsefi anlamlar yüklü, şaşırtıcı, sürükleyici bir 
romanla çıkıyor karşımıza...

Aynalar, atlaslar, okunması yasak sır dolu kitaplar, savaş-
lar, gülleler, yeniçeriler... üç direkli, iki güverteli ve 58 toplu 
bir kalyonda ilâhî düzeni bozmaya meyyal bir kaptan, ka-
ranlığa ve kırmızı atlasa sarılı bir deniz seferi...

Denizcilik Alfabesi “çocukların/gençlerin/meraklıların/
heveslilerin” kısacası “herkesin” denizcilikle “anlamlı bir 
ilişki kurmasına yardımcı olmak” umuduyla oluşturulmuş 
bir alfabe. Yazarın genel anlamıyla “deniz-tekne-insan” 
ilişkisi, dar anlamıyla “tekne kullanma bilgi ve becerisi” 
diye tanımladığı denizciliği alfabemizde bulunan harf sa-
yısı kadar dar bir çerçeve içine yerleştirdiği, meraklandı-
rıcı, özendirici bir eser Denizcilik Alfabesi. 

AMAT

 
DENİZCİLİK ALFABESİ

İhsan Oktay Anar

Sezar Atmaca

KİTAP

KİTAP
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