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Umut ve Endişe 
Piyasaları

Hüseyin Kocabaş
KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı

2018’in ilk çeyreğini kapatmaya hazırlanırken sanıyorum 
tüm piyasalarda umut ve endişe el ele. Bir yandan son 
birkaç yılın en iyi büyüme ve dolayısıyla ticaret artışları 
açıklanırken diğer yandan da ticaret savaşları konusu ar-
tık iyice kendini gösteriyor.

Koster tonajını ilgilendiren bölgemizde siyasi tansiyon 
ve bunun ticari yansımaları özellikle çelik taşımalarında 
kendini gösteriyor. Şimdilik Rusya ve Avrupa arasındaki 
gerginlik Türk çelik taşımalarına talebi arttırdığı için kos-
ter gemilerine yansımaları iyi denebilecek bir seviyedeydi 
ama özellikle ABD’nin çelik ithalatına sınır getirmesi ve 
yaklaşık 13 milyon ton çelik hareketinin bu etkiyle şöyle 
ya da böyle yön değiştirmesinin beklenmesi ciddi bir konu 
olacak.

Piyasamıza bu çeyrekte tesir eden önemli bir konu da 
hava koşullarıydı. Sıcak seyreden havalar ve geç bastıran 
kısa kış, lojistik ağları çok olumsuz etkilemediği için yük 
çıkışlarının geçmiş yılların kış dönemlerine nazaran daha 
az dalgalı olduğunu gördük. Karadeniz’de navlunların or-
talamanın altında bir sertlikte düşmesi Azak Denizi’nde 
geç buzlanma sayesinde mümkün oldu. Fakat bunun bir 
de hasat ayağı var ki analistlerin ilk tahminleri olumlu gö-
züküyor.

Koster piyasası, tüm küresel ekonomik piyasalarda ol-
duğu gibi yine fırsat ve tehdit dengesi arasında has-
sas bir konumda duruyor gibi. Ama bu durum gemi 
alımlarını durdurmuşa benzemiyor. Gemi alım sa-
tım raporlarına göre Türk armatörler koster alımlarına

hız vermiş durumda. Temennimiz bu senenin de 2017’nin 
bilhassa ikinci yarısı gibi devam etmesi.

Dergimize dönersek, bu ayki sayımızda tüm armatörler 
için ciddi bir hazırlık ve planlama gerektiren havuzlama 
dönemini ve bu dönemin öncesini ve sonrasını irdeledik. 
Konuya armatör açısından olduğu kadar tersane ve klas 
tarafından da baktık ve ister koster olsun isterse devasa 
bir kuru yük gemisi olsun, kurumsal bir standartta plan-
lama ve sözleşme yönetiminin ne kadar önemli olduğunu 
tekrar masaya yatırmış olduk.

Dergimizin bir sonraki sayısı, Deniz Ticaret Odası seçim-
lerinden sonra sizlere sunulacak. Bu vesileyle tüm tarafla-
ra başarılar diler, seçimin bir demokrasi kutlaması haline 
gelmesini temenni ederim. Üye sayısı sekiz binin üzerinde 
olan odamızda, seçim günü herkesin sandıklara gelerek 
bugünün değerine ve demokratik sisteme katkıda bulun-
ması çok önemlidir. Bu vesileyle tüm üyelerimizi ve koster 
armatörlerini de sandığa davet ediyorum.

Sektörümüz adına bu gelişmeler yaşanırken bir yandan 
da aklımız, şer odaklarına karşı vatan toprağını savunma 
adına meşru müdafaa hakkını kullanan kahraman ordu-
muzda. Zeytin Dalı Harekatı’nın başladığı günden bu yana 
kahramanca mücadele eden Mehmetçiğimize muvaffaki-
yetler niyaz ediyorum. Mukaddes değerler uğruna canla-
rını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve 
milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar 
diliyorum.

BAŞYAZI
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KOSDER’den 
değerlendirme toplantısı

teslim ediyoruz. Eleştirileri toplamak-
ta yavaş kaldığımız ortada. Bir eksik 
varsa ki var görünüyor. Düzenlemeler 
yapılacaksa her iki tarafın taleple-
ri doğrultusunda yapılacaktır. Sayın 
Müsteşar yardımcımıza 13 Şubat’ta 
kendisine yönelttiğimiz soruları size 
hatırlatmak istiyorum. Gemi adamla-
rı Merkezi Komisyonu diye bir tanım 
yoktur. Gemi adamları Komisyonu 
vardır ve görevleri arasında eğitim ku-
rumları denetimi yoktur. Özel yatlarda 
yat Kaptanı stajı yapma uygulaması 
getirilmemiştir. Güverte ve makine 
lostromosu yeterlikleri kaldırılma-
mıştır. Denizcilik okullarının sayısına 
yönelik bir düzenleme yapılmamıştır. 
Yetkisiz Denizcilik liseleri mezunları-
na gemici ve yağcı yeterliği vermeye 
yönelik düzenleme yapılmamıştır. Ön 
lisans ve lisans mezunlarına usta ge-
mici ve usta makine tayfası verilmesi-
ne yönelik düzenleme yapılmamıştır. 

KOSDER (Koster Armatörleri ve İşlet-
mecileri Derneği) ve Özel Denizcilik 
Kursları Derneği (ÖZDENKURDER), 
Gemi adamları ve Kılavuz Kaptanlar 
Yönetmeliği Eğitim ve Sınav Değer-
lendirme Toplantısı düzenledi.

KOSDER İnsan Kaynakları Danışmanı  
ve Dernek Müdürü Tibet Özay mode-
ratörlüğünde gerçekleşen toplantıya 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Deniz İç sular Eğitim ve Bel-
gelendirme Daire Başkanı Cem Erdem, 
İstanbul Liman Başkan Yardımcısı 
Mustafa Bankaoğlu, KOSDER Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş, 
KOSDER Yönetim Kurulu Üyesi Hakan 
Çendik, ÖZDENKURDER Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yusuf Sertkaya, Türkiye 
Denizcilik Federasyonu Başkanı Erkan 
Dereli, Kılavuz Kaptanlar Derneği Baş-
kanı Saim Oğuzülgen ile sektörün Sivil 
Toplum Kuruluşları, denizcilik şirket-
leri ve eğitim kurulumlarının temsilci-
leri katıldı.

“AYNI MENZİLE VARINCAYA 
KADAR BİRBİRİMİZE 
İHTİYACIMIZ VAR”

KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hü-
seyin Kocabaş açılış konuşmasında 
“Koster Armatörleri ve İşletmecileri 
Derneği ve Özel Denizcilik Kursları Der-
neği’nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu 
yeni yayınlanan Gemi adamları ve Kı-
lavuz Kaptanlar Yönetmeliği’nin mut-
fağında bulunanlar ile sektör temsilci-
lerinin bir araya gelerek yönetmeliğin

HABER

artı ve eksi yönlerinin değerlendire-
ceği toplantıda bir araya geldik. Hepi-
mizin aynı gemide olduğunu bu gemi 
menzile varıncaya kadar da hepimizin 
birbirimize ihtiyacı olduğunu hatırlat-
mak isterim. Bu yönetmelik yaklaşık 
bir yıl önce kamuoyuna duyurulmuş 
olsa da gelinen bu noktada olumlu ya 
da olumuz eleştirilerin yeterince güçlü 
bir dille ifade edilemediğinden dolayı 
bu toplantıyı düzenlememiz gerekti. 
Yönetmeliği destekleyenler destekle-
rini daha kuvvetli biçimde ifade edip 
artılarını daha iyi ortaya koymuş olsa-
lardı belki de menfi yöndeki eleştiriler 
bir nebze azalım gösterecekti.

Bir mevzuatın nasıl oluştuğunu ve 
sancılarını biz denizciler iyi biliyoruz. 
Denizciler kadar bir mevzuata yakın 
yaşayan bir iş kolunu nadiren bulabi-
lirsiniz. Ne kadar uğraştığınızı çalıştı-
ğınızı biliyor, iyi niyetinizi ve hakkınızı
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Usta gemici olmak için gerekli Deniz 
hizmetinde bir indirim yapılmamıştır. 
Yerel trafikte sefer yapan vardiya Za-
bitlerinin Deniz hizmetinin birinci za-
bit ve kaptan yeterliğine yükseltilme-
sine ilişkin düzenleme yapılmamıştır. 
uzakyol vardiya zabiti ve uzakyol var-
diya mühendisliği eğitiminde İngilizce 
hazırlık sınıfı kaldırılmamıştır. Kap-
tanlıktan Uzakyol kaptanlığına geçiş 
için üç yıl süre verilmiştir. Bunları da 
göz önünde bulundurunuz.” şeklinde 
konuştu.

EKOL Denizcilik Eğitim Müdürü Vur-
gun Karayel, yönetmelikte değişen 
maddeler ile ilgili katılımcıları bilgi-
lendirdi.

Vurgun Karayel, yeni yönetmelikte en 
çok tartışılan yabancı dil sınavı ile il-
gili merak edilen soruları cevaplandır-
dı. Karayel, yabancı dil sınavının za-
bitlerin yükselmelerinde yapılacağını 
yenileme işlemlerinde sınava gerek 
kalmayacağını söyledi.

“SORU İŞARETLERİNİ GİDERMEK 
İÇİN BURADAYIZ”

Toplantıya katılan Ulaştırma Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz İç 
sular Eğitim ve Belgelendirme Daire 
Başkanı Cem Erdem yeni yönetme-
lik ve yönergedeki değişikliklerle ilgili 
katılımcıları bilgilendirdi. Cem Erdem: 
“Toplantıya ev sahipliği yapan KOS-
DER’e teşekkür ediyorum. Bu orga-
nizasyonlardaki genel amaç eleştiri-
den çok sonuç almaktır. Eksik bilgiler 
varsa bunları düzeltmektir. Uygulama  
ile ilgili soru işaretlerini gidermek için 
buradayız. Gemi adamları ve Kılavuz 
Kaptanlar Yönetmeliği yaklaşık bir

senedir hazırlanıyor, tartışılıyor. İlgili 
Sivil Toplum Örgütleri, Deniz Ticaret 
Odaları, Meslek Odaları ve ilgili kamu 
kurumlarıyla uzun süre istişare edil-
di. Son olarak da Başbakanlıkta üç 
ay üzerinde çalıştık. Yönetmelik biraz 
tartışıldı. Ancak yönetmeliğin değiş-
mesi konusunda bir tartışma yoktu. 
Yönetmelikle ve uygulanması ile ilgili 
soru işaretleri varsa bu soru işaretle-
rinin kaldırılması ile ilgili gerekli açık-
lama yapacağız.” ifadelerini kullandı.

“KAPTANLARIMIZ GEREKLİ PUANI 
RAHATLIKLA ALACAKTIR”

Erdem, yönetmelikte en çok tartışı-
lan konuların başında gelen kaptan-
ların yabancı dil sınavından 70 puan 
alması gerektiğiyle ilgili olarak: “Ba-
kanlığımız bu yönde karar aldı. Tüm 
kaptanlarımızın bu puanı rahatlıkla 
alabileceğine inanıyorum.” dedi.

Cem Erdem geçmiş yıllarda ayrı ayrı 
olarak çıkartılan Gemi adamları Yö 
netmeliği ve Kılavuz Kaptanlar Yö-
netmeliğinin birleştirilmesiyle ilgili 
olarak: “Cumhurbaşkanlığı ve Başba-
kanlığın birleştirme ve sadeleştirme 
isteği vardı. İlerleyen dönemde çıkan 
yönetmeliklerin de aynı başlık altında

toplanması planlanıyor.” diye konuştu.

KOSDER Yönetim Kurulu Üyesi Hakan 
Çendik de sektörde eleman bulma sı-
kıntısı yaşandığını belirterek: “Bizlerin 
sıkıntısı koster tonajındaki zabitan, 2. 
kaptan veya yakın yol kaptan yeterlili-
ğindeki eleman bulamama sıkıntısıdır. 
Meslek liselerinden gelen arkadaşla-
rım yeni yönetmeliğe sitem ediyorlar. 
Dolayısıyla orada bir dağılma var. Yaş 
ilerledikçe, genç arkadaşlar yetişme-
yince bu tonajdaki zabitan ve kaptan 
sıkıntısı maalesef devam edecek.
Yakın yolda zabitan ve Kaptanlık/
Baş Mühendislik yapıldıktan sonra 
uzak yola geçişi sağlayan düzenle-
me yapılmalıdır. Bizim açıklığa ka-
vuşturmamız gereken konu; koster 
tonajındaki yakın yol kaptanı ve ya-
kın yol zabit sınıfındaki sıkıntıla-
rımızdır. Konunun ana başlığı bu 
olması gerek.” ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcilerinin maddeler üze-
rindeki görüşleri ve sektördeki so-
runların çözümü ile ilgili neler ya-
pılabileceği konusunda interaktif 
olarak soru-cevap şeklinde devam 
eden toplantı, Türkiye Denizcilik Fe-
derasyonu Başkanı Erkan Dereli’nin 
kapanış konuşmasıyla sona erdi.
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Koster Armatörleri ve İşletmecileri 
Derneği (KOSDER), personel müdürle-
rini bir araya getirdi. EKOL Denizcilik 
Gemi Adamları Eğitim Merkezi’nde 
gerçekleştirilen toplantıda sektörün 
sorunları ele alındı.

Toplantı KOSDER İnsan Kaynakları 
Danışmanı ve Dernek Müdürü Tibet 
Özay, EKOL Denizcilik Eğitim Müdürü 
Vurgun Karayel ile TURKON Holding 
İnsan Kaynakları Uzmanı Murat Şa-
hin moderatörlüğünde gerçekleşti-
rildi. Söyleşi toplantısında gündemin 
ilk maddesinde simsar firmalar ve 
bu firmalarla yaşanan sorunlar vardı. 
Katılımcılar simsar firmaların sektöre 
verdiği zararları ve bu durumlarda iz-
lenecek yol haritasını tartıştı. 

Tibet Özay, transit geçişlerde gemile-
rin limanlarda bekleme süresinin 168 
saate çıkmasının detayları ile ilgili 
katılımcıları bilgilendirdi. Özay, 168 
saat uygulamasının sadece transit 
geçişlerde olduğunu ve bu durumun 
genişletilmesi gerektiğini söyledi. Bu 
çerçevede, KOSDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Kocabaş da konu-
nun önemine binaen Ulaştırma Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanlığı’na yazılı 
olarak müracaat ederek uygulamanın 
tüm limanlarda geçerli olması adına 
önemli bir adım atmış oldu.

Söyleşide; dahili sefer yapan gemi-
lerdeki personelin Sosyal Güven-
lik Kurumu’na yapılan sigorta girişi 
bildirimlerinde mevzuat değişikliği 
önerisi de tartışıldı. Ayrıca sektörde 
özellikle son dönemde yaşanan do-
landırıcılık olayları karşısında ne gibi

önlemler alınabileceği konusu da ma-
saya yatırıldı. Toplantı, gemi persone-
linin yeterlilik belgeleriyle yurt dışında 
yaşadığı sorunların konuşulması, iş 
güvenliği konusundaki önerilerin din-
lenmesi ve karşılıklı fikir alışverişi ile 
sona erdi.

HABER

KOSDER Personel Müdürlerini 
bir araya getirdi
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Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar 
Yönetmeliği yayımlandı

Gemi adamları ve kılavuz kaptanların yeterlikleri, eğitimleri, sınavları, belgelendirilmelerine
ilişkin kurallar ve disiplin işlemleri ile gemi adamlarına ilişkin denizcilik eğitimi veren kurum ve 
kuruluşlara yönelik idari yaptırımlar belirlendi. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığınca(UDHB), gemi adamla-
rı ve kılavuz kaptanların yeterlikleri, 
eğitimleri, sınavları, belgelendiril-
meleri, sağlık durumları, elektronik 
kayıt işlemleri, vardiya tutmalarına 
ilişkin kuralları ve disiplin işlemleri 
ile gemi adamlarına ilişkin denizcilik 
eğitimi veren kurum ve kuruluşlara 
yönelik idari yaptırımları düzenle-
yen, “Gemi adamları ve Kılavuz Kap-
tanlar Yönetmeliği” Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tüm gemi adamlarının de-
niz güvenlik eğitimleri ile güvenlikle il-
gili tanıtım ve güvenlik farkındalık eği-
timlerini görmüş ve ilgili belgelerine 
sahip olmaları zorunlu olacak. Ancak, 
balıkçı gemileri ve özel yatlar ile kabo-
taj hattında sefer yapan yatlar ve yolcu 
motorlarında çalışan gemi adamların-
da, deniz güvenlik eğitimleri dışında 
kalan eğitimleri alma ve ilgili belge-
lerine sahip olma şartı aranmayacak

Yönetmelikte geçen her türlü gemi 
adamı belgesinin tanzimine yönelik 
eğitimler, sadece Deniz ve İçsular Dü-
zenleme Genel Müdürlüğünce yetki-
lendirilmiş eğitim kurumları bünyesin-
de ve müdürlükçe onaylı özel müfredat 
programları altında gerçekleştirilecek. 
Yetkilendirilmemiş kurumlarda öğre-
nim görenlere gemi adamı cüzdanı, 
gemi adamı yeterlik belgesi veya gemi 
adamı uzmanlık belgesi verilmeyecek.

Gemi adamı olabilmek için gerekli 
koşulları taşıyan kişilere gemi adamı 
yeterlik belgesi, gemi adamı uzmanlık 
belgeleri ve belge kanıtlarını da içeren 
gemi adamı cüzdanı verilecek. Yeter-
lik belgelerinin verilmesinde ön koşul 
olan zorunlu deniz stajlarının eğitim 
gemilerinde gerçekleştirilmesi halin-
de, staj sürelerinin hesaplanmasında 
bu gemilerde geçirilen bir gün bir bu-
çuk gün olarak kabul edilecek ve eği-
tim gemisinin özelliği, niteliği, denizci 
eğitici sayısı ve seyir bölgesi gibi dü-
zenlemeler, Deniz ve İçsular Düzenle-
me Genel Müdürlüğünce belirlenecek.

Gemi adamları, Sağlık Bakanlığı ta-
rafından yayımlanan Gemi adamları

Sağlık Yönergesi hükümlerine göre iki 
yılda bir periyodik sağlık yoklaması 
yaptıracak. Denizde çalışmaya engel 
sakatlıklar ve hastalıklar, sağlık yokla-
ması sonuçları ve sonuçlara itiraz ile 
ilgili usul ve esaslar, söz konusu yö-
nerge ile belirlenecek.

Gemi adamlarının herhangi bir şekilde 
tespit veya rapor edilen mesleki ye-
tersizlikleri, disiplinsizlikleri, denizcilik 
örf ve adetlerine, teamüllere, denizci-
lik terbiyesine ve çalışma disiplinine 
uygun olmayan davranışları ile görevi 
ihmalleri veya kasıtlı kötü davranışları, 
Gemi adamları Disiplin Komisyonun-
ca incelenecek ve gerekli idari tedbir-
ler uygulanacak.
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Gemi adamı 
iaşe bedeli belli oldu

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Gemi 
adamı iaşe bedeli tespit 

kurulunun aldığı karar 
Resmi Gazete ’de 

yayımlandı.

Başkanlığının 2017 yılı 5 il merke-
zi (Antalya, İstanbul, İzmir, Trabzon, 
Samsun) tüketici fiyatları endeksine 
giren maddelerden yönetmeliğe göre 
besin kompozisyonu için esas alınan 
maddelerin 2017 yılı fiyat aritmetik 
ortalaması, hizmet akitleri ve toplu iş 
sözleşmeleriyle tespit edilerek gemi 
adamlarına verilen iaşe bedelleri ile 
uygulanmakta olan iaşe bedelleri, yö-
netmelik maddeleri ile ek cetvellere 
göre hazırlanan beslenme listesine 
göre 4800 kaloriyi verecek gıda kom-
pozisyonu esas alınarak, Bütün sahil 
mıntıkalarına ve göllere uygulanmak 
üzere her gemi adamına verilecek 
günlük nakdi iaşe bedelinin net 28 TL 
olarak tespitine oy çokluğu ile karar 
verdi.

Gemi adamları İaşe Bedeli Tespit Ku-
rulu, iaşe servisi kurulmayan gemi 
adamları için halen 25,50 TL olarak 
uygulanmakta olan iaşe bedelini, 2,5 
TL artışla 28 TL’ye yükseltti. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Gemi 
adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Ka-
rarı, 3 Mart’ta Resmi Gazete’de yayım-
landı. Gemi adamları İaşe Bedeli Tespit 
Kurulu, iaşe servisi kurulmayan gemi 
adamlarına ödenecek iaşe bedelini 
belirlemek üzere, 13 Şubat’ta toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü 
Dr. Orhan Koç başkanlığındaki toplan-
tıya, Bakanlıktan İş Teftiş Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Osman Nejat Güneri 
ile Sağlık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanlığı, en fazla 
gemi adamını bulunduran en üst işçi 
kuruluşu olarak Türk-İş ve Denizciler 
Sendikası, en fazla gemi işverenini 
bulunduran işveren kuruluşu TİSK 
adına MİK-SEN ile TÜHİS, İstanbul 
ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz 
Deniz Ticaret Odası temsilcisi katıldı.

“İaşe bedeli yetersiz kaldı”

Toplantıda, geçen yıl mart ayından 
bu yana halen uygulanmakta olan ve 
iaşe servisi kurulmayan gemi adam-
larına ödenecek 25,50 TL iaşe be-
delinin, aradan geçen zaman içinde 

gıda maddeleri fiyatlarında meydana 
gelen yükselmeler karşısında günün 
şartlarına göre yetersiz kaldığı, iaşe 
bedelinin yeniden tespitinin zorunlu 
bulunduğu ve bunun yurt çapında uy-
gulanmak üzere tespitinin faydalı ola-
cağı konusunda görüş birliğine varıldı.

Karar oy çokluğuyla alındı

Kararda, Gemi adamlarının İkamet 
Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönet-
melik’teki iaşe bedeli için “Ödenecek 
bedele esas; bir gemi adamının yap-
tığı göreve göre alması mecburi nor-
mal günlük gıdasını sağlayacak para 
miktarıdır” hükmüne dikkat çekildi.

Kurul, söz konusu hükmü göz önü-
ne alarak; Türkiye İstatistik Kurumu 
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Tuzla’da “Büyük Buluşma”
yaparak, büyük işleri başarmak ve 
birlikteliği berekete dönüştürmek için 
bir araya gelmenin yanı sıra birlikte 
yürüyebilmek gerektiğini dile getirdi. 

Deniz Ticaret Odasının yönetiminin 
asıllar, vekiller ve profesyonellerden 
oluşacağını, asılların bütün üyeler 
olduğunu ifade eden Kıran; taba-
na yayılmış bir yönetim anlayışı için 
Deniz Ticaret Odasının 7/24 hizmet 
vereceğini belirtti. Yönetimin taba-
na yayılması için Oda yönetiminin 
yeniden teşkilatlandırılacağını ifade 
eden Tamer Kıran üyelerinin sorun-
larını çözemeyen ve hukukunu koru-
yamayan bir Odanın ülkeye zaten bir 
fayda sağlayamayacağını vurguladı.

Tamer Kıran: “Yeni bin yılda yeni 
umutlar ve azimle yolumuza yılmadan 
devam etmemiz gerekliliği bizlerin bir 
tercihi değil, tarihin ve coğrafyanın 
üzerimize yüklediği bir görevdir. He-
pimizin Odası Hareketi bu görevi ye-
rine getirmek için hazırdır!” sözleriyle 
proje ve çözüm önerilerini aktardı.

Tamer Kıran’ın konuşmasından 
sonra interaktif bir düzende devam 
eden toplantıda, katılımcılar sek-
törün sorunlarını dile getirerek se-
çimde Kıran’a başarılar dilediler.

Hepimizin Odası Hareketi lideri, İME-
AK Deniz Ticaret Odası Başkan adayı 
Tamer Kıran Pendik Greenpark Otelde 
denizcilik sektörünün önde gelen fir-
malarıyla buluştu.

Yaklaşık 700 denizcinin katıldığı Hepi-
mizin Odası Hareketi Tuzla toplantısı 
şehitlerimizi anmak için bir dakikalık 
saygı duruşu ile başladı.

Hareketin lideri ve İMEAK Deniz Ti-
caret Odası Başkan Adayı Tamer Kı-
ran’ın konuşmasıyla devam eden top-
lantıda, Tamer Kıran “2017 Ağustos 
ayında başlattığımız Hepimizin Odası 
Hareketi bugün bütün üyelerimizi ku-
caklayan bir birlikteliğe dönüşmüştür.

Çok değerli katkılarınız ve teveccü-
hünüzle Türk Denizciliğini bir dünya  

markası yapabilme azmimiz ve ce-
saretimiz her geçen gün daha da 
artmaktadır. Kararlılığımız, birlikten 
doğan güçle pekişiyor, Türk Denizci-
liğinin geleceğine olan inancımız her 
geçen gün güçleniyor.” dedi.

Konuşmasına “Yeni ve bereketli ufuk-
lara yelken açan Türkiyemiz sert rüz-
garlara, acımasız dalgalara maruz 
kalacaktır. Son yıllarda yaşadığı bun-
ca krize rağmen dünya ortalamala-
rının çok üstünde ve istikrarlı bir şe-
kilde büyüyen bir Türkiye gerçeği var 
artık. Biz Türk Denizcileri, Atamızın 
denizcilik ülküsü olarak tanımladı-
ğı görevin bilincinde; ilk hamlemizi 
yapmış, birlikteliğimizi sağlamış bu-
lunmaktayız.” diyerek devam eden 
Tamer Kıran, bir araya gelmenin bir-
likteliğin başlangıcı olduğuna vurgu 
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 “Yeni ve bereketli ufuklara yelken açan 
Türkiyemiz sert rüzgarlara, acımasız 
dalgalara maruz kalacaktır.”
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CNR Avrasya Boat Show’da 
rekor kırıldı

Yetkili, “Bu yıl fuar beklentilerimizin 
üzerinde gerçekleşti. Ziyaretçi sayı-
sından oldukça memnunuz, iyi sa-
tış yaptık. Ayrıca birçok yeni sipariş 
için de bağlantı gerçekleştirdik” dedi.

Ziyaretçiler 9 gün boyunca 
etkinliğe doydu

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif 
Fuarcılık ve Deniz Endüstrisini ve De-
nizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) 
iş birliğinde organize edilen CNR Av-
rasya Boat Show’u ziyaret edenler bir-
çok etkinliğe de katılma imkanı buldu. 
9 gün boyunca gerçekleştirilen etkin-
liklerde Ayhan Sicimoğlu’nun ‘Latin 
All Star’ gösterisi ile Tekne Yemekleri 
Show’u, Sunay Akın’ın ‘Deniz Öyküleri’ 
ziyaretçilerden tam not aldı. Etkinlik-
ler kapsamında, Denizaltı Fotoğrafçı-
lığı, Süper Yat, Naviga, Kadın, Deniz 
ve Spor, Doğu Akdeniz Seyri, Bir San-
caktan Bir İskeleden, Türkiye Yat Kap-
tanları ve Yatçılıkta Sigorta Kavramı 
gibi birçok seminerler de düzenlendi

Alanında dünyanın en büyük ikin-
ci fuarı olan ve yat, süper yat, mega 
yatların yanı sıra motor yat ile se-
yir teknelerinin sergilendiği CNR 
Avrasya Boat Show’da hem zi-
yaretçi hem satış rekoru kırıldı. 

Fiyatı 3 bin 500 TL ile 5.2 milyon 
Euro arasında değişen yatların gö-
rücüye çıktığı fuarı ziyaret edenlerin 
sayısı 67 bin 140 kişiye ulaştı. Fuar-
da, aralarında milyon dolarlık mega 
yatların da olduğu çok sayıda tek-
ne ve deniz aracı satışı gerçekleşti.

Deniz tutkunlarının her yıl merakla 
beklediği CNR Avrasya Boat Show 
(Uluslararası Deniz Araçları, Ekip-
manları ve Aksesuarları Fuarı) bu yıl 
da sektör tarafından büyük ilgi gör-
dü. Dünyanın en büyük ikinci tekne 
ve yat organizasyonu konumun-
da olan ve fiyatı 3 bin 500 TL ile 5.2 
milyon Euro arasında olan yat, süper 
yat, mega yatların yanı sıra motor yat, 
seyir tekneleri ile ekipmanlarının ser-
gilendiği fuar, muhteşem bir finalle 
sona erdi. Birçok ünlü markanın ilk 
kez yeni teknelerini görücüye çıkar-
dığı CNR Avrasya Boat Show’da hem 
ziyaretçi hem de satış rekoru kırıldı. 
10 Şubat’ta kapılarını açan fuarı ziya-
ret edenlerin sayısı 67 bin 140 kişiye 
ulaştı. 9 gün süren fuara gelen nite-
likli alıcılar sayesinde de fuar boyun-
ca aralarında milyon dolarlık mega 
yatların da olduğu çok sayıda tekne 
ve deniz aracı satışı gerçekleştirildi.
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Fuara katılan firmalar ilgiden 
memnun

13’üncü kez kapılarını açan ve arala-
rında dünya devlerinin de bulunduğu 
1.500 firmanın 3 bin 500 ürünün ser-
gilendiği fuar, katılımcılardan da tam 
not aldı. Zar Formenti’nin yetkilisi, bu 
yıl fuara ilginin beklenenden fazla ol-
duğunu gördüklerini söyledi. Ziyaret-
çi sayısında yaşanan artışla birlikte 
kendilerinin de yoğun bir fuar süreci 
geçirdiğini aktaran yetkili, 4 büyük 
tekne satışına imza attıklarını söyledi.

Tekne fiyatı 300 bin Euro ile 1.5 milyon 
Euro arasında değişen İtalyan Cranc-
hi’nin Türkiye Distribütörü Apomare 
yetkilisi de bu yılki fuarda geçmiş yıl-
lara göre daha fazla satış yaptıkları-
nı kaydetti. Yetkili, yabancıların yanı 
sıra yerli ziyaretçi sayısında da bü-
yük artış gözlemlediklerini ifade etti.

Marina Deniz Araçları yetkilisi de CNR 
Avrasya Boat Show’a ilk açıldığı yıl-

Dünya denizciliği İstanbul’da buluştu
Uluslararası Denizcilik Zirvesi İstanbul’da düzenlendi. Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen zirvede Başbakan Binali Yıldırım, 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 
Genel Sekreteri Kitack Lim önemli açıklamalarda bulundu.
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Zirvede konuşan Başbakan Binali Yıl-
dırım, Uluslararası Denizcilik Zirvesi 
açılış oturumundaki konuşmasında, 
IMO’nun 70’inci kuruluş yıl dönümün-
de zirvenin İstanbul’da yapılmasından 
dolayı gurur duyduğunu söyledi. 

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin 
ticari ve askeri amaçlı gemi yapımın-
da her türlü tecrübe ve yetkinliğe sa-
hip olduğunu vurgulayarak, “Şu anda 
yerli ve milli kaynaklarımızla dünyanın 
en büyük anfibi, çıkarma gemilerinden 
birini ve kendi lojistik gemilerimizi ya-
pabilecek teknolojiye, tecrübeye sa-
hibiz. Hücum gemilerinden denizaltı 
projesine, sismik araştırma gemileri-
ne kadar birçok projelerin yapımı ger-
çekleşiyor.” dedi.

Yıldırım, “Son 16 yılda bütün alanlar-
da olduğu gibi denizcilik faaliyetlerin-
de de ciddi bir ivme yakaladık. Bugün 
toplam ihracatımızın veya toplam dış 
ticaretimizin parasal değer olarak 
yüzde 58’i, yük miktarı olarak yüzde 
87’sini deniz yoluyla gerçekleştiriyo-
ruz. 46 ülkeyle 62 adet denizcilik ant-
laşmamız var.” diye konuştu. Yıldırım, 
büyük yat üretiminde Türkiye’nin bir 
marka ve dünya üçüncüsü olduğunu 
söyledi.

Türkiye’nin, gemi inşaatında, küçük ve 
orta ölçekli özellik arz eden gemilerde 
sipariş bazında dünya 23’üncülüğün-
den dünya 5’inciliğine kadar yükseldi-
ğini dile getiren Yıldırım, 

sözlerine şöyle devam etti: “Tersa-
ne sayımızı 37’den 78’e çıkardık. 177 
adet iyi donatılmış limanımız var. Son 
16 yılda deniz ticaret filomuzdaki 
gemi sayısında yüzde 167’lik bir artış 
söz konusu. Deniz ticareti filo büyük-
lüğü bakımından 15. sıradayız. Deniz 
ticareti büyüklüğü deyince, sektörün 
içinde olanlar biliyor da olmayanlar 
için söylemekte yarar var. Genellikle 
deniz ticaret filolarına baktığın za-
man, filoların bayraklarıyla, ülkelerin 
farklı olduğunu görüyoruz, bu deniz-
ciliğin genel karakteridir. Bugün dün-
ya denizlerinde seyreden gemilerin 
yüzde 70’i başka bir bayrak çeker, 
kendi ülkesinin bayrağından başka bir 
bayrağa sahiptir. Oran bu şekildedir, 
bazı yerlerde 80 olur, bazı yerlerde 60 
olur ama ortalaması yüzde 70’tir. Bu 
denizciliğin küresel özelliğinden kay-
naklanan bir şeydir. Esas olan, burada 
sahipliktir, yani ister kendi bayrağınızı 
çekin, isterseniz başka bayrağı çe-
kin neticede armatör, geminin sahibi 
kimse o filo ona aittir. Bu bakımdan 
Türkiye’nin bayrak durumuna göre 
baktığınızda filo büyüklüğü daha kü-
çük gözükebilir ama Türk sahipli ge-
mileri de dahil ettiğinizde 30 milyon 
DWT tona yakın bir filoya sahibiz. Yine 
gemi adamları yetiştirmede uluslara-
rası standartları yakalayan bir ülkeyiz 
ve günden güne de bu alandaki kabili-
yetimizi geliştiriyoruz.”

Yıldırım, denize kıyısı olan her bölgede 
en az bir tane aktarma limanı

çalışması yaptıklarını ifade ederek, 
Ege’de, Kuzey Ege Çandarlı Limanı, 
Karadeniz’de Filyos Limanı, Akde-
niz’de Mersin Limanı’nın aktarma li-
manı olduğunu söyledi.

“Sahil şeridimiz boyunca tamamen 
yerli ve milli gemi trafik sistemini 
kuruyoruz”

Denizciliği geliştirmek için birçok 
çalışma yürüttüklerini dile getiren 
Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: 
“Avrupa’yı, Orta Doğu’yu Avrupa’ya 
kombine taşımacılık zincirinde ülke-
mizi bu limanları vasıtasıyla adeta bir 
aktarma merkezine dönüştürüyoruz. 
Karadeniz’in çıkış kapısı olan Filyos 
Limanı, Orta Asya ve Karadeniz kay-
naklı dış ticaretin demir yolu ağı üze-
rinden, güneye, Orta Doğu’ya ulaşımı-
nı sağlayacak. Ayrıca boğazlarımızın 
tamamında İstanbul Boğazı, Çanak-
kale Boğazı ve bütün sahil şeridimiz 
boyunca tamamen yerli ve milli gemi 
trafik sistemini kuruyoruz, bitirme 
aşamasına geldik. Bu şu anlama ge-
liyor; bütün denizlerimizde seyreden 
gemilerin 7/24 esasına göre uzaktan 
kumandayla izlenmesi ve oluşabile-
cek muhtemel risklere karşı gerekli 
müdahalelerin yapılması. Özellikle 
hemen kıyısında bulunduğumuz, İs-
tanbul Boğazı yılda 50 bine yakın ge-
miye hizmet veriyor. Öyle bir su yolu 
ki bazı noktalarda 90 dereceye yakın 
keskin dönüşler var. 
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Böylesine zor bir güzergahta herhangi 
bir deniz kazası yaşanmadan, bu tra-
fiği sevk ve idare etmek manuel bir şe-
kilde olması mümkün değil. Bu yüzden 
de elektronik bir gemi yönetim, trafik 
yönetim sistemiyle bu işi en gelişmiş 
yöntemlerle yapıyoruz. Özellikle 70’li, 
80’li yıllarda yaşadığımız o büyük tan-
ker faciası, Independenta kazasından 
sonra bizim tarihi mirasımız, gözümü-
zün nuru olan bu boğazda herhangi 
bir deniz kazası yaşanmaması, büyük 
bir felaketin olmaması için hiçbir fe-
dakarlıktan kaçınmıyoruz.”

Yıldırım, Türkiye’nin dünyada savaş 
gemisini tasarlayan, inşa eden ve hiz-
mete alan 10 ülke arasında yer aldığını 
vurgulayarak, şunları söyledi: “Son 15 
yılda 14 askeri gemi projesini tamam-
ladık, hizmete aldık. Tamamıyla mü-
hendislerimiz tarafından dizayn edilen 
bu gemiler, sadece deniz kuvvetleri-
mizin ihtiyacında değil, dost ülkelerin 
ihtiyacını da karşılamaktadır. Şu anda 
yerli ve milli kaynaklarımızla dünyanın 
en büyük anfibi, çıkarma gemilerinden 
birini ve kendi lojistik gemilerimizi ya-
pabilecek teknolojiye, tecrübeye sa-
hibiz. Hücum gemilerinden denizaltı 
projesine, sismik araştırma gemileri-
ne kadar birçok projelerin yapımı ger-
çekleşiyor. Artık Türkiye gerek ticaret 
gemisi gerekse askeri amaçlı gemi 
yapımında her türlü tecrübeye ve yet-
kinliğe sahiptir. Ürettiğimiz yeni ve 
yerli teknolojiye sahip ürünlerle dünya 
pazarlarında söz sahibi olana ülkeler 
arasında yerimizi alıyoruz.”

“Vergisiz yakıt uygulamasıyla be-
raber özel sektöre yıllık 464 milyon 
destek verdik”

Yıldırım, denizciliği geliştirmek için 
son 15 yılda bazı tedbirler aldıklarını 
dile getirerek, şöyle konuştu: “Bunlar-
dan bir tanesi özellikle denizde toplu 
taşımacılığı arttırmaya yönelik yakıt-
ta vergilerin kaldırılmasıdır. 2004’ten 
2017’ye kadar geçen süre içerisinde 
toplamda sektöre 6,5 milyar lira bu 
yolla destek sağladık, verilen yakıt 
miktarı 5 milyon ton. Bu desteğin ne-
relere gittiği ise yüzde 20’sini kamu, 
yüzde 80’inin özel sektör kullandı. 
Böylece vergisiz yakıt uygulamasıyla 
beraber özel sektöre yıllık 464 milyon 
destek verdik. Ancak bu konuda bazı 
yanlış algılar var, bu vesileyle bunu da 
düzeltmek istiyorum. Bütün bu des-
tekler bir yana bazı çevreler, ‘Efendim 
bu vergi muafiyetiyle lüks yatlara ya-
kıt desteği sağlandı.’ Halbuki durum 
böyle mi bir bakalım. Vergisiz yakıt 

kullanımında en büyük pay yüzde 
45’le yolcu gemileri ve feribotların, 
ardından yüzde 26’lık payla balıkçı 
tekneleri geliyor. Balıkçılara ve balık-
çılığa desteğimiz artarak devam ede-
cek. Türkiye balık ihracatında önemli 
bir ülke haline geldi, Avrupa’ya ciddi 
bir ihracat yapıyoruz. Yatlar dedikle-
ri, yatlara destek sadece yüzde 3, o 
da hangi yatlara ticari amaçla çalı-
şan teknelere, özel yatlara değil, ticari 
amaçla, turizm amacıyla çalışan tek-
nelere yakıt desteği veriyoruz. Görül-
düğü gibi toplam içerisinde ihmal edi-
lebilecek düzeyde bir destek.”

Küresel krizde en büyük zarar gören 
sektörün, denizcilik olduğunu dile ge-
tiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Çünkü dünya ticareti küçülünce, 
ticaretin finansmanı yapılamaz hale 
gelince bundan en önce etkilenen 
sektör denizcilik sektörü oldu. Dola-
yısıyla 2008-2016 arası denizcilik-
te parlak olmayan yılları hep birlikte 
yaşadık. Ancak son 1,5 yıl içerisinde 
sektörde tekrar toparlanma başladı 
az da olsa küresel büyümeye para-
lel olarak sektörde yüzler gülmeye 
başladı. Küresel kriz dolayısıyla dün-
yanın birçok ülkesi küçüldü, Avrupa 
küçüldü. Amerika’da büyüme sınırlı 
kaldı. Gelişmiş ülkelerin tamamında 
büyüme çok sınırlı kaldı ama Türkiye, 
ardı ardına her yıl büyümeye devam 
etti. Yıllık ortalama büyümesi son 
küresel krizden bu tarafa Türkiye’nin 
yüzde 5,6. İhracatta artış devam edi-
yor. İstihdamda artış devam ediyor.”

Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Denizcilikle ilgili çok çok 
mevzuat oluşturuluyor. Bu mevzuat-
ların uygulanmasında da maalesef 
istediğimiz başarıyı yakalayamıyoruz; 
bu bir. İkincisi; bazı konularda alın-
ması gereken kararlar gecikiyor. Bu 
gecikmenin de ülkelere, dünya deniz-
ciliğine çok büyük bir maliyeti oluyor.” 

Yıldırım, konuşmasını IMO Ge-
nel Sekreteri Kitack Lim’e ve 
kendisinin de mezunu olduğu 
Dünya Denizcilik Üniversitesi yetki-
lileri ve mütevelli heyetiyle tüm katı-
lımcılara teşekkür ederek tamamladı.

“Dünya denizciliğine yön verenlerin 
arasında Türkiye de var”

Zirvede söz alan Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: 
“Denizcilik alanında uluslararası are-
nada çok önemli bir konumda olduğu-
muzu artık gururla söyleyebiliyoruz” 

ifadelerini kullandı. Dünya taşımacı-
lığının yüzde 90’ının deniz taşımacı-
lığıyla gerçekleştirildiğini dile getiren 
Arslan, bunun da yüklerin büyük ge-
milerle güvenli ve çevreci bir şekil-
de taşınmasını sağladığını aktardı.
Arslan, “ Havayolu taşımacılığına göre 
14, kara yolu taşımacılığına göre 6,5 
kat, demir yolu taşımacılığına göre 3,5 
kat daha ekonomik olan deniz yolu 
taşımacılığının önemini vurgulaması 
açısından çarpıcı.” diye konuştu. “De-
nizcilik alanında uluslararası arenada 
çok önemli bir konumda olduğumuzu 
artık gururla söyleyebiliyoruz.” diyen 
Arslan, 2003’te limanlarda elleçlenen 
yük miktarı 190 milyon iken şu anda 
471 milyon tona eriştiğini aktardı. 
Arslan, 2003’te 150 milyon ton olan 
deniz yoluyla gerçekleşen dış ticaret 
taşımalarının bugün 350 milyon tona 
eriştiğini belirterek, dış ticarette deniz 
yolunun payının da ciddi bir şekilde 
arttığını bildirdi. Bakan Arslan, 100 mil-
yon olan yolcu sayısının 140 milyona 
ulaştığını kaydederek, deniz emniyeti, 
deniz güvenliği gibi konularda gereken 
ne varsa yaptıklarını sözlerine ekledi.

“Türkiye, denizcilik faaliyetlerine 
fazlasıyla önem veriyor”

Zirvenin açılış konuşmasını gerçek-
leştiren IMO Genel Sekreteri Kitack 
Lim: “”Denizcilik dünya ekonomi-
si için her zaman kaçınılmazdır. Bu 
değişmez.” ifadelerini kullandı. Lim, 
IMO’nun geliştirilebilir,sürdürülebilir 
bir denizcilik önerdiğini, bu konuda 
stratejik plan hazırladıklarını söyledi. 
Lim, denizciliğin gündemin, gelişmek-
te olan küçük ada ülkelerinin ve en az 
gelişmiş ülkelerin, çalışanların profes-
yonelleşmesinin, cinsiyet eşitliğinin, 
kadınların güçlendirilmesinin bulun-
duğunu anlattı.

Denizi kirleten gemilerin azaltılması 
yönündeki çabalarının sonuç verme-
ye başladığını dile getiren Lim, ayrıca 
çevreci ve yeşil deniz araçlarının ya-
pılması gerektiğini bildirdi. Lim, deniz-
cilik altyapısına yönelik yatırımların 
öneminden bahsederek, bu şekilde ül-
kelerin ekonomilerinin daha da güçle-
neceğini ve kazanacağını aktardı. IMO 
üyesi ülkeler arasındaki iş birliğinin 
geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan 
Lim, bu sayede denizcilik sektöründe 
ciddi işlere imza atılabileceğini söy-
ledi. Lim, Türk hükümetinin IMO üyesi 
ülkeler arasındaki iş birliğine ve de-
nizcilik sektöründeki faaliyetlere çok 
önem verdiğini kaydederek, verdiği 
destekler nedeniyle Başbakan Yıldı-
rım ve Bakan Arslan’a teşekkür etti.
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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. 

Bilenle bilmeyen 
bir olur mu?

Oldukça çetin geçen 2017 yılı ilk dö-
neminden sonra özellikle yaz sonun-
dan başlayarak Noel tatillerine kadar 
devam eden görece tatminkar navlun 
piyasaları, umarız, armatörler ve iş-
letmecilerimizin yüzlerini uzun süre 
devam eden vasat/vasat altı piya-
sa dönemlerinden sonra bir nebze 
de olsun güldürmüştür. Mevsimsel 
etkilerin majör belirleyicilerden biri 
olduğu koster piyasalarında ne aşı-
rı iyimserlik ne de aşırı kötümserlik 
yarattığı duygusal kırılmalar kadar 
neticeye etki edici bir özelliğe sahip 
değil. Dolayısıyla, ne yılın ilk yarısında 
genelde “moral bozucu” etkiye neden 
olan seviyeler “her şeyin sonu”, ne 
de görece daha iyi geçen ikinci yarı-
lar bizleri “bulutların üzerine” çıkara-
cak kadar büyük “mutluluk kaynağı”. 
Kaldı ki, mevsimsel etkilerde armatör 
ve işletmeciler dışında kalan faktör-
lerin neredeyse tamamı bu sürecin 
şekillenmesinde armatör ve işlet-
mecilerden daha fazla belirleyici. Bu 
konuların altını daha önceki yazıları-
mızda çizmeye çalışarak, armatör ve 
işletmecilerin yılın farklı dönemlerinde 
farklı hikayeleri olan piyasa koşul-
larının yarattığı duygusal travma ve 
yükselişlerden daha çok kendi işlet-
melerinde onları ve yaptıkları işi daha 
yukarı seviyelere çıkaracak standar-
dizasyon ve disipline konsantre olma-
ları gerektiği konusundaki düşüncele-
rimizi de saygıdeğer okurlarımızla ve 
sektör bileşenleriyle paylaşmış idik. 
Navlun piyasaları ne koşulda olursa 
olsun yaptığımız işe konsantre ol-
manın, kendimizi duygusal travma ve 
kırılmalara teslim etmekten daha faz-
la katkı sağlayacağı, bizce, çok açık. 

Bahsettiğimiz “mevsimsel etkilerin 
majör belirleyicilerden biri olması” 
hali ve “koster armatör ve işletmeci-
lerinin bu sürece etkisinin diğer sek-
tör oyuncularından daha az olması” 
durumu; elbette bu konuda “hiçbir 
inisiyatif almama” ya da “kaderimize” 
ve “payımıza düşene” razı olma tel-
kini değil.  Taşımaya konu emtianın 
yılın hangi döneminde nerede yoğun-
laştığı, tatil dönemleri, hava koşulları 
gibi belli ölçülerde öngörülebilir data 
ile birlikte farklı zaman aralıklarında 
bölgelere göre tonaj arzı, makro ve 
mikro ekonomik gelişmeler ve jeopo-
litik siyasi gelişmeler gibi ilk gruptan 
daha akışkan ve öngörülmesi güç 
indikatörlerin mümkün olduğu kadar 
doğru analizi; işimizi doğru ve dü-
zenli yapmanın yanı sıra en azından 
yakın ve orta geleceğe ilişkin doğru 
stratejiler geliştirmek için elzemdir. 

Ancak, güvenilir ve öngörülerde bu-
lunmaya yardımcı olacak kadar ve-
rimli bilgi toplamanın oldukça zor 
olduğu koster piyasalarında, mevcut 
koşullar bizleri “yaşayarak görme” ve 
“kaderimize razı olma” opsiyonuna sı-
kıştırmaktadır. Sınırlı ve kolektif özel-
likten yoksun verinin bizlere denizin 
ortasında çok çok bir “el feneri” kadar 
fayda sağlaması, bizim daha çok “ay 
ışığına” ihtiyaç duyduğumuz gerçeği-
nin üstünü örtmeye yetmemektedir.  
Evet… “Sınırlı ve kolektif özellikten 
yoksun veri” bizim geleceğe dair ön-
görülerde bulunmamıza, buna göre 
stratejiler geliştirmemize engel ise 
bizi sağlıklı öngörülere ve stratejilere 
götürecek olan da “Mümkün olduğun-
ca çok ve kolektif mahiyette” veridir. 

KÖŞE

 Mevcut koşullar bizleri 
“yaşayarak görme” ve 

“kaderimize razı olma” 
opsiyonuna sıkıştırmaktadır. 
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Sektörümüz için navlun piyasaları ile 
ilgili olarak 2018 yılı “şöyle”, 2019 yılı 
“böyle”, 2020 ise “böyle şöyle” olacak 
türünden öngörülerde bulunup bütün 
okuyucuların önüne,  faydalanacak-
ları bir sonucu altın tepside koymak 
isterdik ancak bu öngörülerin “temen-
ni’’nin ötesine geçebilmesi ve değer-
lendirmeye değer olması için gerçek 
anlamda ikna edici ve somut verilere 
dayanması gerekir. Bilgi çağındayız 
ve eğer işimiz için bu kadar hayati bir 
konuda bize yön verecek kolektif ve 
sağlıklı verinin önemi konusunda he-
nüz bir farkındalık içerisinde değilsek 
kaderimize razı olmak ve yaşayarak 
görmek opsiyonuna mahkumiyetimiz 
de çok fazla şikayet edebileceğimiz 
bir konu olmaz.  Bu kadar dinamik ve 
acımasız bir rekabet ortamının olduğu 
arenada bilgiye verilen değerin zayıf-
lığı, verilen önemin hiyerarşik olarak 
düşüklüğü de ayrıca sorgulanması 
gereken bir zayıflığımız.  Elbette, bi-
reysel olarak bu durumun farkında 
olan ve aksiyon alan paydaşları tenzih 
ediyoruz ancak bireysellikten ziyade 
verilen değer ve önemin kolektifliği de 
içeriğin vazgeçilmezlerinden…

Bilgi, çoğumuz için “bedava” da edi-
nilebilecek, “bedavaya getirilebilecek” 

bir şey olduğundan belki de, bu ko-
nunun üzerine eğilip zaman ayırmak 
ve hatta para harcamak da gereksiz. 
Oysa, bilginin ve bilmenin getirece-
ği artı değer ölçülebilir bir özelliğe 
sahip. Öncelikle bilgi için yaptığımız 
yatırımın “havaya atılan” bir şey ol-
madığının farkına varmalı, bilgiye 
yapacağımız yatırımın orta ve hatta 
kısa vadede yaptığımız işe, daha da 
açıkçası, kazancımıza yapacağı kat-
kının farkında olmalıyız. Yaptığı, ya-
pacağı çalışmalarla bizlere sağlıklı 
ve kolektif bilgi verebilecek; onlardan 
edineceğimiz bu bilgilerle stratejiler 
oluşturup işimizi ve verimliliğimizi; 
en nihayetinde karlılığımızı arttırma-
mıza yardımcı olacak kişi, oluşum ve 
kuruluşlara ajandamızda mutlaka yer 
vermeliyiz. Bu konuda sınırlı sayıda 
da olsa hizmet veren kişi ve oluşum-
lar var. 2008 yılından bu yana hizmet 
veren İstanbul Denizcilik AR-GE ve 
Danışmanlık A.Ş. (www.istfix.com ) de 
bize göre bu alanda oldukça başarılı 
bir şekilde hizmet vermeye çalışan; 
kendilerine kolektif katkı arttıkça biz-
lere daha da iyi seviyelerde yardımcı 
olacak olan kuruluşlardan bir tanesi. 
Yukarıda altını çizmeye çalıştığımız 
gibi bu vb. kuruluşlardan edineceği-
miz faydalar ölçülebilir özellikte ve

sağlıklı veriye açık kaynaklardan, be-
dava erişmek mümkün değil.  Bilgiyi 
değerli yapan onu oluşturan bileşen-
lerin ne kadar kolektif özellik taşıdı-
ğı ve bu bilgiye ne kadar ulaşılabilir 
olduğu.  Bilgi değerli ve bilgi çağına 
ayak uyduramayanlarımız, maalesef, 
rakiplerinden geride kalacak. Dolayı-
sıyla, bilgiye verilecek değer ve önem 
sıralaması konusunda mutlaka bir 
farkındalık sahibi olmak gerekiyor. 

Biliyoruz ki, hepinizin gündemi ol-
dukça yoğun; yaklaşmakta olan DTO 
seçimleri de gündemin en tepesinde. 
Deniz Ticaret Odası’nın “Hepimizin 
Odası” olması için herkes elinden 
geldiğince çabalamakta.  Umuyoruz 
ki, burada gösterilen kolektif çabanın 
başarısı hepimiz için bir motivasyon 
kaynağı olur. 

Sözlerimize burada bir son verir-
ken; hepimizin esenliği, mutluluğu 
ve vatanın bekası için sınır ötesinde 
mücadele eden Şanlı Türk ordusuna 
muvaffakiyetler; şehitlerimize rahmet, 
yakınlarına başsağlığı dilemeyi bir 
borç biliriz. 

Pruvanız neta rüzgarınız 
kolayına olsun.
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Teknolojik gelişmeler sistemsel baz-
lı gelişmeleri de beraberinde getir-
miştir. Hemen hemen her sektörde 
olduğu gibi denizcilik sektörü de bu 
sistemsel gelişmeleri gemilerine ve 
işletmelerine uyarlamaya başlamış-
tır. Bu durum iş yükünü azaltacak ve 
takibin kolaylaşmasını sağlayacak 
yazılımlara da ihtiyacın olduğunu or-
taya çıkarmıştır. Dolayısıyla yazılımcı 
firmalar denizciliği dijitale taşımaya 
başlamıştır. Ülkemizde özellikle de-
nizcilik sektöründe dijital oluşumların 
önemi anlaşılmış ve birçok işletme 
tarafından dijitale geçme konusunda 
adımlar atılmaya başlanmıştır. Diji-
talleşme elektronik haritalar, elektro-
nik kitaplar, gemi yönetim sistemleri, 
eğitim sistemleri, takip sistemleri 
başta olmak üzere birçok sistem ge-
milerde yerini almaya başlamıştır.

Dijitalleşme ülkemizde denizcilik eği-
timi veren kurum ve kuruluşlarında 
kendini teknolojiye uyarlaması ge-
rektiğini ortaya koymaktadır ki birçok 
üniversite ve kurs gerek simülasyon-
lar olsun gerek bilgisayar sistemleri 
olsun bu konularda gerekli genel eği-
timleri vermektedir. Ayrıca işletmeler 
kendi emniyetli yönetim sistemlerini 
veya diğer bilgisayar sistemlerini ta-
nıtmak amacıyla ofislerinde bilgisa-
yar tabanlı eğitimlere de yer vermeye 
başlamıştır. Eğitimlerle hem perso-
nelin gemiye adaptasyonunun kolay 
olması ve gemi sistemleri konusunda 
olumsuz müdahalelerin önüne geçil-
mesi amaçlanmıştır.

Öğr. Gör. Gökhan ÇAKICI
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi

2015 yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü tarafından 
yeniden açılan güverte opsiyonunun ilk mezunlarından olmuştur. İstanbul’da denizcilik sek-
töründe gemi yönetim yazılımları konusunda görev almıştır. 2017 yılında akademisyenlikte 
karar kılarak İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak akademik olarak ça-
lışmalarına başlamıştır. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Ulaştırma 
İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda Tezli Yüksek Lisans yapmaktadır. Evli ve bir çocuk 
babasıdır.

Gemi Yönetim Sistemleri

Emniyetli Yönetim Sistemi ISM Koda 
göre, gemiler tarafından tutulması 
zorunlu ve klas kuruluşları tarafın-
dan denetlenen önemli bir sistemdir. 
Bu sistem belirli standartları içeren 
ve genellikle ağır bir doküman siste-
mine dayanır. Dokümanların çoğunu 
emniyetli yönetim için formları ve pro-
sedürleri içermektedir. Kağıt üzerinde

tutulan sistemin yazılım olarak da tu-
tulması mümkündür. Ayrıca bilgisayar 
tabanlı tutulması birçok kolaylığı da 
yanında getirecektir. Takibin bir hayli 
güç olduğu planlı bakım sistemi, ça-
lışma dinlenme saatleri, analizler ve 
arşiv gibi konuların yazılım tarafından 
hatasız tutulması işletmeye ve gemi-
ye büyük rahatlık sağlayacaktır. Daha 
önemlisi ise bir geri bildirim mekaniz-
ması çalışacaktır.

“Etkin bir envanter takip sistemi 
kurulması günümüzde bilgisayarsız 
oldukça güç ve zordur.” 
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GEMİLERE TEKNOLOJİNİN 
UYARLANMASI VE YÖNETİM 
SİSTEMLERİ
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Gemilerde çalışmalar kontrat usulü-
dür. Gemilerde her personel değişi-
minde sistem baştan başlamaktadır. 
Eğer personel değişim oranınız da 
yüksek ise sistemin kendine gelmesi 
de uzun sürmektedir. Bu konuda kâ-
ğıt üzerindeki devir teslimler bir süre 
sonra karmaşıklaşmaya başlamakta 
ve kendini tekrarlamaya doğru git-
mektedir. Kısacası ayrılan personel 
tarafından çalışan kurulu bir siste-
min bırakıldığını, katılan personel 
tarafından ise sıfırdan başlanıldığını 
belirtilmektedir. Ayrıca iç denetimler 
ve kontroller uzun periyotlarla yapı-
lıyorsa takip mekanizması maalesef 
doğruyu yansıtmayacaktır. Bu du-
rumda takip açısından izlemesi kolay, 
geri dönüşleri hızlı yapıldığı ve kendi 
kendini yenileyen fakat sıfırdan baş-
lamayan bir sistem gereklidir. Özellik-
le ekipman bakım tutumları ve evrak 
üzerinde yapılan dikkat gerektiren ta-
kiplerde, bu durum daha da önemlidir. 
Bu tür gereklilikler aşırı iş yoğunluğu 
ve evrak yükü göz önüne alındığında 
ancak yazılım sistemi kullanılarak çö-
zülebilir. Yazılım sistemi kullanmanın 
şu avantajları bulunur: Takibin kolay 
olması, hızlı geri dönüş sağlanması, 
birçok sisteme uyarlanabilir olma-
sı, kurallara ve düzenlemelere uygun 
yürütülmesi, karşılıklı izlemenin kolay 
olması, düzenlemenin ve değiştirme-
nin kolay olması, özellikle form ve ka-
ğıt yükünü aza indirgemesi, 
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verilerin veya arşivin uzun süre sak-
lanabilmesi, gerektiğinde eski verilere 
kolay ulaşılabilmesi. 

Yazılım olarak tutulan planlı bakım 
sistemleri gemi üzerinde bulunan 
ekipmanların veya cihazların belir-
li periyotlarla ve belirli prosedürlerle 
bakımının ve onarımının ayrıca taki-
binin yapılmasıdır. Gerekli iş akışının 
sisteme girilmesi veya belirlenmesi 
de sistemleri kullanışlı hale getirmek-
tedir. Düşünüldüğünde kâğıt üstün-
deki düzene göre büyük bir kolaylık-
tır. Diğer bir yönden de bu kolaylıklar 
sadece planlı bakım sistemlerinde 
değil, diğer doküman gerektiren veya 
takip gerektiren işlemlere de uygulan-
maktadır. Özellikle işletmelerin en çok 
yakındığı envanter takibidir. Envanter 
takipleri için kullanılan emniyetli sis-
tem formları bir süre sonra işlevini 
kaybetmeye ve tutarsızlıklar oluşma-
ya başlamaktadır. Etkin bir envanter 
takip sistemi kurulması günümüzde 
bilgisayarsız oldukça güç ve zordur. 
Bunun nedeni ise eskiye nazaran ge-
milere birçok sarf malzeme ve yedek 
parçalar gönderilmesidir. Yazılım sis-
temi; olayın satın alma sürecinden, 
gemiye stok olarak girilmesine kadar 
devam ettiği ve hataları ortadan kal-
dıran hızlı bir izlemeyi sağlamaktadır. 
Gemiye giren malzemenin ne zaman 
kullanıldığı hangi iş için kullanıldığın-
dan tutun gerekirse kaptan veya 

Baş Mühendislerin yorumlarının da 
olduğu bilgilere ulaşmaya kadar ge-
liştirilen yazılımlarla envanter takibi 
kolaylaşmakta ve satın almanın evrak 
ağırlığı azalmaktadır. Kısaca gemi-
de ne olduğunun bilinmesi anlamına 
gelmektedir. Diğer bir özellikler ise 
formların yazılıma aktarılması, ça-
lışma saatlerinin tutulması, risk yö-
netmelikleri, fatura takipleri ve sefer 
planlamalarıdır. Emniyetli yönetim 
sisteminin gereği olan formların sis-
temsel tutulması doldurma periyotları 
ve takibi sektördeki yetkililerin ba-
şının derdidir. Yüzlerce form, bayrak 
istekleri bir yandan, klas istekleri ise 
diğer bir yandan hepsine uygun bir 
evrak sistemi oluşturulması takibin 
çok zor ve yorucu olmasına neden 
olmaktadır. Yazılım bazlı tutulma-
sı en azından kâğıt yükünü ortadan 
kaldıracak ve takibi kolaylaştıracak-
tır. Ayrıca revizyonları hızlı bir şekilde 
dijitale aktarılmasını ve kullanılmasını 
sağlayacaktır.

Sonuç olarak hayatımıza giren bu bil-
gisayar teknolojileri denizcilik alanın-
da da kullanılması olağandır. Eskiden 
bugüne kurulan her sistemden bekle-
nen; takibin kolaylaştırılması, yerinde 
ve hızlı müdahaleler, detaylı bir arşive 
ve hızlı bir geri dönüş olmasıdır. Bu 
beklenti çağımızda bilgisayar sistem-
leri ve yazılımlarıyla mümkün olmak-
tadır.
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“Artık bayrak değişiminin 
zamanı geldi”

Tamer Kıran
DTO Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Kıran Holding Yönetim Kurulu 
Başkanvekili 

Denizcilik sektörünün dünya gene-
linde olduğu gibi Türkiye’de de cid-
di bir ticaret hacmine sahip olduğu 
biliniyor. Coğrafi olarak ülkemizin 
bulunduğu konum, sektöre verilen 
önemi daha da artırıyor. Bu durum 
Türk denizcilik sektörünün uzmanlık 
temeliyle ve doğru yönetimle idare 
edilmesini zorunlu kılıyor. Yetkili-
lerin geçmişten günümüze bu idari 
görevi yerine getirme gayretleri olsa 
da sektörün dokunulmamış ve çö-
züme kavuşturulamamış sorunları-
nın olduğu aşikar. 

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) 
seçimlerinin son düzlüğüne girdi-
ğimiz şu günlerde DTO Yönetim Ku-
rulu Üyesi ve Kıran Holding Yönetim 
Kurulu Başkanvekili Tamer Kıran ile 
adaylık sürecini ve sektörün sorun-
larını konuştuk. “Artık bayrak deği-
şiminin zamanı geldi” diyen Kıran, 
her şeyin merkezine üyeleri ve üye-
lerin taleplerini koyarak sektörün 
sorunlarını çözmeyi hedefliyor. Bu 
bakış açısıyla çalışmalarına yoğun 
bir şekilde devam eden Tamer Bey’e 
isteğimizi kabul ettiği için teşekkür 
ederek başlıyoruz röportajımıza.

Malumunuz seçim süreci meşakkatli 
bir dönem… Ancak Salih Zeki Çakır, 
Şadan Kaptanoğlu ve Recep Düzgit 
gibi sektöre uzun yıllar hizmet etmiş 
ve tecrübeli isimlerle yola çıktınız. Bu 
da sizden ve ekibinizden beklentileri 
ciddi manada arttırmakta. Sizce seç-
men sizden neler bekliyor?

Seçimlerde her zaman bir artı bir 
iki olmuyor. Denklemlerin nasıl 

kurulduğuna bağlı olarak sonuç deği-
şebilir. Ancak biz denklemi doğru kur-
duk. Yaptığımız tüm görüşmelerde, 
gezilerde, temaslarda mümkün oldu-
ğu kadar üyelere ulaşmaya, dokunma-
ya ve üyelerimizin DTO’dan beklenti-
lerini anlamaya çalıştık. Gördüğümüz 
fotoğraf şu; her şeyden önce üyele-
rimiz kendilerinin de var olduğunun 
kabul edilmesini arzu ediyorlar. “Biz
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de varız!” diyorlar. DTO sadece belirli 
büyüklükteki sektörlere hitap eden bir 
oda olmamalı diyorlar. En önemli hu-
sus ve tespitimiz buydu. Üyelerimiz, 
“Biz de bu DTO çatısı altındayız.” di-
yorlar ve bunun tamamen kendilerine 
hissettirilmesini istiyorlar. “Dört yılda 
bir seçim zamanı buraya gelmeyin, 
seçimden sonra da sizi bekliyor sı-
kıntılarımızı dertlerimizi sizlere anlat-
mak ve paylaşmak istiyoruz.” diyorlar. 
Mesleklerini icra ederken yaşanan 
sorunların çözümünde sektörün lider 
kurumu olarak DTO’nun kendilerine 
destek olmasını istiyorlar. En önemli 
tespitimiz bu oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok uzun 
bir geçmişi olan ve devlet geleneği-
ne sahip bir ülke. Belli başlı kanunlar 
ve kaideler var. Tabii ki her sorun bir 
günde çözülemiyor. Ancak burada 
ortaya bir irade koymak gerekiyor. Bu 
iradeyi; sorunları kendi sorunları ola-
rak görmek, içselleştirmek, ilgili mer-
cilerle sürekli ve yakın temas halinde 
olmak diye tanımlayabiliriz. Biz bunu 
yapmayı planlıyoruz. Bürokrasi ve 
üyelerimiz arasındaki köprüyü sağ-
lamlaştırarak iletişim hattının sürekli 
olarak açık olmasını hedefliyoruz. Üç 
ayda bir DTO Yönetim Kurulu toplan-
tılarını farklı bir şubemizde yaparak 
dört yılda bütün şubelerimizi en az iki 
kere ziyaret etmeyi planlıyoruz. Böy-
lelikle üyelere hem daha yakın temas 
etme hem de üyelerimizin sorunlarını 
yerinde müşahede edeceğimizi düşü-
nüyoruz.

Seçim gezilerimize en az yirmi arka-
daşımızla birlikte gidiyoruz. Arkadaş-
larımız fedakar bir şekilde elini taşın 
altına koyuyor ve bizleri yalnız bırak-
mıyor. Heyecanla, istekle, şevkle ve 
gayet katılımcı bir şekilde çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz. 

DTO’nun ağustos ayı toplantısında 
yaptığınız konuşmada “Artık bir bay-
rak değişiminin zamanı geldi” dedi-
niz. Bayrak değişimi kişilerin değişi-
mini mi gerektiriyor yoksa köklü bir 
zihniyet değişimini mi ifade ediyor-
sunuz? Eğer böyleyse yeni zihniyet ne 
olacak, eski zihniyetin değişmesini 
gerektiren ana unsurlar olarak neler 
karşınıza çıkıyor?

Bir defa mevcut yönetime muhalefet 
amacıyla değil bilakis sektörde bir-
lik ve berberliği sağlamak üzere yola 
çıktığımızın bir kez daha altını çizmek 
gerek. DTO, belirli grupların değil He-
pimizin Odası olmalıdır diyoruz. Bunu 
popülist bir söylem olarak dile getir-
miyorum. Türk Denizciliğinin dünya-
dan hakkı olan payı alması için tüm 
denizcilerimizin birikimlerine ihtiyaç 
var. Bu birikim kolektif ve bütünleş-
tirici bir bakış açısı ve liderlikle güce 
dönüşebilir. Değişimin başlangıç nok-
tası tüm denizcilerimizin bilgi, birikim 
ve yeteneklerinin Türk Denizciliğine 
değer katacağı bir anlayış ve yönetim 
modeli inşa etmektir. Dünyada en-
düstri 4.0 tartışılıyor ve köklü firmalar 
bu değişime adapte olmak adına be-
lirli kararlar alıyor. Sektörün çatı kuru-
luşu olan Deniz Ticaret Odası olarak 
biz de bu değişime ayak uydurmalıyız. 
DTO, öncelikle üyelerinin rahatlıkla 
ulaşabildiği, üyelerinin ihtiyaç duydu-
ğu kaynaklara ulaşabilen ve şeffaf bir 
kurum olmak zorundadır.

‘Hepimizin Odası Hareketi’nin en 
önemli hedeflerinden bir tanesini de 
Türk denizciliğine yeni bir bakış açısı 
getirmek olarak belirlediniz. Hepimi-
zin Odası Hareketi’nin bu görüşüne 
göre Deniz Ticaret Odası denizciliğe 
hangi açılardan, nasıl yaklaşacaktır? 
Örneğin; şu an dahi sizlerin perspek-
tifinizden çok farklı görünen sorunlar 

ve hiç denenmemiş, denenmesi gere-
ken çözümler var mıdır?

Her şeyin merkezine üyelerimizi ve 
üyelerimizin taleplerini koyacağız. 
DTO’nun yapısını asıllar, vekiller ve 
profesyoneller olmak üzere üç bölüm-
de ele alacağız. Asıllar; bütün üyele-
rimiz olacak. Vekiller; üyelerin seçip 
DTO’ya gönderdiği meclis üyeleri 
ve tüm organ üyelerinden oluşacak. 
Profesyoneller ise; DTO çatısı altında 
mesleki bilgi birikimleri ve tecrübeleri 
ile bu görevi hak etmiş olan çalışan-
lar olacak. Bu yapıyı oluşturmamızın 
nedeni; herkesin DTO çatısı altında ne 
için yer aldığını net bir şekilde ortaya 
koyarak muhatapları belirlemektir. 

Asıllar dediğimiz üyeler odanın sahip-
leridir. Üyelerimiz yaşadıkları sıkıntı-
larını ve dertlerini vekiller dediğimiz 
oda organlarında görev alan meclis 
üyeleri, yönetim kurulu üyeleri gibi ve-
killere tevdi edecekler. Bu vekiller de 
sorunların çözümü için profesyonel-
lerle birlikte görev ifa edecekler. Bunu 
yapmaktaki amacımız herkesin yerini 
belirlemek ve net bir şekilde görevini 
tespit etmektir. Dolayısıyla bu iş yapış 
modeliyle sorunların çözümü adına 
nelerin yapıldığı rahatlıkla takip edile-
cek. Bu sayede üyelerimiz, DTO göre-
vini yerine getiriyor mu? Bunu net bir 
şekilde görecek.

Özellikle bir konuda çok farklı yakla-
şıma sahip olduğunuz yakın çevreniz 
tarafından dile getiriliyor: Sizin daha 
şimdiden seçim sonrasını düşüne-
rek, eğer kazanırsanız hızlı bir aksi-
yon planı uygulamak istediğinizi ve 
adımlarınızı planladığınızı duyuyoruz. 
Yapılacak seçim sonucunda başarıya 
ulaştığınız takdirde öncelikleriniz ne-
ler olacaktır, ilk nelere el atacaksınız 
ve 1 yıl sonra hangi noktada olmayı 
planlıyorsunuz? 
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Deniz Ticaret Odası olarak deniz-
ciliğin sorunlarına çözüm üretmek, 
denizcilik kaynaklarını iş birlikleriyle 
çoğaltmak, Türk denizciliğinin dün-
ya deniz ticaretinden hak ettiği payı 
almasını sağlamak ve çok boyutlu 
faaliyetleri yönetebilir bir Oda teşki-
latlanmasını kurmak için, 2018-2022 
yılları arasında belirli proje alanlarına 
odaklanacağız.

Gerçekleştirdiğimiz temaslarda akut 
halde olan çok acil harekete geçilme-
si gereken konuları tespit ettik. Nedir 
bu konular? Özellikle deniz turizmi-
nin yoğun olduğu bölgelerde barın-
ma yerleri, çekek yeri, yolcu indirme/
bindirme yerleri ve bekleme sahaları 
sıkıntıları var. Bununla ilgili kıyı yapı-
larındaki eksiklikler ve taleplerle ala-
kalı derhal çalışmaya başlayacağız. 
Bu sezona yetişmeyebilir ancak üye-
lerimizin bu sorununu çözme adına 
hızlı bir şekilde harekete geçmemiz 
gerekiyor. Deniz Ticareti Kıyı Yapıları-
nın Geliştirilmesi çok önemli bir konu.

2018 yılı içerisinde üzerinde uzun 
süredir çalışıla gelen ve neredeyse 
tamamlanmak üzere olan Türk kos-
ter filosunun yenilenmesi modelini 
neticelendirip uygulamaya geçirmeyi 
planlıyoruz.

Bunlara ek olarak Denizcilik Yatırım-
ları Fon Geliştirme, Deniz Teknolojileri 
Geliştirme Teknoparklarının Kurulma-
sı, Balıkçılık ve Balık Hasadının Ulusal 
ve Uluslararası Sularda Geliştirilme-
si, Deniz Turizminde; Yüksek Nitelik, 
Yüksek Turizm Hasılatı Sağlanması, 
Türkiye Merkezli Küresel Denizcilik 
Lobi Faaliyetleri ile Uluslararası Ku-
rum ve Kuruluşlarla Türkiye Buluşma-
ları başlıca proje alanlarımız.

Son olarak eğer seçilirseniz ve baş-
kan olursanız, “Nihayet elime fırsat 
geçti şunları düzeltebileceğim!” dedi-
ğiniz neler var? Bir de tersini soracak 
olursak başkan olduktan sonra sizi en 
çok uğraştıracak sorunlar neler ola-
caktır?

Meslek komitelerinin yapılarının dü-
zenlenmesi gerekiyor. Herkes ger-
çekte olduğu meslek komitesinde 
yer alacak. İnşallah dört yıl sonraki 
seçimde bu serzenişleri duymayaca-
ğız.  Acente olan birisinin tersaneciler 
meslek komitesinde veya yat kirala-
ması yapan bir firmanın armatörler 
meslek komitesinde olmamasını te-
min etmek için gereken çalışmaları 
yapacağız. 

Bu mevkilere gelinip, hizmet edilip sü-
resi dolduğunda bırakmak gerektiğini 
insanlara göstereceğiz. DTO’nun he-
pimizin odası olduğunu göstereceğiz. 
Üyelerimizdeki bu algıyı değiştirece-
ğiz. Üyelerinin yanında olan bir DTO 
olduğunu bundan dolayı bu kuruma 
aidat ödediklerini üyelerimiz gönül ra-
hatlığı ile söyleyecekler. Üyelerimizin 
DTO’ya aidiyet duymalarını sağlaya-
cağız. 
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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.

2018 yılı bizlerden 
neler bekliyor?
Yeni bir yıl için hepimizin en bilindik 
dilekleri; sağlık, mutluluk, huzur, ba-
rış, başarılar v.s. Peki bu beklentilere 
ulaşmak için yeni yılın, insan oğlundan 
neler beklediğini ve ne gibi önlemler 
almamız gerektiği konusunu hiç ko-
nuşuyor muyuz? Belki de çok azımız 
bunu düşünüyordur. Sadece geçen 
yılda yaşanan olumsuz ve olumlu 
olaylardan bahsediyoruz. Olumsuz-
luklardan ders alıp, düzeltici faaliyet-
ler yapıyor muyuz? Bu kesin değil!

Dünya ve ülkemizde günlük hatta 
saatlik yaşanan değişimlerin, ülke-
mizdeki ve komşularımızdaki belir-
sizliklerin, 2017’den 2018’e aktarılan 
sorunların, rotamızı belirlerken bizlere 
zorluklar yaşattığı ve yaşatacağı ke-
sin. Buna rağmen ertelenmesi müm-
kün olmayan kararlarımızı bir an önce 
vermemiz gerektiğinin de farkındayız. 

Denizde ve karada, canı ve malı ris-
ke  riske atmayalım diye, vereceği-
miz kararlarımız için de bazı bilgi ve 
belgelerden yararlanıp, öngörüleri 
değerlendirmemiz gerektiğini de çok 
iyi biliyoruz. Yeni bir yıl için planla-
rımızı, bilançomuzu, yatırımlarımızı 
veya tasarruflarımızı yapmadan önce 
2017 yılını iyi bir şekilde değerlendi-
riyor muyuz? Değerlendirmiyorsak, 
kesinlikle değerlendirmemiz gerektiği 
düşüncesindeyim. Yeni yılda navlun 
piyasalarındaki gelişmeleri, hurdaya 
gidecek ve yeni katılacak gemileri, 
tersanelerdeki gelişmeleri, ülkele-
rin ithalat ve ihracat politikaları gibi

Şayet bunları yapmadan ve düşün-
meden rotayı değiştirirsek, riski rast-
lantılara bırakmış ve ilerde telafisi 
mümkün olmayan hem denizi hem de 
karayı etkileyecek vahim sonuçlarla 
karşılaşabiliriz. 

Denizcilikte, özellikle deniz sigortala-
rı konusunda rastlantılara yer yoktur. 
Her şey veriler üzerinden konuşulur 
ve değerlendirilir. Bir P&I kulübünün 
veya bir sigorta şirketinin durumu, 
prim gelirlerinin nerelerde ve nasıl de-
ğerlendirildikleri, toplanması gereken 
ek prim oranlarının tespiti, doğan ve 
doğması muhtemel hasar ödemeleri-
nin yıllar itibari ile dağılımı ve sigorta 
şirketlerinin sürekliliğini sağlayacak 
işleyişler derecelendirme kuruluş-
ları tarafından ele alınarak titizlikle 

konuları uzman kişilerin değerlendir-
me ve öngörülerine bırakmak gerekir.

2008 yılı öncesi hem kara hem de 
denizde yaşanan refah üzeri yılların 
varlığını, bununla birlikte giderlerin 
önemsenmediği bu yılların tekrarının 
imkânsız olduğunu çok iyi biliyoruz.  
Zaman, navlun artışlarından ziyade 
giderlerin kontrol altında tutulmasının 
önemlilik arz ettiği zamandır. 2018 yılı 
için de bu durumun geçerli olduğunun 
farkındayız. Deniz fenerine doğru so-
nuna kadar ilerleyen gemiler gibi ka-
fanızın dikine gitmek dönüşü olmayan 
sonuçlara yol açabilir. Geç olmadan, 
bazen rotayı değiştirmek gerekir. Ro-
tayı değiştirmeden önce, risk analiz-
lerini yapmak, düzeltici faaliyetler ve 
alınan derslerden yararlanılmalıdır. 
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araştırılır. Hangi kaynaklardan fayda-
lanabiliriz sorusunu ise, kulüplerin ve 
sigorta şirketlerinin her yıl yayınladık-
ları raporların ve sektörle ilgili yurt içi\
yurt dışı bilgilerin toplanması olarak 
yanıtlayabiliriz. Hepimiz çok iyi bili-
yoruz, P&I mecburi (zaruri), Tekne ve 
Makine sigortası isteğe bağlıdır (ihti-
yari). Ancak, Tekne ve Makine’nin de 
ihtiyari olması, donatanın ilerde müş-
terek avarya durumunda yüke düşen 
garame payını kendi imkanları ile 
sağlamasını gerektirir. Gemilerimiz-
de Tekne ve Makine sigorta poliçesi 
mevcut olmamasını daha basit bir şe-
kilde anlatmak gerekirse, arabanızın 
trafik sigortasını yaptırıp kasko sigor-
tasını yaptırmamanız manasına gelir. 
Kasko sigortası olmaması sonucunda 
ne tür mağduriyetlerle karşılaşacağı-
nızı biliyor ve bunu kabul ediyor ol-
malısınız. Kredili gemilerde bankalar 
Tekne ve Makine ve hatta bazı durum-
larda kira kaybı (Loss of Hire – LOH) 
sigortalarını zorunlu kılmaktadırlar. 

Gelelim deniz sigortaları ile ilintili 
olarak 2018 ve ilerleyen yıllarda 
bizleri neler beklediği konusuna;

2008 krizi sonrası sektörün içinde 
bulunduğu olumsuzluklar sigorta 
piyasasında kapasite fazlası ile bir 
araya gelince son yıllarda sigorta 
primlerinde art arda düşüşler yaşan-
mış ve armatörlerin menfaatleri doğ-
rultusunda bir tablo ortaya çıkmıştır.

uzaması nedeniyle Tekne ve Makine 
sigortacıları tarafından karşılanma-
yan ticari kayıpların önlenmesi açısın-
dan LOH sigortalarının daha da önem 
kazanacağı bir döneme gireceğiz. 

P&I sigortası kapsamı dışında kalan 
ve kontratlardan kaynaklanan, ar-
matör/kiracı, armatör/yükleyici ve 
alıcı veya kiracı/armatör arasındaki 
anlaşmazlıklar sonucu mağduriyet-
lerin giderilmesi açısından Navlun, 
Sürastarya ve Savunma Sigortası 
(FD&D) sigortalarının da önümüzde-
ki dönemde daha fazla ihtiyaç hali-
ne gelebileceği bir gerçektir. Navlun 
piyasalarında ön görülen iyileşmeler 
ticaret hacmini arttıracağı gibi ti-
caretin de artmasını sağlayacak ve 
beraberinde daha fazla kira muka-
veleleri yapılacak bununla birlikte ih-
tilaf sayısı da ona oranla artacaktır. 

2018 ve takip eden yıllar için tüm sek-
törleri etkileyen siber saldırılarla ilgili 
sigorta poliçelerine gereksinim duyu-
lacağını da naçizane görüşüm olarak 
sunmak isterim. 2017 son çeyreğinde 
göreceli de olsa navlunlardaki olumlu 
yöndeki artışlar doğal olarak bizleri de 
mutlu etmiştir. Bu iyi yöndeki gelişme-
lerin 2018 yılı ve gelecek yıllar için de 
geçerli olması en büyük dileğimizdir. 

 Bu prim düşüşleri dönem dönem mar-
kete yeni giren sigorta şirketlerinin 
saldırgan yaklaşımları yüzünden istis-
mar edilmişse de sonuç olarak yarar-
lanan taraf yine sigortalılar olmuştur.   

2017 yılında ABD ve Uzakdoğu’da ya-
şanan kasırgaların ve California’daki 
orman yangınlarının sigorta sektörü-
ne zararının yaklaşık 150-200 milyar 
dolara ulaşacağı ifade edilmektedir. 
Sigortacılar, sigortalılara yapacakla-
rı bu ödemeleri sigorta bünyesinde 
toplanan primlerden, reasürörlerden, 
rezervlerden ve yıllar itibarı ile poli-
çelere yapılacak prim artışlarından 
sağlayacaktır. Bu demek oluyor ki; 
2018 ve ileriki yıllarda sigorta gene-
linde görülecek prim artışlarından 
H&M ve P&I sektörleri de paylarına 
düşeni sigortalılara yansıtacaklardır. 
Bunun ilk işaretlerini zaten yavaş ya-
vaş piyasalarda hissetmeye başladık. 

Buna ek olarak sigortacılar önümüz-
deki yıllarda riziko seçimlerinde daha 
da detaycı olacaklardır. Bu nedenle 
özellikle 15 yaş üzeri gemilerde durum 
sörveyi talepleriyle daha sık karşılaşı-
lacaktır. Bu tür gemilerde özellikle ilave 
risk (additional perils) gibi ek teminat-
lar alabilmek oldukça zorlaşacaktır.

Tersanelerdeki yoğunluklar, maki-
ne ve yedek parça teslim sürelerinin 

KÖŞE

 “2018 ve ileriki yıllarda 
sigorta genelinde görülecek prim artışlarından 

H&M ve P&I sektörleri de paylarına düşeni 
sigortalılara yansıtacaklardır.” 
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GEMİ HAVUZLAMADA 
KRİTİK KARARLAR

Havuzda gemi var!
Denizlerin çeşitli amaçlarda kullanımı ve beraberinde ortaya çıkan talep, kü-

resel olarak yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen dünyanın her yerinde arta-
rak devam ediyor. Diğer sektörlerde olduğu gibi deniz ticaretinin de daha etkin 
ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için her aşamada azami seviyede düz-

gün işleyen bir sisteme sahip olması gerekiyor. Bu sistemin ana unsuru olan 
gemiler, yol aldıkça işleticisine para kazandırıyor ancak doğal olarak yıpranı-

yorlar. Ekonomik rekabetle birlikte armatörler de bütün işletmeciler gibi serma-
yeleri olan gemilerine kaliteli, hızlı ve uygun maliyetle hizmet verilmesi beklen-

tisi içerisine giriyorlar.Zorlu deniz ve iklim koşullarda mücadelesini sürdüren 
gemiler, tersanelerde emek yoğun işlemlerden geçirilerek ticaret hattına hızlı bir 

şekilde döndürülmeye çalışılıyor. İşi bilenler, bu süreçte uygun tersane tespiti 
ve planlı çalışmanın önemine dikkat çekerken sözleşmelerde ifade edilmeyen 
sürpriz işlerin armatör ve tersaneye maddi ve manevi kayıplar yaşatacağı ko-

nusunda fikir birliği içindeler. Klas ve armatör arasındaki uyumun önemine 
dikkat çeken uzmanlar da olası anlaşmazlıkların süreci olumsuz yönde etkile-

diğini ifade ediyorlar.Son dönemde düzelme eğiliminde olan navlun piyasaları-
na rağmen dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz, armatörleri filolarına yeni 

gemi dahil etmek yerine havuzdaki gemilerinin bakım ve onarımını hassasiyetle 
yaptırmaya yönlendiriyor.



Armatörün havuzlamadan önce-
ki stratejik planlaması sizce na-
sıl olmalıdır? İşletmeciler, bakım 
onarım işlemi için uygun tersaneyi 
tespit ederken hangi kriterleri belirle-
yici olarak görüyorlar veya görmeliler?

Armatörlerimiz, gemilerini havuzla-
madan önceki planlamalarında ilk 
olarak uygun tersane seçimi yapma-
lıdırlar. Bunu açıklayacak olursak; 
geminin ebatlarına, gemideki işlere 
göre tecrübeli ve kapasitesi yeterli bir 
tersane ile çalışmak, işin hem kısa sü-
rede hem de daha az maliyetle bitme-
sini sağlar. Armatörlerimiz gemilerini 
tamir etmek için uygun tersaneyi se-
çerken; genellikle önceki tamirlerinde 
yararlandıkları tersanelere yönelirler. 
Bunun nedeninin; o tersanede yaşanı-
lan tecrübe, çalışma kolaylığı, ödeme 
şartları, gösterilen kolaylıklar ve kalite 
olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ter-
sanenin fiyatları da belirleyici rol oy-
namaktadır. Tersane seçiminde genel 
kriterin şöyle olması gerektiği düşün-
cesindeyim; gemideki işleri kapsayan 
detaylı bir iş listesiyle birlikte birkaç 
tersaneden tahmini bütçe çalışması 
istenmeli ve toplam tamir masrafı-
na göre tersane seçimi yapılmalıdır. 
Çünkü fiyat listeleri yanıltıcı olabiliyor.  

Gemi, bakım onarım için havuza 
alınmadan önce armatörün tersa-
neye vermesi gereken iş listesi ne-
leri kapsamalıdır ve yapılması gere-
ken başlıca işlemler sizce nelerdir?

Bu sorunuzla çok önemli bir konuya 
değindiniz. Armatörlerimiz teklif is-
terken şaft, valf, plaka, sac işim var 
gibi iş tarifleri ile tersanelerden tek-
lif topluyor ve gemideki işleri ancak 
gemi tersaneye geldiği zaman lis-
teleyebiliyorlar. Bu nedenle zaman

kaybı maddi kayıplara da neden olu-
yor. Yabancı armatörler, gemisi gel-
meden aylar önce iş listelerini en kü-
çük detayına kadar hazırlayıp teklif 
topluyorlar. Ambarda değişecek sacın 
hangi postalar arasında, kaç mm sac 
kullanılacağından tutun da bakımı ya-
pılacak valflere kadar detaylı bir liste 
hazırlıyorlar. Dolayısıyla hesapladıkla-
rı bütçe maksimum yüzde 10 şaşıyor.

Gemi havuzlamalarının en önemli 
unsurunun geminin en kısa sürede 
ticaret hattına geri döndürülmesi ol-
duğu bilinmekte. Bu kapsamda gemi, 
bakım onarım işlemi için havuza alı-
nırken tersane tarafından yapılması 
gereken öncelikli işlemler nelerdir?

Tersane tarafından öncelikle gemide, 
işlere göre program yapılır. Mesela 
dip kaplamasında sac işi olan gemi 
için bu işi yapacak ekip, kullanılacak 
sac, vb. hazırlıklar gemi havuza alın-
dığı anda tamamlanmış olması gere-
kir. Bunlar tamamen tersanenin or-
ganizasyon kabiliyeti ile ilgili işlerdir. 

Sıklıkla karşılaşılan bir durum da ter-
sanede işler yürüdüğü esnada klas 
ile armatör arasındaki anlaşmazlık 
veya koordinasyon eksiklikleri yü-
zünden hem tersaneyi zora sokan 
hem de geminin teslimini geciktiren 
sıkıntıların çıkması. Burada ne gibi 
problemler yaşanmaktadır, bununla 
bağlantılı olarak da klas ve armatörün 
geciken kararlarının tersaneye yansı-
yan olumsuz etkileri sizce nelerdir?

Böyle bir problem sıklıkla yaşanma-
maktadır. Klas geminin havuza çık-
tığı zaman gemiye gelip yapılması 
gereken işler konusunda armatörle 
toplantı yapar. Armatör de klasın bu 
istekleri doğrultusunda tersaneden 
talepte bulunur. Tabii ki insanlar ba-
zen unutabilir fakat klasın yapılması 
gereken bir işi talep etmeyi unutması/
geç hatırlaması veya armatörün ter-
saneden yapılmasını talep ettiği işi 
söylemeyi unutması, armatör ve ter-
sane açısından zaman ve para kay-
bına neden olacaktır. Bu problemden 
dolayı tersanenin diğer müşterilerine 

1978 Bursa doğumlu olan Peltekoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz 
Bilimleri Fakültesi’nden 1998 yılında mezun olmuştur. Peltekoğlu, mezun olduktan sonra 
sırasıyla Marmara Tersanesi Planlama Mühendisi, Proteksan Yatçılık İşletme Mühendisi, 
Gemak Tersanesi Dizayn Mühendisi, Med-Marine Proje Mühendisi, Çeksan Tersanesi Ha-
vuz Mühendisi ve  Desan Tersanesi Havuz Müdürü olarak görev almıştır. Daha sonra Kent 
Denizcilik Filo Tamir Sorumlusu olarak görev yapan Peltekoğlu, 2012 yılında tekrar Çeksan 
Tersanesi’nde çalışmaya başlamış olup, halen bu tersanede Tamir-Bakım Müdürlüğü göre-
vine devam etmektedir. İngilizce bilen Peltekoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.          

İSMAİL PELTEKOĞLU
Tamir-Bakım Müdürü

“Geminin ebatlarına, gemideki 
işlere göre tecrübeli ve kapasitesi 
yeterli bir tersane ile çalışmak, 
işin hem kısa sürede hem de daha 
az maliyetle bitmesini sağlar.”
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karşı verdiği sözleri tutamaması (ge-
misini havuza geç alma gibi) ciddi 
prestij kayıplarına neden olabilir.  

Gemi havuzlamada önemli bakım-
lardan olan karina temizliği ve buna 
bağlı olarak boyama işlemlerinde 
zaman zaman hataların yapıldığı be-
lirtiliyor. Bu kapsamda gemi boyama 
işleminin doğru ve kaliteli bir şekil-
de gerçekleştirilmesi için teknenin 
dış kabuğu boyaya nasıl hazır hale 
getirilir, bu işlem için sizce uygun 
şartlar, zaman, dönem vs. nelerdir?

Geminin havuza çıktığı zaman ya-
pılması gereken en önemli işlerden 
biri sualtı temizliği ve bakımıdır. Ar-
matörlerimiz bütçelerini düşünerek 
yapılması gereken yüzey hazırlığın-
dan bazen imtina etmek zorunda 
kalabiliyor. Ancak işletmecilerin ta-
sarruf ettiklerini düşündükleri yüzey 
hazırlığı daha sonraki havuzlamala-
rında karşılarına misliyle çıkabiliyor. 
Geminin dış kaplamasını boyaya hazır  

hale getirmek için öncelikle yüksek 
basınçlı suyla yıkamak gereklidir. 
Bunun nedeni yüzeyi, yapışmış deniz 
canlıları ve tuzdan arındırmaktır. Daha 
sonra armatör veya enspektörü, ter-
cih ettiği boya firmasının yetkilisi ve 
tersane bir araya gelerek yapılması 
gereken grit raspa kalitesi ve oranı 
konusunda anlaşır. Hatta mümkün-
se demo raspa yapılarak raspa işinin 
ne kadar sürede biteceği hesaplanır. 
Raspa işleminin tamamlanmasın-
dan sonra da boya prosesine geçilir.
Yüzey hazırlığı yılın her ayında ya-
pılabilmektedir. Kış aylarında hava 
şartlarına göre raspa-boya progra-
mı yapmak zorundayız. Bazen hava 
muhalefetinden dolayı 4-5 gün boya 
atamadığımız zamanlar oluyor. Bu 
zaman kayıpları hem tersaneyi hem 
de armatörü maddi yönden olumsuz 
etkiler. Yaz ayları yüzey hazırlık iş-
lemleri için her zaman tercihimizdir.   

Özellikle iyi navlun dönemlerinde 
armatörler bir an evvel havuzdan 

çıkmak istemektedir. Böylece hem 
hızlıca navluna dönerler hem de ha-
vuzda az para harcarlar. Tersane de 
hemen bir sonraki gemiyi havuzlar, 
o da para kazanır. Öte yandan ha-
vuzda yeterli sürede kalınmazsa bir 
sonraki havuza kadar pahalı tamir-
ler gerekebilir. Bu hususlar dikkate 
alındığında havuzlama maliyetleri ve 
süreleri belirlenirken tersane ve ar-
matör sizce nasıl bir optimizasyon 
yapmalıdır? Hangi işlemlerin telafisi 
yoktur, hangileri daha toleranslıdır?

Geminin sualtını ilgilendiren işler 
havuzda geçen süre içerisindeki en 
önemli işlemlerdir. Bunlar yüzey ha-
zırlığı, şaft-pervane işleri, deniz valf-
lerinin bakımı, sualtındaki sac işleri 
olarak sıralayabiliriz. Yukarıda sayı-
lan işlemlerden şaft-pervane ve valf 
işlerinden bütçe açısından tasarruf 
edemezsiniz. Bu işlemlerin yapılma-
sı zorunludur. Sualtındaki sac işleri 
ve yüzey hazırlık işlemlerinden belli 
oranda tasarruf edilebilir. 

DOSYA
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2000 yılında başladığı denizcilik hayatına 2007 yılına kadar gemilerde devam etmiş ve en 
son Uzak Yol Baş Mühendis yeterliliği ile çalışmıştır. Daha sonraları ilk olarak Tuzla tersane-
lerinde yeni inşa Baş Mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır. İlk gemi işletme tecrübesine 
ise ; Makine Enspektörü olarak başlamış olup halen Adakent Gemi İşletmeciliği firmasında 
Teknik Müdür olarak çalışmaya devam etmektedir.

Armatörün havuzlamadan önce-
ki stratejik planlaması sizce na-
sıl olmalıdır? İşletmeciler, bakım 
onarım işlemi için uygun tersaneyi 
tespit ederken hangi kriterleri belirle-
yici olarak görüyorlar veya görmeliler?

En önemli unsur olarak tersanenin 
konumunu ön plana çıkarabiliriz. Aka-
binde tersane içinde yapılabilen işler, 
tersane dışından taşeron sokulabil-
mesi ve tersane taşeron kalitesi ola-
rak maddeleri sıralayabiliriz. Tersane-
nin konumu, planlama açısından çok 
önemlidir. Örnek vermek gerekir ise; 
Altınova tersaneleri Türk armatörü 
açısından çok fazla tercih edilmemek-
tedir. Tuzla tersanelerinin, Altınova 
tersanelerine nazaran daha fazla ter-
cih edilme sebebi ise ulaşım kolaylığı 
ve istenen her işin yaptırabileceği bir 
sanayinin merkezinde yer almasıdır.

Tersane içinde yapılabilen işler ar-
matör açısından önem taşımaktadır. 
Örneğin; tersane içinde yapılan işlerin 
komple dışarıdan taşeronlara veril-
mesi halinde armatöre zarar verme 
olasılığı yüksektir. Tersanede bulunan 
taşeron kalitesi de işin içine girmiş 
olur. Taşeron ile yapılan çalışmalarda 
işe başladığınız kişilerle devam ede-
meyebilirsiniz. Bu da sizi gereğinden 
fazla zaman kaybına uğratacaktır.

Tersaneye dışarıdan teknik eleman gi-
rişi de çok önemlidir. Birçok tersane, 
gemi tersaneye girdikten sonra dışa-
rıdan gelen hiçbir teknik servisi kabul 
etmek istemeyebilir ancak şunu da

bilmeleri gerekir ki armatörün tersane 
haricinde oluşan periyotlar içinde de-
vamlı dışarıdan gemisine servis veren 
tamir ekibi, borucusu vb. mutlaka var-
dır. Armatör açısından geminin tersa-
ne periyodunun bu kişiler tarafından 
takip edilmesi olumlu ve hızlı sonuç-
lar alınmasını sağlayabilmektedir.

Gemi, bakım onarım için havuza 
alınmadan önce armatörün tersa-
neye vermesi gereken iş listesi ne-
leri kapsamalıdır ve yapılması gere-
ken başlıca işlemler sizce nelerdir?

Gemi yaşına istinaden çıkabilecek sac 
isleri, şaft operasyonu olacaksa şaft 
çekim işleri, raspa ve boya işleri ve 
eğer tersane tarafından yapılacaksa 
makine bakım tutum işleri olarak liste-
yi sıralayabiliriz. Gemide çıkacak sac 
işlerini öngörebilmek için daha önce-
den gemiye ölçüm için eleman gön-
derip muhtemel sacların belirlenmesi 

çok önemlidir. Havuz periyodundaki 
en önemli işlemlerden biri de yapıla-
cak şaft ve dümen işleri için gerekli 
yedek malzemelerin daha önceden 
hazır hale getirilmesi ve sökme tak-
ma aparatlarının hazırda bulundu-
rulmasıdır. Raspa boya işleri için 
yapılan en büyük hata, gemiye yapı-
lacak raspa oranını minimum düşü-
nüp boya siparişlerinin de ona göre 
vermektir. Bunu önlemek amacıyla 
raspa oranlarını her zaman maksi-
mum seviyede düşünüp ona göre 
sipariş vermek bizi yine havuz peri-
yodunda gecikmeden kurtaracaktır.

Gemi havuzlamalarının en önemli 
unsurunun geminin en kısa sürede 
ticaret hattına geri döndürülmesi ol-
duğu bilinmekte. Bu kapsamda gemi, 
bakım onarım işlemi için havuza alı-
nırken tersane tarafından yapılması 
gereken öncelikli işlemler nelerdir?

DOSYA
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Teknik Müdür
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Havuz periyodunun gecikmemesi 
için yukarıda belirttiğim gibi öncelik-
le raspa boya isleri çok önemlidir. Bu 
planlamada anlaşma yapılan boya 
firması tersaneye önceden bildiril-
meli ve maksimum raspa oranına 
göre havuz öncesi boya ikmali ter-
saneye ulaştırılmalıdır. Hatta ge-
minin havuz planlaması haricinde 
iskele planlaması da olacak ise tah-
mini hava raporlarına göre havuz ve 
iskele periyodları düzenlenmelidir.

Sac işleri tersane periyodunda hata-
sı affedilmeyecek kalemlerin başında 
gelir. Ölçüm periyodu uzun zaman 
alabileceğinden bu işlem için önce-
den çalışmalara başlamak önemli-
dir. Örnek vermek gerekirse tersane 
periyodu öncesi gerekli personelin 
gemiye katılıp en azından makine da-
iresi ve DBT tanklardan ölçüm alabi-
lir. Bu maliyet ve zaman planlaması 
açısından oldukça rahatlatıcı ola-
caktır. Şaft ve dümen operasyonla-
rı tersane periyodu boyunca en çok 
rahatsızlık yaşanan konuların başın-
da gelir. En çok rastlanan problem 
şaft keçelerinden kaçak olması ve 
tekrardan havuza çıkma problemi-
dir. Armatör tarafından yapılan hata 
ise şaft keçelerinin yanlış ikmalidir.

Yukarıda yazdıklarıma ilaveten per-
sonel planlaması da çok önemlidir. 
Raspa, boya ve sac işlerinde genel 
olarak sabit taşeron kullanıldığı için 
bu durumlarda personel planlama-
sında pek sıkıntı yaşanmayacaktır. 

Fakat iş şaft–dümen operasyon-
larına gelince bildiğiniz gibi bu ko-
nuda klas onaylı sınırlı firma mev-
cuttur. Bu nedenle bu firmalarda 
daima bir yoğunluk yaşanmaktadır.

Sıklıkla karşılaşılan bir durum da ter-
sanede işler yürüdüğü esnada klas 
ile armatör arasındaki anlaşmazlık 
veya koordinasyon eksiklikleri yü-
zünden hem tersaneyi zora sokan 
hem de geminin teslimini geciktiren 
sıkıntıların çıkması. Burada ne gibi 
problemler yaşanmaktadır, bununla 
bağlantılı olarak da klas ve armatörün 
geciken kararlarının tersaneye yansı-
yan olumsuz etkileri sizce nelerdir?

Öncelikli sebep, klas bilgisi olmadan 
armatör ile tersane anlaşmalı yapı-
lan işlerdir. Ayrıca klas tarafından 
belirlenmiş olan ana konularda arma-
törün isteksiz oluşu ve tersane tara-
fından yapılan işlerde kalifiye eleman 
eksikliğinden dolayı yapılan yanlış 
işlemler örnek olarak gösterilebilir.

Klas kuruluşlarını, gemiyi denetle-
yen bir kurumdan daha çok gemi-
nin daha emniyetli seyri açısından
bizimle beraber hareket eden kişi-
ler olarak görmemiz gerekir. Eğer 
bu şekilde hareket edilirse gemile-
rimizin tersane periyodunda gecik-
me yaşayacağını düşünmüyorum.

Gemi havuzlamada önemli bakım-
lardan olan karina temizliği ve buna 
bağlı olarak boyama işlemlerinde 
zaman zaman hataların yapıldığı be-
lirtiliyor. Bu kapsamda gemi boyama 
işleminin doğru ve kaliteli bir şekil-
de gerçekleştirilmesi için teknenin 
dış kabuğu boyaya nasıl hazır hale 
getirilir, bu işlem için sizce uygun 
şartlar, zaman, dönem vs. nelerdir?

Öncelikle boya siparişi kesinlikle 
%100 raspa oranına göre verilmeli-
dir. Her zaman planlanan raspa ora-
nında mutlaka fazla çıkacaktır. Tabii 
ki en güzel boya için %100 grit ras-
pası sonrası boya enspektörünün 
yönlendirmesi sonucunda boyaya 
başlanmalıdır. Tersane ve armatör 
arasında geminin erken çıkarılma-
sı için bazı zamanlarda boya ens-
pektörü dikkate alınmadan erken 
boyalar vurulabiliyor. Bu yüzdendir 
ki boya kalitesinde çok sıkıntılar ya-
şanabiliyor. Ben hiçbir enspektörün 
çalıştığı firmanın zor durumda kal-
masını isteyeceğini düşünmüyorum. 
Zaten enspektör onayına istinaden 
yapılan boyaya garanti verilecektir.

Özellikle iyi navlun dönemlerin-
de armatörler bir an evvel havuz-
dan çıkmak istemektedir. Böylece 
hem hızlıca navluna dönerler hem 
de havuzda az para harcarlar. Ter-
sane de hemen bir sonraki gemiyi 

havuzlar, o da para kazanır. Öte yan-
dan havuzda yeterli sürede kalınmaz-
sa bir sonraki havuza kadar pahalı 
tamirler gerekebilir. Bu hususlar dik-
kate alındığında havuzlama maliyet-
leri ve süreleri belirlenirken tersane ve 
armatör sizce nasıl bir optimizasyon 
yapmalıdır? Hangi işlemlerin telafisi 
yoktur, hangileri daha toleranslıdır?

Şaft, dümen ve su altı sac islerinin 
telafisi olmadığından bu konular-
da hata olmamalı. Eğer havuzlama 
süresi hata yapılmadan minimuma 
düşürülmek isteniyorsa en önemli 
konu olan klas ve armatör arasın-
daki iş planı tersaneye doğru bir şe-
kilde yansıtılmalıdır. Klas tarafından 
belirlenen konular kritik konular olup 
telafisi mümkün değildir. Bununla 
da alakalı olarak daha önceden bah-
settiğim gibi tersane öncesi klas ve 
sac ölçüm personelinin yapacağı 
gemi ziyareti çok katkı sağlayacaktır.

Gelişen teknoloji hem gündelik ya-
şamda hem de sektörümüz açısından 
bize birçok seçenek sunuyor. Bu çer-
çevede son dönemde havuzlama ve-
rimliliğini arttırma adına ne gibi tekno-
lojik değişimler\gelişmeler yaşanıyor.

Havuzlamalar artık daha modern 
hale geldi. Henüz Türkiye’de mevcut 
olmasa da günümüzde 2 saat için-
de havuzdan bir gemi çıkarılıp başka 
bir gemi havuza alınabiliyor. Hatta 
yeni yapılan raylı sistemler vasıtası 
ile gemiler havuz yerine karaya alı-
nıp havuz konforunda çalışma yapı-
labiliyor. (Astican Shipyard, Canary 
Island vs.) Yeni çıkan, özellikli boya-
lar ile kötü hava şartlarında bile iş-
lem yapılabilmekte. Yine bu boyalar 
sayesinde 5 yıl gibi bir süreçte ras-
pa oranları minimuma indirilebiliyor.
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Armatörün havuzlamadan önceki 
stratejik planlaması sizce nasıl olma-
lıdır? İşletmeciler, bakım onarım işle-
mi için uygun tersaneyi tespit ederken 
hangi kriterleri belirleyici olarak görü-
yorlar veya görmeliler?

Havuzlama öncesi stratejik planlama 
ve tersane tespitini yaparken sadece 
fiyat uygunluğu yeterli değildir. Önce-
likle tersanenin iş yoğunluğu geminin 
geliş tarihine uygun olmalıdır. Bunun 
için yük bağlantılarını iyi organize et-
mek gerekir. Tersaneye geç kalmak 
ya da erken gelmek tersane ve ar-
matörün zaman kaybına neden olur, 
bilhassa gecikme tersane iş planını 
bozar. Bu durum tersane ile yapılan 
hukuki bir sözleşme ile belirtilmeli ve 
kayıplar tarif edilmelidir. Tersaneye 
gelmeden önce bakım ve onarım pla-
nı tersane işletme veya proje müdürü 
ile konuşulmalı, nelerin ne sürede ve 
kimler tarafından yapılacağı bir karara 
bağlanmalıdır. Gemi, yapılacak işlerin 
durumuna göre -tank temizliği dahil- 
tersane için hazır hale getirilmelidir.

Tersane işleri havuz için tariflidir. Ha-
vuzlama süresinde gemiye herhan-
gi bir cihaz takılacaksa veya yeni bir 
modifikasyon yapılacaksa, tersane 
öncesinde proje onayı hazır olmalı ve 
bu konu ile ilgili hazırlıklar tamam-
lanmalıdır. Klasla son anda kurulan 
temaslar gecikmelere sebebiyet ve-
rebilir. Yangın ve gemi emniyeti açı-
sından gemi adamlarının yapabile-
ceği işler ve çalışma saatleri tersane 
protokolüne uygun olmalıdır. Tersane 
süresince iş kazaları sorumluluğu ter-
sane ile yapılan sözleşmede tariflidir. 
Gemiye tersane müddetince veya ha-
rici zamanlarda konacak olan her tür-
lü ekipman planlama süresinde, klas 
onayına ihtiyaç varsa satın alınma-
dan önce klasla görüşülerek sertifika, 
plan, proje uygunluğu teyit edilmelidir.

Gemi, bakım onarım için havuza alın-
madan önce armatörün tersaneye 
vermesi gereken iş listesi neleri kap-
samalıdır ve yapılması gereken başlı-
ca işlemler sizce nelerdir?

Tersanedeki gemiye verilecek tersane 
ve havuz işleri belirlidir. Tersane ile 
yapılacak sözleşmede klas sörveyle-
ri de dikkate alınarak tersane önce-
si belirtilmiş ve karara bağlanmıştır. 
Ayrıca armatör bazı ilave işleri tersa-
neye verebilir. Armatörün kendi taşe-
ronunun ve gemi ekibinin yapacağı 
işleri konuşmak ve karara bağlama-
sı gereklidir. Gemi adamlarının veya 
armatör taşeronunun yapacağı işler 
tersane süresince tamamlanmalı ve 
gecikmeye neden olmamalıdır. Gemi 
adamları veya armatörün çalışacağı 
taşeronlar tersane kurallarına uyma-
lıdır. Taşeron ya da gemi adamlarının 
yapacağı işlerden klas kapsamında 
olanlar için armatör sorumludur bu 
nedenle yapılacak işler klas sörveyorü 
ile mutabakata varılarak yapılmalıdır. 
Sac işlerini genellikle tersane yapar. 
Tersane haricinde sac işleri taşerona 
verilmiş ise bir gecikmeye neden ol-
madan işler tamamlanmalı ve bu ko-
nuda tersane ile yapılan sözleşmede 
bir protokol olmalıdır. Kalite ve uygu-
lama problemlerinde klasla sorunlar 
yaşanmamalıdır. Gecikmeye ve zarara 
neden olunmaması önemlidir.

Gemi havuzlamalarının en önemli 
unsurunun geminin en kısa sürede 
ticaret hattına geri döndürülmesi ol-
duğu bilinmekte. Bu kapsamda gemi, 
bakım onarım işlemi için havuza alı-
nırken tersane tarafından yapılması 
gereken öncelikli işlemler nelerdir?

Tersane havuz işlerini organize eder 
ve gemi havuza alma işlemini en em-
niyetli bir şekilde havuz planına göre 
ayarlar. Havuzlama operasyonu hata-
sı neticesinde gemiye verilen hasarlar 
ve bu nedenle ilave tamirden doğan 
gecikmeler tersane ile yapılan sözleş-
mede tariflidir. Havuz sörveyi klasla 

1979 yılında Denizcilik Yüksek Okulu’ndan Gemi Makine İşletme Mühendisi olarak mezun 
olan Topaloğlu, Denizcilik serüvenine Cerrahoğlu Denizcilik ile başladı. Baş Mühendislik ve 
Teknik Müdürlük dahil 15 yıl süren denizcilik hayatından sonra 1996’dan itibaren ABS klas 
kuruluşunda farklı görevlerde bulunarak bu kurumdan 2018 yılı başında emekli oldu. To-
paloğlu, halihazırda İstanbul Tuzla’da bulunan BT Denizcilik’te danışman olarak görevine 
devam etmektedir. 
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koordineli bir şekilde diğer zamanı 
gelmiş sörveylerle birlikte tamamlanır.

Gemi için teslim edilen her türlü ekip-
manın emniyetli bir şekilde muha-
fazası tersane sorumluluğundadır. 
Tersaneye girecek tüm taşeronlar ve 
gemi adamları tersane protokolü ve 
kuralları hakkında eğitilmeli ve emni-
yet kuralları tam sağlanmalıdır. Gecik-
meye neden olmamak için yapılacak 
tüm işlerle ilgili malzeme, sertifika sac 
onayı, kaynakçı sertifikası ve tersane 
kaynak prosedürleri vs. hazır olmalı-
dır. Geminin en kısa sürede seyre dön-
mesi için hızlı ve emniyetli bir şekilde 
tüm işler yürütülmelidir. 

Sıklıkla karşılaşılan bir durum da ter-
sanede işler yürüdüğü esnada klas ile 
armatör arasındaki anlaşmazlık veya 
koordinasyon eksiklikleri yüzünden 
hem tersaneyi zora sokan hem de ge-
minin teslimini geciktiren sıkıntıların 
çıkması. Burada ne gibi problemler 
yaşanmaktadır, bununla bağlantılı 
olarak da klas ve armatörün geciken 
kararlarının tersaneye yansıyan olum-
suz etkileri sizce nelerdir? 

Bu durum çoğu zaman mümkündür. 
Planlanmamış fakat klas veya arma-
tör tarafından talep edilen ilave işler 
her zaman olabilir. Bu durum planla-
manın dışında olduğundan tersaneye 
ilave iş verilmesi belki gecikmeye ne-
den olabilir. Tersaneyle yapılan söz-
leşmede bu konu tarif edilmelidir. İşin 
mutlaka havuz süresince yapılması 
gerekli ise tartışmaya gerek yoktur 
ancak havuz sonrası yapılabilir veya 
bir süre talep edilip klasla mutabaka-
ta varılması mümkün ise konu klas ile 
armatör arasında çözülür ve tersane 
kalış planlaması bozulmaz. Klas her 
zaman armatörün yanındadır ve is-
tenilen her şey kurallar dahilindedir. 
Klas sörveyörünün hatta tüm bilirkişi 
ve sörveyörlerin talepleri dikkate alın-
malıdır. Planlanmamış ve daha sonra 
çıkabilecek işlere örnek olarak; yakıt 
tankı tamirleri, su altı sac hasarları, 
yakıt tankı perdeleri ve zincirlerin öl-
çüm neticesinde değişimi talep edi-
lebilir. Kovan şaftında bir sorun çık-
mıştır bunun yenilenmesi gerekebilir. 
Süreye ihtiyaç vardır veya tamir es-
nasında elde olmayan bir yedek parça 
temini için zamana ihtiyaç vardır vs.

Gemi havuzlamada önemli bakım-
lardan olan karina temizliği ve buna 
bağlı olarak boyama işlemlerinde 
zaman zaman hataların yapıldığı be-
lirtiliyor. Bu kapsamda gemi boyama 
işleminin doğru ve kaliteli bir şekilde 

gerçekleştirilmesi için teknenin dış 
kabuğu boyaya nasıl hazır hale geti-
rilir, bu işlem için sizce uygun şartlar, 
zaman, dönem vs. nelerdir?

Havuzlama yapılacak bölgede iklim 
şartları boyamanın kalitesini etkiler. 
Geminin havuzlama zamanı genelde 
iklim şartlarını dikkate alarak planla-
nır. Her mevsimde boyama olur ancak 
kalite aynı olmaz. Bazen kış şartların-
da boyama kalitesi bazı yaz ayların-
dan daha iyidir. Nem, hava sıcaklığı ve 
yüzey sıcaklığı ilişkisi uygun olmalıdır.

Gemi dış kaplama sacı için 36 veya 60 
ay süreli bir boyaya karar verdiyseniz, 
boya yüzeylerinin hazırlığı ve boyanın 
cinsi konusunda tersane ve boya fir-
ması ile bir protokol yapmış olmanız 
gerekmektedir. Boyamada kalite daha 
çok gemi dış sacının boyaya uygun 
hale getirilmesi ve uygun hava şart-
larıyla mümkün olacaktır. Her boya iyi 
bir hazırlıkla uzun ömürlü olabilir. 

Boya ve uygulamanın kalitesi yapıla-
cak sözleşmede tarif edilmelidir. Boya 
öncesi gemi dış kaplama sacının ha-
zırlığı ve boyamaya uygunluğu boya 
firmasının da kalite sorumluluğunda 
olup uygulamanın her aşaması boya 
enspektörü ile yürütülmeli ve isteni-
len kalite sağlanmalıdır. Boyamanın 
her aşaması armatör ekibi tarafından 
takip edilmeli ve uygulama planının 
dışına çıkılmamalıdır.  Yeni inşa hariç 
ileri tarihlerde havuz sörveylerindeki 
dış boyama işlemleri klas kapsamın-
da değildir. Kargo tank, ballast tank 
boyamaları derecelendirme ve uygun 
boya açısından klas tarafından kont-
rol edilir. Boya uygulaması, boyanın 
markası, sertifikasyonu klas raporun-
da belirtilir ve geminin klas kayıtlarına 
girer.

Özellikle iyi navlun dönemlerinde 
armatörler bir an evvel havuzdan 

çıkmak istemektedir. Böylece hem 
hızlıca navluna dönerler hem de ha-
vuzda az para harcarlar. Tersane de 
hemen bir sonraki gemiyi havuzlar, 
o da para kazanır. Öte yandan ha-
vuzda yeterli sürede kalınmazsa bir 
sonraki havuza kadar pahalı tamir-
ler gerekebilir. Bu hususlar dikkate 
alındığında havuzlama maliyetleri ve 
süreleri belirlenirken tersane ve ar-
matör sizce nasıl bir optimizasyon 
yapmalıdır? Hangi işlemlerin telafisi 
yoktur, hangileri daha toleranslıdır?

ISM sisteminin armatör tarafından 
çok iyi bir şekilde işletilmesi zaman 
ve para kayıpları önleme açısından  
çok önemli olduğunu düşünüyorum. 
İyi hazırlanmamış yüzey temizliği bo-
yama için israftır. Planlanmamış işler 
veya ön hazırlıksız havuz sörveylerine 
girmek zaman ve para kaybıdır. 

Gelişen teknoloji hem gündelik ya-
şamda hem de sektörümüz açısından 
bize birçok seçenek sunuyor. Bu çerçe-
vede son dönemde havuzlama verim-
liliğini arttırma adına ne gibi teknolo-
jik değişimler\gelişmeler yaşanıyor?

Tersanenin ekipmanları ve profesyo-
nel ekibi, gemiye en kaliteli hizmeti 
verme konusunda önemli bir etken-
dir. Bakım onarım sadece tersanede 
değil geminin çalıştığı süre boyunca 
takip edilmesi gereken bir konudur ve 
elzemdir. Havuz verimliliği için tekno-
loji daima takip edilmelidir ve örnek 
olarak aşağıdaki maddeler zaman ve 
verimlilik arz eder.

   Uzun ömürlü boyalar, düz ve pastan 
arındırılmış kaplama sac, boyama 
kalınlığı

    Dış akım kaynaklı katodik koruma

    Klas notasyonu
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1938 yılında İnebolu’da ailesinin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Yıldıran, ailen 7’nci ku-
şak denizcisidir. Kaptanlık ve Endüstri Mühendisliği üzerine ihtisas yapan Yıldıran, bunun 
yanında yurtdışında ve Türkiye’de denizcilik ve gemi işletmeciliği üzerine eğitim almıştır. 
Girişimci bir anlayışa sahip olan ve pek çok sektörde yatırımları bulunan Yıldıran’ın Türkiye 
ve yurtdışında çeşitli dergilerde ve web sitelerinde denizcilik, siyaset ve ekonomi alanların-
da yazıları yayınlanmaktadır.

Armatörün havuzlamadan önceki 
stratejik planlaması sizce nasıl olma-
lıdır? İşletmeciler, bakım onarım işle-
mi için uygun tersaneyi tespit ederken 
hangi kriterleri belirleyici olarak görü-
yorlar veya görmeliler?

Armatörlerin havuzlamadan önce-
ki stratejik planlarının önceliğinde iş 
kalitesi, fiyat ve havuzda kalınan sü-
reyi etkilediği için hız bulunmaktadır. 
Bunların karar aşamasını etkileyen 
faktörleri piyasa şartları ve işletme-
nin elinde bulundurduğu finansal güç 
oluşturmaktadır. Mevsimsel olarak 
yüklerin bulunmadığı bir dönemde 
havuzda kalınan süre önemli olma-
sa da bu zaman dikkate alındığında 
havuz kirası artmaktadır. Genelde 
bütün tersaneler ortalama olarak 
düşünüldüğünde fiyat/performans 
olarak birbirlerine yakın bir duruş 
sergilemektedirler. Tersanelerin iş-
letme firmalarına sağladıkları ödeme 
kolaylığı da başka bir tercih sebebidir.

Gemi, bakım onarım için havuza alın-
madan önce armatörün tersaneye 
vermesi gereken iş listesi neleri kap-
samalıdır ve yapılması gereken başlı-
ca işlemler sizce nelerdir?

İşletmeler hazırladıkları yıllık iş prog-
ramlarıyla, bakım ve onarımın her 
gemi için ne zaman yapılacağını,

hangi kalemlerde olacağını belir-
lemektedirler. Bu planlama yapı-
lırken Teknik Müdür, güverte ens-
pektörü, gemi güverte ve makine 
zabitlerinin raporlamaları göz önün-
de bulundurulur. Klas kuruluşlarının 
sörveyleri ile irtibatta bulunulma-
sı şarttır. Sertifikaları veyahut za-
manı biten işler görmezden gelin-
mez; ana makine genel bakımı gibi.

Başlıca işlemler genel hatlarıyla şun-
lardır;

  Saç kalınlıklarının ölçülmesi
  Karina temizleme
  Gemi gövde raspalama
  Karina ve borda boyama
  Anotların bakımı
  Kinistin sandıklarının temizlenmesi 

ve anotlarının değişimi
  Balast tanklarının temizlenmesi 
 Gemi gövdesinde korozyon sonucu 

belli oranlarda incelmiş veya defor-
masyona uğramış tüm saclar, geminin 
bağlı olduğu klas kuruluşu sörveyörü 
kontrolü neticesinde değiştirilmekte-
dir. İşçilik kalitesini ve sac ücretinin 

ülkeden ülkeye büyük oranda değiş-
kenlik göstermesi nedeni ile gemi 
sahiplerinin bakım-onarımda önem 
gösterdikleri bir konudur.
    Çapa ve zincir bakımı
    Pervane yüzeyinin temizlenmesi
  Dümen yelpazesinin raspa ve bo-

yası, saç kalınlık ölçümü, tutyalarının 
yenilenmesi

Sıklıkla karşılaşılan bir durum da ter-
sanede işler yürüdüğü esnada klas ile 
armatör arasındaki anlaşmazlık veya 
koordinasyon eksiklikleri yüzünden 
hem tersaneyi zora sokan hem de ge-
minin teslimini geciktiren sıkıntıların 
çıkması. Burada ne gibi problemler 
yaşanmaktadır, bununla bağlantılı 
olarak da klas ve armatörün geciken 
kararlarının tersaneye yansıyan olum-
suz etkileri sizce nelerdir?

Biraz avam bir tabir olacak ama 
genellikle bazı işletmelerin teknik 
departmanları, yapılmamış işleri 
yapılmış gibi göstererek klas kuruluş-
larını atlatmaya çalışabilirler. Sac ka-
lınlıkları ölçülürken, ölçüm firmasına 

DOSYA

DOSYA

FARUK EMRE YILDIRAN
Orebulk Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı

“Genellikle bazı işletmelerin teknik 
departmanları, yapılmamış işleri yapılmış 

gibi göstererek klas kuruluşlarını 
atlatmaya çalışabilirler.”
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müdahalede bulunurlar. Havuzdan 
çabucak inmek isteyen işletmeci fir-
ma acele ederken, klas sörveyörü her 
şeyin tam olarak tamamlanmasını 
ister. İşletmeci firmanın kafasında 
iş bitmiş gibi gözükebilir fakat SO-
LAS’a veya klas kuruluşunun yönet-
meliğine göre iş tamamlanmamıştır.

Sonrasında klas gemiyi geciktir-
miş sayılır. İşletmeci en baştan klas 
sörveyörü ile irtibata geçerek ge-
miyi denetlerse, kendi yapılacaklar 
listesinin dışında klas sörveyörü-
nün talepleri sonrasında başka bir 
liste hazırlarsa bu durumlar mey-
dana gelmez. Belki planlanandan 
2-3 gün fazla havuzda kalınabilir. 

Gemi havuzlamada önemli bakımlar-
dan olan karina temizliği ve buna bağ-
lı olarak boyama işlemlerinde zaman 
zaman hataların yapıldığı belirtiliyor. 
Bu kapsamda gemi boyama işleminin 
doğru ve kaliteli bir şekilde gerçek-
leştirilmesi için teknenin dış kabuğu 
boyaya nasıl hazır hale getirilir, bu 
işlem için sizce uygun şartlar, zaman, 
dönem vs. nelerdir?

Geminin mevcut boyası, karina böl-
gesi gemi yaşlıysa mutlaka kum ras-
pasıyla temizlenmelidir. Kum raspası 
fiyat olarak su raspasından biraz daha 
pahalıdır ama artı yönleri daha fazla-
dır. Aslında kum raspası sacın ömrünü 
uzatır. Kum raspasında sacın üstün-
deki mevcut boya tamamıyla sökülüp 
sac bulunur. Üstüne boya atıldığında 
sacın ömrü uzar fakat su raspasında 
boya tam olarak sacın üstünden alı-
namaz. Sacda diş açılamaz ve yeni 
boya saca tam olarak işlemez. Sacda 
pas kalmış olur ve mevcut boyanın 
kalitesini düşürerek ömrünü azaltır. O 
bölgede pas işlemeye devam eder ve 
bir dahaki havuzlamada sac değişti-
rilir. Tabi ki bu birazda geminin yaşı-
na ve bir önceki boya uygulamasına 
bağlıdır. Bir önceki boyanın kalitesi iyi 
ise ve boyama esnasında boya yüze-
yi bulunup tam tutunma sağlandıysa, 
2-3 havuzda bu boya genel olarak 
sağlamlığını korur. Spot raspa ile sa-
dece paslı yerler temizlenerek idare 
edilebilir. Tabii ki spot raspada unu-
tulmaması gereken raspa yapılacak 
yüzeyin genişletilmesidir. Örnek 1 
m2’lik bir paslı alan için çevresinde 4 
m2’lik bir bölgenin temizlenmesi gibi. 
Ayrıca önceki boyanın uçlarının da 
kırılması raspanın kalitesini gösterir.  

Geminin hızında azalma varsa, ge-
minin karinasının temizliği ya-
pılmalıdır. Süre ve yakıt maliyeti 

 

düşünüldüğünde karina temizliği ma-
liyetlerinin üstünde bir ekonomi sağ-
lıyor.

10 derecelik bir hava sıcaklığında bo-
yanın kuruma zamanı 12 saati geçi-
yor. Kışın daha soğuk hava koşulları 
düşünüldüğünde, her gün bir kat boya 
atıldığında bordaya, altta kalan boya 
aslında daha tam kurumamış oluyor. 
Bölgesel olarak nem oluşturup, sac-
da paslanmaya sebep oluyor. Çabuk 
dökülmeye sebep olur ve eğer bir yer-
den hava alırsa, boya atmaya başlar. 

Özellikle iyi navlun dönemlerinde ar-
matörler bir an evvel havuzdan çık-
mak istemektedir. Böylece hem hızlı-
ca navluna dönerler hem de havuzda 
az para harcarlar. Tersane de hemen 
bir sonraki gemiyi havuzlar, o da para 
kazanır. Öte yandan havuzda yeterli 
sürede kalınmazsa bir sonraki havuza 
kadar pahalı tamirler gerekebilir. Bu 
hususlar dikkate alındığında havuz-
lama maliyetleri ve süreleri belirlenir-
ken tersane ve armatör sizce nasıl bir 
optimizasyon yapmalıdır? Hangi iş-
lemlerin telafisi yoktur, hangileri daha 
toleranslıdır?

Sac işleri, şaft işleri, pervane işleri, 
dümen işleri, kinistin valfleri, borda 
çıkış valfleri önemli. Bunların telafi-
si olmaz. Gemi havuzdayken kesin 
olarak yapılmalı ve atlanmamalıdır. 

Gelişen teknoloji hem gündelik ya-
şamda hem de sektörümüz açısın-
dan bize birçok seçenek sunuyor. Bu 
çerçevede son dönemde havuzlama 
verimliliğini arttırma adına ne gibi

teknolojik değişimler\gelişmeler ya-
şanıyor?

Aslında yüzer havuz sistemi asıl ola-
rak batık gemilerin yüzdürülmesi için 
yapılmış bir sistemken, yer sıkıntısı 
çeken tersanelerde kuru havuz siste-
minin yerine geçmiştir. Bu tarz geli-
şimler gelecekte de tabii ki olacaktır. 
Kuru ve yüzer havuzlamanın gelişimi 
ve tarihini başka yazılarda derinleme-
sine ele alabiliriz. İngiltere’ye ait olan 
Antarktika araştırma gemileri buzlu 
bölgelerde kullanıma uygun karina 
boya ve kaplamasını test etmişler ve 
bundan memnun kalmışlardır. Bildi-
ğim kadarıyla Türkiye’de yeni inşada 
2 proje için bu sistem uygulanacaktır. 
Silikon bazlı boyalar da kullanılmak-
tadır. Bu boyalar daha uzun ömürlü 
fakat zedelenmelere karşı daha has-
sastırlar. Eğer bayrak devletinin izni 
olursa “genişletilmiş kuru havuzlama 
programı” (EDD) da düşünülebilir. Ha-
vuzlama süreleri arasındaki zaman 
aralığı 7,5 yıla kadar çıkabiliyor bu sis-
temde. IMO A744 (18) de yolcu gemi-
lerinin, dökmeci ve tankerlerin bu sis-
teme dahil olamayacağını belirtmiştir. 
Sadece konteyner, genel maksatlı 
kuru yük gemileri eğer bayrak devleti 
bu programı tanırsa uygulayabilirler. 
Bu sistemi uygulayan gemiler genel-
de yeni inşa gemiler olup, 10 yaşından 
genç gemiler de diyebiliriz. Gemilerin 
bu sistemi düşünerek inşa edilmesi 
gerekliliği vardır. Kanaatimce balast 
tanklarının da korozyona göre koru-
mayla kaplanması yahut su altında 
değiştirilebilir tutyaların kullanılması 
gibi birçok gereklilik bulunmaktadır.
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Armatörün havuzlamadan önceki 
stratejik planlaması sizce nasıl olma-
lıdır? İşletmeciler,bakım onarım işle-
mi için uygun tersaneyi tespit ederken 
hangi kriterleri belirleyici olarak görü-
yorlar veya görmeliler?

Havuzlama zaman aralıklarının tespi-
ti, uygun tersanenin tespit edilip ileti-
şime geçilmesi, karar verilen tersane 
ile ön görüşmenin yapılması, tersane 
tamir periyodunda sorumlu olacak 
kişinin belirlenmesi ve tersaneye bil-
dirilmesi, gemiye giriş/çıkış yapacak 
teknik ekiplerin tersane giriş evrakla-
rının düzenlenip tersaneye iletilmesi, 
klas kuruluşuna denetim talebinde 
bulunulması stratejik planın önemli 
birer parçasıdır.  Bu zaman zarfında 
geminin teknik sorumlusunun ha-
vuzlama işleminden önce gemide 
denetim yaparak, gerekli olan detaylı 
iş listesini hazırlaması, iş planını yap-
ması ve bunu tersane ile paylaşması 
havuzlama öncesi stratejik anlamda 
atılması gereken önemli bir adımdır.
Türk armatör ve işletmeciler genel 
olarak tersane (bakım-onarım) seçi-
minde, gemi genel ölçüleri üzerinden 
çıkarılan tersane standart fiyat lis-
telerini karşılaştırıp en uygun olanını 
seçme yoluna gitmektedirler. Uygun 
tersanenin seçimi konusunda en az 
fiyat kadar ikili ticari ilişkilerin etkisi 
de yadsınamayacak kadar fazladır. 
Fakat o tersanenin kalite yönetim sis-
temine sahip olması,  günlük sac iş-
leme kapasitesi, hangi işlerde kaç alt 
işvereninin olduğu, personel istihdam 
kapasitesi, tersane teknik imkanları 
(vinç, iskele, ekipman vb.), sorunlara 
çözüm bulabilme ve iletişim becerisi, 
teknik kadro yeterliliği, yapılan işin ka-
lite kontrolünün sağlanması, güvenli 
iş yapabilme becerisi, planlama yapa-
bilme kabiliyeti ve planlanan zaman 

aralıklarında işi bitirme yeteneği gibi 
kriterleri belirleyici olarak görmeleri 
gerekmektedir. Tüm bunların sağla-
nabildiği durumlarda işin planlanan 
zamanda, geri dönüş maliyetleri ol-
maksızın tamamlanması armatör ya 
da işletmeciye ekonomik anlamda da 
büyük katkı sağlayacaktır. 

Gemi, bakım onarım için havuza alın-
madan önce armatörün tersaneye 
vermesi gereken iş listesi neleri kap-
samalıdır ve yapılması gereken başlı-
ca işlemler sizce nelerdir?

Havuzlama öncesi, gemi teknik so-
rumlusu tarafından hazırlanacak olan 
iş listesinin detaylı olması önemlidir. 
Bu iş listesi, tamir öncesi yapılacak 
olan planlamaya büyük katkı sağ-
layacaktır. Belirli yaşın üzerindeki 
gemilerde sac işleri tamir sürecinde 
genel olarak önemli bir etkendir. Bu 
sebeple tamir öncesi göz ya da cihaz 
ile yapılacak ön kontrol, sac işlerini 
öngörmek açısından önemlidir. Sac 
işlerinin haricinde gemi raspa/boya 
durumunun tespiti, boru işlerinin tes-
piti, makina ve ekipman bakımları, 
teçhiz işlerinin kontrolü, mürettebatın 
belirlediği uygunsuzluklar, elektrik/
elektronik ile alakalı sorunların tespi-
tiyle hazırlanacak olan detaylı raporun 
tersane ile paylaşılması havuzlama/
tamir periyodunda planlamaya çok 
olumlu bir katkı sağlayacaktır. Ya-
bancı armatör ve işletmecilerde, tamir 
öncesi yapılacak işlerin tespiti ve ra-
porlamaların yapılması ya da yaptı-
rılması çok sık görülen bir eylemdir.   

Gemi havuzlamalarının en önemli 
unsurunun geminin en kısa sürede 
ticaret hattına geri döndürülmesi ol-
duğu bilinmekte. Bu kapsamda gemi, 
bakım onarım işlemi için havuza 

alınırken tersane tarafından yapılması 
gereken öncelikli işlemler nelerdir?

Geminin en kısa sürede ticaret hattına 
dönmesi, tersane için de en kısa sü-
rede diğer gemiyi havuzlayarak ticari 
faaliyetlerine devam etmesi anlamına 
gelmektedir. Bu kapsamda tersanenin 
havuzlama öncesi geminin tamir pro-
jesini planlamaya başlaması, arma-
tör ya da işletmeciden tamir sürecini 
daha net öngörebilmek için gerekli 
tüm bilgileri alabilmesi, tamir zama-
nına çok büyük katkı sağlamaktadır. 
İşin planlama safhasında, tersane 
işletme kısmı ile iletişime geçilmesi 
ve gerekli iş gücünün beklenen ta-
rihte hazır tutulması gerekmektedir. 
İş listesinin gözden geçirilmesi, çıka-
bilecek sorunların değerlendirilmesi 
ve ihtiyaç halinde ön satın almaların 
yapılması havuz öncesi önem arz 
eden işlerdendir. Ayrıca iş güvenliği 
ve kalite kontrol gibi departmanları da 
sürece dahil etmek katkı sunacaktır.

Sıklıkla karşılaşılan bir durum da ter-
sanede işler yürüdüğü esnada klas 
ile armatör arasındaki anlaşmazlık 
veya koordinasyon eksiklikleri yü-
zünden hem tersaneyi zora sokan 
hem de geminin teslimini geciktiren 
sıkıntıların çıkması. Burada ne gibi 
problemler yaşanmaktadır, bununla 
bağlantılı olarak da klas ve armatörün 
geciken kararlarının tersaneye yansı-
yan olumsuz etkileri sizce nelerdir?

Armatör tarafı ve klas kuruluşu ara-
sındaki sorunlar genel olarak ileti-
şim ve koordinasyon eksikliklerinden 
kaynaklanmaktadır. Armatörün açılış 
toplantılarına gereken özeni göster-
memesi ve klas gerekliliklerine tam 
hakim olmaması tamir süresince fark-
lı sorunlar olarak geri dönmektedir. 

2008 yılında Gemi inşa ve Gemi Makine Mühendisi olarak meslek hayatına adım atıp, 2014 
yılına kadar Hidrodinamik Tersanesinde havuz bakım onarım faaliyetlerinde proje sorumlu-
su olarak çalışma hayatına devam etmiştir. 2014-2017 yılları arasında Kaynak Mühendisi 
olarak kalite kontrol sorumluluğu yapmış olup, 2017 yılından itibaren Türk Loydu servisteki 
gemiler bölümünde Sörveyör olarak sektördeki çalışmalarına devam etmektedir.

MAHMUT HAREM
Sörveyör
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Klas sörveyleri esnasında armatör 
ve tersane tarafından daha önce-
den tespit edilmeyen işlerin çıkması 
ve bunlara bağlı olarak gerekli yedek 
parça temininde yaşanan güçlükler 
geminin teslimini geciktirmektedir. 

Tersanede final aşamasındaki bir 
projede armatör ya da klas kaynaklı 
yeni işlerin çıkması, tüm planlamanın 
yeniden yapılmasına sebep olmak-
tadır. Sonrasında yaşanan gecikme 
zincirleme olarak diğer projelere de 
olumsuz yansımaktadır. Ayrıca ekstra 
olarak verilen işin maliyeti ilk fiyat-
landırmaya göre daha yüksek olabi-
lir. Bu durum armatöre zaman kaybı 
ve maddi gider olarak negatif yansır. 

Gemi havuzlamada önemli bakım-
lardan olan karina temizliği ve buna 
bağlı olarak boyama işlemlerinde 
zaman zaman hataların yapıldığı be-
lirtiliyor. Bu kapsamda gemi boyama 
işleminin doğru ve kaliteli bir şekil-
de gerçekleştirilmesi için teknenin 
dış kabuğu boyaya nasıl hazır hale 
getirilir, bu işlem için sizce uygun 
şartlar, zaman, dönem vs. nelerdir?

Karina yüzey temizliği ve boyama işle-
mi, geminin tamir periyodunda önemli 
bir yer tutmaktadır. Bu sürecin başarılı 
geçmesinde tersane-boya enspektörü 
ve armatör tarafı büyük rol oynar. Ka-
liteli bir boyama işlemi için uygun bir 
yüzey hazırlığının yapılmasının gerek-
liliği unutulmamalıdır. Uygun bir yüzey 
hazırlığı için geminin hangi bölgesine 
ne seviyede bir raspalama işlemi ya-
pılacağının kararı önemlidir. Bu kararı 
verirken karinada yapılacak bir ras-
pa/temizlik demo çalışması armatör 
tarafına büyük kolaylık sağlar. Genel 
olarak uygulanan yöntemler grit ras-
pası ve su jeti uygulaması şeklindedir. 

Grit raspada (seçilecek olan grit seçe-
neğine bağlı olarak, SA1, SA2, SA2,5 
gibi) daha net sonuçlar görülür. Fakat 
su jeti ile yapılan raspada (500 bar, 
1000 bar, 2500 bar gibi) basıncın ya-
nında jeti uygulama süresinin de çok 
önemli olduğu unutulmamalıdır. 1000 
bar su jetinin uzun süreli olarak yüze-
ye tutularak 2500 bar yüzey kalitesi 
elde edilebilmesi gibi. Grit raspası-
nın uygulanması esnasında hava-
nın yağışlı olup olmaması önemli bir 

etkendir. Yağışlı bir havada yapılmaya 
çalışılan grit sonucunda, yağıştan et-
kilenen yüzeyi tekrar hazırlamak ya da 
farklı yüzey tolerans etkisine sahip bir 
boya kullanmak zorunda kalınabilece-
ği unutulmamalıdır. Raspa yapılan yü-
zeyin kalitesi değerlendirilirken lokal 
yapılan raspa sonucunda, kalan eski 
boya kalıntılarının formu, ağız açıklığı 
gibi faktörler tersane havuz sorumlusu 
ve boya enspektörü ile birlikte değer-
lendirilmelidir. Sürecin başlangıcında 
yapılan demo çalışmanın görüntüleri 
işin kabulüne yardımcı olabilir. Lokal 
olarak yapılan raspanın yüzde oranla-
rında mutabakata varılması ekonomik 
açıdan önemlidir. Raspalanan yüzeyin 
temizliğinden sonra boya işlemine 
geçilebilir. Hava şartlarının kontrolle-
rinin yapılması ve kayda geçirilmesi 
sonucu boya işlemine başlanabilir. 
Havanın boya enspektörü tarafından 
belirlenen nem oranın üzerinde olma-
sı, çok sıcak ya da soğuk olması gibi 
etkenler boyama işleminin kalitesini 
olumsuz etkilemektedir. Her boya kat-
manının ardından lokal atılan boyala-
rın yüzde oranı ve diğer oranlar kayda 
geçirilerek mutabık kalınmalıdır. Bo
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yama işleminin ilgili boya enspektö-
rü nezaretinde yapılması gerekliliği 
unutulmamalıdır. Boyamadan sonra 
yapılacak sıcak çalışma işleminde 
saca verilen ısı, o bölgedeki boyayı 
kavurarak kalitenin düşmesine neden 
olmaktadır. Sonrasında bu bölgeler-
de yapılan boya tamirlerinin (genel-
likle boya ruloları ile boya tamir işle-
mi yapılır. Bu durumda istenen boya 
mikron kalınlığının altında bir sonuç 
verebilir) yüzey ve boya kalitesi de-
ğerlendirmesi iyi yapılmalıdır. Bozu-
lan boya bütünlüğü, boyama işlemi-
nin kalitesini olumsuz etkilemektedir. 

Özellikle iyi navlun dönemlerinde 
armatörler bir an evvel havuzdan 
çıkmak istemektedir. Böylece hem 
hızlıca navluna dönerler hem de ha-
vuzda az para harcarlar. Tersane de 
hemen bir sonraki gemiyi havuzlar, o 
da para kazanır. Öte yandan havuzda 
yeterli sürede kalınmazsa bir sonraki 
havuza kadar pahalı tamirler gereke-
bilir. Bu hususlar dikkate alındığında

havuzlama maliyetleri ve süreleri be-
lirlenirken tersane ve armatör sizce 
nasıl bir optimizasyon yapmalıdır? 
Hangi işlemlerin telafisi yoktur, han-
gileri daha toleranslıdır?

Şaft-pervane dümen işleri, borda-ki-
nistin valfleri, dış kaplama raspa-bo-
yası, su altı sac işleri, deniz ile alakalı 
boru işleri, dış kaplamaya basan ele-
manların yenilenmesi, demir-zincir iş-
leri, kinistinler, tutyaların yenilenmesi, 
echosounder, speedlock gibi sistem-
ler konusunda yapılması gerekenler, 
gemi servisteyken bir sürprizle karşı-
laşmaması adına gerekli bakım ona-
rım işlemlerinden mutlaka geçirilmeli-
dir. Bu işlemlerin tamamlanmasından 
sonra havuzda diğer işlere devam 
etmek, maliyeti arttıracaktır. Havuza 
ilk çıktığında bu işlere yoğunlaşmak, 
tamamlanmasına müteakip denizde 
kalan diğer işlerle meşgul olmak ar-
matör, işletmeci ve tersane tarafından 
daha ekonomik olacaktır. 
 

Gelişen teknoloji hem gündelik ya-
şamda hem de sektörümüz açısından 
bize birçok seçenek sunuyor. Bu çerçe-
vede son dönemde havuzlama verim-
liliğini arttırma adına ne gibi teknolo-
jik değişimler\gelişmeler yaşanıyor?

Yeni inşa edilen havuzlardaki operas-
yon sürelerinin hızlı olması, bilgisayar 
destekli iskandil kontrollerinin yapıl-
masını ve yüksek kapasiteli havuzlar-
da birden fazla küçük tonajlı geminin 
havuzlanabilmesini örnek olarak gös-
terebiliriz. Bununla birlikte planlama-
nın, zaman ve maliyeti eş zamanlı 
hesaplayabilen ve takip edilebilen 
bilgisayar yazılımlarıyla yapılmasını, 
tüm birimlerle entegre çalışan tersane 
yönetim programlarının kullanılması-
nı hem tersane hem de armatör için 
havuzlama verimliliğini arttıran geliş-
meler olarak günümüzde kullanılmak-
tadır.  
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Armatörün havuzlamadan önceki 
stratejik planlaması sizce nasıl olma-
lıdır? İşletmeciler, bakım onarım işle-
mi için uygun tersaneyi tespit ederken 
hangi kriterleri belirleyici olarak görü-
yorlar veya görmeliler?

Uygun tersane seçiminde en önemli 
faktör referanstır. Teknik ve ticari re-
ferans öncelik olmalıdır.

Gemi, bakım onarım için havuza alın-
madan önce armatörün tersaneye 
vermesi gereken iş listesi neleri kap-
samalıdır ve yapılması gereken başlı-
ca işlemler sizce nelerdir?

Gemi havuzlama bütçesini oluştura-
cak tüm kalemlerin belirtilmesi gere-
kir. Aksi takdirde hem havuz hem de 
tersane ticari sıkıntı yaşayacaktır.

Gemi havuzlamalarının en önemli 
unsurunun geminin en kısa sürede 
ticaret hattına geri döndürülmesi ol-
duğu bilinmekte. Bu kapsamda gemi, 
bakım onarım işlemi için havuza alı-
nırken tersane tarafından yapılması 
gereken öncelikli işlemler nelerdir?

Tersane klas kuruluşu, bayrak devle-
ti ve sigorta sörveyörlerinin bildirmiş 
olduğu iş kalemlerini, armatör tem-
silcilerinin kontrol ve denetimince 
tamamlamasını sağlamak için gerekli 
iş akış planını ve organizasyonu sağ-
lamalıdır. 

Sıklıkla karşılaşılan bir durum da ter-
sanede işler yürüdüğü esnada klas ile 
armatör arasındaki anlaşmazlık veya 
koordinasyon eksiklikleri yüzünden 
hem tersaneyi zora sokan hem de ge-
minin teslimini geciktiren sıkıntıların 

Gemi kondisyon ve navigasyonunu 
etkileyecek tüm havuz işlemleri önce-
liklidir. Bunların telafisi mümkün de-
ğildir. Gemi dış kaplama mukavemet 
ve sızdırmazlığı ile ilgili ısıl işlemler, 
şaft-pervane, dümen işlemleri ve de-
niz suyu alıcı ve tahliye-çıkış valfleri 
öncelik teşkil etmelidir. Gemi ömrü ve 
işletme maliyetleri ile ilgili raspa boya 
işlemlerinin yöntemleri günün şartla-
rına göre revize edilebilir.

Gelişen teknoloji hem gündelik ya-
şamda hem de sektörümüz açısın-
dan bize birçok seçenek sunuyor. Bu 
çerçevede son dönemde havuzlama 
verimliliğini arttırma adına ne gibi 
teknolojik değişimler\gelişmeler ya-
şanıyor?

İşlemsel havuzlama verimliliği havuz 
hızı ile doğru orantılıdır. Bu da havuz-
da kullanılacak pompaların kapasite-
leri ile ilgilidir. Pompa kapasiteleri ne 
kadar yüksek ise operasyon o kadar 
hızlı olacaktır. İşlemsel havuzlama 
operasyonu da havuzda çalışacak 
ekip ve ekipmanlarla alakalı bir du-
rumdur. Ekipmanların teknolojik ye-
terliliği mevcut ise verimlilik artacak-
tır. Yıkama boyama ekipmanlarının 
sorunsuz çalışması, kaldırma araçla-
rının yeterliliği, kesme-kaynak ekip-
manlarının hızlı ve kaliteli olması, per-
vane-şaft ve dümen yan sanayisinin 
yeterli oluşu havuzlama verimliliğini 
arttırmaktadır. Havuzlama işlemleri-
nin yapıldığı Tuzla ve Yalova Bölgeleri 
artık fiyat, kalite, hız ve teknolojik açı-
dan adı sayılır havuz bölgeleri olarak 
anılmaktadır. 

çıkması. Burada ne gibi problemler 
yaşanmaktadır, bununla bağlantılı 
olarak da klas ve armatörün geciken 
kararlarının tersaneye yansıyan olum-
suz etkileri sizce nelerdir?

Armatör öncelikle ticari kaygıdan 
uzaklaşıp teknik yeterliliğe sahip bir 
iş şartnamesi sunup bu şartnamenin 
tamamlanmasını sağlamalıdır.

Gemi havuzlamada önemli bakımlar-
dan olan karina temizliği ve buna bağ-
lı olarak boyama işlemlerinde zaman 
zaman hataların yapıldığı belirtiliyor. 
Bu kapsamda gemi boyama işleminin 
doğru ve kaliteli bir şekilde gerçek-
leştirilmesi için teknenin dış kabuğu 
boyaya nasıl hazır hale getirilir, bu 
işlem için sizce uygun şartlar, zaman, 
dönem vs. nelerdir?

Kış dönemlerinde bu mevsimin 
şartlarına uygun boya ve yüzey 
hazırlık yöntemi belirlenmelidir.

Özellikle iyi navlun dönemlerinde 
armatörler bir an evvel havuzdan-
çıkmak istemektedir. Böylece hem 
hızlıca navluna dönerler hem de ha-
vuzda az para harcarlar. Tersane de 
hemen bir sonraki gemiyi havuzlar, 
o da para kazanır. Öte yandan ha-
vuzda yeterli sürede kalınmazsa bir 
sonraki havuza kadar pahalı tamir-
ler gerekebilir. Bu hususlar dikkate 
alındığında havuzlama maliyetleri ve 
süreleri belirlenirken tersane ve ar-
matör sizce nasıl bir optimizasyon 
yapmalıdır? Hangi işlemlerin telafisi 
yoktur, hangileri daha toleranslıdır?

Havuzlama bakım-onarım ile ilgili tersanecilik sektörüne 1995 yılında 
proje mühendisi olarak Çindemir Tersanesi’nde başlayan Atıcı, 2004 yı-
lında Teknik Müdürlük görevine atanmıştır.1995 yılından günümüze ka-
dar binin üzerinde yerli ve yabancı gemi ve deniz taşıtının tamir ve ba-
kım-onarımında bulunmakla birlikte, gemilere boy verme tadilat projeleri 
ve açık deniz gemilerinin terfi/revizyon projelerinde etkili görev almıştır. 
Halihazırda Çindemir Tersanesi’nde Teknik Müdürlük görevine devam et-
mekte olan Atıcı evli ve 3 çocuk babasıdır. 

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

Armatörün havuzlamadan önceki 
stratejik planlaması sizce nasıl olma-
lıdır? İşletmeciler, bakım onarım işle-
mi için uygun tersaneyi tespit ederken 
hangi kriterleri belirleyici olarak görü-
yorlar veya görmeliler?

Stratejik planlama bir kuruluşun 
misyon ve temel ilkelerine bağlı ka-
larak geleceğe yönelik bir vizyon 
oluşturmasıdır ve bu vizyona uygun 
hareket ile hedefe giden stratejilerin 
belirlenmesidir. Bu sorunun özelin-
de, armatörlerin havuzlama öncesi 
stratejik olarak düşünmesi gereken 
şey, gemiyi tekrar navluna hızlıca geri 
döndürebilmek için nasıl bir yol izle-
neceği olabilir. Bunu yaparken yanıt-
lanması gereken sorular şunlardır:

  Navlun piyasası mucbir havuzlama 
(SS/DD) tarihlerinde ne durumda ola-
bilir? Gerekirse öne çekme ya da öte-
leme yapılabilir mi?

 Geminin havuzlanması planlanan 
aylarda, havuz yapılması planlanan 
bölgede iklim koşulları ve hava duru-
mu genel itibarı ile nasıldır?

  Gemi daha iyi navlun getirisi olan 
yüklere nasıl hazır hale getirilebilir ve 
işletmeciye ekstra maliyeti ne olur?

  Gemi hangi bölgede ve ne tür şart-
ları sağlayan bir tersanede havuzlan-
malıdır?

  Yapılacak işler tam anlamı ile ta-
nımlandı mı?

  Gerekli yedek parçalar temin edildi 
mi?

  Havuzlamayı kim yönetecek?

Bu soruların yanıtları havuzlama ve 
tamir bakım işleri açısından stratejik 
planlamanın içeriğini oluşturur. Gemi-
lerin gerek inşasında gerekse bakım-
larında göz önüne alınan kriterler ma-
liyet, süre ve kalite olarak sıralanabilir. 
Bu nedenle işin yapılmasında kaliteli 
olarak, makul sürede ve en uygun ma-
liyetle yapabilen firmaların seçimine 
özen gösterilmektedir.

Gemi, bakım onarım için havuza alın-
madan önce armatörün tersaneye 
vermesi gereken iş listesi neleri kap-
samalıdır ve yapılması gereken başlı-
ca işlemler sizce nelerdir?

Gerek armatör gerekse tersane açı-
sından önemli olan yapılacak iş-
lerin  doğru tanımlanmasıdır. İş 
listesini; klas kuralları gereği yapıl-
ması gerekenler, gemi yüzer vazi-
yetteyken tespit edilen diğer tamir 
gerektiren durumlar ve iyileştirme 
çalışmaları oluşturabilir. Yapılacak 
işlerin doğru tanımlanması yaklaşık 
maliyeti tespit etmeyi kolaylaştırır. 
Armatörün tamire girmeden önce 
tahmini maliyeti tespit edebilmesi 
yapılacak olan işlerin kapsamında ve 
kalitesinde birinci dereceden etken-
dir. Ayrıca tersanenin, ekip\ekipman 
planlaması ve zamanın verimli kulla-
nabilmesi açısından doğru ve kapsam-
lı iş tanımlarının yapılması önemlidir.

Gemi havuzlamalarının en önemli un-
surunun geminin en kısa sürede tica-
ret hattına geri döndürülmesi olduğu 
bilinmekte. Bu kapsamda gemi, 

bakım onarım işlemi için havuza alı-
nırken tersane tarafından yapılması 
gereken öncelikli işlemler nelerdir?

Gemi tersaneye alınmadan önce ter-
sanenin yapacakları, armatörün gön-
derdiği iş listesine bağlıdır. Armatör 
tarafından iletilen iş listesine göre ter-
sane, önceden ekip ve ekipman plan-
laması yapmalıdır. Yabancı armatör-
lerin çoğu, su altı ve seyir esnasında 
ulaşılamayan kısımlar hariç yüzde 80 
iş listesini hazırlayarak tersaneden 
tekliflerini toplamaktadırlar. Ancak bu 
oran yerli armatörlerde çok değişken 
olup gemi geldikten sonra iş belirleme 
yoluna gidenlerin sayısı azımsanma-
yacak kadar çoktur. Bu da zaman, iş 
gücü ve maddi kayıpları beraberinde 
getirmektedir. Geminin hızlıca tekrar 
ticaret hattına dönmesi tabi ki ter-
sanenin yapacak olduğu planlamaya 
bağlıdır ancak zamanında tanımlan-
mayan işler, yapılan planları genellikle 
olumsuz olarak etkilemektedir.

Sıklıkla karşılaşılan bir durum da ter-
sanede işler yürüdüğü esnada klas ile 
armatör arasındaki anlaşmazlık veya 
koordinasyon eksiklikleri yüzünden 
hem tersaneyi zora sokan hem de ge-
minin teslimini geciktiren sıkıntıların 
çıkması. Burada ne gibi problemler 
yaşanmaktadır, bununla bağlantılı 
olarak da klas ve armatörün geciken 
kararlarının tersaneye yansıyan olum-
suz etkileri sizce nelerdir?

Klas ile armatör arasındaki anlaşmaz-
lıkların tersaneye dönüşü, tersanede 
yer işgali ve zaman kaybı şeklinde 
olmaktadır. Tersane, gemiyi konum-
landırdığı bölgeyi bir sonraki gemi için 
plana dahil ederken işi akışına göre
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düzenlemektedir ve klas ayağının 
problem teşkil etmeyeceğini varsay-
maktadır. Gemide yapılacak tersane 
işlerinin bitmesi dolayısı ile geminin 
havuzu ya da rıhtımı bir an önce bo-
şaltması hem mevcut geminin hem 
de sırada bekleyen geminin ticaretine 
bir an önce geri dönmesi açısından 
önemlidir. Bu noktada gemi enspek-
törünün klas ile ilişkileri, klas talep-
lerinin zamanında karşılanması ve 
gerekli sertifikaların tamir süresinde 
hazırlanması önem arz etmektedir. 
Armatörler tersanede yer bekleme-
mek için bekletmemeyi öğrenmeli, 
beklerken kendileri için de aynı duru-
mun söz konusu olabileceğinin far-
kındalığı ile tepki vermelidirler. 

Gemi havuzlamada, önemli bakım-
lardan olan karina temizliği ve buna 
bağlı olarak boyama işlemlerinde 
zaman zaman hataların yapıldığı be-
lirtiliyor. Bu kapsamda gemi boyama 
işleminin doğru ve kaliteli bir şekil-
de gerçekleştirilmesi için teknenin 
dış kabuğu  boyaya nasıl hazır hale 
getirilir, bu işlem için sizce uygun 
şartlar, zaman, dönem vs. nelerdir?

Karina temizliği ile ilgili problemler 
genellikle armatörün maliyeti azaltma 
maksadıyla, yüzey hazırlığı aşama-
sında raspa oranlarını düşük tutma 
ya da alt kaliteden ödün vermeye ça-
lışma ve bunda ısrar etmesi sonucu 
ortaya çıkmaktadır. Örneğin; yüzde 
50 Sa2 raspa gerektiren yüzeye yüz-
de 20 Sa2 raspa yaptırmak istenmesi 
ya da yüzde 50 süpürme yaptırmak 
istenmesi gibi. Kalite farklılıklarına ve 
raspa yapılacak orana göre fiyatların 
değişkenliği ve maliyet düşürme ça-
baları sonucunda elde edilen yüzey 
kalitesinde problemler ortaya çıkmak-
tadır. Bu noktada armatör yetkilisi 
satın aldıkları boya markasının ens-
pektörlerinin uyarılarını dikkate almalı 
ve tersane ile yüzey oran pazarlığı 
yaparken bunlar göz önünde bulun-
durulmalıdır. Gerek boya enspektörleri 
gerekse tersane tarafı, sürekli aynı iş-
lemi yaptıkları için oranlar konusunda 
daha tecrübelidirler. Ancak armatörde, 
boya enspektörünün daha çok boya 
satmak ve tersaneciye daha fazla ka-
zanç sağlamak için raspa yapılacak 
oranları yüksek gösterdikleri şüphesi 
vardır. Bu noktada armatör temsilcisi 
ya da kendisi, düşüncesini kabul ettir-
meli veya ortalama bir optimizasyon 
yoluna gitmelidir.

Anlaşılmış yüzey temizliği ile ilgili, ter-
sane uygulamalarından ortaya çıkan 

kalite problemlerinde ise geri dönüş-
ler zaman ve maliyet açısından kayıp-
lara yol açmaktadır. Yüzeyin ve hava 
koşullarının bir sonraki uygulama için 
uygunluğu, sürekli kontrolleri altında 
bulunması nedeni ile tersanenin yap-
tığı işin kalitesi boya enspektörleri-
ne de fazlası ile bağlıdır. Tersane her 
adımdan önce mutlaka boya enspek-
törlerinden onay almaktadır. 

Dış yüzey hazırlığı yapmak için genel-
likle yaz ayları daha uygun görünse de 
ülkemizde kış aylarında da gerekli uy-
gulama koşulları sağlanabilmektedir. 
Tabi ki, yağışlar zaman zaman prog-
ramlarda aksamalara sebep olmakta-
dır. Ancak havuzlama periyodu gelen 
geminin, havuza girdiğinde boya uy-
gulamasını da 1-2 gün gecikme ile de 
olsa yapması son derece doğaldır.

Özellikle iyi navlun dönemlerinde 
armatörler bir an evvel havuzdan 
çıkmak istemektedir. Böylece hem 
hızlıca navluna dönerler hem de ha-
vuzda az para harcarlar. Tersane de  
hemen bir sonraki gemiyi havuzlar, 
o da para kazanır. Öte yandan ha-
vuzda yeterli sürede kalınmazsa bir 
sonraki havuza kadar pahalı tamir-
ler gerekebilir. Bu hususlar dikkate 
alındığında havuzlama maliyetleri ve 
süreleri belirlenirken tersane ve ar-
matör sizce nasıl bir optimizasyon 
yapmalıdır? Hangi işlemlerin telafisi 
yoktur, hangileri daha toleranslıdır?

Klas kuralları gereği gemilerin yıllık 
sörvey, ara sörvey ve 5 yıllık sörvey-
lerin de yapması gereken kontroller 
vardır. Bu kontroller sonucu yapılması 
gerekenler belirlenerek ivedi olarak bir 
plan çerçevesinde bu işler gerçekleş-
tirilmelidir. Eksik yapılan ya da şüpheli 
bırakılan işler bir sonraki havuza ka-
dar yapılması elzem bir duruma gelip, 
yüzer vaziyette daha pahalı çözümler 
gerektirebilir. Bu işlerin önem sırasını 
belirlerken şu kalemler ya da bu ka-
lemler diye ayırt etmek pek mümkün 
değildir. 

Gemilerimiz asgari gereksinimler ile 
yapılmakta, her bir ekipmanın ya da 
materyalin seyir güvenliği açısından 
bir işlevi bulunmaktadır. Bu nedenle 
gemiler seyir güvenliğini sağlayacak 
şekilde havuzda ya da tersanede ta-
mir bakımlarını bitirmelidirler. Tole-
rans kaldıran işler personelin konforu 
ile ilgili olan işlerdir ki, bu da çalışan 
memnuniyeti ve armatörün ne kadar 
bunu önemsediği ile ilgili konulardır.

Gelişen teknoloji hem gündelik ya-
şamda hem de sektörümüz açısından 
bize birçok seçenek sunuyor. Bu çerçe-
vede son dönemde havuzlama verim-
liliğini arttırma adına ne gibi teknolo-
jik değişimler\gelişmeler yaşanıyor?

Havuzlamada önemli olan kriterler 
zaman, kalite ve maliyettir. Burada 
önemli olan, bu optimizasyonu ya-
parken maksimum iş güvenliği ile 
çalışmaktır. Havuzda, tamir bakım-
da kullanılan ana ekipmanlar kay-
nak makineleri ve raspa boya ile ilgili 
ekipmanlardır. Bu ekipmanlar ile ilgili 
teknolojik gelişmeler çok hızlı ve de-
ğişken olmamakla birlikte grit raspa-
ya göre uygulamada daha çevreci ve 
ekonomik olan güçlü su jetleri artık 
daha yaygın kullanılmaktadır. Atölye 
ortamında makine bakımları için ge-
rekli makine parkurları ve ekipmanla-
rın ileri düzey teknoloji ile yaygınlaş-
ması, ülkemizde A’dan Z’ye her türlü 
bakım onarımı olanaklı kılmaktadır. 
Bu anlamda gerek yerli gerekse ya-
bancı gemilere verilen hizmet kalitesi-
nin artması ve yelpazenin genişlemesi 
ve gemilerin tüm ihtiyaçlarına cevap 
verilebilmesi bizim açımızdan oldukça 
önemlidir. Teknolojiden asıl beklentim, 
iş güvenliği tedbirleri ile ilgili çalışma 
bölgelerinde erken uyarı sistemleri ya 
da tehlikeli bölgelerde çeşitli dedek-
törler ile alarm sistemlerinin gelişti-
rilerek yaygınlaştırılması olabilir. Her 
zaman dediğimiz ve olması gerektiği 
gibi ‘‘Safety First / Önce Güvenlik ‘‘.
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Armatörün havuzlamadan önceki 
stratejik planlaması sizce nasıl olma-
lıdır? İşletmeciler, bakım onarım işle-
mi için uygun tersaneyi tespit ederken 
hangi kriterleri belirleyici olarak görü-
yorlar veya görmeliler?

İş hayatım boyunca gerek tersane 
ve armatör firmada çalışmış gerek-
se halihazırda tersane acenteliği ve 
alım-satım brokerliği yapan biri olarak 
çok farklı ülkelerden armatör ve işlet-
me firmaları ile çalıştım. Bana göre bu 
konuda en başarılı firmalar Avrupalı 
teknik ekip kullanan Avrupalı büyük 
armatörlerdir. Bununla birlikte teknik 
işletme kadrosunda Hintli, Rus ya da 
Singapurlu personel bulunduran ül-
kelerde gemilerin bakım kalitesi düş-
mektedir. Ancak aşağıdaki hususlar 
özellikle Avrupalı ve büyük armatörler 
tarafından yıllardır uygulanmaktadır. 
Her işletmenin temel amacı hayatta 
kalmaktır. Dolayısıyla işletmeler eğer 
mümkünse her yılın eylül ya da ekim 
aylarında (işletmenin dinamiklerine 
göre bu değişebilir) bir sonraki seneye 
ait havuzlama ve tamir gereksinimleri 
birkaç toplantı dahilinde değerlendi-
rilmeli ve bu konudaki hedefler belir-
lenmelidir.

Bu toplantıda temel olarak aşağıdaki 
hususlar değerlendirilir;

  Filodaki her geminin güvenilirliği, 
bakımlı yaşam ömrü ve ikinci el değe-
rini arttırıcı gereksinim ve faaliyetlerin 
değerlendirilmesi ve planlanması

  Bu faaliyetlerden maksimum geri 
dönüşün değerlendirilmesi

  Yapılacak havuz ve tamirlere ait 
tahmini bütçe gereksinimi ve onay-
lanması

  Muhtemel havuz tarihleri ve tersane 
bölgelerinin belirlenmesi

  Alternatif senaryoların değerlen-
dirilmesi (aynı ya da yakın tarihlerde 
havuzlama, hatlar arası gemilerin yer 
değiştirmesi vs.)

  Havuz yönetimi süreci ile ilgili he-
deflerin belirlenmesi

  Yukarıdakiler doğrultusunda havuz 
yönetimi sürecinin planlanması ve bu 
süreçten sorumlu ekibin atanması.

Bu sürece paydaşları; yani gemi sahi-
bi, kiracı, operatör, mürettebat, banka 
ya da finans kuruluşları, gerektiğin-
de klas kuruluşu ve diğer düzenle-
yici organları, tersane ya da tersane 
acenteleri (alternatifler belli ise) kat-
mak doğru olacaktır. Sürecin başarısı 
açısından bu paydaşların maksimum 
katkısı gereklidir. Özellikle klas kuru-
luşları ve tersane acentelerinin konu-
ya erken dahli büyük avantajdır. Her ne 
kadar bazı çevrelerde etkisi göz ardı 
edilse de doğru şekilde çalışan tersa-
ne acentelerinin faydası yüksektir. Filo 
anlaşmalarının çoğu acentelerin dahil 
olduğu işlerde olmaktadır. Vurgulan-
ması gereken bir husus da tersanele-
rin acente kanalıyla gelen başvuruları 
acentenin kimliğine göre farklı olarak 
dikkate almasıdır ve bu nedenle doğru 
acente seçimi de önemlidir.

Tersane planları yıllık olarak yapıldı-
ğından kiralama departmanlarından 
alınan bilgiler dahilinde her bir gemi-
nin havuz tarihleri ve muhtemel tersa-
ne bölgeleri belirlenmelidir. Bazı du-
rumlarda daha iyi fiyat alma, tedarik 
avantajı ve garanti dahilindeki teknik 
servis ve diğer uzmanların daha

verimli kullanılması açısından; iki ya 
da daha fazla gemiyi aynı tersane-
de aynı anda ya da yakın tarihlerde 
havuzlamak armatöre ait teknik de-
partmanın yeterli ekibe sahip olması 
halinde faydalı olabilir. Hatlar arası 
gemilerin değişimi de değerlendirile-
cek alternatifler arasındadır.

Gemi, bakım onarım için havuza alın-
madan önce armatörün tersaneye 
vermesi gereken iş listesi neleri kap-
samalıdır ve yapılması gereken başlı-
ca işlemler sizce nelerdir?

Belirlenen hedefler kapsamında ge-
niş bir şartname hazırlanır ve bir plan 
dahilinde idaresi için ön hazırlık baş-
latılır. Bu sayede hedeflenen tersane 
süresi dahilinde planlanmayan harca-
maların önlenmesi ve yüksek kalitenin 
sağlanması amaçlanır

Şartnamenin hazırlanmasında;

  Geçmiş şartnameler ve kardeş ge-
milere ait projeler

  Gemiden alınan bilgiler, kayıtlar, ra-
porlar, onarım gereksinimleri ve iş lis-
teleri

  Gerçekleştirilecek 5 yıllık ya da ara 
sörvey dahilindeki gereksinimler

  Durum değerlendirmesi (Condition 
Assessments),

   Yeni regülasyonlar

  Geçmiş döneme ait şirket içi veya 
dışındaki en iyi uygulamalar esas 
alınır

Yaklaşık 25 yıldır sektörde çeşitli üst düzey pozisyonlarda yer alan Osman Kaya Turan, İs-
tanbul Kabataş Erkek Lisesi mezunu ve İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisi 
olup, İ.T.Ü. Endüstri ve İşletme bölümlerinden aldığı derslerle Yüksek Mühendis unvanı al-
mıştır. Halihazırda tersane tamir acenteliği, yeni İnşa-gemi alım-satım brokerliği ve yönetim 
danışmanlık hizmetleri hususlarında OKT Denizcilik bünyesinde Genel Müdür olarak görev 
yapmaktadır. İngilizce bilen Turan, evli ve bir çocuk babasıdır.

OSMAN KAYA TURAN
OKT Denizcilik-Genel Müdür 
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Şartname hazırlığında yazılımlardan 
da yararlanılmakta olup, bunların iş-
letmenin kendi öz yapısına uygun ol-
ması, aksi takdirde başarıdan ziyade 
başarısızlık sağlayacağı unutulma-
malıdır. Her işletmenin kendine özgü 
bir tersane şartname formatı olma-
sında fayda vardır. Hazırlık aşama-
sında teknik ekibin (imkân varsa ha-
vuzdan yaklaşık 4-6 ay önce) gemiyi 
ziyareti ve iyice tanıması çok faydalı 
olacak, başarılı şartname hazırlanma-
sına katkıda bulunacaktır. Birçok soru 
yerinde cevaplanacak, havuz işleri in-
celenerek teyit edilecek, yedek parça 
siparişleri gözden geçirilecek ve mü-
rettebatın havuz öncesi hazırlığı ge-
rektiği gibi yaparak zaman\maliyetten 
tasarruf yapılması sağlanacaktır.

Gemi havuzlamalarının en önemli 
unsurunun geminin en kısa sürede 
ticaret hattına geri döndürülmesi ol-
duğu bilinmekte. Bu kapsamda gemi, 
bakım onarım işlemi için havuza alı-
nırken tersane tarafından yapılması 
gereken öncelikli işlemler nelerdir?

Bir tersane açısından başarıda en 
önemli kriter; armatör firma tarafın-
dan detaylı hazırlanmış bir iş listesi 
önem arz etmektedir. Aksi takdirde 
tersanenin esasen yapabileceği çok 
da öncelikli işlem bu doğrultuda ar-
matöre nazikçe baskı uygulamak dı-
şında maalesef bulunmamaktadır. İş 
listesinin hazırlanmasında aşağıdaki 
detaylara dikkat edilmesi esasen ter-
saneden çok armatör firmaya fayda 
sağlayacaktır;

  Yapılacak işle ilgili mümkün merte-
be çok detay verilmesi

  Ekipmana ait detaylar

  Gereksinimlerin özellikle 
vurgulanması

  Sarf malzemeleri ve verilecek servi-
se ait diğer detaylar

Mümkünse gemi gelişinden bir ya da 
iki gün önce tersaneye gidilerek tesis-
ler dolaşılmalı ve belirlenecek zaman-
da açılış toplantısı yapılmalıdır.

Açılış toplantısında, armatör ve tersa-
ne şartname ve iş planı üzerinde ge-
minin tamirinin en ideal zaman, kalite 
ve maliyette tamamlanması için kar-
şılıklı sorumlulukları konuşarak pay-
laşmalıdır. Her iki grup, üzerine düşe-
ni yerine getirmek için azami gayreti 
göstermelidir. 

Bu dönemde armatör firmaya ait satın 
alma departmanına da büyük görevler 
düşmektedir.

Söz konusu toplantıda gerek duyul-
ması halinde ayrıca tersaneye ait gü-
venlik prosedürleri, yedekler, tedarik-
çiler ve servis ekiplerine ait hususlar, 
mürettebat değişimi, gemide yapıla-
cak günlük toplantıların zamanı, klas-
la ilgili hususlar vs. de görüşülür.

Sıklıkla karşılaşılan bir durum da ter-
sanede işler yürüdüğü esnada klas ile 
armatör arasındaki anlaşmazlık veya 
koordinasyon eksiklikleri yüzünden 
hem tersaneyi zora sokan hem de ge-
minin teslimini geciktiren sıkıntıların 
çıkması. Burada ne gibi problemler 
yaşanmaktadır, bununla bağlantılı 
olarak da klas ve armatörün geciken 
kararlarının tersaneye yansıyan olum-
suz etkileri sizce nelerdir?

Esasen ilk maddede de belirttiğim 
üzere gerek klas gerekse tersane ar-
matör tarafından havuzlama sürecine 
mümkün olan en erken zamanda ka-
tılmalıdır. Aksi takdirde bu durumdan 
en çok zarar gören genelde ilk olarak 

armatör, ardından da tersanedir. Ter-
sanelerin bu durumda yaşadıkları en 
önemli sıkıntı diğer hizmet verilen 
gemilere bağlı olarak gecikmelerin 
yaşanması ve verilen sözlerin tutu-
lamaması şeklinde olmaktadır. Bu da 
tersaneye zaman ve maliyet açısından 
ve itibar olarak kötü yansımaktadır.

Gemi havuzlamada önemli bakımlar-
dan olan karina temizliği ve buna bağ-
lı olarak boyama işlemlerinde zaman 
zaman hataların yapıldığı belirtiliyor. 
Bu kapsamda gemi boyama işleminin 
doğru ve kaliteli bir şekilde gerçek-
leştirilmesi için teknenin dış kabuğu 
boyaya nasıl hazır hale getirilir, bu 
işlem için sizce uygun şartlar, zaman, 
dönem vs. nelerdir?

Bu tür hususlar boya firmalarının daha 
fazla uzmanlık alanı olduğu için görüş 
belirtmemem doğru olabilir. Çok ağır 
koşullar haricinde mevsimsel boya ve 
uygulamalarının seçimi ile yüzey ha-
zırlama ve boya işleminin boya sör-
veyörü eşliğinde gerçekleştirilmesi 
önemlidir. Döneme bağlı olarak mev-
simsel etkilerin az olduğu bölgelerin 
seçilmesi de riski azaltacaktır.
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Özellikle iyi navlun dönemlerinde ar-
matörler bir an evvel havuzdan çık-
mak istemektedir. Böylece hem hızlı-
ca navluna dönerler hem de havuzda 
az para harcarlar. Tersane de hemen 
bir sonraki gemiyi havuzlar, o da para 
kazanır. Öte yandan havuzda yeterli 
sürede kalınmazsa bir sonraki havuza 
kadar pahalı tamirler gerekebilir. Bu 
hususlar dikkate alındığında havuz-
lama maliyetleri ve süreleri belirlenir-
ken tersane ve armatör sizce nasıl bir 
optimizasyon yapmalıdır? Hangi iş-
lemlerin telafisi yoktur, hangileri daha 
toleranslıdır?

Kötü yürütülen bir havuzlama ve ter-
sane süreci ve sonrasında aşağıdaki 
hususlara yol açmaktadır;

    Tersane sürecinde; 

  Gereken zaman ve harcamaların 
artması önemli kusurların tanımla-
namaması ve düzeltilememesine yol 
açar

  Tersane dönemi sonrasında ise;

 Teknede korozyon ve ileriye daha 
maliyetli olacak onarımlar

  Liman Devleti ve Bayrak denetleme-
lerinde yetersizlikler

  Kiradan düşme

Kısaca iyi yönetilen bir havuz süreci, 
geminin ikinci el değerini arttırıp ma-
liyetleri düşürürken, kötü yönetilen bir 
havuz planlaması ise hem maliyeti 
arttırır hem de geminin ikinci el de-
ğerini düşürür. Bu da geminin kiradan 
düşmesine de sebep olur. Bütçeyi dü-
şürmek için ihmal edilen işler geminin 
ilerleyen yaşlarında daha büyük mali-
yetlere ve sorunlara sebep olmaktadır. 
İlk maddede dikkat çektiğim hedefle-
rin belirlenmesinde yukarıdaki husus-
lar esas alınmalıdır. Konuya tersane 
açısından bakıldığında ise hedefleri 
belli olan armatöre hizmet vermek ve 
destek olmak kolayca mümkündür. 

Aksi takdirde maalesef tersanenin 
yapabileceği çok fazla bir şey kalma-
maktadır.

Gelişen teknoloji hem gündelik ya-
şamda hem de sektörümüz açısından 
bize birçok seçenek sunuyor. Bu çer-
çevede son dönemde havuzlama ve-
rimliliğini arttırma adına ne gibi tekno-
lojik değişimler/gelişmeler yaşanıyor?

Tersaneyi ele alırken bir ağır sanayi ve 
temelinde işçiliğe dayalı bir sektörden 
bahsediyoruz. Kullanılan ekipman-
larda teknolojik bazı gelişmeler olsa 
da özellikle tamirde bu teknolojileri 
kısa zamanda yapılan işlere entegre 
edebilmek maalesef zor gözüküyor. 
Tamir, bir hizmet sektörüdür ve in-
sana dayalıdır. Her ne kadar boya ve 
ekipmanlarda gelişmeler yaşansa da 
verimlilik artışı insan kalitesinin arttı-
rılmasına, düzgün planlama ve yöne-
time bağlıdır.
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Gemi Havuzlamada Risk 
ve Maliyet Analizi

Murat Bakal
Marmara Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi - Teknik Müdür

Gemilerin su altında kalan dümen, 
pervane gibi kısımlarında yapılması 
gereken tamir işlemlerini gerçekleşti-
rebilmek için gemilerin yüzen havuz-
ların içine alınarak “Takarya” adı veri-
len düzeneklerin üzerine oturtulması 
ile tamir edilmesi ve kuruya çıkarılma-
sı işlemine gemi havuzlamak denir. 
Gemiler havuza alındığında bakım-o-
narım işlemlerine vakit kaybetmeden 
başlanır. Armatör açısından zaman 
kaybı yaşanması hiçbir zaman isten-
mez keza armatör her gün için tersa-
neye büyük miktarda ücret ödemekte 
ve gemi bakım esnasında ticari bir fa-
aliyette bulunamadığı için mali açıdan 
da olumsuz olarak etkilenmektedir. 

Tersanede yapılan başlıca bakım-o-
narım işlemleri aşağıdaki gibi sırala-
nabilir; 

  Geminin kuru havuza/yüzer havuza 
alınması,

  Gemi yüzeyinin pas vb. maddeler-
den arındırılması için su ve kum ras-
pası, temizleme, tatlı su ile yıkama,

  Astar ve boya vurulması işlemleri,

  Pervane, dümen sisteminin bakımı,

  Ana makine ve yardımcı makineler-
de genel bakım işlemleri,

  Sac değişimi.

Risklerin belirlenmesi

Geminin bakım-onarım için havuza 
alınmadan önce mutlaka yapılması 
gereken önemli bazı kontroller var-
dır. Havuza alınmada, havuzda ve 

havuzdan çıkartma esnasında belir-
lenmesi gereken riskler ve dikkat edil-
mesi gereken konular aşağıdaki şekil-
de sıralanabilir; 

  Takaryaların geminin zayıf alanları-
na denk gelmesi,
  Gemi ana makinesinde yanlış takar-

ya planından dolayı krank şaftında bel 
verme sapmaları,
   Geminin römorkörler yardımı ile 

havuz içerisine çekilirken kontrolden 
çıkması,
  Halatların gemiden havuza verilme-

si veya havuzdan çıkarken alınması 
esnasında çalışanların güvenli alanla-
rın dışına çıkması,
  Havuza alma işlemi esnasında gemi 

personelinin dikkatsizliği,
 Havuza alma operasyonu sırasında 

gerek gemi personelinin gerekse ha-
vuz personelinin iletişimindeki bozuk-
luk veya yetersizlik.

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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Alınması gereken tedbirler

 Öncelikle gemi havuzlama iş-
leminden önce gemiden havuz-
lama planı alınmalı ve ona en 
uygun pozisyonda takaryalar dik-
katlice ve özenle hazırlanmalı,

  Havuz operasyonda görevli perso-
nel gerekli eğitim ve yeterliliğe sahip 
kişilerden seçilmiş olmalı,

 Havuzlama işlemindeki personel 
takım çalışmasına uygun kişilerden 
oluşturulmalı ve aralarında iyi iletişim 
sağlanmalı,

  Havuza girmeden gemi ana maki-
nesinden krank şaft sapma ölçüleri 
alınmalı.

Tersane ve havuz periyodunda 
armatör firmasının yapması 
gereken işler

  İstenilen tarihlere uygun tersaneleri 
belirlemek,

  Tersanenin en iyi teklifini vermesini 
sağlamak,

  Tersaneyle birlikte iş akış şeması 
oluşturup bakım-onarım sürecinin 
plana uygun yürütülmesini sağlamak. 

Tersanenin bakım onarım 
sürecinde yapması gerekenler

 Tersane organizasyonun armatör 
gereksinimlerini karşılamasını sağla-
mak,

  Tamir süresince iş takibi ve kontro-
lü yaparak süreci armatör yetkilisine 
günlük olarak raporlamak,

  Ekstra işlerde tersane fiyat politika-
sında belirleyici olup müşteri memnu-
niyetini daim kılmak,

 Tersane raporu hazırlayarak, tamir 
sürecinden memnun şekilde ayrılma-
larını sağlamak.  

Gemi Bakım Onarım Maliyet 
Analizi  

Maliyet Tahmini 

Kullanılan gerçekçi veriler ile hesap-
lamalar yaparak, karşılaştırmalar ve 
tecrübelerimizin yardımı ile bir şeyin 
değerini belirlemeyi kısaca ‘tahmin 
etmek’ olarak tanımlayabiliriz

Toplam maliyet, iş gücü ve malzeme 
değerlerini içermektedir ama top-
lam maliyet tahmininin her zaman 
en büyük payını iş gücü oluştura-
caktır. Malzeme maliyetinin tahmi-
nini, gerekli malzeme listesi ve iş 
planı ortaya çıktıktan sonra yap-
mak çok zor olmayacaktır ama yine 
de sektörümüzün doğası gereği 
her zaman ekstra işlerin çıkabile-
ceğini de unutmamak gerekiyor.
Şirket yetkilileri elindeki verileri doğru 
değerlendirebilmesi için birçok çalış-
mayı gözden geçirmeli ve üzerinde in-
celemeler yapmalıdır. Tahmin yürüten 
kişi elindeki mesleki bilgilerini uygun 
metotlar ile işleyip tecrübelerine da-
yanarak en doğru tahmine ulaşacak-
tır. İyi bir analiz sunumu için elimizdeki 
bilgi ve verileri kısa zamanda organi-
ze etmeli, düzenlemesini müteakiben 
endeksledikten sonra tablo, şema 
ve grafikler haline getirebilmelidir.

Gemi Bakım-Onarım fatura 
maliyet kalemleri 

Farklı ülke ve tersanelerde bakım-o-
narıma alınan gemilerde yapılan 
işlemler farklılık göstermekle bera-
ber, büyük oranda ana başlıklar aynı 
olmaktadır. Genellikle bir geminin 
tersaneye ve havuza alınmasın-
da maliyet kalemlerinden en büyük 

yüzdeyi raspa ve boya kalemleri tut-
maktadır. Daha sonra tank, kargo 
alanı, yaşam mahalli, havuzlama, sac 
işçiliği ve ana makine bakım ona-
rım kalemleri ile birlikte dümen ba-
kım-onarım işlemleri gelmektedir.

Gemi Bakım-Onarım maliyetini 
etkileyen faktörler

Gemi bakm-onarım maliyetinin; ge-
minin yaşına, o günkü petrol fiyatına, 
Baltık Kuru yük Endeksi’ne (BDI), ba-
kım onarım tersanesinin bulunduğu 
ülkenin kişi başına düşen milli geliri-
ne, ülkelerin tarifeli (liner) taşımacılık 
hatlarına yakınlığını belirten “Bağla-
nabilirlik” (Connectivity) özelliklerine 
bağlı olduğu kabul edilmiştir. 

Gemi yaşı;

Geminin yaşı tutar üzerinde önemli 
bir etkendir. Gemi ne kadar yaşlı ise 
bakım-onarım sırasında yapılacak iş-
lerin yükü ve fatura tutarı yükselmek-
tedir. Gemi yaşı yükseldikçe fatura tu-
tarının da yükselmesi beklenmektedir. 

Petrol fiyatı;

Petrol bir enerji çeşidi olduğundan 
dolaylı olarak bakım onarım maliyet-
leri üzerinde bir etkisinin olduğu 
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düşünülmektedir. Petrol fiyatı yük-
seldikçe bakım-onarım maliyetlerinin 
yükselmesi beklenmektedir. 

Baltık kuru yük endeksi (BDI);

Baltık Kuru yük Endeksi birçok de-
ğişkene bağlıdır. Dünya ticaret hac-
mi yükseldikçe taşınan yük sayısı 
yükselmekte ve bu yükleri taşıyacak 
gemi arzında aynı miktarda bir ar-
tış olmadıkça navlunlar yükselmek-
tedir. BDI’nın yüksek olması nav-
lunların yüksek olduğu anlamına 
gelmektedir. Yük sahipleri yüklerini 
taşıtmak için yüksek navlun öde-
mektedirler. Gemi arzı bir süreç ge-
rektirmektedir. Bu yüzden navlunlar 
yüksekken gemi arzı sağlayıp navlun 
düşürmek hemen mümkün olama-
maktadır. Navlunlar zaman içinde 
bir döngü şeklinde hareket etmekte-
dir. Armatörler navlunlar yüksekken

gemilerini hiç boş kalmadan çalış-
tırmak isterler, zaman onlar için çok 
önemlidir. Navlunların yüksek olduğu 
dönemde gemisini bakım-onarıma 
gönderen bir armatörün önceliği en 
kısa sürede gemisini tersaneden tes-
lim almaktır. Fatura maliyetinin önemi 
ikinci plandadır. Bu yüzden BDI yük-
seldikçe fatura tutarının yükselmesi 
beklenmektedir.   

Kişi başına düşen milli gelir;

Bakım onarım tersanesinin bulun-
duğu ülkenin kişi başına düşen milli 
geliri, bakım onarım maliyeti üzerin-
de büyük bir etkendir. İşçilik maliyet 
kalemi bir tersanedeki en önemli ka-
lemlerden bir tanesidir. Gelişmiş ülke 
tersanelerinde, tersane maliyetinin 
yüzde otuzlarına kadar olan işçilik  
maliyetleri az gelişmiş ülke tersane 
lerinde yüzde onlar mertebesindedir.

Bakım-onarım tersanesinin bulundu-
ğu ülkenin kişi başı milli geliri ne ka-
dar yüksek ise bakım-onarım tutarının 
o derece yükselmesi beklenmektedir. 

Tarifeli taşımacılık hattına yakınlık;

Tarifeli taşımacılık hatlarına çok yakın 
olan (konteyner taşımacılık hatlarına 
yakın) ülkeler için bu değer (Conne-
ctivity) yüksektir. Bu nedenle tarifeli 
taşımacılık hatları üzerinde olan ülke-
lerde gemi bakım-onarım ücretlerinin 
daha düşük olması beklenmektedir.

Görüldüğü üzere bir geminin tersane 
ve havuz periyodu son derece önemli 
bir konu olup, iyi bir analiz ve plan-
lama ile değerlendirilmediği sürece 
maliyetleri oldukça yükselten bir olgu 
haline dönüşecektir. Bu nedenle bu 
süreç, teknik departmanlar tarafından 
titizlik ile ele alınmalıdır.
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Gemi Havuzlama Operasyonlarında 
Boya Uygulamaları

Teknik föylerde belirtilen ortam ko-
şulları gerekliliklerine aykırı durum-
larda  (yüksek bağıl nem , yüzeyde 
çiğlenme riski ) yapılan boya uygu-
lamaları;  boyanın performansı üze-
rinde negatif yönde etki etmektedir.

Yüzey hazırlığı kalitesi ve hava şart-
ları kontrol edildikten sonra boya 
uygulama sürecine geçilir. Boya uy-
gulamaları teknik boya planı ve ürün 
teknik föylerinde belirtilen yaş ve 
kuru film kalınlıklarına göre yapıl-
maktadır. Dizayn edilmiş kalınlıklar-
dan daha düşük uygulanmış astar 
boya erken korozyon oluşumuna; 
düşük kalınlıkta uygulanmış antifou-
ling boya ise erken eriyip  su altında 
kirlenmelere sebebiyet verecektir.

SeaForce M ve Seamate M serileri 
gemi havuzlama operasyonlarında 
kirlenmeye karşı maksimum koru-
ma sağlayarak, gemilerin servis pe-
riyotları arasında maksimum per-
formansı almayı sağlayacak SPC 
(self-polishing coating) ürünlerdir.

Gemi havuzlama operasyonların-
da bütün sürecin profesyonel teknik 
ekip ile takip edilmesi gerekmektedir. 
Uluslararası organizasyonların ser-
tifikalarına sahip, global projelerde 
tecrübe edinmiş teknik enspektör-
ler gemi havuzlama operasyonla-
rının doğru yapılmasını sağlayarak 
olası gecikmelerin önüne geçer. 

Gemilerin verimliliğini etkileyen en 
önemli etkenlerden bir tanesi su 
altı kirlenmeleridir. Su altı alanlar-
daki kirlenmeyi engellemek ve ge-
milerdeki yakıt verimliliğini arttır-
mak amacıyla ‘Antifouling Boya’ 
uygulaması yapılmaktadır. Anti-
fouling boya teknolojileri gemilerin 
su altında kalan kısımlarında deniz 
canlılarının oluşumunu  engeller. 

Günümüzde boya, yüzey hazırlığı ve 
boya uygulamaları gemi havuzlama 
bütçesi içerisinde önemli yer tutmak-
tadır. Gemi yüzeyine yapılacak olan 
boya işleminden maksimum perfor-
mansın ve korumanın sağlanabilmesi 
için iki konuya özen gösterilmesi ge-
rekmektedir. Bunlardan ilki ;  uygula-
nacak boya sisteminin geminin seyir 
parametrelerine ve beklentilerine uy-
gun olarak dizayn edilmesidir. Diğer 
önemli nokta ise ; tüm boya uygulama-
ları doğru koşullar altında  yetkin kişi-
ler tarafından yapılmalı ve profesyo-
nel teknik ekip kontrolünde olmalıdır.

Boya uygulamaları sürecinde 
beklenen boya performansına 
etki edecek en önemli etkenler;

Uygulama yapılacak olan boyanın 
teknik föyünde belirtilen yüzey ha-
zırlığı ve uygulama standartlarına 
uyulması bu etkenlerin başında ge-
lir. Kaliteli yapılmış yüzey hazırlığı 

boyanın yüzeye sağlam yapışma-
sını sağlar ve ileride muhtemel ya-
şanabilecek boya kusurlarını önler. 

Gemilerin havuzlama operasyo-
nu sürecinde gemi kuruya çıktık-
tan sonra yüksek basınçlı tatlı su 
ile yıkama yapılır.  Bunun yapılma-
sındaki amaç gemi yüzeyine yapış-
mış olan deniz canlılarını ve deniz 
tuzunun yüzeyden arındırılmasıdır. 
Bu aşamada yüzeyde bulunan boya 
filminin üzerindeki diğer kontami-
nasyonlar da yüzeyden alınmış olur.

Yıkamadan sonraki aşama raspa ya da 
su jeti ile yüzey hazırlığıdır. Bu kısım-
da amaç mekanik darbe sonucunda 
meydana gelen korozyon oluşumlarını 
ve yüksek basınçlı yıkama sonrasında 
yüzeyde kalan deniz canlılarını veya 
mevcut bulunan boya kusurlarından 
yüzeyi arındırmaktır. Yüzey hazırlı-
ğının kalitesi ile  uygulanan boyadan 
alınacak performans doğru orantılıdır. 

Boya uygulamalarından performans 
alınabilmesi için ortam koşullarının 
ürün teknik föylerinde belirtilen pa-
rametler ile uygun olması gerekir. Bu 
bağlamda yüzey temizliği, çiğlenme 
noktası, havadaki bağıl nem, yüzey ve 
hava sıcaklıkları profesyonel teknik 
servis ekipleri tarafından, akredite ku-
rumlarca sertifikalandırılmış ekipman-
lar vasıtası ile uluslararası standartlar 
takip edilerek  kontrol edilmektedir. 

KÖŞE

ALİ GÖÇ
Deniz Boyaları Teknik Servis Müdürü

2006 yılında Jotun Deniz Boyaları’nda teknik enspektör 
olarak göreve başlamıştır. 2016 yılından günümüze, 
Jotun Türkiye Deniz Boyaları Teknik Servis Müdürü 
olarak görevini sürdürmektedir.
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Denizlerin insanoğlu ile tanışması mi-
lattan öncesine dayanmaktadır. Yer-
yüzünün  yüzde 70’inin sular ile kaplı 
olduğu ve bu oranın  yüzde 90’nın 
okyanuslar ve taşımadan ticarete tür-
lü amaçlar ile denizciler tarafından 
kullanılması denizlerin ve tabiatının 
bilinmesini zorunlu hale getirmiştir.

Aslında dünya denizcilik tarihi belge-
leri, günümüze gelen eşsiz bir arşivin 
değerli parçalarını oluşturmaktadır. 
Bu belgeler konu edildiğinde akla ilk 
geleni şüphesiz deniz haritalardır. 
Çeşitli amaçlar ile yapılan harita-
lar sadece yol göstermez üretildiği 
zamanın tarihsel ve coğrafik özel-
liklerini içeren belge niteliğindedir. 
Kabaca harita veya haritalama faali-
yeti, yeryüzü için mevcut tüm detay-
ları düzlem üzerine ulusal ve ulus-
lararası ortak dile uygun olarak iz 
düşürülmesi olarak nitelendirilir. Gü-
nümüzde teknoloji, sadece 2 boyutlu 
değil 3 boyutlu ölçülebilen tüm detay-
lar ile gösterilebilme imkânına sahiptir. 

Teknolojinin, günümüzde sundukla-
rı düşünülürse, neredeyse 7’den 70’e 
herkesin kullanabildiği akıllı cep tele-
fonları ve tabletler, araçlarda kullanılan 
seyrüsefer kılavuzları (navigasyon ci-
hazları) bir yerlere varmak isterken ve 
adres öğrenmek için ne kadar yardım-
cı olmaktadır. Peki çok eski çağlarda 
bu ihtiyaçlar nasıl giderilmekteydi hiç 
düşündünüz mü? Cevap olarak, o za-
manın bilirkişileri, coğrafyacıları, hari-
tacıları, bilim adamları ve onların gü-
nümüz ölçüm hassasiyetinden uzak 
ölçme aletlerinin ürünü kitap, yazı ve 
haritaları sayesinde verilmekteydi.

Tarih boyunca medeniyetler şekille-
nirken, insanoğlu önce kendini sonra

yaşadığı veya yaşayabileceği coğ-
rafyaları keşfederken kıyı boylarınca 
suya yakın yaşamış ve iktisat bilimi 
konusu olan sonsuz insan ihtiyaçları-
nın giderilmesi amacı ile başlayan ve 
kıtaları bulmak ile şekillenen hareket-
lerinin ilk manevralarını yapmışlardır. 
Bu esnada sürekli kayıt ve yollarını 
kaybetmemek adına izler ile işaretlen-
miş haritalar çizmişlerdir. Aslında kro-
nolojik değerlendirme yapılırsa baş-
langıç her ne kadar kara haritacılığı ile 
başlamış olsa da geç başlayan deniz 
haritacılığı, daha hızlı gelişmiştir. De-
niz taşımacılığı önceleri yemek ihti-
yaçlarını gidermek için başlamışken 
sonrasında keşifler ve kara taşımacı-
lığına göre daha fazla taşıma kapasi-
teleri nedeniyle insanoğlunun ilgisini 
çekmiştir. Önceleri kıyı seyri yaparak 
ilerlenmiş olsa da, açık sulara gidildik-
çe daha fazla bilgi ve yönteme ihtiyaç 
duyulmuştur. İşte bu ihtiyaçlar, deniz 
haritacılığı ile ilgili çalışmaların daha 
hızlı ve kapsamlı olmasını sağlamıştır. 
Yön bulma ve anlık konumlandırma 
teknikleri geliştirilmeye başlanmıştır. 
Bu sayede astronomik detaylar dik-
kate alınarak çalışmalar yapılmıştır. 
O zaman bahse konu ihtiyaçlar ne-
deniyle kullanılan pusula, karalar ve 
denizlerde yön bulmayı ve istikamet 
bilgisini, güneş, ay ve gözlemlenebi-
len yıldızlar aracılığıyla yapılabilmek-
teyken, güneşin doğuş ve batışı; ayın 
doğuş ve batışı özellikle kullanılan 
ölçüm parametrelerindendir. Fakat, 
rüzgarın esmediği rüzgarsız günlerde, 
dünyanın hareketinden ve meteorolo-
jik etkenlerden dolayı güneşin, ayın ve 
yıldızların gözlemlenemediği zaman-
larda olduğundan daha fazla bilgiye 
ve araştırmaya ihtiyaç duyulmuştur. 
Amerikalı tarih bilimci ve araştırma-
cı Daniel J. Boorstin’in Keşifler ve

Buluşlar ismini verdiği yayınında, “Ha-
ritacılık bilimi denizlerde filizlenmiş-
tir” şeklinde açıklamıştır. (Daniel J. 
Boorstin; Keşifler ve Buluşlar,s.146)

Osmanlı ve Türk tarihinde, incelenirse, 
ilk yazılı eserlerden Katip Çelebi’nin 
Tuhfetü’l-Kibâr fî Esfâri’l-Bihâr isimli 
kitabı dikkat çekmektedir. Deniz sa-
vaşları hakkında büyüklere armağan 
anlamına da gelmektedir. Yönetim 
organizasyondan, denizciliğe, tak-
tik ve stratejik bilgilerden coğrafya-
ya birçok konuda bilgi vermektedir.

Nereden Nereye, Kâğıttan 
Elektroniğe; Deniz Haritaları

KÖŞE

Dr. Hasan Bora Usluer 
Galatasaray Üniversitesi

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

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

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

Şekil 1. 
Tuhfetü’l-Kibâr fî Esfâri’l-Bihâr
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Türk araştırmacı, (E). Harita Müh. 
Tümg. Cevat ÜLKEKUL’un kaleminden 
Türk Seyir, Hidrografi ve Oşinografi ça-
lışmalarının 1909 öncesi tarihi isimli 
kitabında bahsettiği üzere, günümüz-
den yaklaşık 2.500 yıl öncesi, M.Ö. 5. 
yy’dan beri denizciler özellikle Akde-
niz ve çevresinde denizcilik yapmakta 
olan denizci uluslardan denizciler, kı-
yısal özellikleri ve kıyı seyri sonucunda 
elde edilen bilgiler ışığında haritaları 
çizerek düzleme indirmişlerdir. (Türk 
Seyir, Hidrografi ve Oşinografi çalış-
malarının 1909 öncesi tarihi, s.3, (E). 
Harita Müh. Tümg. Cevat ÜLKEKUL)

Dünya üzerinde bilinen birçok araştır-
ma ve araştırmacılar dünyayı tanım-
lamada yardımcı olmuşlardır. Çin’e 
doğru 24 yıllık bir yolculukla ulaşan 
ve yolculuklarını kitap haline getiren 
ve son olarak Kubilay Han’ın talebi 
üzerine 21 yıllık gezi ve araştırma ya-
pan Marco Polo, Asya ile Avrupa kıta-
larının arasından bir yol bulmak için 
çalışan Giovanni Caboto, ismi tarihte 
bulunmakla beraber pek dikkat çek-
memiş olsa da o zaman denizcilerin 
çok fırtınaya maruz kalmasından adını 
Fırtına Burnu olarak alan ve yıllar için 
de Ümit Burnu olarak değişen mevkiyi 
keşif eden Bartolomeu Dias, zamanın 
teknolojisi ile Hindistan’ı keşfettiğini 
zannederek ayak basan fakat Ame-
rika kıtasına ayak basan Kristof Ko-
lomb, Hindistan’a ayak basabilen ilk 
Avrupalı araştırmacı Vasco De Gama, 
Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanus’u 
birbirine bağlayan ve daha sonra is-
mini veren Macellan, Avustralya’yı

Şekil 2. Türk Seyir, Hidrografi ve 
Oşinografi çalışmalarının 

1909 öncesi tarihi

Şekil 3.Piri Reis ve 
1513 Dünya Haritası

ve Antarktika’yı keşfeden James 
Cook bilinen araştırmacılardandır.

Fakat dünya üzerinde tanınmışlığı ve 
keşifleri olduğu kadar tarihimiz ve mil-
letimiz için ayrı bir gurur kaynağı olan 
Türk denizcisi, amirali ve bilim adamı 
Pîrî Reis’in yeri çok büyüktür. Muhid-
din Pîrî asıl adıdır. Kitab-ı Bahri ve 
dünya haritaları bulunmaktadır. Ve gü-
nümüz bilinenleri dikkate alınırsa yak-
laşık eşitliği hayret verici yakınlıktadır.

Önce hayvan derilerine işlenen sonra-
sında gelişen teknoloji ile kâğıt hari-
taya işlenen haritalar, dönemin yazılı 
rehber kaynakları olmuşlardır. Deri 
üzerine işleme ile başlayan serüven, 
kâğıt üzerine işleme ile devam etmiş 
ve günümüzde dijital hale gelmiştir. 

Denizci ulusların her biri, öncelikli ola-
rak kendi deniz yetki sahalarının deniz 
araştırmalarını yapıp uygun ürünler 
ile denizcilerin hizmetlerine sunmak-
tadır. Bunun için ortak bir dil kullan-
maları gerekmektedir. Bu gereksinim 
için teknik başkanlığını (E) Tuğamiral 
Mustafa İPTEŞ’in yaptığı Uluslararası 
Hidrografi Örgütü (International Hyd-
rography Organisation) ismi verilen 
kurum çalışmaktadır. Deniz araştır-
malarında dikkati çeken ve tamamen 
bilinmediği görünen bazı kavramlar 
bulunmaktadır. Bu kavramlar; hidrog-
rafi, oşinografi, akustik deniz araş-
tırmalar, meteoroloji gibi pek çoktur. 

Hidrografi; kaba bir tabir ile su bilimi-
dir. Denizlerin derinliği, akıntı durumu, 
deniz ile ilgili detayları belirten kav-
ram olarak karşımıza çıkmaktadır.

Oşinografi; genel bir tabir ile okyanus 
bilimidir. Denizin fiziksel ve kimyasal 
özelliklerini incelemektedir. Fiziksel, 
Kimyasal, dinamik gibi çeşitleri bu-
lunmaktadır. 

Akustik deniz araştırmaları ise, deniz 
bilimlerinin ses ve akustik ölçme pa-
rametreleri dikkate alınarak icra edil-
mesine denmektedir. 

Kartografya, karada ve denizde ölçül-
müş tüm detayların düzlem üzerine 
yerleştirilmesini sağlayan kısımdır.
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Tüm araştırmalar öncelikle belirlen-
miş ölçekler dahilinde hidrograf ve 
oşinografi ölçümleri ile değerlendirilir. 
Eski ve bilinen ismi Mesaha’dır. Eski 
dilde saha ölçümü anlamına gelmek-
tedir. Ölçülen sahalar birleştirilerek 
deniz detayları, kartografik işlemler 
ile kara ve deniz detayları eklenerek 
uygun datum ve projeksiyon ile 2 ve 3 
boyutlu hale getirilirler. 

Datum: herhangi bir noktanın yatay 
ve düşey konumunu tanımlamak için 
başlangıç alınan referans yüzeyi aynı 
zamanda yeryüzünün şeklini ve boyu-
tunu tanımlayan bir referans sistemi-
dir.

Projeksiyon: fiziksel yeryüzünün ge-
ometrik bir yüzey üzerine iz düşürül-
mesidir.

Küresel konumlandırma sistemi; yer-
yüzü üzerinde mevkiinin sayısal de-
ğerinin uydusal olarak bulunmasını 
sağlayan sistemlere denmektedir. 
GPS (ABD kaynaklı), GLONASS (Rus-
ya Federasyonu Kaynaklı), GALILEO 
(Avrupa Kaynaklı), COMPASS/BEIDOU 
(Çin Halk Cumhuriyeti Kaynaklı) bili-
nen sistemlerdir. 

Uydular ile ölçmelerin hassaslığı çok 
büyük seviyelerdedir. Tabi gerçek za-
manlı ölçmeler ve anlık bildirimleri 
seyr-ü seferde çok işe yaramaktadır. 
Gemilerde gerçek zamanlı kullanılabi-
lirken elektronik seyirin vazgeçilmez 
unsuru elektronik seyir haritası ESH 
(ENC-Electronic Navigation Chart) 

üzerinde geminin nerede olduğunu 
gösterebilmektedir. Aynı zamanda 
harita üzerinde ölçülebilen noktadan 
çizgiye, fotoğraftan videoya kadar her 
detay ile ilgili üretici hidrografi dairesi 
tarafından üretim standartlarına uy-
gun hizmet sağlamaktadır. 

Son olarak, geçmişten günümüze 
haritacılık bilimi özellikle denizcilikte 
ilerleme kaydetmiştir. Deri üzerinde 
nakşedilmesi ile başlanan haritacılı-
ğın, kâğıt üzerine ve daha sonra ge-
lişen teknoloji sonucunda elektronik 
olarak hizmet vermesi akıldan şu so-
ruyu geçirmeden edilememesine ne-
den oluyor, ‘’Nereden, nereye?’’

Şekil1.4.Uzaydan uyduların hareketleri

Şekil 5. Kâğıt ve Elektronik harita kıyaslaması (SHODB internet sayfası)
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Sıra dışılıktır denizci olmak.

Karşılaştırdığınız zaman en sıra dışı 
meslektir denizcilik mesleği diğer 
mesleklere nazaran.

En önemli farkı tam gün çalışır deniz-
ci, her ne kadar çalışma saatleri belir-
lenmiş olsa da. 

24 saat görevdedir bilfiil. 

Ayrıdır evinden, eşinden, çocuğundan 
ve sevdiklerinden. 

Gurbettedir, bilir hasreti, özlemi dibine 
kadar. 

Helaldir aldığı emeğinin bedeli. 

Hani alın teri derler ya, gerçekten ter 
içindedir tulumu, hakisi.

“Bu son kontrat, daha da çıkmam de-
nize” der birçoğu ama iznin 15 gün 
sonrasında fikir değişmeye başlar, 1 
ay dolduğunda kıç üstünde çay içer-
ken bulur kendisini. 

Denizi bırakma hayali bir başka baha-
ra kalmıştır.

Mesela aşçıları merak ederdim ben, 
izinde iken evde yemek yaparlar mı 
diye. 
Genelde mutfağa girmezlermiş, ka-
marotlar da bulaşığa el sürmezlermiş 
izinde iken evde.

Düşünsenize farklı memleketlerden 
gelmiş, farklı kültürlerde, farklı düşün-
celerde, farklı gelenek ve göreneklerde 
bu zamana kadar yaşamış insanları 
bir sac parçasında toplayıp asayiş 
içerisinde yaşamalarını bekliyorsu-
nuz.
 

Tabi ki sorunlar, anlaşmazlıklar çı-
kacak ancak bunun da amirlerin ve 
büyüklerin sağduyulu müdahalesiyle 
bertaraf edilmesi gerekmektedir.

Unutmayalım ki; 

En iyi gemi, yeni (genç) gemi değil, 
“huzurlu” olan gemidir. 

En iyi şirket, yüksek maaş ödeyen de-
ğil, “gününde” maaş ödeyen şirkettir.

En iyi gemiadamı, kısa sureli çalışan-
lar değil, “kontrat bitiren” istikrarlı 
tekrar gittiğinde yeri açık olan gemi 
adamıdır.

En iyi stajyer mesaisi bittiğinde ka-
marasında facebook sayfalarında 

dolaşan değil, köprü üstünde vardiya 
tutanlara kendi isteği ile eşlik edendir.

En iyi aşçı kumanyayı az harcayan 
değil, gemide hiç kimseyi aç bırakma-
yandır.

Özel ve meşakkatli meslektir denizci-
lik.

Annesinin, babasının cenazesine ka-
tılamama riski olan adamdır denizci.

Uzun lafın kısası;

“Saygı duyulası, fedakâr” bir meslek-
tir.

Sağlıkla kalın...Denizde kalın...

Sıra dışı Denizcilik

KÖŞE

Tibet Özay
KOSDER İK Danışmanı ve 

Dernek Müdürü

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

Akar Group’da Personel Müdürlüğü yapan Özay, KOSDER İnsan 
Kaynakları Danışmanı ve Dernek Müdürü olarak çalışma hayatına 

devam etmektedir. Evli ve 2 Kız babasıdır.
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CAN KIYGI
Uzakyol Kaptanı-Deniz Eğitimcisi

Kaptanın Seyir Defterinden...
Güzel bir yaz günü, güneş batma-
ya yüz tutmuştu… Marmara Adası’nı 
geçtikten sonra, Ambarlı Limanı’na 
yanaşma için karşı trafik hattına geç-
tik.  Pilota ETA’mızı verdik. Büyük 
Çekmece Gölü’nü geçmiştik ki, tiz 
bir çığlık duydum, tıpkı bir kız çocu-
ğunun sesine benzeyen ses, sancak 
baş omuzluktan geliyordu. Kaptanlı-
ğını yaptığım bu gemi baştan kasaralı 
tabir edilen yaşam mahalli ve köprü 
üstü baş tarafta olan bir gemiydi. Olay 
tamamına erdiğinde bunun o kişiler 
için ne kadar büyük bir şans olduğunu 
daha iyi anlayacaktık.

O anda köprü üstünde vardiyada ve 
sancak kırlangıçta bulunan 1. zabite 
de aynı sesi duyup duymadığını sor-
duğumda cep telefonu ile konuştuğu-
nu fark ettim. Telefonu hemen kapattı 
ve o da duyduğunu söyledi. Hemen 
etrafı gözlemeye başladığımızda san-
cak baş omuzluğumuza 100 metrede 
2 kişinin bir deniz yatağı üzerinde bize 
el sallayarak bağırmaya devam ettik-
lerini gördük.

Ambarlı liman yaklaşmasında pilot 
mevkiine yaklaşık 5-6 mil mesafedey-
dik. Personel manevra yerlerinde ha-
zırlıklara başlamıştı. Hemen sürat ke-
serek, kazazedelerin bulunduğu tarafa 
dümeni alabandaya basarken, Ambar-
lı pilota da denizde 2 kişinin olduğunu 
mevkileri ile rapor ettik. O an için en 
uygunu buydu. Sahil Güvenlik’e çağrı 
yapsak, gelmelerini beklesek çok geç 
olabilirdi. Kendimiz almaya kalksak 

bordamızın yüksek olması nedeni ile 
filikanın indirilmesi vb. operasyonlar 
çok zaman alabilirdi, bu nedenlerle en 
uygunu pilot botunun almasıydı.

Bu arada güneş batmaya başlamış, 
dönüşün etkisiyle de denizdekilerin 
görüş alanımız dışında kalmaları gibi 
bir durumun da ortaya çıkmaması için 
el telsizinden kıç tarafa can simidinin 
atılması talimatı vermiştim. Çakarlı 
olan bu can simidi tam kazazedelerin 
yakınından geçerken denize atılmıştı.

Fakat birden gözlerime inanamadım, 
çakarlı can simidi bizimle beraber ge-
liyordu. Denizdekileri de bir ara göre-
mez olduk. Kıç üstüne neden can si-
midinin bizimle geldiğini sorduğumda 
bana can simidinin el incesini gemi-
ye bağladıklarını ve bırakmadıklarını 
söylediler. Oysaki denizdekilere dönüş 
esnasında çok fazla yaklaşamamıştık 
bu nedenle can simidinin bırakılması 
büyük önem taşıyordu.

Bu arada pilot botu da olay yerine gel-
meye başladığında, kazazedeleri tek-
rar gördük ve bizden olan kerteriz ve 

mesafelerini bota bildirdik bot hemen 
o mevkiye giderek, bir erkek ve bir ka-
dın iki kişiyi denizden kurtardı. Daha 
sonra bize manevra için gelen pilot 
denizden aldıkları kişilerin sönmüş bir 
deniz yatağı üzerinde boğulmak üzere 
olduklarını söyledi.

Aslında bu iki kişinin yaşayacak ömür-
leri varmış, çünkü akıntının da etkisiy-
le oldukça yoğun olan trafik hattına 
sürüklenecek ve kararan havanın etki-
siyle de kim bilir hangi geminin altında 
seslerini duyuramadan kalacaklardı. 
Kurtulan kişileri daha sonra hiç gör-
medim ama bu kurtarma operasyonu 
özellikle can simidi incesini gemiye 
bağlayan gemici ve vardiyasında cep 
telefonu ile konuştuğundan kazaze-
delerin seslerini ilk anda duyamayan 
1. zabit için acı ve iyi bir tecrübe oldu.

Denizde seyir esnasında türlü sürp-
rizler ile karşılaşan biz denizciler için 
aldığımız eğitimlerin nerede ve ne 
zaman gerekli olacağı hiç belli olmaz 
ama köprü üstü vardiyaları her zaman 
dikkatli olmayı ve çok yönlü düşün-
meyi gerektirir.

KÖŞE

1984-2000 Yılları arasında 5 yılı Gemi Komutanlığı olmak üzere  Deniz 
Kuvvetleri K.lığında görev yapan Can Kaptan, UN RO-RO , İDO ve Kıyı 
Emniyeti Genel Müdürlüğü’nde kaptanlık ve yöneticilik yapmıştır. Halen 
KOSTER A.Ş de Koster Yenileme Projesinde “Proje Müdürü” olarak görev 
yapmaktadır. Ayrıca “Deniz Eğitimcisi” de olan Kaptan Kıygı, Üniversite ve 
Eğitim kurumlarında dersler de vermektedir.
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Ben senden uzakta büyürken, biliyo-
rum senin hayatla mücadelenin deniz 
kadar temiz, deniz kadar güzel, zor ve 
zorlu olduğunu! 

Denizi sevmek, ama dalgalarla sörf 
yapmamak. İlk hedef hayatta kalmak, 
bütün tehlikelerden sakınmak, kural-
lara uymak, uyumlu olmak ve geceleri 
senli benli uyumak… Her zaman yap-
tığın gibi.  Senin olmazsa olmazların-
dandır ailen Baba!

Sen benim savaşçımsın, hayallerim-
sin, yüreğimin en sağlam çarptığı 
anlar seni düşündüğüm zamanlar.  
Düşünsene baba, denizde fırtınanın 
çıkması, dalgaların yavaş yavaş ge-
miyi okşaması, neler yapardın? Sı-
ğınacak bir liman mı yoksa tam yol 
devam mı? Bunları senden dinlemek 
olağanüstü olur! 

Geldiğin zaman bana yaşadığın ma-
ceralarını anlat baba… Büyüme yolun-
da ışığım olur. 

Hiç merak ettin mi deniz altındaki o 
muhteşem hayatı?  Renkli, irili ufaklı 
balıklar.

Küçük balıkların büyüklerin yemi ol-
mamak için korkulu kaçışları. İnsanlı-
ğın deniz altında inci arayışı.

Ve çok merak ettim masallardaki de-
nizkızı gerçek mi Babam… Sen de me-
rak ettin mi?

Belki günlük tutuyorsundur! Jules 
Verne - Deniz Altında Yirmi Bin Fersah 
gibi mesela!

Macera, bilim kurgu ne ararsan var 
bu denizaltında. İşte ben tam da bunu 
söylüyorum Baba!

Nereye gittiğini bilen, hislerine pusu-
ladan çok güvenen kaptanları dinle-
mek, yaşanılan maceraları ve senin 
günlüğünü okumak çok isterdim ve 
bilmek isterdim neden sevdiğini deni-
zi? Merak ediyorum Babam!

Aslında yokluğunda annem ve ben 
üzülüyoruz. Ancak sen işine adapte 
olmak zorundasın, en iyisini yapmalı, 
arkadaşlarınla uyumlu olmalı kendini 
tehlikelerden korumalısın babam. Se-
nin işin hepimizden daha zor. En zor 
anlarında, içini çekerek seyrettiğin de-
niz anlatabilse yaşadıklarını!

Sevmeden olmaz babam bu meslek, 
uzun yıllar beklemek, en güzel anları 
yaşayamadan geçirmek, çocukların 
büyüdüğüne şahit olamamak, sevme-
yen insanın yapabileceği bir iş değil. 
Genellikle de babadan oğula devredi-
len bir sevgi gibi denizcilik. 

Bütün Ailelere çok sabırlı, sevgi dolu, 
bol paylaşımlı günler diliyorum.

Baba bana 
denizi anlatır mısın? 

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 ve 
Dernek Müdürü Tibet Özay ile evli olup 1 kız annesidir.
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Deniz Kirliliği ve Çözüm Önerileri
Deniz kirliliği, geçmişten günümüze coğrafyaların en önemli problemleri arasında yer alıyor. İdareler ve 
Sivil Toplum Kuruluşları bu konunun hassasiyetini vurgulayarak farkındalık oluşturmaya çalışıyorlar. Gü-
nümüzde, deniz ekosisteminin korunması ve deniz kirliliğini engellemek için, projeler üretildi ve üretilmeye 
devam ediliyor. Bu çerçevede denizcilik işletmelerinin ve paydaşlarının gayreti, gelecek adına umutların 
yeşermesine neden oluyor. Uzmanlar, gelişen teknolojiyle birlikte alınan önlemlerin, insanlığın ve doğal 
kaynakların korunması adına umut verici bir tablo çizdiğini belirtiyorlar.



hava ve çevre kirliliğini azaltmak 
amacıyla yaratılmış bir uygulama-
dır. Burada amaç, limanların karbon 
ayak izlerinin en alt seviyeye düşü-
rülmesidir. Karbon ayak izi kavramı, 
kısaca insan faaliyetlerinin doğrudan 
veya dolaylı olarak sebep olduğu sera 
gazı emisyonlarının toplam ölçüsü-
dür. Limancılık sektörü de vermiş ol-
duğu hizmetlerden dolayı çok yüksek 
enerji tüketimine ihtiyaç duymaktadır. 
Limanlarda kullanılan ekipmanların 
enerji ihtiyaçları yakın zamana kadar 
fosil kaynaklı yakıtlardan sağlanmak-
taydı. Bu enerji sarfiyatı nedeniyle 
karbon ayak izi, limanlar için olduk-
ça yüksekti. Yeşil liman/eko liman 
projesinde limanların yenilenebilir 
enerji ile çalışması hedeflenmektedir. 
Bu sayede hem fosil kaynaklı yakıt-
lardan vazgeçilerek karbon salınımı 

azaltılacak hem de ucuz elektrik ener-
jisi ile işletme maliyetleri düşürüle-
cektir.

Yenilenebilir enerji olarak, günümüz-
de denizyolu taşımacılığında yavaş 
yavaş yerini almakta olan elektrik 
enerjisi artık limanlarımızda olduk-
ça etkin kullanılmaktadır. Limanlarda 
elleçleme ekipmanlarının çoğu elekt-
rik enerjisi ile çalışmaktadır. Elektrik 
enerjinin fosil kaynaklı yakıtlara göre 
hem daha ucuz olması hem de çevre-
ye zararı olmaması onu daha çok ön 
plana çıkarmaktadır. Limanların işlet-
me maliyetlerini azaltmak için hızla 
elektrikli elleçleme araçlarına geç-
mektedirler. Elektrikli elleçleme ekip-
manlarının bakım masraflarının fosil 
kaynaklı yakıtlı elleçleme ekipmanla-
ra göre daha düşük olması da bakım 
maliyetlerini oldukça azaltmaktadır.

Yeşil/Eko Liman Projesi

Dünyamızda enerji ihtiyacını karşıla-
mak için ağırlıklı olarak yenileneme-
yen ve her geçen gün tüketimi artan 
fosil kaynaklı yakıtlar kullanılmakta-
dır. Fosil kaynaklı yakıtlar, sanayiden 
ulaştırmaya hizmet sektöründen gün-
lük hayatımıza kadar her alanda yer 
almaktadır. Fosil kaynaklı yakıtların 
yer altından çıkarılmasıyla başlayan 
süreç, son aşamasına kadar yüksek 
bir iş gücü ve büyük maliyetler ge-
rektirmektedir. Bu maliyetler de, fosil 
kaynaklı yakıtların yüksek ücretler ile 
satın alınmasına neden olmaktadır. 
Denizyolu taşımacılığında işletme 
maliyetlerinin büyük bir kısmını yakıt 
maliyetleri belirlemektedir. Bu durum 
da denizyolu taşımacılığında yer alan 
her sektörü olumsuz şekilde etkile-
mektedir. Denizyolu taşımacılığında 
fosil yakıtlarının kullanılmasının en 
büyük tehlikeleri ise çevre, deniz ve 
hava kirliliğidir. IMO, tüm dünya gene-
linde MARPOL 73/78 sözleşmesi ol-
mak üzere birçok sözleşme ile deniz-
yolu taşımacılığında çevre, deniz ve 
hava kirliliğinin önüne geçmeye çalış-
maktadır. Gemilerin fosil yakıta olan 
bağımlılıkları hala devam etmektedir. 
Bu yüzden gemilerin yarattığı kirlilik-
ler denetim altında tutulmaya çalışı-
lırken gözler bir başka alana çevril-
miştir. Artık, limanlarda yeşil liman/
eko liman projesi ile hem kirliliğin 
önüne geçilmeye çalışılmakta hem de 
verimli enerji kullanımı ile enerji tasar-
rufu sağlanmaktadır.

Yeşil liman/eko liman projesi, son dö-
nemde denizcilik sektöründe oldukça 
çok duyulan ve her geçen gün daha 
fazla limanın uygulamaya geçmek 
için altyapı yatırım planları arasına 
giren bir akımdır. Limanların özellikle 
fosil kaynaklı yakıtlardan kaynaklı 

KÖŞE

“Deniz yolu taşımacılığında fosil yakıtlarının 
kullanılmasının en büyük tehlikeleri 
çevre, deniz ve hava kirliliğidir.”

Dr. Ali Umut Ünal
Kocaeli Üniversitesi

Dr. Ali Umut Ünal, denizcilik hayatına 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Deniz 
Ulaştırma İşletme Mühendisliği ile başladı. 2007-2010 yılları arasında özel sek-
törde tanker ve konteyner taşımaları alanlarında denizcilik firmalarında görev 
yaptı. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma 
İşletme Mühendisliği’nde tamamladı. Ünal, 2010 yılından itibaren Kocaeli Üni-
versitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu’nda öğretim elemanı olarak çalışmaya 
başlamış olup Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanı olarak 
görevine devam etmektedir
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Yeşil liman/eko liman projesinin te-
meline baktığımız zaman projenin 
temel yürütücüsü IMO’dur. IMO, ha-
zırlamış olduğu deniz ve çevre kirliliği 
sözleşmeleri ile bu uygulamayı yıllar 
önce başlatmıştır. IMO tarafından en 
belirgin olan sözleşme ise MARPOL 
73/78 sözleşmesidir. Avrupa Birliği de 
2006 yılında yayınlamış olduğu ‘’Green 
Paper’’ (Yeşil Kitap) ile denizcilik poli-
tikalarını çeşitli yönlerden ele almış ve 
yasal düzenlemelerin gerekliliğinden 
bahsetmiştir. Yasal düzenlemelerin 
temelinde enerjiyi verimli kullanma 
ve kirliliğin önlenmesi bulunmaktadır.  
IMO, getirdiği yaptırımlar ile yeşil/eko 
liman projesinin ilerlemesini sağla-
mıştır. IMO 2008 Nisan ayından itiba-
ren geçerli olacak şekilde yakıt sülfür 
oranının düşürülmesine karar ver-
miş ve 2012 itibariyle limit %4,5’ten 
%3,5’e indirilmiştir. 2020 yılına kadar 
ise %0,5’e kadar düşürülmesi amaç-
lanmaktadır. Haziran 2012 tarihinde 
Avrupa Deniz Limanları Organizasyo-
nu (ESPO) yönetim kurulu tarafından 
kabul edilen ESPO Yeşil Kitabı (ESPO 
Green Paper), yaklaşık olarak 10 yıl

önce yürürlüğe konan Çevre Uygula-
ma Kodunun (2003) (Environmental 
Code of Practice 2003) tamamen re-
vize edilmesi yoluyla güncellenmiştir. 
ESPO bünyesinde geliştirilen ‘’Yeşil 
Kitap’’ yeşil liman uygulamasına ve 
politikalarına bir rehber niteliğinde-
dir. Avrupa’da Yeşil Liman/Ecoport 
projesi kapsamında şu an 21 ülke bu 
projeye dahildir. 21 Ülke toplamda 89 
limanı ile projeyi sürdürmektedir.

Ülkemiz ilk olarak karbon emisyonu 
azaltmaya ilişkin yükümlülüğü bu-
lunmaksızın 2004 yılında Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi’ne, 2009 yılında da Kyoto 
Protokolü’ne taraf olarak girişimlerde 
bulunmuştur. Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı Türk limanla-
rı yeşil liman projesini başlatmıştır. 
Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik 
Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel Mü-
dürlüğü ve Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) arasında 16.12.2014 tarihin-
de imzalanan protokol çerçevesin-
de “Yeşil Liman/Eko Liman” projesi 
başlatılmıştır. Yeşil liman/Eko Liman

unvanı alabilmek içinde limanla-
ra ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 
18001 kalite sistemlerine sahip olma 
ve entegre yönetim sistemlerini kur-
muş olma şartı getirilmiştir. Ayrıca 
limanların TSE tarafından yayınla-
nan Yeşil Liman sektörel kriterlerini 
de yerine getirmeleri gerekmektedir. 
Ülkemiz limanlarından Asyaport, Ak-
saport, Marport, Borusan Lojistik, 
Ege Ports Kuşadası, Petkim Limanı, 
Bodrum Kruvaziyer Port, Solventaş 
Limanı, Ford Otosan Port, Evyap Port 
ve Kumport limanları Yeşil Liman/
Eko Liman unvanlarına sahiptirler.

Ülkemiz için yeşil liman/eko liman 
projesi hem limanlarımızın gelişimi 
hem de kıyılarımızın korunması için 
çok önemli bir projedir. Limanlarımı-
zın elektrik enerjisi ile elde ettikleri 
tasarruflar yine limanlarımıza ve ülke 
ekonomimize katkı olarak geri dönüş 
yapacaktır. Yeşil Liman/Eko liman 
projesi kapsamında tüm limanlarımı-
zın isimlerini projede görmek bizim 
en büyük isteğimiz ve beklentimizdir. 
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düşünüldüğünde denizler için ciddi 
tehdit olarak görülmeleri gerekir.

Konvansiyonel petrol boru hatlarının 
tamamı deniz tabanında çevresel et-
kilere açık olarak bulunur. Dalgalar, 
akıntı, deniz tabanındaki kaymalar, 
korozyon, boru hattı içindeki ürünün 
basıncı ve hattı yüzdürme etkisi ile 
sızıntı sonucu deniz kirliliği meydana 
gelebilir. Denizaltına döşenen boru 
hatları büyük çaplı ve transfer edilen 
ürünlerin debisi yüksek olduğundan 
oluşabilecek sızıntının kısa sürede 
büyük deniz alanlarını etkilemesi ka-
çınılmazdır.

Boru hattı kaynaklı kirlilik meydana 
geldiğinde; denize yayılan petrol ve 
petrol türevi ürünlerin yoğunluğu her 
durumda deniz suyundan daha az 
olduğundan; oluşan kirlilik büyük öl-
çüde dibe batmayıp deniz tabanının 
üzerine veya deniz yüzeyine yayılır. Bu 
durum ışık ve havanın deniz yüzeyinin 
alt katmanlarına geçişini engelleye-
ceği için su ekosistemini bozar. Deniz 
canlılarında toplu ölümler başlar. Kir-
lilik kıyılara ulaştığında bundan diğer 
canlılar ve kıyılardaki ticari faaliyetler 
etkilenir. Petrol sızıntısı aynı zamanda 
bir yangın tehlikesidir. Deniz yüzeyin-
de meydana gelecek yangın, kirliliğe 
müdahaleyi zorlaştıracağı gibi hava 
kirliliğine neden olur.

Durumun mali boyutuna bakılacak 
olursa; denize yayılan petrolün temiz-
leme maliyeti 7.500 USD/ton civarıdır. 
Sızıntının sahile ulaşması durumun-
da kirliliğin bertaraf edilebilmesi için 
147.000-294.000 USD/ton harcama 
yapmak gerekecektir. Temizleme ma-
liyetleri haricinde taraflara ödenecek 
tazminat, ceza ve ticari itibar kaybı 
hesaba dahil edilmemiştir.

Bu kötü senaryonun önüne geçebil-
mek için bazı standartlar ve kurallar 
oluşturulmuştur. Denizaltı boru hatla-
rı API (American Petroleum Institute) 
5L ve DNV (Det Norske Veritas) OS 
F101 standartlarına göre dizayn edilip 
üretilir ve kurulumu gerçekleştirilir. Bu 
standartlara göre dayanıklı malzeme-
den üretilip uzun ömürlü olması sağ-
lanır. İnsanoğlu üretimi bir materyalin 
sonsuza kadar doğa şartlarına karşı 
koyabilmesi mümkün olmadığından 
boru hatlarının uzun vadede deniz

şartlarına karşı durumunu koruyabil-
mesi mümkün değildir.

Ayrıca, deniz kirliliğinin önlenmesi 
amacı ile çeşitli kurallar oluşturulup 
sözleşmeler haline getirilmiş ve taraf 
devletlerce imzalanıp uygulanma-
ya başlamıştır. Intervention (1969), 
CLC (1969), MARPOL 73/78 ve OPRC 
(1990) gibi IMO kaynaklı Uluslararası 
sözleşmelerde petrol kirliliğine mü-
dahale yöntemlerine değinilmektedir. 
Bükreş Sözleşmesi (1992) ve Barce-
lona Sözleşmesi (1976) gibi ulusla-
rarası sözleşmelerde de denizlerde 
petrol kaynaklı kirliliğe müdahale 
yöntemlerine değinilmektedir.

Oluşturulan standart ve sözleşmeler 
deniz kirliliğini önleme adına önemli 
adımlar atılmasına neden olmakla bir-
likte; insanoğlu henüz çevre felaket-
lerinin tam olarak önüne geçebilmiş 
değildir. İnsan mantalitesinde kabul 
görmemiş hiçbir kural, uygulamada 
tam anlamıyla başarılı olamayacaktır. 
Bu sebeple, denizleri temiz tutmanın 
önemi her platformda anlatılmalıdır. 
Zira deniz kirliliği sonucu verilecek 
cezalar, denizlerin eski haline gelmesi 
için çözüm olmayacaktır. Aksine çev-
resel faydanın, ticari faydanın önünde 
tutulması ve yenilenebilir enerji kay-
naklarına yatırımla; denizlerin ve kı-
yıların temiz tutulması mümkün ola-
caktır.

Petrol Boru Hatları ve 
Deniz Kirliliği

Üç yanı denizlere komşu ve bir iç de-
nize sahip ülkemizde, denizlere zarar 
vermeden imkanlarından faydalana-
bilmek için gerekli bilincin oluşturu-
labilmesi önemlidir. Denizler, yalnızca 
ticari fayda alanı olarak görülmeyip, 
ekosistemin devamlılığı için vazge-
çilmez önemde olduğunun bilinciyle 
uluslararası kurallara uygun olarak 
faaliyetlere dahil edilmelidir.

Endüstri devrimi ile birlikte, taşıma-
cılık harici ticari faaliyetlerin sahası 
olarak da denizler kullanılmaya baş-
lanmıştır. Bu faaliyetler sonucu mey-
dana gelen kazalar ve kasıtlı kirletme 
sebebiyle deniz kirliliği, ülkelerin ve 
sektör paydaşlarının önemli bir soru-
nu olmuştur.

Gemiler, doğrudan deniz kirliliğinin 
kaynağı olarak algılansa da 1973 yı-
lından beri uygulanan MARPOL Söz-
leşmesi, deniz personelinin eğitimi 
ve dikkati ile sürekli kirlilik kaynağı 
olmaktan çıkmıştır. Denizler yüzde 90 
oranında gemiler haricindeki kaynak-
lar tarafından kirletilmektedir.  Gemi-
ler haricinde sanayi tesisleri, yerleşim 
yerleri, havayolu araçları, açık deniz 
petrol platformları ve petrol boru hat-
ları deniz kirliliğine neden olur.

Yaşlanan deniz altı boru 
hatlarının yarattığı tehdit

Petrol boru hatları deniz yolu ve de-
mir yoluna göre birim miktar başına 
daha az maliyetli ve nakliye hızı yük-
sek olduğu için tercih edilir. İlk petrol 
boru hattı ABD’de 1865 yılında faali-
yetine başlamıştır. İlk denizaltı boru 
hattı da yine ABD Summerland’ de 
kullanılmıştır. 2010 verilerine göre 
Dünya üzerinde 1.942.669 km boru 
hattı bulunmaktadır. Yapımı tamam-
lanan yeni projeler ile bu uzunluk 2 
milyon km’nin üzerine ulaşmıştır.  Bu 
miktarın yüzde 10-12 kadarının deni-
zaltı boru hattı olduğu bilinmektedir. 
Dünya üzerindeki denizaltı boru hat-
larının  ortalama yaşının 30 olduğu

KÖŞE

“Denizler yüzde 90 oranında gemiler haricindeki 
kaynaklar tarafından kirletilmektedir.”

Hakan Gürses
Uzakyol 1. Zabit / Terminal Müdürü

2000 yılında Kocaeli Üniversitesi Güverte bölü-
münden mezun olan Gürses, 2011 yılına kadar 
kuru yük gemileri ve tankerlerde zabit ve 1. zabit 
olarak görev yapmıştır. REO ehliyeti sahibi olan 
Gürses, 2011-2014 yılları arasında yabancı 
menşeli bir denizcilik firmasında operasyon mü-
dürlüğü ve brokerlik görevlerinde bulunmuştur. 
İstanbul Üniversitesi’nde deniz politikası yüksek 
lisansını tamamlamak üzere olan Gürses, Altın-
baş Holding bünyesinde bulunan Alpet’in 2014 
yılından beri Kocaeli Dolum ve Depolama Termi-
nali Müdürü olarak görev yapmaktadır.

63www.kosder.net



Ocak - Mart 2018
KOSTER PAZAR RAPORU &
DEĞERLENDİRMELER

Engin Koçak
ISTFIX Araştırma Müdürü

Noel öncesi 900 puanı zorlayıp şubatta beklentiler doğrultusunda 780 puana kadar gerileyen İstanbul Navlun 
Endeksi (ISTFIX) mart başı itibariyle 850 puana kadar toparlandı. Çin yeni yıl tatilinin yavaşlatıcı etkisi ve Mart 
başında kötü hava koşulları nedeniyle bir miktar düşüş görülmesi zaten beklenmekteydi.

ISTFIX

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

 

ISTFIX

2018’in ilk çeyreğine Birleşik Dev-
letler başkanı Trump’ın korumacılığı 
damga vurdu. Haberlere göre bir sü-
redir gündemde olan ticari savaşların 
daha da çetin bir hal alacağı anlaşılı-
yor. Birleşik Devletler Ticaret Bakan-
lığı Sekreteri Wilbur Ross daha önce 
ABD Başkanı Donald Trump’ın, çelik 
ve alüminyum ithalatlarına yönelik 
kısıtlamalar üzerinde kafa yorduğunu 
ve Trump yönetiminin, Brezilya, Güney 
Kore, Meksika ve Türkiye ile Rusya, 
Vietnam ve Çin’den gerçekleştirilen 
çelik ithalatlarına vergi uygulamayı 
planladığını evvelce aktarmıştı. 

Benzer bir durum alüminyum itha-
latları için de gündemdeydi ve Trump 
yönetimi mart başında çelik ithalatına 
yüzde 25, alüminyum ithalatına ise 
yüzde 10 vergi getiren tarife yasasını 
imzaladı. İlk başta Trump’ın daha iyi 
bir NAFTA isteğiyle Kanada ve Meksi-
ka’ya yönelik bir hareketi gibi algıla-
nan hareket, sonradan bu iki ülkenin 
vergilendirme dışına çıkartılması ve 
başka ülkelerin de muaf tutulabile-
ceğinin sinyalinin verilmesi üzerine 
ABD’nin deniz aşırı ithalatlarına odak-
landı.

İlk çeyreğin önemli gelişmelerinden 
diğerleri Birleşik Devletler borsala-
rının beklentilerle sert düzeltmeler 
yapması ve yıllardır süren tırmanışın 
sonuna geldiği algısı yaratması oldu. 
Her ne kadar düzeltmeler kısa sürüp 
yukarı yönlü görünüm korunsa da, bu 
hareket bir düzeltmenin her zaman 
çok yakın olduğunu ortaya koydu.

Birleşik Devletler’de ayrıca Federal 
Rezerv (Fed) Başkanı Janet Yellen 
koltuğunu Jerome Powell’a devretti 
ve Fed’in söylemi çok büyük bir sürp-
riz olarak nitelendirilmese de fark edi-
lir şekilde “şahinleşti”. Bu da Fed jar-
gonunda parasal sıkılaştırma ve faiz 
artırımlarının daha hızlı gerçekleştiri-
lebileceği anlamına geliyor.

  Uluslararası Tahıl Konseyi, içeri-
sinde bulunduğumuz hasat dönemi 
için küresel buğday üretimine yöne-
lik tahminini 1 milyon ton yukarı re-
vize ederek 757 milyon tona çıkarttı. 

  Temmuz 2018’de başlayacak olan 
bir sonraki dönem için ise küresel 
buğday üretiminin 2012-13 hasat dö-
neminden bu yana ilk kez gerilemesi 
bekleniyor. IGC, raporlarında, ekim dö-
nemine denk gelen zorlu hava koşul-
ları nedeniyle Hindistan, Rusya, Fas 
ve Avrupa Birliği ülkeleri toplamın-
daki buğday üretiminin gerileyerek 
741 milyon tona inebileceğini belirtti. 

  Strategie Grains, 2018 yılında Av-
rupa Birliği’nin yumuşak buğday üre-
timinin 141,6 milyon ton seviyesinde 
olacağını tahmin etti. Daha önceki 
tahmin 142,3 milyon ton seviyesin-
de idi. Ekili alanların aşırı yağış al-
ması, revizyona gerekçe gösterildi.

  Birleşik Krallık’ın buğday ihracatı, 
Kasım 2017 sonu itibariyle 230.000 
ton seviyesine ulaştı. Bu miktar, bir 
önceki yılın aynı döneminde ger-
çekleşen 1 milyon tonluk ihracatın 

oldukça altında kalıyor. Bununla bir-
likte ülkenin önceki yılın aynı dö-
nemindeki 666.000 ton olan buğ-
day ithalatı 737.000 tona yükseldi.

  Rus analiz kuruluşu SovEcon, Rus-
ya’nın tahıl hasadına yönelik tah-
minini yukarı yönlü revizyon ile 46,6 
milyon tondan 48 milyon tona yük-
seltti. Benzer şekilde ülkenin buğday 
ihracatına yönelik tahmin de 35,5 mil-
yon tondan 37 milyon tona çıkartıldı.

  Rusya Tarım Bakanlığı ise ihra-
cat tahminini, 35 milyon tonu buğ-
day ihracatlarından oluşmak üze-
re toplam 50 milyon tonda tuttu.

  Rusya Tarım Araştırmaları Ens-
titüsü’ne (IKAR) göre ise, ülkenin 
2017-18 tahıl ihracatları 48,3 milyon 
tona yükselebilir. Bir önceki sezonun 
ihracat miktarı 47,7 milyon ton idi. 
Benzer şekilde IKAR, buğday ihracat-
larına yönelik tahminini 36,6 milyon 
tondan 37,5 milyon tona yükseltti.

  Mart 2018 başı itibariyle Ukray-
na’nın tahıl ihracatları 26 milyon ton 
seviyesine ulaştı. Ülkenin ihracat 
miktarı 2016-17 sezonunun aynı dö-
neminde 28,4 milyon ton seviyesinde 
idi. 26 milyon ton seviyesindeki top-
lam ihracatın 12,7 milyon tonunun 
buğday ve 9 milyon tonunun mısır 
ihracatından oluştuğu raporlandı.

  Benzer şekilde resmi istatistik-
ler de ülkedeki ihracatın gerilediğini 
teyit ediyor. Nitekim Ukrayna Tarım 
Politikaları Bakanlığı, 2017-18 hasat 

EYLÜL - KASIM AYI 
EKONOMİ VE EMTİA 
HABERLERİ 

ISTFIX
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döneminde 41 milyon ton ta-
hıl ihraç etmeyi bekliyor. Bir ön-
ceki yıl gerçekleşen ihracat 
miktarı ise 43,8 milyon tondu.

  Ukrayna’nın resmi buğday hasadı 
tahminleri, 26,1 milyon ton ile Bir-
leşik Devletler Tarım Departmanı 
(USDA) tarafından yayınlanan 26,5 
milyon tonluk beklentinin hemen al-
tında yer alıyor. Ülkenin toplam mısır 
hasadının 24,1 milyon ton seviye-
sinde gerçekleşmesi; ihracat mikta-
rının ise 2016-2017 sezonuna kı-
yasla yüzde 15 oranında gerileyerek 
7,7 milyon tona inmesi bekleniyor.

  Karadeniz’deki yağlı tohumlara ge-
lirsek Ukrayna’nın yağlı tohum ha-
sadı, 2017 yılının sonu itibariyle 18,3 
milyon tona ulaştı. Kazak çiftçilerin de 
2017 yılında yağlı tohum üretimini en 
az yüzde 24 oranında arttırdığı ve 2,36 
milyon ton ile son 10 yılın en yüksek 
üretimini gerçekleştirdiği raporlandı.
 
  Mısır’ın ithal buğday talebi 2017-

2018 hasat yılında, bir önceki yılın 
yüzde 34 üzerine çıktı. Ülkenin içeri-
sinde bulunduğumuz hasat dönemi 
içerisinde 5,2 milyon ton buğday alımı 
gerçekleştirdiği ve ithalatlarının yüzde 
80’i için Rusya’yı tercih ettiği görülüyor.

ISTFIX

ISTFIX

  Diğer yandan Türkiye’nin Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika bölgesine rekabetçi 
fiyat teklifleri götürdüğü; bu neden-
le Avrupa’daki çelik tesislerinin Ak-
deniz pazarında da kendini göster-
mekte oldukça zorlandığı belirtiliyor.

  Türkiye’nin çelik üretimi 2016 ar-
dından 2017’de de artış kaydetti. 
Üretim yüzde 13,1 oranında artış-
la 37,5 milyon tona yükseldi. Yurtiçi 
tüketim yüzde 4 oranında artarken 
ihracatın, yüzde 7,7 oranında artarak 
18 milyon tona yükseldiği görüldü. 

  Türkiye çelik sanayinin üst dü-
zey yöneticileri, 2018 yılında ta-
lepte büyüme görülse de fiyat ar-
tışlarının sınırlı kalmasını bekliyor. 
Türkiye’nin resmi olmayan üretim ve 
tüketim datası ile birlikte Çin’in ih-
racatlarının aylık bazda 10 milyon 
tondan 5 milyon tona gerilemesi-
ni değerlendiren sektör oyuncuları, 
2018 yılında ülkenin ihracatlarının, 
2017 yılı kadar olmasa da olumlu 
bir seyir izleyeceğini tahmin ediyor.

  Avrupa Birliği’nin sıcak haddelen-
miş rulo sac (HRC) ithalatları 2017 
yılının ilk 9 ayında, bir önceki yılın aynı 
dönemine kıyasla yüzde 16 oranında 
düşüş kaydetti. Sözü geçen dönem-
de toplam ithalat miktarı 7,8 mil-
yon tondan 6,6 milyon tona geriledi. 

 Rusya’nın bölgeye gerçekleştirdiği 
ihracatlar yüzde 65 oranında düşüş-
le 1,75 milyon tondan 600.000 tona 
gerilerken Çin’in toplam ihracat mik-
tarı, 1,2 milyon tondan 260.000 tona 
kadar inerek bir önceki yıl ihracatı-
nın sadece yüzde 22’sine denk geldi.

 AB’nin Türkiye’den ithal ettiği rulo 
sac miktarı yüzde 89 oranında ar-
tışla 1,7 milyon tona çıktı. Böyle-
likle ülke, Avrupa Birliği’nin baş-
lıca tedarikçisi konumuna geldi. 
 
 Aynı zamanda Mısır’ın ihracatları 

yaklaşık 10 kat artışla 400.000 tona 
yükseldi. Hindistan’ın ihracatları da 
benzer şekilde gözle görünür seviye-
ye yükselerek yüzde 200 oranında ar-
tışla 1,1 milyon ton seviyesine ulaştı.

 Mısır’dan bahis açılmışken, ülkenin 
çelik temsilcileri tarafından açıkla-
nan bilgiye göre, Mısır, net çelik ih-
racatçısı olma yolunda emin adım-
larla ilerliyor. Ülkenin çelik ithalatı 
2016 yılında 600.000 ton iken 2017 
yılında 300.000 tona gerilemiş bu-
lunuyor. Bu yıl devreye girecek iki 
yeni çelik tesisinin kapasitesi ise 
600.000 ton seviyesinde yer alıyor.  

 Mısır’ın gelecek üç yıl içerisinde inşa 
edeceği 20 yeni enerji tesisi dolayısıy-
la çelik tüketiminin yüzde 26 oranın-
da artış kaydedeceği tahmin ediliyor. 
Benzer şekilde ülkedeki dört şehir için 
gelişim planının onaylandığı ve yıl-
lık 620.000 ünite konut inşaatının da 
gerçekleşmesi beklendiği açıklandı.

 Türk Çelik Üreticileri Derneği’ne 
göre, Türkiye’nin hurda ithalatı yüz-
de 18,4 oranında artış ile toplam 21 
milyon tona yükseldi. Avrupa Birli-
ği’nden gerçekleşen ithalatlar yüz-
de 21,2 oranında artışla 10,8 mil-
yon tona çıkarken BDT ülkelerinden 
gerçekleşen ithalat miktarı yüzde 
7,8 gerileme ile 2,6 milyon tona indi.

2) Çelik & Hurda 

3) Gübre

  Cezayir’in uzun çelik talebindeki 
zayıflama, Avrupa’daki çelik tesisleri-
nin bölge içi satışlara odaklanmasına 
neden oldu. Cezayirli üreticilerin stok 
seviyesinin yeterli olduğu hatta ba-
zılarının çıktı miktarını azalttığı ya da 
vardiya sayısını düşürdüğü raporlandı. 

 Çin’in kömür kaynaklı hava kirli-
liğini azaltma çabaları küresel üre 
pazarında da kendini göstermeye 
başladı. Çin’in üre ihracatları 2015 
yılında 13 milyon ton seviyesinde 
iken 2017 yılında 4,7 milyon tona 
indi. Dolayısıyla küresel fiyatların 
yukarı yönlü hareket ettiği görüldü. 

 Çin menşeli ürenin pazar-
da bulunmaması gerek Mısır ge-
rekse Cezayir pazarındaki fi-
yat ve talep seviyesi üzerinde de 
etkili oluyor. Bu ülkelere yönelik üre 
talebinin dolayısıyla da fiyatların yük-
seldiği görülüyor. Avrupa’daki amon-
yum nitrat pazarı da sıkılaşma sinyal-
leri verirken bölge içi sevkiyatların ise 
istikrarlı devam ettiği dile getiriliyor. 

 Amonyum nitrat tarafına detay-
lı baktığımızda Avrupa fiyatlarının 

NAVLUNLAR
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Yandaki tüm seferler orta-
lama 15 yaş profiline haiz 
gemilerin hız ve sarfiyat 
verilerine dayanılarak oluş-
turulmaktadır. Gemilerin 
ana yakıtı IFO 180, ikincil 
yakıtı ise MDO’dur. Tüm 
seferler yükleme limanının 
asgari 300 mil uzağından 
başlar, tahliye limanında 
biter. Varsa ortalamanın 
üzerindeki örneklere, diğer 
çeşitli kaynaklardan da 
doğruluğu teyit edilmeden 
yer verilmez.

Bu rapordaki bilgiler ISTFIX 
Araştırma ekibinin güvenilir 
bulduğu kaynaklardan 
ve piyasa analizlerinden 
derlenmiştir. Rapor, 
yayımlandığı tarih için 
güvenilirdir. ISTFIX, 
alıcı tarafından bu raporun 
herhangi bir şekilde 
kullanımından doğabilecek 
olası bir sorumluluğu kabul 
etmemektedir.

ISTFIX

ISTFIX

düşük kaldığı zira başlıca yerel üre-
ticilerin, ithalatçıları fiyat düşürmeye 
zorladığı raporlanıyor. Öte yandan 
ileriki dönemde arzın kısıtlı oldu-
ğu ve baharla beraber sıkıntı yaşa-
nabileceği belirtiliyor. Karlı olduğu 
noktada Avrupa kıtasına amonyum 
nitrat ithal etmek üzere bazı gemile-
rin halihazırda kiralandığı duyuluyor.

ti. Aralık başı itibariyle Batı Tek-
sas tipi ham petrol 58-59, Brent 
ise 63-64 dolar/varil bandındaydı.

 Genel olarak Karadeniz’de nehir 
tipi gemilerin navlunları ortalama 
bir alanda stabilize oldu. Şubat so-
nunda ve Mart başında yük akışında 
biraz düşüş görülse de armatör ve 
brokerler Mart ayı için ticari faali-
yetin yükseleceğini düşünmektey-
di. İşler büyük oranda piyasa dışı 
(off-market) bağlanmakta ve bu tip 
yüklerle sirkülasyonlar arasında cid-
di farklar söz konusu olmaktaydı. 

Piyasadan navlun toplayan brokerler 
hesap tutturamazken, kiracı bağlantı-
ları olanlar gemi bile sirküle etmeden 
bağlantı yapmaktaydı. Bu durum son 
bir ayda çok daha yoğun yaşanmakta. 

  Baltık, Kuzeybatı Avrupa ve “Con-
tinent” tabir edilen bölgede navlunlar 
yüksek seyretti ve yüzleri güldürdü. Kış 
şartları özellikle Şubat sonunda tüm 
Kuzey Avrupa’da çok da sert biçimde 
kendini hissettirince yük akışları da 
yavaşladı fakat gemilerin de gecik-
mesiyle navlunlar bir şekilde pek dü-
şüş görmeden Mart ayına kadar geldi.

4) Petrol

 Petrol fiyatlarına bakıldığın-
da hem Batı Teksas tipi hem de 
Brent petrol 2014 ortasından bu 
yana en yüksek seviyelerde seyret
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Şubat - Mart arasında rapor edilen 
gemi satışlarında:

 “White Miyabi” (13.000 dwt, 2006 
Japon inşa, NK klaslı, 2 x 31 ton kreyn) 
gemisinin 5,45 milyon dolara el değiş-
tirdiği raporlandı.

 Çok amaçlı “Anna Chris” gemisi 
(5.400 dwt, 2001 Türk inşası, BV klaslı, 
2 x 40 ton kreynli) ISTFIX’in tahminine 
göre 2,4 milyon dolara satıldı.

 “Arinaga” (7.500 dwt, 2009 Çin in-
şası, NK klaslı, vinçsiz) Hintli alıcılara 
ISTFIX’in düşüncesine göre 2.75 mil-
yon dolara satıldı. 

 “Beronike” (2,500 dwt, 1986  Alman 
inşası, RS klaslı) 650.000 dolara sa-
tıldı.

Gemi yakıt fiyatları petrol fiyatlarına 
paralel biçimde son üç yılın zirvesinde 
dalgalanmaya devam etti.

5) S&P ve Hurda

5) YAKIT

ISTFIX

ISTFIX
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“Savaş gemisi güvertesi, vatan toprağıyla eşdeğerdedir” 
Denize, denizcilere ve donanma tarihimize dair yüzler-
ce kitaptan çok önemli bir farkı var Çelik Gemiler Demir 
Bahriyeliler’in... E. Tümamiral Cem Gürdeniz, kendisinin 
de hedef seçildiği kumpas davalarda mağdur olan silah 
arkadaşlarının ve komuta ettikleri gemilerin serüvenlerini 
anlatıyor. Gürdeniz, Balyoz kumpası nedeniyle bulundu-
ğu Silivri 5 No’lu Ceza ve Tutukevi’nde dava arkadaş-
larıyla yaptığı gemi ve deniz söyleşilerini, kendi gemisi 
Gaziantep firkateyniyle ilgili unutulmaz anıları satırlara 
döküyor. Çelik Gemiler Demir Bahriyeliler, gözünü ufuk-
tan ayırmayan bir gemi komutanının kaleminden, ben-
zersiz bir denizcilik anıları çalışması. Tümüyle denizde 
yaşananlara ve gerçeklere dayanan, başarı ve heyecan 
dolu bu hikâyeler, Cumhuriyet Donanması’nın kumpas 
davalar yoluyla neden “Hedefteki Donanma”ya dönüş-
tüğünün de ipuçlarını veriyor. “Donanmamız, Mustafa 
Kemal’in ışığında ilerleyecek tarihsel birikime, yeteneğe 
ve kumpas mağduru demir bahriyelilerle örneklenen dik 
durma geleneğine sahip bir donanma olarak Kuvayı Milli-
ye Donanması’nın ruhunu yeniden kazanmalıdır. Bu coğ-
rafyada 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ancak Kuvayı 
Milliye ruhuyla ayakta kalabileceğimiz yalın bir gerçektir. 
Ayakta kalacağımızdan da kuşkum yoktur.

“Tek makinenin gücü fırtınaya karşı koyamıyor, gemi ol-
duğu yerde bir sancak bir iskele yalpalayarak başıboş 
drift yapıyordu. Öyle anlar oluyordu ki gemi bir tarafına 
yattığında sanki tekrar hiç toparlanmayacak hissiyatı 
veriyordu. Dev dalgalar köprü üstünün camlarına kadar 
ulaşıyordu. Kırlangıçlar bazen neredeyse deniz seviyesi-
ne kadar iniyor, fırtınanın serpiştirdiği deniz suyu köprü 
üstünü sular içerisinde bırakıyordu. Gemi dalga tepesine 
geldiğinde ise çuvalın içine konan yük sonucu büzülmesi 
gibi büzülmek istiyordu. Bir geminin başına gelebilecek 
en kötü şey dalga tepelerine oturma sonucu geminin kı-
rılarak ikiye ayrılmasıydı. O an, ana omurgaya bağlı pos-
taların bağlantı yerlerinin kaynaklarından kırılma sesleri 
geliyordu.”

ÇELİK GEMİLER 
DEMİR BAHRİYELİLER

 
HIRÇIN DENİZ

Cem Gürdeniz

Hasan Şahin

KİTAP
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