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NEDEN KOSTER? 
NİÇİN KOSDER?

Koster diye tabir edilen 10.000-12.000 DWT ve altı 
tonaja haiz gemiler Karadeniz ve Akdeniz havza-
sında gerek kuruyük, gerek kimyasal ve petrokimya 
ürünleri gerekse konteyner ticaretinde önemli bir 
yer teşkil etmektedirler. 

Bu tonajın önemli yer teşkil etmesi aslında lojisti-
ğin tarihsel gelişiminden, coğrafyanın ticaret ve 
ticaret adamını şekillendirmesinden kaynaklanır. 
Akdeniz’deki ticaret yüzyıllardır ufak tonajlarla ger-
çekleşti, bu ticaretin yapıldığı limanlar buna göre 
düşük su çekimlerine ve çok gemiye hizmet verecek 
şekilde evrildi. Çok büyük kapasiteli limanlar elbet-
te vardır ve bunlar 20.yy ve sonrasının mahsülüdür. 
Ayrıca bu büyük limanları dolduracak ticareti ya-
pan büyük şirketler olsa da toplam ticaret erbabı 
nüfusunun pek azını teşkil eder. 

Hal böyle olunca, 10.000 tona kadar dökme yük ti-
careti yapan tüccarlar ve bunlara hizmet eden kos-
terler; ABD’den, Uzakdoğu’dan senede birkaç yüz 
konteyner getiren ithalatçılar ve beraberinde gelen 

“feeder” hareketi; bölgedeki petrokimya ticaretinin 
de geleneksel olarak bir seferde 10.000 tona kadar 
ancak çıkması her türden “koster” olarak tabir etti-
ğimiz tonajı bölgede vazgeçilmez kıldı.

Sanayi devrimi sonrası Avrupa bir yandan kalkın-
mayla diğer yandan ekonomik buhranlarla da ta-
nıştığından periyodik olarak büyük ticaret aksamış, 
büyüyen mal partileri birkaç yılda bir aynı hızla 
daralmış sonra tekrar toparlanmıştır. Lakin ufak 
tonajın sağladığı “lojistik demokrasisi” sayesinde 
irili ufaklı ticaret asla durmamış, miktarlar düşse de 
koster armatörü sayesinde ticaret erbabı malını yine 
uygun maliyetlerle alıcısına ulaştırmıştır. 
 
İthalat ve ihracatın %70’lik kısmı kosterlerle ta-
şınıyor
Günümüzde Türkiye ve diğer bölge ülkeleri ithalat 
ve ihracatının %90’ını deniz yoluyla gerçekleştir-
mektedir. Bu oranın %70’lik kısmı da kosterlerle 
taşınmaktadır. Karadeniz/Akdeniz bölgesindeki 
limanların alt yapısı ve ölçek ekonomisinin gerek-
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leri olarak tarihi süreçte kosterler önemini artıra-
rak sürdürecektir. Bu bakımdan kosterler bölgede 
vazgeçilmez bir çözüm ortağıdır. Avrupa Birliği de 
bunu üye ülkelerin tamamı nezdinde “Kısa Mesafeli 
Deniz Taşımacılığı, Short Sea Shipping” olarak ve 
içine Ro-Ro ve yolcu taşımacılığını da katarak ciddi 
bir yaklaşımla ele almaktadır. Bu taşımacılığın çev-
re ve verimlilik bakımından önemine dikkati çek-
mektedir.

Türk deniz ticaretinin tarihi, altyapısı, bel kemiği 
koster filosudur
Türk denizciliği açısından bakılırsa Türk deniz tica-
retinin tarihi, altyapısı, bel kemiği koster filosudur. 
Tabiri caiz ise kosterler Türk denizciliğinin KO-
Bİ’leridir.  

Yedi gün, yirmidört saat armatörü gemisinin ba-
şında isteyen, kısa mesafelerden ötürü çabuk karar 
vermeyi gerektiren, sorunların genellikle seri karar-
larla çözüldüğü, belki de bu yüzden kolay kurum-
sallaşamayan, dinamik, stresi bol bir taşımacılık 
koludur koster taşımacılığı. 

Denizci insan kaynakları bakımından da hem gemi-
lerde hem de işletmelerde ilk faturayı koster arma-
törü öder. Gemi adamları, kaptan-baş mühendisler 
öncelikle ve büyük oranda bu tonajlarda işi öğrenir, 
ehliyet ve tecrübe kazanır. Daha sonra büyük tonaj 
ve işletmelere geçiş yaparlar hatta yönetici olurlar. 

Ülkemiz ekonomisi açısından,  armatörün elde 
ettiği navlun hasılatının büyük oranda Türkiye’de 
harcandığı bir taşımacılık hizmet koludur. Maaşlar, 
kumanya, malzeme, tamir ve bakım, hasılı işletme 
masraflarının yüzde yüze yakını ülke içinde harcan-
maktadır. 

Koster filomuz ülkemiz ithalat ve ihracat firmaları 
açısından bölgesel pazarlara ham madde, ürün sat-
ma açısından stratejik bir ortak olarak kabul edil-
mek durumundadır. Şu ana kadar Türkiye’de koster 
armatörünün ticaret erbabıyla iyi ilişkiler geliştir-
mesi genel olarak mümkün olmamıştır ki burada 
hem koster armatörünün kitlesel bilinçle hareket 
etmeyerek yük sahipleriyle aralarına giren şahısları 
iyi seçememesi, hem de ithalatçı/ihracatçıların ken-
di ticaretlerine odaklanmalarını dağıtmamak adına 
deniz taşımacılığına mesafeli durmaları rol oynaya 
gelmiştir.

Halihazırda geldiğimiz noktada koster taşımacılığı-
nın önemi Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından 
da tasdik edilmiş, halen üzerinde çalışılan hurda 
teşviki düzenlemeleriyle Türk koster filosunun ye-
nilenmesine destek verilmeye çalışılmaktadır. 

Kosterler bu kadar göz önünde olsalar da hakettik-
leri ihtimam armatörlerine pek gösterilmez. Her 
denizcinin kariyerinin ilk yıllarında, her köklü şir-
ketin de kuruluşunda muhakkak yer alan kosterler, 
aslında ilk terk edilenlerdir. Bu sebeple ortak bir ha-
fıza pek oluşmaz ve tecrübelerden alınan dersler, en 
azından koster armatörleri nezdinde çok yayılmaz. 

KOSDER’in yani Koster Armatörleri ve İşletmecile-
ri Derneği’nin kuruluş amacı da evvela halen koster 
işletmekte olan, bu tercihleri sebebiyle de artık iyice 
“şövalye” ruhuna sahip olmaya başlayan çilekeş sek-
tör mensuplarını bir araya getirmek, ortak hafızayı 
oluşturmak, Türkiye’de birilerin hep kulak aşinalığı 
olan ama nedense pek uygulanmayan “ölçek ekono-
misi” mevhumunu bu tonaj birliği nezdinde gerçek-
leştirmektir. 

KOSDER “yumuşak bir güç” olma hedefindedir
Bu dernek, koster armatörlerinin krizlerle, dayatı-
lan regülasyonlarla bireysel olarak değil, dayanışma 
halinde mücadele etmesini sağlayan “yumuşak bir 
güç” olma hedefindedir. Koster armatörlerinin bir 
“güç” olabilmek için geçmişteki girişimlerine bir 
saygı duruşu niteliğinde fakat bu hareketi daha stra-
tejik hamlelerle ve bilimsel metodlarla destekli ola-
rak daha da ileri götürmeye kararlı bir oluşumdur.

Yaşlanan filomuz rekabetçiliğini kaybetmekle 
karşı karşıya!
Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği olarak 
bizler her platformda koster taşımacılığının öne-
mini dile getirmeye devam edeceğiz. Verilen, ve-
rilmeye çalışılan desteklere de müteşekkiriz. Deniz 
Nakliyat, gücünün doruğunda  Akdeniz’i ticari ola-
rak Türk gölü haline getirmeye yaklaşmıştı ve her 
limandan mutlaka bir Türk gemisi ya yeni kalkmış 
ya da o limana yaklaşmakta olurdu. Şimdi bölgede 
%30 civarı pay alan Türk sahipli koster filomuz is-
tatistiksel olarak hakim durumdadır, fakat yaşlanan 
filomuz rekabetçiliğini kaybetmekle karşı karşıya-
dır. Tek tesellimiz, bölgede her milletin koster filo-
sunun aynı oranda kan kaybediyor oluşudur fakat 
bu bir bakıma kaçmakta olan bir fırsatı da gözler 
önüne sermektedir. 

Türk koster filosunun daha ekonomik, çevreci, 
ticari ve teknik üstünlüklere sahip bir filoyla ye-
nilenmesinin Türk Denizciliği’nin kazanımlarını 
geleceğe taşımak için elzem olduğunu, bunun aynı 
zamanda bir memleket meselesi olarak ele alınması 
gereğini savunuyoruz.

KOSDER Başkanı Salih Zeki Çakır
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Uluslararası bağımsız 
denetleme şirketi Moore 
Stephens’in düzenli olarak 
yaptığı OpCost araştırmasına 
göre 2015 ve 2016’da 
mürettebat, tamir-bakım ve 
tersane ücretlerinde artış 
bekleniyor. Avrupalı ve Asyalı 
armatörlerin anket sorularına 
verdikleri cevaplara göre 
2015’te yüzde 2,8 2016’da 
ise yüzde 3,1’lik bir artış 
beklenmekte. Armatörlerin 
çoğu artış beklentileri olsa da 

“Navlunlar düşük kaldığı sürece 
denizcilik sektörüne verilen 
hizmetlerin rekabetçi kalması 
gerekiyor” fikrinde birleşiyor. 
Bir diğer görüş ise masrafların 
gelecekteki yeni regülasyonlar 
neticesinde üstel olarak 
artacağı, buna düşük denizci 
kalitesi, tamir ve bakımın daha 
sıkı kurallarla denetlenmesi 
ve gemi ana ve yardımcı 
makinelerinin daha sofistike 
hale gelmesi gibi etmenlerin de 
olumsuz etki edeceği yönünde.

Verilen cevaplara göre gemi 
işletmenin daha maliyetli 
olmasının en büyük sebebi 
yüzde 22 ile finans ve 
yine yüzde 22 ile rekabet 
gösterilmekte. Mürettebat 
yüzde 17 ile üçüncü sırada. 
Moore Stephens'ın denizcilik 
konusundaki yönetici ortağı 
Richard Greiner’a göre 
denizcilik sektörü çok daha 
kötülerini de gördü. Greiner 
“2008’de masraf artışları yüzde 
16’yı bulmuştu” dedi. 

Hamburg’da 2016’da 
düzenlenecek SMM 
fuarında başta LNG yakıtı 
olmak üzere alternatif 
gemi tahrik teknolojileri 
için bir hol ayrılacağı 
belirtildi. Hamburg Messe 
und Congress (HMC) 
tarafından her sene 
düzenlenen ve dünya 
denizcilik ve gemi sanayi 
camiasının büyük ilgi 
gösterdiği SMM Fuarı'nda 
2016 senesinde LNG yakan 
gemi tipleri, limanların LNG 
yakıt ikmali konusunda 
yenilik ve altyapı 
çalışmaları, methanol ve 
yakıt hücresi gibi yeni 
teknolojiler ile hibrit ve 
çift yakıtlı sistemlerin de 
ele alındığı ayrı bir hol 
oluşturulacak. 

SMM alternatif 
gemi makinelerine 

özel bölüm ayırdı

Gemi işletme 
masrafları 2015 ve 
2016 için artabilir

Kısa Kısa



Madde 4
Dernek’in mevzuu ve gayesi: Dernek’e üye olan tersane sahipleri lüzumlu tesanüdü 
temin etmek, lokal tesis etmek, Milli gemi inşa sanayiini inkişaf ettirmek, gerek 
mevcut tersanelere gerekse Devletin göstereceği mahalde acilen kurulacak 
tersanelere Devlet himaye, teşvik ve yardımını temin etmek üzere ilgili bütün 
Bakanlıklarla, özel ve kamu kuruluşları nezdinde çalışmalar yapmaktadır.
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Kırım Rus Yönetimi Başbakan Yardımcısı Ruslan Balbek,  Kırım ile Türkiye 
arasında Ro-Ro seferlerinin düzenlenebileceğine dikkat çekerek,  Kefe 
-Zonguldak hattının açılacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin 
Zonguldak Limanı ile Kırım’ın Kefe (Feodosiya) Limanı arasında seferlerin 
organizasyonu ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirten Balbek, "Kefe-
Zonguldak Ro-Ro hattının açılması ve çalışan Kezlev (Yevpatoriya) – Zonguldak 
sefer sayısının arttırılması ile ilgili görüşmeler sürüyor. Bu rica, Kırım’da ticari 
alanda büyük imkanların açıldığını anlayan Türk iş adamlarından geldi” 
dedi. Kırım ile Türkiye arasındaki ulaşımın, Türkiye’den gerçekleşen ürün 
sevkiyatlarından kaynaklandığını iddia eden Balbek, “Türk yatırımcılar Kırım’a 
büyük ilgili gösteriyor. Yaklaşık 30 yatırım projesi kaydedildi. Türkiye’den gıda 
ürünlerinin yanı sıra inşaat malzemeleri de getiriliyor” açıklamasına yer verdi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Krasnodar 
Bölgesi’nde ticari ilişkilerinin gelişmesi aşamasında 
ulaştırmada yaşanan sorunların en önemli çözümünü 
teşkil eden Trabzon-Sochi feribot seferlerinin yeniden 
başlatılması kapsamında ilk adımları attıklarını 
açıkladı. DKİB Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir 
heyet, Rusya Federasyonu’nun Krasnodar Bölgesi’ne 
resmi inceleme gezisi düzenledi. Gezide, Krasnodar 
Bölge Valiliği, Krasnodar Belediyesi, Novorossisk 
Liman İdaresi, Novorossisk Gümrük Müdürlüğü 
ve Türkiye’nin Novorossisk Başkonsolosluğu’na 
ziyaretler gerçekleştirildi. Krasnodar Bölge Vali 
Yardımcısı ve Heyet Başkanı Sergey Altukhov, Türkiye 
ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi için Türk yatırımcı 
ve iş adamlarına her türlü kolaylığı göstereceklerini 
ve bu konuda yardımcı olmaya hazır olduklarını 
söyledi. Altukhov, yatırımların önünde engel teşkil 
eden sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik ilgili 
mercilere talimat verdiğini de ifade etti. Başkan 
Gürdoğan ise güvenlik noktasında karşılaşılan, 
ticareti zorlaştıran birtakım sorunların çözüme 
kavuşturulmasıyla beraber Krasnodar Bölgesi’nde 
çok hızlı bir şekilde yatırıma yöneleceklerini 
vurguladı. Gürdoğan, bölgede tarım sanayi, inşaat 
malzemeleri, tekstil ve mobilya sektörlerinde önemli 
fırsatlar bulunduğunu, Türk işadamlarının bu 
bölgede yatırım yapmaları önerisinde bulundu.

Kırım-Türkiye 
arası Ro-Ro 

seferleri artıyor

Trabzon-Sochi gemi seferleri 
için ilk adımlar atıldı

Kısa Kısa
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Denizcilik Eğitim Konseyi'nin (DEK) 
yeri ve fonksiyonu, Gemiadamları 
Yönetmeliği'nin uygulanması, 
Ulusal Denizcilik Kongresi’nin yeri 
ve tarihinin belirlenmesi, alt yapı 
ve denetimler konusunu tartışmak 
üzere 12. Denizcilik Eğitimi 
Konseyi Turgutreis’te bir araya 
geldi. 26-27 Ekim 2015 tarihleri 
arasında Bodrum Turgutreis’te 
düzenlenen toplantıda; Girne 
Üniversitesi Denizcilik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mustafa Altunç, 
Dekan Yardımcısı Kapt. Hilmi 
Şahlı, Deniz Ulaştırma İşletme 

Mühendisliği (Güverte) Bölüm 
Başkanı Kapt. Uğur Temen 
Girne Üniversitesi’ni temsil 
ettiler. DEK'in organizasyonunda  
ortak denizde güvenlik eğitim 
merkezlerinin kurulması, 
Yükseköğretim Kalite Güvencesi 
Yönetmeliği kapsamında DEK’in 
yeri ve fonksiyonu, Gemiadamları 
Yönetmeliğinin uygulanması, 
Ulusal Denizcilik Kongresi’nin 
yeri ve tarihinin belirlenmesi, 
altyapı ve denetimler konuları 
tartışıldı. Prof. Dr. Mustafa Altunç, 
toplantıda Girne Üniversitesi’nin 

denizcilik eğitimi vizyonu ve 
Girne Üniversitesi’nin gelişimi  ve 
projeleri hakkında konuşma yaptı.  
Denizle iç içe olan üniversite 
kampüsünün mükemmeliyetçi 
bir vizyonla yeni denizciler 
yetiştirmek üzere inşa edildiğini 
belirten Prof. Dr. Mustafa Altunç, 
kampüste denizcilik eğitimindeki 
en son teknolojinin kullanıldığı 
simülatörlerin ve uygulama 
laboratuvarlarının yer almasının 
önemine değindi.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 13 
yıllık iktidarı döneminde başarılı 

projelere imza atan Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme eski 
Bakanı Binali Yıldırım, geçmiş 

dönemlerde bakanlıkta beraber 
görev yaptığı ve siyasete 

kazandırdığı 5 ismi, 1 Kasım 2015 
Genel Seçimleri'nde, TBMM'ye 
taşıdı.31 Aralık 2002 - 7 Mayıs 
2007 tarihleri Binali Yıldırım'ın 

Ulaştırma Bakanlığı yaptığı 
dönemde Denizcilik Müsteşarı 

olan, 24. ve 25 Dönem AKP 
Sivas Milletvekili seçilen, AKP 

Hükümetlerinde Ulaştırma 
Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı 
ve TBMM Başkanlığı yapan İsmet 

Yılmaz, 1 Kasım 2015 Genel 
Seçimlerinde yeniden TBMM'ye 
girdi. Diğer taraftan 2011-2014 

tarihleri arasında Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

Müsteşarı Mehmet Habib Soluk ve 
2005-2009 yılları arasında Binali 

Yıldırım'ın Bakanlıkta Özel Kalem 
Müdürlüğü'nü yapan TÜDEMSAŞ 

Genel Müdürü Selim Dursun 
Sivas'tan yeniden Milletvekili seçildi.
Bununla beraber, 2005-2011 yılları 

arasında Deniz Ticareti Genel 
Müdür Yardımcılığı, Ulaştırma 

Bakanlığı Demiryolları, Limanlar 
ve Hava Meydanları İnşaatı (DLH) 
Genel Müdürlüğü yapan Ahmet 

Arslan, 24 Dönem Kars Milletvekili 
olarak TBMM girdi. 1 Kasım 2015 

tarihinde yapılan 26. Dönem 
Kars Milletvekili seçilen Ahmet 

Arslan, Binali Yıldırım'ın siyasete 
kazandırdığı isimlerden biri olarak 

öne çıktı. Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme eski Bakanı Binali 

Yıldırım'ın özel avukatı Serkan 
Bayram ise Erzincan 2. sıradan 

milletvekili seçilerek, TBMM girdi.

Binali Yıldırım, siyasete kazandırdığı 5 ismi TBMM'ye taşıdı

12. Denizcilik Eğitimi Konseyi Turgutreis’te düzenlendi
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İstanbul Boğazı’ndan 
ve İzmit Körfezi’ndeki 
Körfez Geçiş Köprüsü 

altından geçiş yapacak 
hava çekimi 54-58 metre 

arası olan gemilerin 
“ilave geçiş şartları” 
bundan böyle Deniz 

ve İçsular Düzenleme 
Genel Müdürlüğünce 
belirlenecek. Limanlar 

Yönetmeliği'nde 
Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik, Resmi 
Gazete’de yayımlandı. 
Buna göre, yakıt ikmal 

gemileri, atık alım gemileri 
gibi çok sık manevra 

yapan gemiler için kılavuz 
kaptan alma zorunluluğu 

kaldırıldı.

İstanbul Boğazı 
ve İzmit Körfezi 

gemi geçişlerine 
düzenleme 

getirildi

Turgut  Kıran Denizcilik 
Yüksekokulu, 5. Kariyer Günleri 
kapsamında VBG Denizcilik'i 
ağırladı. Katılımcılar öğrencilerle 
bilgi ve birikimlerini paylaştı. Turgut 
Kıran Denizcilik Yüksekokulu’nda 
beşincisi düzenlenen Kariyer 
Günleri’nin 3 Kasım Salı günü 
gerçekleşen oturum konuğu VBG 
Denizcilik oldu. Katılımcılar önce 
okulu gezip, okulun imkanları, 
okuldaki eğitim, denizcilik, örf ve 

adetlerinin uygulanması hakkında 
bilgi sahibi oldular. Sonrasında 
konferans salonuna geçen 
katılımcılar, öğrencilerin ilgisinden 
memnun olduklarını dile getirdi 
ve kendilerini davet ettikleri için 
teşekkür ettiler. Öğrencilerin 
soruları karşısında şirketin stajyer 
politikasından ve stajyere verilen 
eğitimden söz eden yetkililer; 
stajyerler ile uzun vadede çalışmayı, 
filolarını onlara teslim etmeyi 

hedeflediklerini ifade etti. Stajyerini 
muhafaza eden bir firma olduklarını 
belirten katılımcılar gemideki 
performansı iyi olan stajyerlerle 
zabitlik ve kaptanlık hayatlarında 
mutlaka çalışmayı hedeflediklerine 
dikkat çekti. Aynı zamanda okulun 
imkanlarının çok iyi olduğunu 
belirten katılımcılara, öğrenciler 
tarafından teşekkür plaketi takdim 
edildi. Oturum fotoğraf çekimiyle 
son buldu.

Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu Kariyer 
Günleri'nde VBG Denizcilik'i ağırladı

Kısa Kısa
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Türkiye'nin tek gemi söküm 
bölgesi olma özelliğine sahip 
Aliağa’da faaliyet gösteren gemi 
geri dönüşüm sanayicileri, ülkede 
güven ve istikrarın devam edeceğini 
görmekten dolayı büyük bir 
memnuniyet duyduklarını bildirdi. 
Gemi geri dönüşüm sanayisinin 
yılda ortalama bir milyon ton 
hurda çeliği milli ekonomiye 

kazandırdığına dikkat çeken Gemi 
Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği 
(GEMİSANDER) Yönetim Kurulu 
Başkanı Adem Şimşek, “Türk 
gemi geri dönüşüm sektörü olarak 
dünyada lider konumdayız. Ancak 7 
Haziran seçimlerinden sonra ülkenin 
hükümetsiz kalmasından dolayı 
üretim noktasındaki liderliğimiz 
sallantıya girmişti. Bu süreçte 
sektörümüz de çeşitli olumsuzluklarla 
karşılaştı. Ancak 1 Kasım 
seçimlerinde alınan sonuç tüm iş 
dünyasında olduğu gibi bize de rahat 
bir nefes aldırdı. 7 Haziran sonrası 
iş dünyasında ekonomik istikrarın 
tehlikeye girdiği endişesi, şimdi 
ise yerini daha büyük hedeflerin 
konulmasına bıraktı. Bu noktada 
istikrarın yeniden yakalanması 
hedeflerin gerçekleştirilmesine de 
olanak sağlayacaktır. Türkiye'nin 
önü açılmıştır. Ülkemizi güzel 
günlerin beklediğine olan inancımız 
sonsuzdur" açıklamasına yer verdi. 
Başkan Şimşek, parlamentoya 
İzmir’den seçilen tüm siyasi partilerin 
milletvekillerine de başarılar diledi.

Türkiye’nin  gemi ve yat sektörü ihracatı, 1 
Ocak-30 Eylül tarihlerinde geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 9,8 gerilerken, Yalova’nın 
dış satımında yüzde 18,7’lik artış oldu. Yalova 
Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin 
Becan’ın yaptığı açıklamada, ilde 2004’te 
kurulum çalışmaları başlayan tersaneler 
bölgesinde firmaların faaliyete geçmesiyle ihracat 
rakamlarının giderek arttığını ifade etti. Geçen 
yıl 1 Ocak-30 Eylül dönemini 876 milyon 982 
bin dolar ihracatla kapatan Türkiye’deki gemi 
ve yat sektörünün bu yılın 9 ayında 790 milyon 
953 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini 
aktaran Becan, sözlerini şöyle sürdürdü: Geçen 
yıl 9 ayda Yalova’nın ihracatı, 211 milyon 57 bin 
dolar olurken bunun yüzde 89’unu 188 milyon 
245 bin dolarla gemi ve yat sektörü gerçekleştirdi. 
Bu yılın aynı döneminde ise Yalova dış satımının 
yüzde 91’ini 223 milyon 561 bin dolarla gemi 
ve yat sektörü ihracatı oluşturdu.Yalova’da gemi 
ve yat sektörü ihracatı, geçen yıla göre yüzde 
18,7’lik bir artış gösterdi. Sektörün ihracatı 
Türkiye genelinde yüzde 9,8 düşerken Yalova’da 
yüzde 18,7 artmış oldu. Bu yılın eylül verilerine 
göre, gemi ve yat sektörü ihracatının yüzde 28’ini 
Yalova gerçekleştirdi.” Başkan Becan, gemi ve 
yat sektörü ihracatının Norveç, Danimarka, Suudi 
Arabistan, İtalya, İngiltere, Almanya, Singapur, 
Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere 
yapıldığını kaydetti.

Yalova, gemi ve yat ihracatında 
yüzde 18,7’lik artış sağladı

Türkiye'nin önü açıldı

Kısa Kısa
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Sektörden

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kasım 
ayı meclis toplantısında konuşan  
Salih Zeki Çakır, “1 Kasım’da ülke-

mizde başarıyla gerçekleştirilen seçim 
sonuçlarının ülkemiz ve sektörümüz 
için hayırlı olmasını temenni ediyo-
rum. Önümüzdeki dönemde seçim 
yorgunu bir süreçten çıkılarak siyasi 
istikrarın olacağını düşündüğümüz bir 
döneme giriyoruz. Malumunuz siyasi 
istikrarın olmazsa olmazı ekonomik 
istikrar ve büyümedir. Önümüzdeki 
süreçte oluşacak hükumetin ve mec-
lisin ekonomik büyümeyi önceliğine 
alacağını umuyoruz. Beklentimiz bu 
yöndedir. Biz bu beklenti içindeyken 
hemen ikinci gün başkanlık sistemiyle 
ilgili görüşler ortaya çıkartılarak dik-
katler ekonomiden bilinçli veya bilinç-
siz bir şekilde kaydırılmaktadır. Bunu 
sakıncalı bulmaktayım. Odaların ve 
meslek örgütlerinin gündemin ekono-
mi olması yönünde katkı vermelerini 
diliyorum. Bu konu denizcilik sektörü 
için de çok önemli.  Geçmiş dönemde 
ekonomik politikalarda ağırlıklı olarak 
bölgesel teşvikler ön plana çıkmıştı. 
Bunun geçmiş yıllardan gelen bölgesel 
kalkınma farklılıklarını gidermek için 
yapıldığını biliyoruz. Teşvikler de belli 
sektörlerde sınırlı kalmıştı. Denizcili-
ğimiz 2009’da teşviklerden kısmi ola-
rak istifade edebilmişti. Fakat bugün 
itibariyle bu teşviklerin yaşadığımız 
tecrübelerle yetersiz olduğunu öğren-
miş olduk. Önümüzdeki süreçte ülke-
lerin ekonomilerinin büyümesinin te-
mel motivasyonu sektörel büyümeler 
olacak. Tabi ki sektördeki firmaların 
da büyümesidir. Bu süreçte oluşacak 
yeni ekonomik politikalarda sektörel 
olarak verilecek teşviklere denizciliği-

mizin dahil edilmesi lazım. Bunun da 
olmazsa olması denizcilikteki büyüme 
potansiyelinin ortaya konması lazım. 
Bunu da yapacak olan sektörün ken-
disidir. Bunu kamudan beklememiz 
doğru olmaz. Gerçekçi de değil zaten. 
Hem kabotajda, hem bölgemizde hem 
de küresel deniz ticaretindeki potan-
siyel büyümeyi ortaya koymamız, 
bunun için gerekli bilimsel çalışma-
ları raporlamamız şarttır. Kalkan bu 
gemiye tekrar sahilden “el sallama-
mamız için” kısa, orta ve uzun vadeli 
fırsatlar ve tehditler çalışmasını bir an 
önce yapıp, ekonomik politika yapı-
cıların önüne koymamız lazım. Daha 
önce arama konferansı şeklinde bu 
öncelikleri belirlemek için bir çalışma 
yapılmıştı ama bu çalışmanın daha 
kapsamlı daha geniş katılımlı olması 
gerektiğine vurgu yapmak gerekiyor” 
ifadelerini kullandı. 

Denizciliğe yakın isimler mecliste
Yeni oluşan mecliste, 7 Haziran 

seçimlerine göre denizi seven, deniz-
ciliğe daha yakın ve sektöre destek 
vereceğini umduğu isimler olduğunu 
söyleyen Çakır,  “Bu isimlerin ilgile-
rini denizciliğe çekmek için elimizden 
geleni yapmamız gerekiyor. Devle-
tin ekonomik büyümeyi planlarken 
hangi sektörlerin bu yatırıma olumlu 
tepki vereceğini öngörür. Bu potansi-
yelin her şeye rağmen bu uzun süren 
krize rağmen denizcilikte olduğuna 
inanıyorum. Bunun gereği yapılırsa 
değerlendirmek mümkün. Bu seçim 

sonuçları itibariyle 2023 hedefleri 
daha gerçekçi ve daha ulaşılabilir hale 
gelmiştir. Ekonomik büyüme ve kal-
kınmayla denizcilik arasında önemli 
bir korelasyon var. 2023’te ekonomide 
ilk 10 ülke arasına gireceksek denizci-
liğimizin de ilk 10’a girmesi gerekiyor. 
Sadece deniz taşımacılığı olarak ele 
aldığımızda 10’uncu sırada bugün 46 
milyon DWT ile Tayvan yer alıyor. Bu 
da bizim denizciliğimizin yüzde yüz 
büyümesi gerektiği anlamına geliyor. 
Bu büyümeyi sektörde yer alan firma-
ların yerine getirebilmesinin ne kadar 
gerçekçi olduğu tartışılır. Hem deniz 
taşımacılığı, hem de gemi inşa sana-
yisinde teşvikler olmadan büyüme 
mümkün değildir. Çünkü bu iki sek-
tör uluslararası rekabete çok açık du-
rumda. Bazen haksız rekabete de açık. 
Hükümet planlı ve uzun vadeli bir ana 
çerçeve içerisinde bu iki meslek gru-
bunu desteklemezse, teşvik etmezse 
bu hedeflerin gerçekleşmesi mümkün 
değildir. Onun için muhakkak odamız 
yönetimi ve TOBB aracığıyla diğer 
kanaat önderleri ve basın vesilesiyle, 
başarı hikayelerini de ön plana çıkara-
rak kamuoyunun da dikkatini çekecek 
şekilde çalışmalar yapmak zorundayız. 
Bunlar kendi aramızda toplanıp dağıl-
manın dışına çıkmalı. Akademik çalış-
maları desteklememiz, yerli ve yabancı 
uzmanları, ekonomi yazarları bu işin 
içine sokmak lazım. Bir şekilde bu işin 
yolunu bulamazsak, tren kaçmış olur” 
şeklinde konuştu.  

Ekonomik politikaların öncelikleri 
arasında denizcilik mutlaka olmalıdır

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kasım 
ayı meclis toplantısında konuşan 
KOSDER Koster Armatörleri ve 

İşletmecileri Derneği (KOSDER) 
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki 
Çakır, devletin denizciliği teşvik ve 

destek konusunda öncelikli sektörler 
arasına alması gerektiğini belirtti. 
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Röportaj

Denizcilik sektörü
temsil edildiği idarenin
gücüne bakmalı

Meslek hayatı boyunca sadece kamuda 
değil masanın her iki tarafında yer alarak 
denizcilik sektörüne katkı sunmuş bir ismi 

taşıdık sayfalarımıza. Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı Müşaviri ve 
eski Müsteşar Yardımcısı Suat Hayri 

Aka... Sektörün her zaman yanında olan, 
sıkıntısına kulak kabartan Suat Hayri 

Aka’ya Hurda Teşviki’ni sorduk, bize şahsi 
kanaati olarak Hurda Teşviki’nin daha 

basit, doğrudan desteği hedefleyen ve elle 
tutulur, katkı sağlayan bir hurda teşvik 

mekanizması olarak yeniden gözden 
geçirilmesi gerektiğinin altını çizerek yanıt 

verdi. Diğer sorumuz ise yeni hükümetle 
beraber sektörde yükselen ses olan 

“Denizcilik Bakanlığı”nın kurulması çağrısı 
oldu. Bu çağrıya ise şu yorumu yaptı: 

“Denizcilik sektörünün bakması gereken 
husus veya sorması gereken soru idarenin 
bir müsteşarlık mı, müstakil bir bakanlık 

mı olduğundan ziyade veya hiyerarşik yeri, 
adı ne olursa olsun kendisini temsile yetkili 
kılınan idarenin gücünün ne olduğu ve bu 
kurumu yönetenlerin denizciliğe ne kadar 
vakıf olduklarıdır. Yoksa adının Denizcilik 
Bakanlığı mı veya Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı mı olduğu değildir” 
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Röportaj

37 yıldır denizcilik sektörünün 
içindesiniz. Nasıl geçti bu süre, sektö-
rün durumunu nasıl görüyorsunuz?

Evet, eğitim dönemini de katarsak 37 
yıldır denizcilik sektöründeyim. Önemli 
bir kısmı kamu hizmetlerinde geçse de 
14 yıl özel sektörde bizzat kendi işimi 
yapmak suretiyle brokerlik, gemi acen-
teliği, gemi işletmeciliği, armatörlük, si-
gortacılık, sörveyörlük gibi çeşitli deniz 
ticareti branşlarında faaliyette bulun-
dum. Denizde çalıştım, 12 yıl İTÜ Gemi 
İnşa Fakültesi’nde ders verdim. Dolayı-
sıyla sadece kamuda değil masanın her 
iki tarafında bulunduğum söylenebilir.  

Denizcilik sektörünün 2009’dan beri 
yaşadığı derin kriz maalesef hala devam 
ediyor. Bu çok talihsiz bir durum ancak 
krizden çıkamamanın ya da krizin ne-
den bu kadar derinleştiğinin analizinin 
iyi yapılması gerekir. Tabi ki devletlere 
böylesi kriz dönemlerinde önemli rol-
ler, görevler düşmektedir ancak Türkiye 
gibi birçok devlette ya yapılabilecekler 
sınırlıdır ya da bürokrasi, diğer sektör-
lerle dengeler gibi nedenlerle güçlükler 
vardır. 

Devlet tarafında yapılan bazı düzen-
lemelerle 2012’den itibaren Kredi Garan-
ti Fonu gibi zaten var olan bazı destek 
mekanizmalarına işlerlik kazandırmak, 
ilave destekler sağlamak üzere birtakım 
çalışmalar yapıldı. Özellikle gemi inşa 
sanayine destek olacak türden bazı kamu 
yatırımları öne çekilerek, limanlar yö-
netmeliği gibi bazı mevzuat düzenleme-
leri ile sektöre yeni iş imkanları doğura-
cak çalışmalar yapıldı. Koster filosuna 

yönelik bir büyük finansman projesi 
2011 yılında başlatıldı. Ama bunların 
sektörün duyduğu ihtiyacı tam olarak 
karşıladığını söylemek mümkün değil.  

Koster filosunun yenilenmesi kap-
samında Hurda Teşviki Kanunu sektör 
tarafından yeterli ilgiyi görmedi. Bu-
nun sebebi nedir? Sektör bu konuda 
daha fazla beklenti içerisinde. Bakan-
lık bu konuda hangi adımları atmalı?

Hiç şüphe yok ki koster filosuna 
destek olarak filomuzu tekrar canlan-
dırmak Türkiye’nin mutlaka başarması 
gereken bir husustur. Bu amaçla 2011 
yılında bizzat aktif olarak başlattığımız 
ve Hollanda hükümeti ile birlikte yürüt-
tüğümüz koster filosunun finansmanı 
projesini biliyorsunuz. Burada ama-
cımız uygun şartlarda neredeyse sıfır 
faizli ve çok uzun vadeli bir finansman 
sağlayarak başlangıçta 100 parça kos-
terin Türkiye’de inşasını temin etmekti. 
Bu sayede hem filo yenilenmiş olacaktı 
hem de 100 gemi siparişi ile tersanele-
rimiz iş bulacaktı. Aynı zamanda gemi 
yan sanayii de canlanacak istihdam arta-
caktı. Böylelikle krizli dönem aslında bir 
fırsata dönüştürülmüş olacaktı. Ancak 
çalışmaların bizden sonraki kısmı neden 
maksada uygun olarak tamamlanamadı 
detaylı bilmiyorum. 

Keza bu projenin bir ayağında da 
teknik ve ticari ömrünü doldurmuş eski 
kosterlerin teşvikli bir finansman pro-
jesiyle kamu tarafından satın alınarak 
hurdaya gönderilmesi ve böylelikle za-
ten mali gücünü kaybetmiş her biri 1-2 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlık Müşaviri 
Suat Hayri Aka 

“Denizciler dünyanın 
birçok yerinde olduğu gibi 
Türkiye’de de kendine has 

özellikleri olan iyi yetişmiş 
yüksek vasıflı insanlardan 

oluşan, vizyonu geniş, 
ileri görüşlü medeni bir 

topluluktur”
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gemiden oluşan küçük aile işletmeleri 
olan koster işletmecilerine öz kaynak 
olarak kullanabilecekleri bir destek ve-
rilmiş olacaktı.  Projenin bir bütün ola-
rak finansmanından ziyade sadece eski 
gemilerin hurdaya verilmesine yönelik 
bir düzenleme yapıldı ancak bildiğim 
kadarıyla içerdiği şartlar bu teşvikten 
yararlanmayı pek mümkün kılmayacak 
gibi.  Daha basit, daha yalın ve doğrudan 
desteği hedefleyen ve elle tutulur katkı 
sağlayan bir hurda teşvik mekanizması 
olarak yeniden gözden geçirilmesi ge-
rektiğini düşünüyorum. Tabii bu tama-
men benim şahsi kanaatimdir.

Denizcilik sektör temsilcileri yeni 
hükümete ‘Denizcilik Bakanlığı’ ku-
rulması çağrısında bulundu. Siz bu ko-
nuda ne düşünüyorsunuz ve gerçekten 

denizcilik sektörünün ayrı bir bakanlı-
ğa ihtiyacı var mı? Ulusal bir denizcilik 
stratejisinin oluşturulması için ne gibi 
adımlar atılmalı?

Bildiğiniz gibi Kasım 2011’de yayın-
lanan bir Kanun Hükmünde Kararna-
me ile Başbakanlığa bağlı bir kurum 
olarak çalışan Denizcilik Müsteşarlığı 
Ulaştırma Bakanlığı bünyesine katıla-
rak Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığı adıyla faaliyet göstermeye 
başladı. Bana göre denizcilik sektörünün 
bakması gereken husus veya sorması ge-
reken soru idarenin bir müsteşarlık mı, 
müstakil bir bakanlık mı olduğundan 
ziyade veya hiyerarşik yeri, adı ne olur-
sa olsun kendisini temsile yetkili kılınan 
idarenin gücünün ne  olduğu ve bu ku-
rumu yönetenlerin denizciliğe ne kadar 
vakıf olduklarıdır.

Denizcilik çok geniş bir kapsama ala-
nına sahip olan bir alandır. Sadece deniz 
taşımacılığından ibaret değildir. Taşıma-
cılığın yanı sıra gemi inşa ve yan sana-
yii var ki bu çok geniş bir alana yayılır. 
Denizcilik eğitimi, deniz turizmi, deniz 
sporları, balıkçılık, denizde petrol gaz 
kaynakları var,  denizde boru hatları ve 
fiber vs. kablo hatları var. Limanlar, bo-
ğazlar, karasuları, kıta sahanlığı, münha-
sır ekonomik bölge gibi hukuki, siyasal 
hususlar ve bir de ülke güvenliği açısın-

dan hayati öneme sahip askeri boyutu 
var. Bütün bunların tek elden yönetile-
bildiği veya idare edildiği yetkili bir mer-
kezi idari yapının varlığıdır esas olan.  

Ülkemizde bu alanların her biri fark-
lı bir bakanlıkça kontrol edilmektedir. 
Balıkçılık Tarım Bakanlığı’nın yetkisin-
de, deniz turizmi Turizm Bakanlığı’nın 
yetkisinde iken deniz sporları Spor 
Bakanlığı’nca, denizcilik eğitimi (en 
azından lise ve yüksek düzeyde okul açıl-
ması hatta kursların bile açılması) Mil-
li Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafından 
kararlaştırılmakta ve yönetilmektedir. 
Keza sektörün verimliliği ve ekonomik 
performansı açısından çok önemli olan 
gümrük hizmetleri Gümrük Bakanlı-
ğınca yürütülmektedir. Sektörün ciddi 
talepleri olan kurumlardan biri olan Hu-
dut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
de Sağlık Bakanlığı’na bağlıdır. 

Bu alanların bazıları, örneğin liman, 
marina, balıkçı barınaklarının yapı-
mı, limanların karayolu ve demiryolu 
bağlantılarının yönetimi gibi konular 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı bünyesinde yürütüldüğü için 
birleştirilerek Kasım 2011 tarihli KHK 
ile tek çatı altında toplanmış oldu. Bu 
çok önemli bir adımdır.

Sonuçta, esas olan bütün bu hizmet-
ler verilirken, ilgili düzenlemeler yapılır-
ken bu kurumların ne kadar bir harmoni 
içinde çalıştığıdır. Denizcilik sektörünün 
menfaatlerinin gözetilmesi ve gelişimine 
yönelik çalışmaların sağlıklı ve etkin bir 
şekilde yürütülebilmesi, ciddi kararların 
alınması ancak tüm bu alanların aynı 
çatı altında toplanması ve bu yapının ya-
salarla desteklenmesi, kamu idari siste-
mi içinde kuvvetli yetkilerle donatılması 
ile mümkündür. Yoksa adının Denizcilik 
Bakanlığı mı veya UDH Bakanlığı mı ol-
duğu değildir. Bu dergi yayınlandığında 
belki yeni hükümet kurulmuş ve deniz-
ciliğin bağlı olduğu bakanlık veya idari 
yapının ne olacağı çoktan belirlenmiş 
bile olacaktır.  

Türkiye’nin 2023 hedefleri doğ-
rultusunda bir milyar dolarlık bir dış 
ticaret hedefi bulunuyor. Bu rakam 
içerisinde deniz taşımacılığı büyük bir 
öneme haiz. Peki şu anki filo yapımızla 
ve ticaret hacmimizle bu rakamın ya-
kalanabileceğini düşünüyor musunuz? 
Bu konuda neler yapılması gerekiyor? 

Bu çok önemli bir konu. Türkiye son 
derece önemli bir denizcilik ülkesi ha-
line geldi. 30 milyon DWT’e yaklaşan 
Deniz Ticaret Filosu, 187 liman tesisi 
ve diğer varlıkları ile tam bir denizci 
ülkedir. Esas olan 2023’te hedeflenen 
ekonomi büyüklüğünün gerektirdiği 

denizcilik kapasitesinin yanı sıra yapısal 
uygunluğunu da sağlamaktır. Filo bü-
yüklüğü gayet uygundur ancak gemi tip, 
boyut ve özellikleri açısından baktığı-
mızda uygunluk tartışılabilir. Bizim dış 
ticaretimiz ağırlıklı olarak konteynerle 
taşınan endüstriyel ürünlerden oluş-
maktadır ama filomuz daha çok dökme 
yük gemisi ve diğer gemi tiplerinden 
oluşuyor. Filo, büyüklüğüne rağmen dü-
zenli konteyner taşımacılığı konusunda 
yetersizdir. Bunun için navlunlarımız 
yabancılara gitmektedir. Koster Filosu 
Projesi bu bakımdan da çok önemlidir. 
Mutlaka en azından Avrupa, Akdeniz ve 
Kuzey Afrika ve Ortadoğu’ya yönelik dış 
ticaretimizin taşınmasında etkili olacak, 
uygun tip ve boyutlardan inşa edilmiş 
hight-tech milli bir filoya sahip olmamız 
ve bunu gerektirdiği tüm taşımacılık 
hizmetlerini özellikle düzenli taşımacı-
lık sistemleri olarak kaliteli ve ekonomik 
bir şekilde sağlıyor olmamız gerekir.

Liman kapasiteleri açısından duru-
mumuzun daha iyi olduğu söylenebilir. 
Var olan limanlardaki rehabilitasyon 
ve iyileştirme projelerinin yanı sıra çok 
sayıda yeni liman yatırımı ile gelecekte 
ihtiyaç duyulacak kapasiteye şimdiden 
ulaşmış durumdayız denilebilir. Ama 
teknik modernizasyon, operasyonel ve-
rimlilik, azaltılmış bürokrasi,  işgücü ka-
litesi ve verimlilik gibi konularda da kat 
etmemiz gereken bir yol var. 

Denizcilik sektör temsilcileri ile Ba-
kanlığınız arasındaki ilişkiyi değerlen-
direbilir misiniz? 

Denizciler dünyanın birçok yerinde 
olduğu gibi Türkiye’de de kendine has 
özellikleri olan iyi yetişmiş yüksek vasıflı 
insanlardan oluşan, vizyonu geniş, ileri 
görüşlü medeni bir topluluktur. İletişim 
kurması kolay açık görüşlü bir topluluk-
tur.  Ülkemizde de her zaman ilgili kamu 
idarelerine ve yöneticilerine büyük ya-
kınlık göstermiş destek olmaya gayret 
etmişlerdir. Ancak daha etkin ve daha 
verimli bir işbirliği için burada da bir 
gözden geçirmenin gerekliliğini, maksa-
da yönelik, daha yakın ve daha samimi 
bir işbirliğinin çok daha iyi sonuçlar üre-
teceğini düşünüyorum. 

“Hiç şüphe yok ki 
koster filosuna destek 

olarak filomuzu tekrar 
canlandırmak Türkiye’nin 

mutlaka başarması gereken 
bir husustur"

“Türkiye son derece önemli 
bir denizcilik ülkesi haline 

geldi. 30 milyon DWT’e 
yaklaşan Deniz Ticaret 

Filosu, 187 liman tesisi ve 
diğer varlıkları ile tam bir 

denizci ülkedir"

Röportaj
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Söyleşi

Bir taşla üç değil,
beş kuş vurabiliriz

GİSBİR’in üç sene daha baş-
kanlık görevini üstlenecek Murat 
Kıran. Peki, bu üç yıl nasıl şekille-
necek? 

Türkiye Gemi İnşa Sanayicile-
ri Birliği (GİSBİR) 45. Olağan Ge-
nel Kurulu’nu eşi olmayacak bir 
sükûnette ve birlik beraberlik içeri-
sinde geride bıraktık. Tek aday olarak 
girdiğimiz GİSBİR 45. Olağan Genel 
Kurulu’nda, üç sene daha görev yap-
mak için Türk gemi inşa sanayimizin 
değerli mensupları bizleri layık gör-
düler. Bizler de onların bize olan bu 
güvenini en yüksek seviyede tutabil-
mek adına bugüne kadar yaptığımız 
gibi, GİSBİR’i her platformda en iyi 
şekilde temsil ederek, Türk gemi inşa 
sanayimize layık bir GİSBİR olması 
yönünde çabalarımızı sürdüreceğiz. 

Bilindiği gibi 3 Ekim 2011 tari-
hinden beri GİSBİR Yönetim Kuru-
lu olarak, öncelikle sektörün işlevsel 
problemleriyle alakalı konular üze-
rinde yoğunlaştık. Mevcut sorunlar 
nedeniyle adeta hiçbir şekilde faali-
yetlerini sürdüremez hale gelen Türk 
gemi inşa sanayini, idaremizin de 
büyük destekleriyle çalışılabilir hale 
getirdik. Bu kapsamda, hâlihazırdaki 
çalışmalarımız, Türk gemi inşa sana-
yinde daha efektif ve kazançlı projeler 
gerçekleştirmek; daha ziyade ihraca-
ta yönelik ve bölgede rakiplerimizin 
yapamadığı işleri daha seri ve daha 
ucuza mal etmek suretiyle pazardaki 
payımızı daha da yükseklere çekmek 
olacaktır. 

GİSBİR kaptanlığını üç sene daha yapacak Murat Kıran’ı taşıdık  satırlarımıza. GİSBİR’in yakın 
geleceğinin nasıl şekilleneceğini konuşarak başladığımız sohbetimize koster piyasasının mevcut durumu 
ile yenilenecek filonun gemi inşa sanayimize kazandıracağı ivmeyi ve tabiri caizse sektörün dört gözle 

beklediği Hurda Teşviki düzenlemesini tartışarak devam ettik. Daralan piyasada birçok tersanenin 
tamir ve bakıma yöneldiğini dile getiren Kıran, yurt dışı yaptırımları adı altında mevcut pazarın 
elimizden alınmak istendiğinin altını çiziyor ve ekliyor “Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde 

olduğu iddia edilen uygulamaların, aslında şahlanan Türkiye ekonomisine doğrudan zarar vermek ve 
elimizdeki marketi geri almak adına olduğunu düşünmekteyim”. 
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Söyleşi

Akdeniz-Karadeniz koster piyasası-
nın şu anki seyrine ilişkin gözlemleri-
niz neler?

Herkesin bildiği gibi, yüzyıllardır sü-
regelen Akdeniz, Karadeniz havzasında-
ki ticaret her daim mevcut olmuştur ve 
mevcudiyetini devam ettirecektir. Bu-
gün bu bölgelerde çalışan gemilere bak-
tığımızda, yaş ortalamasının yüksek ve 
yenilenmeye muhtaç olduğunu görmek-
teyiz. Bu şekilde kurulacak güçlü bir filo, 
uzun yıllar kayıtlı olduğu sicile döviz 
girdisi sağlayacak, istihdam yaratacak 
ve navlun belirleyici güce sahip olarak, 
adeta rakipsiz hale gelecektir. 

Türk Koster Filosunun Yenilenme 
Projesi’nden gemi inşa sanayimiz ne 
tür kazanımlar elde edecek?

Bu doğrultuda Türk koster filosunun 
yenilenmesi projesinin, Türk gemi inşa 
sanayi için önemli olduğunu değerlen-
dirmekteyiz. Bu projenin, sadece gemi 
inşa sanayimiz için değil; ülkemiz eko-
nomisine yaratılacak istihdam ve döviz 
girdisi sebebiyle de çok kapsamlı ve ve-
rimli olacağı kanaatindeyim. Tabiri ca-
izse bir taşla üç değil, belki de beş kuş 
vurma şansını yakalama durumundayız. 

Türk gemi inşa sanayi tarafından dü-
şündüğümüzde, Türk Koster Filosunun 
Yenilenme Projesi’ni ileriye dönük ola-
rak, 2008 yılında başlayan küresel eko-
nomik kriz sebebiyle kaybettiğimiz is-
tihdamı tekrar ikame edebilme şansı ve 
yaratılan bu istihdamdan ödeyeceğimiz 
vergilerle ülkemize katkı sağlama ve en 
önemlisi bu segmentte dünyada marka 

olabilme imkânı noktasında fevkalade 
bir fırsat olarak değerlendirmekteyim. 
İdaremiz de koster filosunun yenilenme-
siyle alakalı çok başarılı ve yardımsever 
girişimlerde bulundu.

Hurda Teşviki düzenlemesiyle ilgili 
beklentileriniz ne yönde?

Hurda teşviki düzenlemesiyle Koster 
Filosunun Yenilenmesi Projesi hayata 
geçirilmek istendi. Yalnız, bu süreç-
te dünya ekonomisinin de gerilemesi 
vesilesiyle hurda fiyatlarının düşmesi, 
projeyi çalışamaz hale getirdi. Kısaca an-
latmak gerekirse, belli bir tonajda gemi 
sahibi gemisini hurdaya verecek, aldığı 
bedel kadar bir bedel devlet tarafından 
teşvik olarak projeye eklenecek, %70 
finansman sağlanacak ve hayata geçiri-
lecekti. Dolayısıyla temel olarak bu to-
najda çalışan armatörlerimizin finansal 
bozuklukları, banka problemleri dolayı-
sıyla gemilerini hurdaya verememeleri, 
verseler dahi bakiyenin bu projeyi ha-
yata geçirmek için yeterli olmaması, bir 
takım olumsuzluklara neden oldu. Aynı 
zamanda ülkemizin uzun zamandır için-
de bulunduğu seçim süreçleri bizi olum-
suz etkiledi. Fakat ben bu duruma yine 
umutla bakıyorum. Bu süreyi dinlenme 
ve değerlendirme süresi olarak görüyo-
rum. İnanıyorum ki 1 Kasım seçimleri 
sonrasında hızlıca kurulacak hükümet 
ve yeni alınacak tedbirler doğrultusunda 
proje hayata geçirilecektir. Ancak, mev-
cut haliyle projenin başarılamaz olduğu 
aşikârdır ve mutlaka bir takım iyileştir-
melere gidilmesi zorunludur. İdaremiz-

GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran
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le görüşmelerimiz devam etmekte ve 
asgari müşterekte buluşulacağı ümidim 
halen devam etmektedir.

Niş market gemi inşasında imza 
attığınız projelerden bahsedebilir mi-
siniz? 

Bu süreçte, tersanelerimiz ve gemi 
inşa sanayi olarak tabi ki boş durmadık. 
Daralan kimyasal tanker piyasası, bizim 
başka sulara açılmamıza vesile oldu ve 
niş işlere yöneldik. Örnek vermek gere-
kirse, dünyada ciddi römorkör üreticisi 
haline geldik, Platform Supply Vessel 
(PSV) inşasında söz sahibi olduk, sahil 
güvenlik botlarında dünya markası ol-
duk, savunma sanayine yaptığımız hiz-
metlerle ses getirdik; müşterisi Kuzey 
Avrupa Ülkeleri olan balıkçı gemileri 
inşa etmeye devam ediyoruz. Umuyo-
rum ki yakın zamanda bu segmentlerde-
ki gemilerin ihracatı da artar. Offshore 
marketine girme imkânı bulduk, yakla-
şık 30 bin çalışanımızla bu doğrultuda 
işlerimize devam ediyoruz.

Türkiye gemi inşa sanayimizin şu 
anki durumuna ve tamir bakım konu-
sunda kat ettiği mesafeye ilişkin bilgi 
verebilir misiniz?

Konunun bir diğer yönünde ise, da-
ralan piyasada birçok tersanemiz gemi 
tamir ve bakımına yöneldi. Herkesin 
bildiği gibi gemi tamir ve bakımı daha 
çok süre ve kaliteye dayalıdır. İçinde bu-
lunduğumuz bölge ülkeleri, kaybetmiş 
olduğu iş gücü ve bir takım yaptırımlar 
doğrultusunda bizimle rekabet gücünü 
yitirdi ve Türk tersaneleri bunu kendi 
lehine çevirmeyi başardı. Ancak, şunun 
altını çizmek istiyorum, gemi tamir ba-
kımı söz konusu olduğunda, konu hak-
kında bilgisi olmayan kişiler tarafından 
gerçekleştirilen denetimler neticesinde, 
daha çok yurt dışı bir takım yaptırımlar 
adı altında bu market elimizden alınmak 
isteniyor. Örnek vermek gerekirse, bi-
lindiği üzere gemi yüzeyi raspası, tamir-
bakım projelerinin olmazsa olmazıdır. 
Bu raspa, nikel cürufundan elde edilen 
bir çeşit madenle yapılmaktadır. Bizler, 

bu madenin gerekli tüm testlerini ül-
kemizin yetkili kuruluşlarına yaptırmış 
ve alınan neticelerde çevreye zarar ver-
mediğini kanıtlamış olmamıza rağmen, 
yeri geldiğinde toz gerekçesiyle tersane 
faaliyetleri durdurulmak istenmektedir. 
Bu tip hareketler maalesef sektöre cid-
di zararlar vermektedir. Bu tür olumsuz 
durumların neticesinde armatörlerden 
şikâyetler gelmekte ve kendilerine al-
ternatif ülkeler aramaktadırlar. Avrupa 
Birliği müktesebatı çerçevesinde olduğu 
iddia edilen uygulamaların, aslında şah-
lanan Türkiye ekonomisine doğrudan 
zarar vermek ve elimizdeki marketi geri 
almak adına olduğunu düşünmekteyim. 

Tamir bakım segmentinde geçtiği-
miz yılda gerçekleşen ihracat hacmi 
neydi ve gelecek yıllarda nasıl bir seyir 
izleyecektir?

Bahsettiğim konulara, ülke olarak 
her alanda dikkat etmeliyiz. Bunu da şu-
radan kolayca anlayabiliriz. 2008 yılında 
gerçekleşmiş olan 2,8 milyar dolar net 
ihracat geliri, yaklaşık 1 milyar dolar ci-
varında olan tamir, bakım geliri, küresel 
ekonomik krizle beraber 2009-2010 yı-
lında bu rakamların çok aşağısına gerile-
miştir. 2009 yılında olumsuz seyre giren 
sektör, 2010 yılında kendisine çıkış yolu 
arayıp 2011 yılından itibaren ihracat ve 
döviz girdi rakamlarını biraz da olsa ar-
tırmayı başarmıştır. 2014 yılı rakamları-
na baktığımızda, 1,3 milyar dolara yakın 
ihracat, 800 milyon dolara yakın döviz 
girdisi görülmektedir. 2015 yılında da 
bu rakamları yakalayabileceğimizin işa-
retlerini almış bulunuyoruz. Dolayısıyla 
bu ivmeye zeval getirecek her türlü iş-
lemden kaçınmamız elzemdir. 

Söyleşi
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Lojistik

Taşımacılıktan 
Lojistiğe Dönüşüm 
Programı Eylem Planı
Kalkınma Bakanlığı’nın hazırla-

dığı 10. Kalkınma Planı’nda Ta-
şımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm 

Programı kapsamında Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tara-
fından 2015 Haziran ayına kadar Lojis-
tik Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. 
Kurulda Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı ve İçişleri Bakanlığı müsteşarları 
da yer alacak. 

Program kapsamında sektörün 2018 
yılına kadar Dünya Bankası Küresel 
Lojistik Performans Endeksi’nde 27. 
sıradan 15’inciliğe yükselmesi hedefle-

nirken, limanlarda elleçlenen konteyner 
miktarının 7.9 milyon TEU’dan 13.8 
milyon TEU’ya çıkarılması hedefleniyor. 
Yine 2018 yılına kadar demiryolu bağ-
lantısı olan limanlarda elleçlenen yükün 
demiryolu ile taşınma oranının 7.8’den 
15.4’e çıkarılması planlanıyor. Demir-
yolu yük taşımacılığında özel sektörün 

Kalkınma 
Bakanlığı’nın 
hazırladığı 2014-
2018 yıllarını 
kapsayan 10. 
Kalkınma Planı’nda 
lojistik öncelikli 
dönüşümü planlanan 
9 sektörden biri oldu. 
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Lojistik

payı yüzde 27’den yüzde 30’a çıkarılacak, 
toplam dış ticaret hacminde hava kar-
gonun payı 2018’e kadar 11.7’den 12.9’a 
yükseltilecek. Tüm bu rakamlara ulaş-
mak için de şehirlerde lojistik altyapı-
nın iyileştirilmesi; gümrük işlemlerinde 
etkinliğin sağlanması; büyük altyapı ya-
tırımları-lojistiğin yol haritası yeniden 
çiziliyor. Planın tamamlanması, sektör-
de faaliyet gösteren firmaların rekabet 
güçlerinin artırılması ve yurtiçi lojistik 
yapılanmasının yurtdışı yapılanmalarla 
desteklenmesine yönelik çalışmalar ya-
pılacak. 

Lojistik master planı oluşturulacak 
2015 yılına kadar Liman Yönetim 

Modeli belirlenerek hayata geçirilecek. 
Bu model kapsamında oluşturulacak 
yönetim yapısı; bölgesel ihtiyaçları ve 
kapasiteleri dikkate alarak Kıyı Yapıları 
Master Planı’nın yönlendirilmesinden 
ve uygulanmasından sorumlu olacak. 

Bu yapı ile Türkiye’deki ekonomik geliş-
meye hizmet edecek şekilde limanların 
işletiminin iyileştirilmesinde kamunun 
üstlenmesi gereken eşgüdüm, özelleştir-
meler sonucunda tekel oluşmasının en-
gellenmesi gibi limancılık politikasıyla 
ilgili görevler de ifa edilecek. Kıyı Yapı-
ları Master Planı bütüncül kıyı alanları 
planlarıyla uyumlu olacak şekilde gün-
cellenecek ve belirlenecek liman yöne-
tim modeli kapsamında uygulanacak. 
2017 yılına kadar Türkiye’de kombine 
ve intermodal taşımacılığı geliştirmek 
üzere iç ve dış ticarette tedarik zinciri 
yönetiminde optimizasyonu sağlayacak, 
ülkeyi uluslararası ticarette tercih edilir 
bölgesel bir lojistik üs haline getirecek, 
emniyetli ve teknolojik yeniliklere sahip, 
kalkınmaya ivme kazandırmayı öngören 
sürdürülebilir bir Türkiye Lojistik Mas-
ter Planı(TLMP) hazırlanacak. 

Demiryolunda serbestleşme süreci 
tamamlanacak 

Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının 
Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun 
kapsamında, ikincil mevzuat çalışma-
larının tamamlanarak TCDD’nin özel 
taşıyıcılara açılması ve demiryolu ta-
şımacılığında serbestleşmesi sağlana-
cak. 2014 yılı içinde TCDD Taşımacılık 
A.Ş’nin ana statüsü oluşturulacak ve 
Kurum ticaret siciline kaydedilecek. Alt-
yapı kapasite tahsisi ve ücretlendirmeye 
ilişkin genel kuralları, izlenecek yöntem-
leri ve tahsis için gerekli diğer bilgileri 
ayrıntılı olarak gösteren 2015 Şebeke 
Bildirimi hazırlanacak. Çandarlı Limanı 
projesi yürütülecek. 2011 yılında yatırı-
mı başlatılan Çandarlı, geri kalan altyapı 
ve üst yapılar kademeli olarak gerçekleş-
tirilecek. İlk etabının 2018’de tamamlan-
ması öngörülüyor. 2013 yılında Yatırım 
Programına alınan Filyos Limanı altyapı 
işleri 2018 yılında tamamlanacak. 2015 
Ocak ayında başlanarak fizibilite çalış-
maları tamamlanmış olan Mersin Kon-
teyner Limanı’nın imar planı çalışmaları 
tamamlanarak yapımına başlanacak. 
2015 sonunda tamamlanacak şekilde 
otomotiv sektörünün dış ticaretinin ke-
sintisiz sağlanması için Doğu ve Güney 
Marmara Bölgesi’nde mevcut tesisler 
de dikkate alınarak otoport kurulma-
sı için yer tespit çalışmaları ve fizibilite 
etüdü yapılacak. Ana limanların kara-
yolu ve demiryolu bağlantıları ve sınır 
kapılarına bağlantı yapan koridorlarda 
karayolu yatırımları tamamlanacak. 
Yeni hava kargo terminallerinin açılma-
sı planlanırken lojistik merkezi projeleri 
tamamlanacak. Yurtdışında da lojistik 
merkezler açılacak. OSB, serbest bölge 
ve büyük fabrikalara iltisak hatları ya-
pılacak. Mevcut konvansiyonel hatlarda 
eksik olan elektrifikasyon ve sinyalizas-
yon sistemleri tamamlanacak. 

Gümrük işlemleri hızlanacak yeni 
kapılar açılacak 

Gümrüklerin fiziki ve beşeri kapasi-
tesi arttırılacak. Yeni hudut kapıları açı-
larak ticaret arttırılacak, alternatif ula-
şım güzergahları çoğaltılacak ve hudut 
geçişlerinde yaşanan yoğunluk ve yığıl-
malar azaltılacak. Yap-işlet-devret (YİD) 
modeli kapsamında, mevcut gümrük 
kapıları ve gümrük idareleri modernize 
edilecek. Son teknoloji elektronik sis-
temler devreye sokulacak.

TOBB Denizcilik Meclis Başkanı Erol 
Yücel konu hakkında yaptığı açıklama-
da, “Denizcilik sektörü olarak Taşıma-
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cılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı 
Eylem Planı içerisinde denizcilikle ilgili 
olarak görmeyi arzu ettiğimiz konula-
rı göremedik. Ancak, yine de böyle bir 
planlama yapılmasının düşünülmesini 
önemsiyor ve en kısa sürede bu çalış-
manın revize edilerek içinin doldurul-
masının yararlı olacağını düşünüyoruz. 
Denizcilik sektörü için öncelik ciddi bir 
planlama yapılması gerekli. Öncelikle 
denizcilik sektörüne bakış açısını değiş-
tirmek zorundayız. Türk armatörü sahip 
olduğu 31 milyon DWT’lik filonun sa-
dece 8 milyon DWT’luk bir bölümünü 
Türk Bayrağı altında çalıştırıyor. Bunun 
nedenleri masaya yatırılmalı. Rakip ül-
kelerde olduğu gibi tersanelerimiz daha 
fazla desteklenmeli. Eylem planında 

kısmen limanlara yer verilmiş. Ancak, 
kruvaziyer gemiler ayrı bir başlık altında 
ve önemle dikkate alınmalı. Günümüz-
de en önemli konulardan biri de yolcu 
ve mürettebatın bulunduğu bu gemilere 
verilecek kurtarma ve yardım hizmetleri 
için acil uygulama planları hazır edil-
meli. İstanbul’da kruvaziyer gemiler için 
düşünülen “Galataport” projesi geçici 
olarak düşünülmeli. Bu rıhtımın ihtiyacı 
karşılaması mümkün değil. Uzun vade-
de Yenikapı – Ataköy arasındaki bir böl-
gede kuruvaziyer gemi limanı ve yolcu 
salonları yapılmalı” dedi.

1. Programın Amacı ve Kapsamı
Sanayi sektöründe ürün veya ham-

maddenin navlun fiyatı, firmaların ya-

tırım kararını ve rekabet gücünü etkile-
mektedir. İmalat sanayii yatırımları için 
potansiyelin arttırılması ancak lojistik 
imkânların arttırılması ve lojistik mali-
yetlerinin dünya ile rekabet edebilecek 
seviyeye gelmesi ile mümkündür.

Bu programla, Türkiye’nin ihracat, 
büyüme ve sürdürülebilir kalkınma he-
deflerine ulaşılmasında, son yıllarda hız-
lı bir gelişme gösteren lojistiğin büyüme 
potansiyelimize katkısının artırılması ve 
Lojistik Performans Endeksinde ilk 15 
ülke arasına girilmesi amaçlanmaktadır.

Program, lojistik alanında etkin ve 
verimli planlama yapabilmek amacıyla 
mevzuat, şehirleşme, gümrük, altyapı, 
yurtiçi ve yurtdışı lojistik merkezler ve 
firmaların rekabet gücünün artırılması 
konuları üzerine yoğunlaşmıştır.

Lojistik
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2. Programın Hedefi
1. Türkiye’nin lojistikteki uluslararası 

konumunun güçlendirilmesi
2. Sanayi ürünlerinin toplam maliyeti 

içindeki lojistik maliyetin yükünün azal-
tılması

3. Nihai ürünlerin tüketim pazarları-
na ulaşım süresinin kısaltılması

3. Performans Göstergeleri
4. Program Bileşenleri
1. Lojistikte Strateji ve Kurumsal Ya-

pılanmanın Oluşturulması
2. Şehirlerde Lojistik Altyapının İyi-

leştirilmesi
3. Gümrük İşlemlerinde Etkinliğin 

Sağlanması
4. Büyük Altyapı Yatırımlarının Ta-

mamlanması
5. Sektörde Faaliyet Gösteren Firma-

ların Rekabet Güçlerinin Artırılması
6. Yurtiçi Lojistik Yapılanmasının 

Yurtdışı Yapılanmalarla Desteklenmesi
5. Koordinatör ve Sorumlu Kurum/

Kuruluşlar
Program Koordinatörü: Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 
Kalkınma Bakanlığı

1. Bileşen Sorumlusu: Kalkınma Ba-
kanlığı/Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı

2. Bileşen Sorumlusu: Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı

3. Bileşen Sorumlusu: Gümrük ve Ti-
caret Bakanlığı

4. Bileşen Sorumlusu: Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

5. Bileşen Sorumlusu: Ekonomi Ba-
kanlığı

6.Bileşen Sorumlusu: Ekonomi Ba-
kanlığı

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı

Lojistik
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Deniz Eğitimi

Gemi adamı yetiştirmekte uygula-
malı eğitimin önemi ve liman kontrol-
lerinde yaşanan sıkıntılar: 

Uygulamalı eğitim…
Uygulama yapmak bir davranışı 

tekrar tekrar yapmak veya bir faaliyeti 
tekrar tekrar yaparak iyileştirmek veya 
mükemmelleştirmek maksadıyla kulla-
nılan bir öğrenme ve tecrübe kazanma 
metodudur.  Özellikle denizde emniyet 
konuları olan temel sertifika eğitimle-
rinde uygulamalı eğitim mutlaka şarttır. 
Bir can salını gerçekte hiç görmemiş, 
nasıl kullanılacağını ve neye benzediği-
ni tecrübe ederek öğrenmemiş bir gemi 
adamı, sınıfta ezbere ve yalnızca görsel 
olarak aldığı bilgileri de kısa zamanda 
unutur ve gemide gerçek bir tehlikeli du-
rumda can salı kullanılmak istendiğinde 
ne yapacağını bilemez. Çünkü gerçeği 
ile hiç uygulama yapmamıştır, tecrübesi 
yoktur ve kendine güveni yoktur. 

Gemi adamı olmak ve gemide ça-
lışmak için yüzme bilme şartı yoktur. 
Çünkü yüzme bilmek (Olimpiyat yüzme 
şampiyonu bile olsanız) suda hayatınızı 
kurtarmak için yeterli değildir. Hipo-
termi insan ayrımı yapmaz - içinde bu-
lunduğunuz suyun ısısına bağlı olarak - 
belli bir süre suda kaldıktan sonra ölüm 
herkes için kaçınılmazdır. Mühim olan 
bu durumda hayatınızı kurtarabilmeniz 
için geliştirilmiş olan ekipmanı kullan-

Deniz hata kabul etmez!
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manızdır. Bunu öğrenme de ancak bu 
ekipmanı gerçek ortamda deniz suyunda 
kullanarak öğrenmek ve tecrübe sahibi 
olmaktır. Yani diğer bir deyimle uygula-
malı eğitim görmektir. 

Temel yangın eğitimi şart
STCW A-VI/1’de istenen ”Temel 

yangın önleme ve yangınla mücadele” 
eğitimi teorik ve pratik olarak iki ayrı 
bölümde verilir. Pratik (uygulamalı) ola-
rak verilen eğitim gerçek ortamı andıran 
yer ve şartlarda ve imkan dahilinde hem 
gün ışığı ve hem de gece(karanlık) şart-
larında verilmelidir.(STCW page 346: 
Chapter VI, Section B-VI/1 - 3: Practical 
Training)

Uygulamalı eğitim gemi adamı eği-
timinin olmazsa olmaz bir parçasıdır. 
Çünkü deniz kesinlikle hata kabul et-
mez. Öncelikle emniyet ile ilgili konu-
larda mutlaka gerçeği veya en yakını ile 
uygulamalı eğitim almış olmanız gere-
kir. Bunun için de bir eğitim kurumunda 
iyi ve gerçekçi veya gerçek donanımlı /
ortamlı uygulama alanı olmalıdır.         

Liman cüzdanları
Sertifikalarda STCW’nin hangi kural, 

bölüm, paragraf ve maddesine istinaden 
düzenlendiği var fakat hangi IMO mo-
del kursa dayanarak yapıldığı ve süresi 
belirtilmediği için yabancı limanlarda-

ki PSC kontrollerinde problem çıkıyor, 
sörveyörler bu sefer orijinal sertifikanın 
kendisini görmek istiyorlar.

Her belge orijinal hali ile gemide 
bulundurulmalıdır

STCW Kural1/2- 11 gereği; STCW 
Sözleşmesi tarafından istenen her bel-
ge (sertifika) orijinal hali ile belge 
sahibinin çalıştığı gemide bulundu-
rulmalıdır. Belge/sertifika’dan kasıt: 
Yeterlik Belgesi(Certificate of Compe-
tency) ve Beceri Belgesi(Certificate of 
proficiency)’dir.

Sertifikalar için 5 yıllık geçerlilik 
süresi konulmalıdır

STCW kural 1/2 - 8 - 4 gereği; sertifi-
kaların onayları sertifikanın kendi süresi 
bittiğinde veya veren idare tarafından 
geri alındığında veya askıya alındığında 
veya iptal edildiğinde sona erecek ve - 
her halükarda-  veriliş tarihinden itiba-
ren 5 yıldan fazla süreli olmayacaktır. Bu 
maddeye dayanarak, ECDIS, BRM gibi 
süre konulmayan sertifikalar için de 5 
yıllık geçerlilik süresi konulmalıdır.

Bu mesleğin ana lisanı İngilizce 
Dünyayı keşfeden, tüm denizlerin 

haritasını yapan, deniz ticaretini global 
hale getiren, bu konularda en büyük ça-
lışma ve araştırmaları yaparak modern 
denizciliği ve deniz ticaretini ilerleten, 

bir nevi modern denizciliğin kurucu ve 
geliştiricisi olan İngiltere ve dolayısıyla 
İngilizce sayesinde artık bu mesleğin ana 
lisanı İngilizce olmuş ve uluslararası ola-
rak da kabul edilmiştir. Gemiler sadece 
bir ülkenin kendi limanları arasında ça-
lışmak üzere yapılmadığından ve deniz 
ticareti global olduğundan gemiler her-
hangi bir ülkeye gidebilirler. Dolayısıy-
la hem işin karasal yanında, hem deniz 
yanında hem de gemi üzerinde müşte-
rek bir lisan olması kaçınılmazdır. Artık 
günümüzde gemide çalışan her bir gemi 
adamının gemideki görev ve konumuna 
bağlı olarak farklı seviyelerde ama mut-
laka İngilizce bilmesi, bu lisanla iletişim 
kurabilmesi istenmektedir. İsteğimiz ge-
mici ve kamarotundan başlayarak tüm 
tayfa sınıfı gemi adamlarının da belirli 
seviyede İngilizce eğitimine tabi olup, 
gemi adamı cüzdanı alabilmeleri için 
önce bir İngilizce sınavında başarılı ol-
maları şartı konulmalıdır.

Celil Güven / Uzakyol Kaptanı 
Ekol Denizcilik



 EN
 K

AL
İT

EL
İ Y

AĞI ve YAKITI GÜVENİLİR HİZMETLE SUNUYORUZ.

Evren Caddesi Elif Sk. Erdem İş Merkezi Kat: 3 No:1 Güneşli / İst. 
 Tel : +90 212 551 53 43 • Faks: +90 212 552 28 03 • GSM: 0 538 365 30 00 • 0532 574 67 20 • 0507 446 03 91 

 e-mail:info@erdempetrol.com.tr  |  www.erdempetrol.com.tr

TÜRKİYE KARASULARINDA ve DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ LİMANLARDA

• ÖTV’li ve ÖTV’siz Motorin
• ÖTV’siz Fuel Oil-İfo

• ÖTV’li KDV’li Deniz Dizel Yağları
• Transit Yakıt
• Transit Yağ 



 EN
 K

AL
İT

EL
İ Y

AĞI ve YAKITI GÜVENİLİR HİZMETLE SUNUYORUZ.

Evren Caddesi Elif Sk. Erdem İş Merkezi Kat: 3 No:1 Güneşli / İst. 
 Tel : +90 212 551 53 43 • Faks: +90 212 552 28 03 • GSM: 0 538 365 30 00 • 0532 574 67 20 • 0507 446 03 91 

 e-mail:info@erdempetrol.com.tr  |  www.erdempetrol.com.tr

TÜRKİYE KARASULARINDA ve DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ LİMANLARDA

• ÖTV’li ve ÖTV’siz Motorin
• ÖTV’siz Fuel Oil-İfo

• ÖTV’li KDV’li Deniz Dizel Yağları
• Transit Yakıt
• Transit Yağ 



www.kosder.net/tr/30

KOSTER’in Konuğu

Milli servetimiz
koster için hibe değil 
destek istiyoruz

Metro Gemi Acenteliği Yöne-
tim Kurulu Başkanı, aynı za-
manda Koster Armatörleri 

ve İşletmecileri Derneği Üyesi Vehbi 
Koç, devletin deniz ticaretinin içerisin-
de fiilen işletme olarak yer almadığını 
ama yöneten, kuralları koyan olduğu-
nu söyleyerek sözlerine başladı ve şöyle 
devam etti, “Özel sektörün elinde bulu-
nan koster filosunun, Türkiye’nin ihti-
yacı olup olmadığını tartışacak değiliz. 
Türkiye’den üç buçuk saatlik uçuşla bir 
buçuk milyarlık insan kitlesine ulaşabili-
yor. Kosterde de anladığımız olay budur. 
Merkeze Türkiye’yi koyarak biz yaklaşık 
10 günlük seyirlerle bir buçuk milyarlık 
insan kitlesine ulaşıyoruz. Ülke olarak 
köprü vazifesi de görüyoruz. Ancak kon-
jonktür olarak tamamen serbest rekabe-
te dayalı bir iş olduğu için, özellikle 2008 
yılından sonra maalesef bütün deniz 
taşımacılığında olduğu gibi kosterde de 
anormal derecede sıkıntılar yaşanmaya 
başladı. Koster armatörü işini yürütemi-
yor. Gelirler giderleri karşılamıyor. Peki, 

Meseleye Türkiye’nin koster filosuna ihtiyacı 
olup olmadığını tartışmak yerine, bir buçuk 

milyar insanın yaşadığı coğrafyada köprü 
vazifesi gören koster filomuzun ne olacağına, 
ülkemiz için bir kıymetinin olup olmadığına, 

filomuzu muhafaza etmemiz gerekip 
gerekmediğine,  mesleği yapanları ayakta 
tutup tutmayacağımıza cevap aramamız 

gerektiğinin altını çizen Metro Gemi 
Acenteliği Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi 

Koç, üstüne basa basa “Kosterler Türkiye’nin 
eli ayağıdır” diyor. 
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bahsettiğimiz coğrafyada köprü vazi-
fesini gören bu koster filosu ne olacak? 
Türkiye için artık bir kıymeti yok mu? 
Bizim filomuzu muhafaza etmemiz ge-
rekiyor mu, gerekmiyor mu? Bu mesleği 
yapanları ayakta tutmak zorunda mıyız, 
değil miyiz? Meseleye bu açıdan bakmak 
lazım”.

Gemiler milletin ortak malıdır ve 
sahibinin bir önemi yoktur

Kuru yük tarafında denizcilik taşı-
malarının dış ticaretin %75’ni gerçek-
leştirdiğini ifade eden Koç, “Bizim bu 
köprüleri ayakta tutmamız gerekiyor. 
Normalde devlet bazı iş kolları hayatı-
nı devam ettirsin diye teşvik dediğimiz 
destekleri sağlar. Sonuçta bu ülkedeki 
gemiler de milletin ortak malıdır. Sahi-
binin bir önemi yoktur. Milli servettir. 
Kosterin diğer ünitelerden farkı amor-
tisman süresinin kısa olmasıdır. Koster 
gemileri uzun yıllar boyunca kullanılı-
yor. Kosterin yenilenmesi, ihtiyaca göre 
yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Ama 
piyasadaki mevcut iş potansiyeli arma-
törün bu dönüşümü kendi kendine ya-
pabilmesine imkan vermiyor. Piyasa za-
man zaman daralıyor, krizler yaşanıyor. 
Kostercilik Türkiye için vazgeçilmezdir. 
Türkiye limanlarına yıllık 400 milyon 
ton yük gelip gidiyor. 2023 hedeflerine 
baktığımız zaman 1 milyar ton yükten 
bahsediyoruz. Bunun yaklaşık 300-500 
milyon tonu kuru yük olacak ve kos-
terler tarafından taşınacak. Kosterler 
Türkiye’nin eli ayağıdır” dedi.

Milli servetimizi korumak için hibe 
değil, destek istiyoruz

Türk koster filosunu şahıs ve şirket 
bazlı değerlendirmemek gerektiğini vur-
gulayan Koç, Türk koster filosunun milli 
bir servet olduğunu ifade ederek, “Biz 
bu milli servetin muhafaza edilmesi için 
bütün zorluklara rağmen, bu filonun 
zamanı geldiği için yenilenmesi gerek-
tiğini biliyoruz. Bizim tek istediğimiz 
devletimizin finansal olarak bunu uzun 
vadeli programla desteklemesidir. Alı-
nan borcun geriye ödenebilecek süresini 
dikkate alarak ve düşük maliyetle finan-
se edilmesini bekliyoruz.  Örneğin, 6 bin 
tonluk bir geminin hurdası Aliağa şart-
larında tonu 300 bin dolar. 300 bin de 
devlet veriyor, 600 bin dolar. Alacağınız 
geminin maliyeti ise en az 6-7 milyon 
dolar. Bu şartları karşılamaya kimsenin 
gücü yetmez. Bizim yılda en az 50 kos-
ter gemisini yenilememiz lazım. Bunun 
toplam maliyetine gemi başı 7-8 milyon 
dolardan bakıldığında 300-400 milyon 
dolar gibi bir rakam çıkıyor. Biz devlet 
bu parayı hibe etsin demiyoruz. Bizim 
istediğimiz devletimizin bu sektöre bu 
kaynağı ayırmasıdır. 10-15 sene gibi bir 
süre versin, yüzde 1-2 civarında bir faiz 
uygulaması yapsın. Devlet bu paranın 
gemiler inşa edilirken piyasaya sağlaya-
cağı kazanç, işletilirken sağlayacağı fay-
da ve vergilerle zaten bir kısmını dolaylı 

olarak geri alacak. Böylece koster filosu 
yenilenmiş olacak. Bir sorunun bir tane 
doğru cevabı olur. Mevcut kanundan bir 
fayda sağlanmaz. Türk armatörü gemi-
sini yenilemek zorundadır ve bu keyfi 
bir durum değil, devletin de bir ihtiya-
cıdır. Bölgesel güç olan bir ülkenin bel-
li sayıda koster gemisinin, Akdeniz’de, 
Karadeniz’de, Kızıldeniz’de, Avrupa’da, 
Batı Afrika’da, Basra Körfezi’nde bulun-
ması gerekir” ifadesini kullandı. 

İkinci el gemi alırken…
İkinci el gemi alırken dikkat edilmesi 

gereken noktaları anlatan Koç, “Lojistik 
işi yapıyorsunuz. Taşıtan da taşıyan da 
bu vasıtanın uluslararası bir kabulünün 
olmasını ister. Standart bu, ister sıfır 
yaptırın, ister ikinci el alın belli ana pa-
rametrelere uygun hareket ederseniz bir 
sıkıntı yaşamazsınız. Herkesin aslında 
yapmak istediği de budur. Farklı bir şey 
yapılmıyor. Gemi alırken bazı kriterler 
vardır. Yüksek draftlı, işletme giderleri 
fazla olan, yakıtı fazla yakan ama yavaş 
giden bir gemi tercih edilmez. Ancak bir 
şekilde bu gemileri yapanlar da, alanlar 
da var. Türk koster sektörü artık belli 
bir noktaya gelmiş durumda. Yeni nesil 
yetişiyor, ciddi bir birikim oluşmuş du-
rumda. Artık müşteriyi nasıl memnun 
edeceğini bilen koster armatörü var. Bu 
kriterleri göz önüne alarak gemi tercih-
leri o şekilde yapılıyor” şeklinde konuş-
tu.

Metro Gemi Acenteliği Yönetim Kurulu Başkanı
Vehbi Koç

“Köprü vazifesini gören 
bu koster filosu ne olacak? 

Türkiye için artık bir kıymeti 
yok mu? Bizim filomuzu 

muhafaza etmemiz gerekiyor 
mu, gerekmiyor mu? Bu 

mesleği yapanları ayakta 
tutmak zorunda mıyız, değil 

miyiz?”
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Dünya ekonomisinde, özellikle 
son yıllarda artış gösteren ulus-
lararası ticaret, doğrudan ya-

bancı yatırımlar, uluslararası şirketlerin 
ve rekabet koşullarının artması, ulusla-
rarası ticaretin serbestleşmesi, ticaret ve 
yatırımların gelişmesiyle uluslararasın-
daki ilişkilerin daha fazla önem kazan-
ması nedeniyle uluslararası ekonomik 
entegrasyon gittikçe artmaktadır. Ulus-
lararası ölçekte şirketler rekabet koşulla-
rında daha fazla cazip hale gelmek için 
operasyonlarını dünya çapında genişlet-
mekte, farklı ülkelerde şirketlerle yatay, 
dikey veya karma bütünleşmeler ya da 
satın almalar yoluyla coğrafi olarak ge-
nişlemektedir. Denizcilik sektöründe de 
deniz taşımacılığı şirketleri, liman işlet-
meciliği şirketleri, konteyner terminal 
operatörleri, denizcilik sektörü dışında 
faaliyet gösteren ancak denizcilik sek-
törüne yatırım yapmak isteyen finansal 
holding şirketleri bütünleşmeler ve/veya 
satın almaları gerçekleştirmekte olup, 

söz konusu entegrasyon denizcilik en-
düstrisini daha fazla katma değer yaratan 
bir sektör haline getirmektedir. Dünya 
ekonomisi, ticareti ve teknolojideki ge-
lişmelere paralel olarak dünyada önemli 
denizcilik merkezleri oluşturulmuş olup, 
söz konusu merkezler denizcilik finansı, 
hukuku, limanları, lojistiği, gemi inşa sa-
nayisi ve deniz teknolojisi açısından de-
nizciliğe yön vermektedir. Günümüzde 
oluşturulan küresel denizcilik merkezle-
ri birçok denizcilik hizmetleri veren bir 
ana aktarma merkezi (hub) niteliğinde 
olup, yüklerin limanlardan bölgesel pa-
zarlara ulaşımını sağlamakta ve uluslara-
rası denizcilik sektöründe önemli bir rol 
oynamaktadır. 

Dünya denizcilik merkezleri ve baş-
kentlerini belirleyen kriterler

Dünya denizcilik merkezleri ve baş-
kentlerinin belirlenmesine ilişkin Men-
non tarafından yapılan araştırmada 
beş ana kriter belirlenmiş olup, bunlar 

İstanbul
İki kıtanın birleştiği yerde bir dünya 

denizcilik başkenti: 

Dr. Jale Nur Ece

Farklı Bakış
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denizcilik merkezleri, denizcilik finan-
sı ve hukuku, limanlar ve lojistik, deniz 
teknolojisi, şehrin denizcilik açısından 
cazibe merkezi olması ve rekabet gü-
cüdür (Menon Publication, “The Lea-
ding Maritime Capitals of The World”, 
No:22/2015, May 2015). Söz konusu 
ana kriterler için sektörde kullanılan 
ölçümlerin dikkate alındığı 12 adet 
objektif kriter ile gemi sahipleri, yöne-
ticiler, akademisyenler, gazeteciler ile 
yapılan anketler neticesinde belirlenen 
11 adet subjektif kriter olmak üzere 23 
adet kriter belirlenmiştir. Araştırmada 
beş ana kritere ilişkin objektif kriterler-

de şehirdeki gemi siciline kayıtlı filonun 
büyüklüğü, filo değeri ve filo yönetimi, 
deniz hukukçularının sayısı, milli top-
lam P&I sigorta primi, şehirdeki banka-
lardan alınan kredilerin toplam miktarı, 
şehir borsasında işlem gören şirketlerin 
hisselerinin toplam piyasa değeri, liman-
ların TEU bazında elleçlediği konteyner 
miktarı, şehirde merkezi olan liman 
operatörlerinin elleçlediği yük miktarı, 
yerli firmaların teslim ettiği gemilerin 
değeri, şehirde merkezi olan sınıflandır-
ma kuruluşları tarafından sınıflandırı-
lan gemilerin sayısı vb. kriterler dikkate 
alınmıştır. Subjektif kriterlerde ise sektör 
uzmanları, akademisyenlere anket yo-
luyla dünyanın genel olarak denizcilik, 
denizcilik finansı, denizcilik iş ortamı 
açısından en cazip ve rekabet gücü en 
fazla olan dünyanın önde gelen deniz-
cilik merkezlerinin hangileri olduğu vb. 
sorular sorulmuştur. Mennon’un söz ko-
nusu çalışmasında Dealogic, Thomson 
Reuters, Clarkson Database vb. veri ta-

banları kullanılmıştır. 

Dünya ilk beşi; Atina, Singapur, 
Hamburg, Tokyo ve Hong Kong 

Söz konusu kriterler neticesinde ilk 
beş dünya denizcilik merkezi sırasıy-
la Atina, Singapur, Hamburg, Tokyo ve 
Hong Kong olarak belirlenmiştir. Dün-
yanın ilk beş deniz hukuku ve denizcilik 
finansı merkezi Londra, Oslo, New York, 
Singapur ve Hong Kong’dur. Londra 
dünyanın en önde gelen Llyod’s Sigorta 
Borsası gibi kuruluşların, kuru yük nav-
lun bedellerini gösteren bir endeks olan 
Baltic Exchange’nin merkezinin burada 
olması ve İngiliz Deniz Hukuku’nun 
denizcilik itilaflarında oldukça sık uy-
gulanması nedeniyle deniz hukuku ve 
finansı açısından dünyada birinci sırada 
gelmektedir. Norveç’in denizcilik sektö-
ründe güçlü bir tarihi geçmişi olması, 
dünyanın önde gelen denizcilik banka-
larının, sigorta ve brokerlik şirketlerinin 
Oslo’da yer alması, dünyanın en fazla 

“İstanbul; Londra, Oslo, 
New York, Singapur ve Hong 

Kong gibi geleceğin finans 
merkezlerinden biri olma 

potansiyaline sahip”
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gemi sipariş defterine sahip ülkelerin-
den biri olması nedeniyle denizcilik 
faaliyetleri açısından oldukça önemli 
bir konuma sahiptir. Denizcilik operas-
yonlarının finansmanında önemli bir rol 
oynayan New York Menkul Kıymetler 
Borsası’nda birçok denizcilik şirketi iş-
lem görmektedir. Dünyada en iyi deniz-
cilik brokerlik hizmetlerini veren ilk beş 
şehir Londra, Singapur, Oslo, New York 
ve Hong Kong’dur. Söz konusu araştırma 
sonuçlarına göre dünyanın limanlar ve 
lojistik hizmetleri konusunda ilk beş de-
nizcilik merkezi Singapur, Hong Kong, 
Roterdam, Shanghai ve Dubai’dir. 

2020’nin yıldızı Singapur 
Singapur Limanı ve dünya imalat sek-

törünün giriş kapısı Hong Kong Limanı 
Asya pazarına yakın olması nedeniyle 
büyük bir avantaja sahiptir. Uzmanların 
görüşüne göre Roterdam Limanı yeterli 
hinterland bağlantıları, büyük konteyner 
gemilerini elleçleme imkanlarına sahip 
olması, denizcilikle ilgili iş bağlantıları 
ortamının iyi olması, istikrarlı siyasi or-
tama ve uygun vergi yasasına sahip ol-
ması, ana limanlara yakınlığı nedeniyle 
birçok avantaja sahiptir. Dubai Limanı 
da gelişmiş altyapısı ve liman işletme ko-
laylıkları ile önemli lojistik hub liman-
lardan biridir. Hamburg Limanı yeterli 
hinterland bağlantıları ve gelişmiş liman 
kolaylıkları ile güçlü bir lojistik üs ve 
denizcilik merkezidir. Deniz teknolojisi 
konusunda dünyanın ilk beş denizcilik 
merkezi Oslo, Hamburg, Tokyo, Bu-
san ve Singapur’dur. Denizcilik kümesi 
içerisinde dünyanın önde gelen deniz 
teknolojisi AR-GE şirketleri öncelikle 
Norveç’te ve daha sonra Hamburg’da yer 
almaktadır. Şehrin denizcilik açısından 
cazibesi ve rekabet gücüne ilişkin sub-
jektif  kriter değerlendirme sonuçlarına 
göre dünyanın denizcilik iş ortamı açı-

sından en cazip ve rekabet gücü en fazla 
olan ilk beş denizcilik merkezi Singa-
pur, Hamburg, Oslo, Londra, Shanghai 
ve Hong Kong’dur. Denizcilik iş ortamı 
açısından diğer cazip şehirler ise Dubai, 
Shanghai, Kopenhag, Roterdam, New 
York, Atina, Tokyo, Busan, Bombay ve 
Rio De Janeiro’dur. Söz konusu çalış-
mada denizcilik merkezleri, denizcilik 
finansı ve hukuku, limanlar ve lojistik, 
deniz teknolojisi, şehrin denizcilik açı-
sından cazibe merkezi olması ve rekabet 

gücü açısından  belirlenen objektif ve 
subjektif kriterler neticesinde dünyanın 
ilk beş denizcilik başkenti sırasıyla Sin-
gapur, Hamburg, Oslo, Hong Kong ve 
Shangai’dir. Singapur’un 2020 yılında en 
önemli denizcilik başkenti olacağı öngö-
rülmektedir (Menon Publication, 2015; 
Ece, N.J.; Mersin Deniz Ticareti Dergisi, 
“Dünya Denizcilik Başkentleri, Sayı:279, 
Ağustos, 2015). 

Peki ya İstanbul…
Türkiye’nin denizcilik üssü olabilme-

si için öncelikle denizciliğin bir devlet 
politikası olması, limanlar, gemi inşa sa-
nayi, lojistik altyapı ve hizmetler, deniz 
hukuku ve finansı, deniz teknolojisine 
ilişkin Ar-Ge ve inovasyon, denizcilik 
eğitiminin geliştirilmesi ile ticaretin ko-
laylaştırılması gerekmekte olup, buna 
ilişkin eylem planlarının hazırlanarak 
bir an önce uygulamaya geçilmesi ge-

rekmektedir. İstanbul, İzmir ve Mersin 
denizcilik faaliyetleri ve limanları açı-
sından denizcilik merkezi/başkenti olma 
potansiyaline sahip olup, İstanbul’un 
denizcilik merkezi/başkenti olması pilot 
proje olarak seçilebilir. İstanbul; Lond-
ra, Oslo, New York, Singapur ve Hong 
Kong gibi geleceğin finans merkezle-
rinden biri olma potansiyaline sahiptir. 
İstanbul’un bir denizcilik finans merkezi 
olabilmesi için Londra’da yerleşik Baltic 
Freight Exchange gibi İstanbul’da bir de-
niz navlun borsasının kurulması, Borsa 
İstanbul’da işlem gören şirketlerin hisse-
lerinin toplam piyasa değerinin arttırıl-
ması amacıyla söz konusu borsada New 
York Menkul Kıymetler Borsası’ndaki 
gibi daha fazla sayıda denizcilik firma-
sının işlem görmesinin teşvik edilmesi, 
İstanbul’da denizcilik bankalarının, si-
gorta ve brokerlik şirketlerinin sayısının 
arttırılması gerekmektedir. Ayrıca, İs-
tanbul’daki deniz hukukçularının sayı-
sının arttırılması şehrin denizcilik mer-
kezi/başkenti olması açısından avantaj 
sağlayacaktır. 

Bir şehrin denizcilik merkezi ola-
bilmesi için şehrin liman/limanlarının 
TEU bazında elleçlediği TEU bazında 
yük miktarı önemli parametrelerden 
biridir. Türkiye’nin en büyük liman iş-
letmesi konumunda olan İstanbul Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren 
Ambarlı Limanı Dünya Denizcilik Kon-
seyi (World Shipping Council) verilerine 
göre 2013 yılında 3,4 milyon TEU kon-
teyner elleçlemesi ile dünyanın en fazla 
konteyner elleçleyen 39’uncu limanı ol-
muştur. Denizcilik merkezi olmak için 
diğer önemli göstergelerden biri de gemi 
inşa sanayii,  gemi siciline kayıtlı filonun 
sayısının ve uluslararası gemi sicili  içe-
risindeki payının arttırılması, şehirdeki 
yerli firmaların teslim ettiği gemilerin 

“İstanbul, İzmir ve Mersin 
denizcilik faaliyetleri 
ve limanları açısından 
denizcilik merkezi/başkenti 
olma potansiyaline sahip”
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değeridir. Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde 
2013 yılı itibariyle faal tersane sayısı 27 
adettir. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve-
rilerine göre; sektör dış satımının dörtte 
üçüne yakınını karşılayan İstanbul’un 
2014 yılında ihracatı bir önceki yıla göre 
%21.69 oranında artışla 923 milyon 737 
bin ABD Doları’na ulaşmış olup, İs-
tanbul sektörün toplam ihracatının % 
72.12’sini karşılamıştır (GİSBİR, Gemi 
İnşa, Bakım-Onarım Sektör Raporu, 
2014). İstanbul’un gemi inşa sanayi açı-
sından da denizcilik merkezi/başkenti 
olmaya uygun olduğu düşünülmektedir. 
İstanbul’un bir denizcilik merkezi/baş-
kenti olabilmesi için deniz teknolojisi 
konusunda sanayi-üniversite işbirliğini 
arttırarak Ar-Ge ve inovasyonun des-
teklenmesi için teşvik mekanizmasının 
oluşturulması, İstanbul’da yerel pay-
daşlar üniversiteler, sanayi ve araştırma 
merkezleri ile yakın işbirliği içerisinde 
çalışacak Denizcilik Sektörü Ar-Ge ve 
Bölgesel İnovasyon Merkezi ile Deniz 
Teknolojileri Transfer Merkezi’nin ku-
rulması ve bunlara ilişkin şirketlerin 
kurulmasını teşvik eden teknoparkların 
oluşturulması, deniz teknolojisine iliş-
kin Kore’deki gibi Deniz Teknoloji Kredi 
Garanti Fonu (DTKGF) kredi fonlarının 
oluşturulması, denizcilik konusunda 
bilgi teknolojileri hizmetlerinin gelişti-
rilmesi gerekmektedir. Dünya denizcilik 
merkezi olmanın diğer önemli kriter-
lerinden biri de şehrin denizcilik eğiti-

mi alanındaki yeterliliğidir. İstanbul’da 
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul 
Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, Yıl-
dız Teknik Üniversitesi, Galatasaray 
Üniversitesi gibi birçok denizcilik eğiti-
mi veren üniversitenin olması nedeniyle 
İstanbul’un denizcilik eğitimi açısından 
bir merkez/başkent olmaya uygun oldu-
ğu düşünülmektedir. 

Türk Koster Filosunu Yenileme Pro-
jesi denizcilik başkenti olmamız için 
önemli 

Bir liman şehrinin denizcilik merkezi 
olabilmesi için etkin bir lojistik altyapı-
nın olması, limanların lojistik ağına bağ-
lanması ve uzmanlaşmış lojistik hizmet-
lerinin verilmesidir. Avrupa Birliği’nin 
geliştirdiği ve desteklediği ulaşım ko-
ridorlarından Pan-Avrupa Ulaştırma 
Koridorları kapsamında olan 4. Kori-
dor Berlin-Nürnberg-Prag-Budapeşte-
Köstence-Selanik-İstanbul olup, 8. 
Koridor ise Durres-Tiran-Üsküp-Sof-
ya-Varna (denizyoluyla İstanbul)’dır. 
Söz konusu koridorlar (Halkalı/Ispar-
takule) İstanbul’un bir lojistik merkez 
olabilmesi için avantaj sağlamaktadır. 
Asya’yı Avrupa’ya bağlayan bir ticaret 
yolu olan İpek Yolu (TRACECA), Doğu 
Avrupa’dan başlayıp (Bulgaristan, Ro-
manya, Ukrayna) Türkiye’ye uzanmak-
ta, Karadeniz üzerinden Gürcistan’da-
ki Poti ve Batum limanlarına ulaşıp, 
Güney Kafkasya ulaştırma ağları ile 
bölgeyi kara yolundan Türkiye’ye bağ-
lanmaktadır. Avrupa kara ve demiryolu 
bağlantıları İstanbul’dan geçecek olan 
Asya-Kafkasya-Doğu-Batı ulaşım kori-
doru İpek Yolu (TRACECA) Projesi ve 
bu kapsamda Londra-Çin arasındaki de-
miryolu taşımacılığını sağlayacak taşıma 
modlarından biri olan Marmaray ve 4. 
koridoru Türkiye üzerinden Kafkasya 
ve Asya’ya uzatacak Kars-Tiflis-Bakü 

Demiryolu Projesi ile limanlar lojis-
tik ağına bağlanacak olup, İstanbul’un 
denizcilik merkezi olması açısından 
avantaj sağlayacaktır. Türkiye ve bölge 
ülkeleri için ticari, ekonomik ve stra-
tejik açıdan büyük öneme haiz kuru/
dökme yük gemilerinden oluşan koster 
filosu Karadeniz-Akdeniz havzasındaki 
yoğun ve sürdürülebilir ticaretin ve taşı-
macılığın önemli bir unsuru olup, “Türk 
Koster Filosunu Yenileme Projesi” veya 
“Türk Yıldızı Projesi” Türk filosunun 
pazar payını artıracak, gemi inşa sana-
yi ve gemi yan sanayinin gelişmesine, 
Türkiye’nin denizcilik merkezi/başkenti 
olmasına önemli bir katkıda bulunacak 
ve Türkiye’nin bölgede rekabet şansını 
arttıracaktır. Ancak söz konusu projeye 
devlet tarafından finansman desteğinin 
verilmesi ve teşvik edilmesi gerekmekte-
dir. Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren 
İstanbul yukarıda belirtilen denizcilik 
faaliyetlerinin ve dolayısıyla denizcilik 
kümesinin birçok unsurunun bir bütün 
olarak bulunduğu bir denizcilik  mer-
kezi/başkenti olma potansiyaline sahip 
olup, İstanbul’un bir dünya denizcilik 
merkezi/başkenti olmasına ilişkin eylem 
planlarının bir an önce hazırlanarak ha-
yata geçirilmesinin uygun olacağı düşül-
mektedir.

“Türk Koster Filosunu 
Yenileme Projesi Türk 
filosunun pazar payını 
artıracak, gemi inşa sanayi 
ve gemi yan sanayinin 
gelişmesine, Türkiye’nin 
denizcilik merkezi/başkenti 
olmasına önemli bir katkıda 
bulunacak”
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Bu destekle beraber Yunan arma-
törler, Akdeniz sularında seyre-
den yüzlerce eski gemiyi Avrupa 

tersanelerinde yapılacak LNG (Sıvılaştı-
rılmış Doğal Gaz) yakıtlı yeni gemilerle 
değiştirmeyi planlıyor. Helen Kısa Mesa-
fe Gemi Sahipleri Birliği (HSSA – Hel-
lenic Shortsea Shipowners Association) 
adına planı yürüten Pire merkezli danış-
manlık firması Ocean Finance’in Direk-
törü Panayotis Zacharioudakis, “Gelecek 
yönetmeliklere uygun hareket edebilme-
miz için bu tek yol” diyor.

“Gemi yapım masraflarını yüzde 
30’a kadar azaltabiliriz”

Karbon emisyonuyla ilgili yönetme-
liklere göre Akdeniz bölgesinde faaliyet 
gösteren gemilerin, sülfür içeriği yüz-
de 0.5’in üzerinde yakıtları kullanması 
2020’den itibaren yasa dışı sayılacak. Bu 
bölgede bin 300 civarında gemi işleten 
Yunanlı armatörlerin yasayı uygulayabil-
melerinin zor olduğuna dikkat çekiliyor. 
Filonun ortalama yaşı 25’in üzerinde 
olduğu için gemilere temiz yakıt kul-
lanımını uygun hale getirecek teçhizat 
takılması, masrafların geri kazanılması 
açısından mantıklı olmadığı yorumla-
rı getirilmekte. 11 Eylül’de düzenlenen 
Kıbrıs Denizcilik Forumu’nda konuşan 
Zacharioudakis, “Bir gemi sahibinin si-
pariş edeceği tek bir gemi yerine, ölçek 
ekonomileriyle ve birlikte hareket ede-
rek gemi yapım masraflarını yüzde 30’a 
kadar azaltabiliriz,” yorumunu getirdi. 

Yeni gemilerin inşası ise ticari banka-
lardan alınacak kredi, hibe-garanti, Av-
rupa Birliği ve üye devletlerinin desteği 
ve Avrupa Yatırım Bankası’ndan ayrılan 
fonla hayata geçirilecek. Gemi sahipleri, 
proje maliyetinin yüzde 20 ila yüzde 30 
kadarını kendileri temin edip gerisi için 
borçlanacaklarını ifade ediyor.

25 milyon Euro LNG liman altyapı-
sına ayrılıyor

Diğer taraftan da Doğu Akdeniz ile 
Adriyatik’i kapsayan bir LNG yakıt ik-
mal ağı kurulması için hazırlıklar devam 
etmekte.  Ağın, yeni emisyon yönetme-
liği yürürlüğe girdiğinde tamamlanmış 
olması planlanıyor.  Katar desteğinde 
geçen yıl başlatılan Poseidon Med Pro-
jesi ikinci aşamaya gelirken, AB, proje-
ye 25 milyon Euro değerinde ek bir fon 
ayrılması kararını onaylamak üzere. Bu 
fonun, LNG liman altyapısına yönelik 
teknik ve ticari çalışmalara ayrılması 
amaçlanıyor.  

Bu gelişmeler yaşanırken bağımsız 
bir girişimle dikkatleri üzerine çeken 
Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (EMSA 
– European Maritime Safety Agency), 
Akdeniz’deki LNG ikmal tesisleri üze-
rinde araştırma yapılması için yılın so-
nunda yüklenici bir firmayla çalışacağı-
nı duyurdu. 

Kaynak: 25 Eylül 2015 tarihli Trade-
Winds haberinden alıntıdır.

Yunan armatörlere AB’den 1.12 
milyar dolarlık mali destek

Avrupa Birliği, 
1.12 milyar dolar 

bütçeyle planlanan 
Kısa Mesafe Deniz 

Taşımacılığı 
Planı'na mali 

destek sağlayacak.
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DOSYA İkinci el 
gemi alımı

Sektörün hassas noktalarından biri; ikinci el gemi alımı...                                                                                                             
Hal böyle olunca mevzuyu sayfalarımıza taşımak da biz-
lerin görevi. Sektörün paydaşlarına yönelttiğimiz sorular 
çerçevesinde aldığımız cevaplar gösteriyor ki böylesi has-
sas bir konuda karar vermek pek çok kıstası göz önün-
de tutmayı beraberinde getiriyor. Tabiri caizse “Kılı kırk 
yarmak” gerekiyor.

İkinci el gemi alırken 
neye dikkat etmeli?



Makale
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İkinci el gemi alımı aslında çok has-
sas bir konu. Alınacak olan gemi-
nin ne maksatla alınacağının çok iyi 

belirlenmesi, mevcut piyasa şartlarına 
uyumluluğu, yüke göre gemi seçiminin 
öncelikli şart olmasına dikkat edilmesi 
gerekir. Bu hususta kağıt üzerinde gemi 
adayı belirlendikten sonraki aşamalar 
daha da dikkat gerektirir. Gemiyi kim-
den hangi ülke armatöründen alıyorsu-
nuz, hangi klas kuruluşu kontrolörlü-
ğünde, hangi tersanede inşa edilmiş ve 
bugüne kadar kaç el ve klas değiştirmiş, 
titizlikle incelemek gerekir. Bu kriterler 
gemilerdeki kullanılan malzemeden ya-
pılan işçiliğe kadar birçok konuda ins-
pection öncesi bilgi veren hususlardır. 
Kısacası geminin öz geçmişine hakim 
olmak iyi bir başlangıç olur. Mevcut bay-
rağından, PSC denetimlerindeki karne-
sine bakılması da önemlidir.

Gözün gördüğü ile görmediği hak-
kında karar verebilmek önemli bir yeti-
dir.  Fiziki olarak dış görünüş daha baş-
tan inspection için önemli ipuçları verir. 
Geminin su altı karinası dahil dış saç 
kaplamasından balast tanklarına, baş-
kıç-pik ve top side tanklarına kadar… 
Hatta sintinesine kadar gözün görebil-
diğince her alanı kontrol edebilirsiniz ki, 
etmelisiniz de... Alınacak olan geminin 
yaşına bağlı olarak özellikle pik ve dip 
tanklarda yapılacak göz muayeneleri 
geminin genel saç kondisyonu hakkın-
da bilgi verecektir. Kuzey Avrupa yapısı 
gemiler diğer bölgelerde inşa edilen aynı 
yaştaki gemilere göre daha kabul görür 
kondisyonlara sahip oldukları tecrübe 
ile sabit. Ancak buna rağmen hayal kı-

rıklıkları yaşanmıyor da değil.

İşini bilen kişilerin kontrolleri yap-
ması önemli 

Makine ve aksamlarının görünürde 
güzel derli-toplu, boyalı-bakımlı olması 
her zaman verimli çalıştıkları anlamına 
gelmez. Özellikle otomasyonlu (adamsız 
makine dairesi) gemilerde sistemin çalı-
şıp çalışmadığını anlamak ancak işi bilen 
birinin bir takım testlerinden sonra belli 
olabilir ama yine de hepsine vakıf olmak 
pek mümkün olmaz. Bu kısımlar alım-
larda riskli olan birimlerdir. Bu durum 
ana makine ve yardımcı jeneratörler ve 
diğer ekipmanlar için de geçerlidir. İçini 
göremediğiniz ancak tutulan kayıtlardan 
tahmin yürüterek neticelendirebileceği-
niz husustur bunlar. Bu manada kontrol-

leri yapanların işi bilen yeterlikte kişiler 
olması önemlidir. 

Donatanı bir offshore firma olan ve 
taşıdığı bayrak açık bayrak (flag of con-
venience) olan bir gemiyi satın alırken, 
gerçek manada temsil eden tüzel ya da 
gerçek kişilerin,  imzalanan doküman-
lara, verilen garantilere bağlılıkları ve 
arkasında durmaları bakımından biz-
zat garantör tayin edilmeleri hususu 
en önemli ve dikkat edilmesi gereken 
hususlardan biridir. Özetleyecek olur-
sak, inşa edildiği tersane ve ülkesinden, 
kullanılan makine ve aksamların tedarik 
edildiği ülkelere, bayrağından klasına ve 
geçirdiği PSC kontrol kayıtlarına kadar, 
değiştiği bayrak ve donatan sayısı ve 
sıklığından, fiziki yapılan detaylı kont-
rollere kadar her bakımdan titizlikle 
incelenmiş ve survey durumlarının ön-
görüsüne göre oluşabilecek masrafların 
iyi fizibilite edilerek yatırım yapılması 
sağlıklı olacaktır. Ucuz alıp aylarca ter-
sanelerde tamirlerle uğraşmaktan, biraz 
pahalı ama hemen sefere çıkmaya hazır, 
masraf öngörmeyen, surveylerine yeterli 
zaman olan gemi tercihi daha olumlu ve 
akılcı yatırım olur kanısındayım.

Geminin öz geçmişine hakim 
olunmalı
Ersagun Denizcilik 
Turizm Tic ve San Ltd 
Şti. Genel Müdürü
Hüseyin Kocabaş
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Dosya

Armatörlük; içinde çok farklı ve 
detaylı unsurlar barındıran ve 
birçok değişkene bağlı komplike 

bir iş koludur. Gemi ise bu çeşitliliğin 
öne çıkan yatırım aracıdır ve tedariki-
ne karar verirken elbette ki çok dikkat 
edilmelidir. Alacağımız geminin yaşı 
ve kondisyonu, kararımızı yönlendiren 
en önemli etkenlerdendir. Gemi ne ka-
dar iyi kondisyonda olursa ve akabinde 
düzenli bakım tutumu ne kadar iyi ya-
pılırsa, ticari ömrü aynı oranda uzun ve 
problemsiz olur. Gemilerin beyaz listede 
yer alan bayraklar altında çalışması ön-

celikli tercihlerimizden olmalıdır. Türk 
Bayrağımız da uzun bir zamandır beyaz 
listede kendine yer bulmaya devam et-
mektedir. Geminin IACS sınıf kuruluş-
larından birisine dahil olması da ticari 
anlamda üst klasman kiracıların yükünü 
taşıma ayrıcalığı yaşatır. Ayrıca geminin, 
daha önceki surveylerinde kayıtlı olup 
rektifiye gerektiren önemli kusurların 
bulunmaması ve denetime tabi tutuldu-
ğu PSC (Port State Control)’lerde gös-
terdiği pozitif performanslar ve temiz 
bir sicile sahip olması da kararımızı et-
kileyen maddeler içinde sayılabilir. Tüm 
bu kriterlere ek olarak, gemiyi alırken 
makine ve tekne bölümlerin de yapıla-
cak detaylı tetkikler ileride karşılaşılacak 
kötü sürprizleri minimize etmek adına 
çok önemlidir.

Gemi alımında ilk önce dikkat 
edilmesi gereken husus, ge-
minin özelliklerinin taşımayı 

planladığınız yükler ile örtüşmesidir. 
Alınacak geminin yaşı, ambarlarının 
şekli, kapasitesi, yakıt sarfiyatı, sürati 
vs. taşıyacağınız yüke ve çalışacağınız 
bölgeye uygun olmalıdır ki geminin ti-
cari işletmesinden bir fayda elde edile-
bilsin. İkinci önemli konu ise geminin 
kondisyonunun çok iyi tespit edilme-
sidir. Bu konuda muhakkak profesyo-
nel ve bağımsız survey firmalarından 
geminin kondisyonunun tespitine 
dair kapsamlı bir rapor alınmalıdır 
ki armatör beklenmeyen tamir bakım 
masrafları ile karşılaşıp, gemi için be-
lirlediği bütçeyi aşmasın. Son olarak, 
geminin sicilinin de iyi araştırılması 

gereklidir. Ödemesi yapılmamış liman 
masrafları, personel ücretleri, yakıt 
borçları geminin bağlanmasına sebep 
olabilir. Böyle bir durumdan sakın-
mak için mutlaka konusunda uzman 
avukatlar ve gemi alım satım brokerle-
rinden hizmet alınarak, geminin geç-
mişi iyi araştırılmalı, iyi bir satış ant-
laşması hazırlanmalı ve karşı taraftan 
gerekli güvenceler temin edilmelidir.

Geminin yaşına ve 
kondisyonuna 

dikkat edilmeli

Geminin özellikleri, taşımayı 
planladığınız yükler 
ile örtüşüyor mu?

Pasifik Denizcilik 
Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı
Burak Akartaş

Arel Denizcilik
Yalçın Akın
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Dosya

Firma olarak ikinci el gemi almak-
tan ziyade yeni gemi inşa ile filo-
muzu genişletmeye yenilemeye ça-

lışmaktayız. Fakat zaman zaman piyasa 
şartlarının, geçmiş market verilerine da-
yanarak ikinci el gemi araştırmalarımız 
da olmakta. 

Gemi alımında son zamanlarda pek 
çok armatör ve işletmeci firmaların 
sadece imkan ve fırsatı değerlendirip 
“ucuz” diye aldıkları gemilerin kendile-
rine pek çok sorun yaşattığını duyuyo-
ruz. Alınan gemilerin kondisyonunun, 
geçmiş işletmecilik performansının çok 

büyük sıkıntılar yaşattığını biliyoruz.
Firmanın yapısı, işletmecilik anlayışı, 

varsa diğer gemilerini çalıştırma sahası, 
tecrübesi ve ekibi ile önce ihtiyacı ol-
duğu gemi üzerine yoğunlaşması gere-
kir. İstenen tonaj ve yaşa göre güvenilir 
alım-satım firmaları ve/veya armatörler-
le görüşülmeli. Bu aşamada alıcı firma-
nın bir avukat ile görüşmelerini yürüt-
mesi, kendisini ileride doğabilecek pek 
çok sorundan koruyacaktır. 

İkinci el gemi alımında; geminin tek-
nik özellikleri ile ilgili araştırma ve gemi-
nin işletmecilik üzerine ilgili araştırması 
olmak üzere iki kısımda ilerlenmeli.

Teknik özellikleri ile ilgili; İstenen 
ve alması hedeflenen geminin tüm tek-
nik detayları (tüm ekipmanların listesi, 
kitapları, çizimleri vb) karşı taraftan is-
tenir. Geminin yapımından itibaren tüm 
klas kuruluşlarından ve tekne makine 
sigorta firmasından gemiyi sorgulama 
için; gemi sahibinden yazılı izin istenir. 
Geminin klas ve sigorta kayıtları ile daha 
önce varsa yaşanmış çatışma, arıza ve 
herhangi her türlü durum ortaya çıkar. 
Alıcının gemi üzerinde ilgisi devam et-
tirebilir veya vazgeçebilir.Gemide kendi 
yetkilendirdiği kişi ile geniş çaplı bir in-
celeme ile tüm ekipmanları fiziki şartlar 

altında incelemeli ve raporlamalı. Seyir 
ve makine ekipmanlarının kitapçıkları, 
donanım projeleri, vb incelenir. Daha 
sonra herhangi bir sorun yaşamamak 
için bu incelemenin önemi çok büyük-
tür. Geminin yaşamış olduğu sorunlara 
göre gerektiğinde dalgıç ve hatta havuz-
lama istenebilir.

Geminin işletmecilik geçmişi ile 
ilgili; geminin çalıştığı sefer sahaları, iş 
yaptığı kiracılar, herhangi bir alacaklısı, 
devam eden mahkemesi, kapanmamış 
bir dosyasının olup olmadığı, P&I kuru-
luşundan görünen risk değerlendirmesi, 
PSC ve liman survey raporları, personel 
alacakları, yakıtçı borçları gibi tüm daha 
sonra karşılaşılabilecek sorun ve alacak-
lılar kontrol edilmeli. Bazı yük ile ilgili 
davalar bir yıl içinde açılabilir olduğun-
dan alıcının geminin yaptığı seferler 
hakkında bilgi alması doğru olacaktır. 
Her ticarette olduğu gibi karşılıklı güven 
zemini oturmadan bazı kaynak ve bilgi-
lere ulaşmak zor olabilir. Bu yüzden alıcı 
avukatının bu gibi durumlar için müşte-
risini korumaya yönelik bazı maddeleri 
MOA’ya eklemesinde büyük önem var-
dır. Her iki taraf içinde olumlu bir sonuç, 
hayırlı bir ticaret olması temennidir.

İkinci el gemi alırken ana 
makine ve jeneratörlerin 
marka ve modeline dikkat 

etmek gerekir. Düşük yakıt 
sarfiyatlı, yedek parçası uygun 
fiyatlı makine ve jeneratörler 
alınmalı. Ambar yapısı Box 
- M.P.P. Tween Deck özellik-
lerde olmalıdır. İnşaa yeri, 
tersanesi, ilk klası ve tüm işlet-
mecileri gibi ayrıntılara dikkat 
edilmeli. PANDI ve H&M si-
gorta hasar kayıtları kontrol 
edilmeli. Black list kayıtlarına 
bakılmalı. İşletilecek proje 

veya sefer-yüke uygunluğuna 
dikkat edilmelidir. IMO kargo 
yüklere uygun techizata haiz 
olmalıdır. Kısacası iyi bir gemi 
iyi bir işletmeden alınır.

“Ucuz” diye alınan gemiler sıkıntı 
yaşatıyor

İyi bir gemi iyi bir 
işletmeden alınır

Atasoy Gemicilik Lojistik Ltd. Şti.
Kiralama & Operasyon Müdürü
Suzan Atasoy

Gemi alımında; ge-
minin yaşı, kondis-
yonu, özellikleri, 

geminin kiracıların yükle-
rine uygun vasıflarda olma-
sı, uluslararası sularda kara 
listede olmaması, gemiye 
full inspection yapılması ve 
geminin klas kayıtlarının 
incelenmesi gibi hususlar 
dikkate alınmalıdır. Eren Denizcilik Ve Tic. Ltd Şti.

Hasan Sabri Tomba

Angora Shipping Co. 
Genel Müdürü
Hakan Çendik
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İkinci el gemi alımında dikkat edilme-
si gereken hususları iki ana başlıkta 
toplayabiliriz. Bu; alınacak geminin 

ticari ve teknik özellikleridir ki bunlara 
çok dikkat edilmelidir. Alınacak gemi-
nin ticari özelliklerini incelediğimizde; 
navlun piyasalarını göz önünde tutarak 
yatırım yapılacak geminin  hangi büyük-
lükte olmasına karar verilir; projenin 
fizibilitesi açısından büyüklüğüne karar 
verilen geminin  yatırım miktarı belir-
lendikten sonra güncel  navlun market 
rakamları referans alınarak  gelir ve gi-
derden elde edilen  net gelirin miktarına 
göre  yatırım yapılabilir kriterlerde ol-
malıdır. Bizim yatırımcılara tavsiyemiz 
ikinci el gemi alımında yapılacak yatırı-
mın süre olarak  kendini  maksimum  5 
yılda geri ödemesini yapmasıdır. Bu süre  
piyasaların iyimser durumuna göre üç 
yıl olabildiği  gibi piyasaların kötümser 
olması durumunda 7 yıla kadar uzayabi-
lir.  Alımı yapılan ikinci  el geminin ya-
tırım miktarını  ve yapılan  masrafların 
miktarını kazandıktan sonra eldeki de-
ğerinin kesinlikle hurda değerinden faz-
la olmasına dikkat edilmelidir. Yatırım 
miktarının ödendikten sonra  tavsiye 
edilen  gemi değeri   hurda değerinden  
yüzde 40-50 fazla olmalıdır. Projesi yapı-
lan ikinci el geminin yaşı planlanan  tra-
de bölgesindeki  kriterlere uygun olması, 

gerek tekne ve makine sigortası  gerekse 
P&I sigorta kapsamında olup sigorta ya-
pılabilir yaş kriterinde olmalıdır. Teknik 
özelliklerinde belirtildiği üzere alınacak 
geminin yaşı  5-15 yaş aralığında olma-
lıdır. Alınması düşünülen geminin hali-
hazırda teknik ve ticari işletmesini yürü-
ten firmanın yeterliliği de çok önemli. 
Bu geminin işletilmesi esnasında ticari 
anlamda iyi  kiracılarla çalıştığını belir-
leyebildiği gibi teknik olarak firmanın 
iyi olması, geminin bakım tutumunun 
düzenli yapılacağından dolayı  geminin  
performans ve kondüsyonun iyi  olma-
sını sağlayacaktır. Alınacak geminin ter-
saneye girme tarihlerinin gemiyi teslim  
alacağımız tarihe yakın olmaması ve 
uzak olmasını tercih etmeliyiz. Tavsiye-

miz, mümkünse tersaneden yeni çıkmış 
ve önünde en az 2,5 yıl gibi bir sürenin 
olması çok büyük bir avantaj olup,  böy-
lece ciddi tersane maliyetinden kaçınmış 
olacağız. Alınacak geminin teknik özel-
liklerini incelediğimizde ise; geminin  
yaşı, yapım yeri ve yılı, bayrağı, klası ve 
kendine has mevcut  teknik özellikleri 
dikkate alınmalıdır. Bunların dışında 
en önemli bir unsur ise uygun zamanda 
gemi alımı yaparak hem geminin değer 
artışından hem de işletmesi yapılırken 
yüksek navlun artışından kazanç elde et-
mektir. Bu zamanlamayı  tahmin etmek 
ve bilmek mümkün değil, sadece  bazı 
parametrelerden yola çıkarak öngörüde 
bulunulabilinir.

Dosya

Ticari ve teknik 
özellikler baz alınmalı 

Natural Denizcilik Ltd. 
Şti. Genel Müdürü
Akif Murat Ural

İkinci el gemi alırken elinde uygun bir 
taşıma kontratı olup olmadığına dikkat 
edilmeli. Yüke göre gemi alınmalı, gemiyi 
aldıktan sonra ne yapacağım derdi 
olmamalı!
Transatlantik Denizcilik 
Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Oktay
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Tüm ticari işletmelerde olduğu 
gibi firma kazancının istenilen 
düzeylerde tutulması için gemi 

işletmeciliğinde
en temel unsur  işletme giderlerinin  

düşürülmesidir. İşletme giderlerine göz 
atıldığında en büyük kalemler  yakıt, 
liman masrafları, personel giderleri, si-
gortalar, havuzlama/tamir gibi bakım-
lar öne çıkıyor. Bunlar için  denizcilik  
firmalarının  yapabileceği çok az şey 
vardır diye düşünüyorum. Günümüz pi-
yasasında mevcut olan kriz, taşınan yük 
miktarının az ve  gemi sayısının gere-
kenden fazla olması, kiracıların nakliye 
için gemi ararken (kutu ambar tercihi 

gibi) seçici davrandıklarını gözlemliyo-
ruz. Dolayısıyla da ikinci el gemi alır-
ken şunlara dikkat etmeliyiz: Makine ve 
güverte jurnalleri incelenerek geminin 
geçmiş kondüsyonu değerlendirilmeli. 
Geminin ilk armatörü, ilk klaslama ku-
ruluşu, yapım yeri ve tersanesine dikkat 
edilmeli. Klas notasyonu ve klas evrak-
ları incelenmeli. Geminin önceden ta-
şıdığı yükler, çalıştığı sefer bölgeleri  ve 
çalıştığı kiracılar gözden geçirilmeli. 
Ana makinenin düşük sarfiyatlı  ve fuel 
oil yakması, yardımcı makine, kazanla-
rın günlük yakıt sarfiyatlarının düşük 
olması gibi detaylara dikkat edilmeli. 
Dış kaplama, güverte, ambar içi ve tank 

top saçlarının kalınlık ve deformasyon 
durumu, tank içlerinin  boyalı olması 
gibi detaylar incelenmeli. Güverte, am-
bar ağzı, ambar kapakları durumu, tüm 
ırgatlar çapa zincir durumları kontrol 
edilmeli. Seyir cihazlarının durumuna 
bakılmalı. Ana ve yardımcı makinelerin, 
ballast ve yangın pompalarının durumu 
incelenmeli. Dalgıç ile geminin su altın-
da kalan kısımlarının incelenmesi video 
kaydı, saç deformasyon durumu, dü-
men, pervane, dış simplex kontrolü ya-
pılmalı. Ambar kapak sistemi ve kapak-
ların durumu, varsa yükleme donanımı  
vinçlerinin  durumuna bakılmalı. Mev-
cut P&I ve tekne makine sigortalama 
kuruluşunun güvenilirliğine bakılmalı. 
Bilgisayar –internet  vasıtasıyla geminin 
satış öncesi beyan edilen sürati yapıp 
yapmadığı, seyir esnasında  stop edip et-
mediğine dikkat edilmeli. Seyirde jene-
ratör yakıt harcama maliyeti olmaması 
için şaft jeneratörü mevcudiyeti kontrol 
edilmeli. Geminin teslim alınacağı tarih-
ten sonraki yaklaşan yıllık /ara ve 5 yıl-
lık sörveylerinin yakınlığına bakılmalı. 
Asgari personel sertifikası incelenmeli, 
az personelle çalışmak için otomasyonlu 
gemi tercih sebebidir. Liman masrafları-
nın makul değerlerde olması için düşük 
grosslu olmasına bakılmalı. Son olarak 
da geminin ticari anlamda  ‘’kara liste’’ 
de olup olmadığına bakılmalı.

Geminin “kara liste”de olup 
olmadığına bakın

Dadaylılar Denizcilik 
Genel Müdürü
Metin Şener
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1920 yılında Fairplay tarafından 
yayınlanan “Fifty Years of Freights 
1869-1919” adlı eser J. C. Gould & 

Angier şirketinin ortaklarından E.A.V. 
Angier tarafından kaleme alınmıştır. 
İçerisinde yarım yüzyıllık döneme 
ait navlun piyasası ve sektör analizi 
bulmak mümkündür. Bu eserin ilk 
sayfalarında göze çarpan aşağıdaki 
tespit oldukça çarpıcıdır. Texas A&M 
Üniversitesi’nin ulaştırma ekonomisi 
ve politikaları adlı dersinde tüm öğ-
rencilere bu tespiti gösterip, ne zaman 
ifade edilmiş olabileceğini sormuş-
tum. Neredeyse tamamına yakını 2007 
ile 2010 arası yılları telaffuz ettiler.

“Şu an içinde bulunduğumuz du-
rum (bir ekonomik durgunluk dönemi 
kastediliyor), son üç yılda aşırı mik-
tarda inşa edilen gemiler, bankaların 
ve tersanelerin pervasızca sağlamış 
oldukları krediler ve sorumsuz ve tec-
rübesiz armatörlerin temelsiz beklen-
tilerinden kaynaklanmaktadır”

Navlun Piyasasının Elli Yılı 1869-
1919, E.A.V. Angier (1920)

Dejavu yaşadığınızı düşünüyor-
sunuz değil mi? Hayır. Bu bir dejavu 
değil. Elimizdeki veriler ve kayıtlar 
ışığında, son 2-3 asırdır bu ve ben-
zeri yorumları belirli aralıklarla hep 
duyduğumuz açık bir gerçek. Bizleri 
yönlendiren içgüdülerimiz, kurum-
sal mekanizmalar ve teşvik sistemle-
ri değişmiş değil. Denizcilik sektörü 
yeni teknolojiler ve yeni yöntemler ile 
sürekli bir değişim halinde iken, yatı-
rımcı ve paydaşların davranışları hak-
kında büyük değişiklikler olduğunu 
söyleyemiyoruz. Daha eğitimli, daha 
çağdaş bir toplum ve tabi ki bilgiye bir 
tuş uzaklığında bir dünya ile karşı kar-
şıyayız. Çok temel kitaplar yazılmış ve 
deniz ticaretinde nasıl yatırım yapıl-
ması gerektiği ile ilgili çok çeşitli bil-
giler mevcut ve her an alimizin altında 
bulunuyor. Son 50 yılda büyüyen de-
nizcilik sektör medyası, tecrübelerin 
kitlelere ulaşması açısından çok cid-

Dr. Okan Duru
Texas A&M Üniversitesi

Yatırımcı Gündemi

Değişmeyen
5 kritik yatırımcı hatası
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di bir fonksiyona sahip durumdadır. 
Peki, ama neden halen aynı cümleleri 
kurmak durumunda kalıyoruz ve ne-
den hatalardan yeterince ders alınmı-
yor? Sektörün ticari tarihi hakkında 
yeterince bilgi sahibi değil miyiz? Yok-
sa bilgilerimize rağmen bizleri hataya 
sürükleyen faktörler mi var? Bu soru-
lara verilecek çok çeşitli cevaplar var. 
Ancak burada belli başlı değişmeyen 
bazı faktörlerden bahsederek, farkın-
dalığımızı bir miktarda olsa arttırmak 
mümkün olabilir.

1-Kamçı etkisi ve kısa vade hatası
Kamçı etkisi (Bull-whip effect) te-

darik zinciri alanında sıklıkla kulla-
nılan bir terimdir. Terimin manasını 
küçük bir örnekle açıklayalım. Süper-
marketlerde satışa sunulan bir malın 
üreticisi olduğunuzu varsayın. Mar-

ketlerden toptancılara ve toptancılar-
dan size ulaşan siparişler oluyor. Bu 
siparişlere göre hammadde ve ara mal 
siparişi veriyor ve üretim yapıyorsu-
nuz. Sonra üretilen mallar toptancılar 
aracılığıyla pazara sunuluyor. Belirli 
bir dönemde ürettiğinizi mallara fazla 
talep olduğunu düşünelim. Marketten 
toptancıya ve toptancıdan üreticiye 
bu bilginin ulaşması belirli bir zaman 
alıyor. Satışlardaki artış devam ettikçe, 
geri bildirim de devam ediyor. Siz de 
üretici olarak daha fazla hammadde 
ve ara mal sipariş ediyorsunuz ve bun-
ların size ulaşması da bir vakit alıyor. 
Sonra üretimi yapıp pazara sunuyor-
sunuz. Tüketiciye ulaşması gene belirli 
bir süre alıyor. Sonuçta fazla talebin ilk 
fark edildiği andan sizin pazara ürü-
nü yetiştirdiğiniz zamana kadar geçen 
sürede tüketicinin tercihleri de değişi-
yor. Siz bu satış hacminin daha uzun 
süreli olduğunu düşünüyorsunuz. Fa-
kat sonuç olarak, satışlar normal sevi-
yelere geri dönüyor ve siz çok sayıda 

ürünü pazara yollamış oluyorsunuz. 
Hammadde ve ara mal siparişleriniz 
yolda. Depolarınız muhtemelen dolu. 
Ama eski talep mevcut değil. Dolayı-
sıyla ürünlerinizin fiyatlarında ani bir 
düşüş kaçınılmaz. Bu halde dahi satış 
yapabileceğiniz şüpheli. Yani tüketici-
den, üreticiye beklentilerin ulaşması 
dalga dalga artarak (kamçı gibi) iler-
liyor. Fakat bu beklentilerin belirli bir 
zaman farkına sahip olduğu düşünüle-
rek, üretim doğru yönetilmediğinden, 
ciddi zararla karşı karşıya kalıyorsu-
nuz. Bir başka ifade ile kısa vade geliş-
melere odaklanırken, uzun vade etki-
lerini gözden kaçırıyorsunuz.

Deniz ticaret yatırımlarına bakıldı-
ğında, son birkaç yüzyıldır bu türden 
bir kamçı etkisinin ara ara sürekli vuku 
bulduğu görülecektir. Ekonomik hare-
ketlilik dönemlerinde deniz ulaştır-
masına olan talep aniden artar. Deniz 
ticaret filosu kısa sürede verimlilik se-
viyesini yükseltir, kirada geçen süreler 
artar vb. Sürecin başlangıcında yeterli 

Dr. Okan Duru kimdir?

Texas A&M Üniversitesi, Deniz Ulaştırma Finansı 
ve Lojistik alanında Yardımcı Doçent olarak akade-
mik hayatına devam etmekte, ulaştırma ekonomisi 

ve politikaları ile deniz ulaştırmasında finansal 
yönetim üzerine dersler vermektedir. Hali hazırda 
“The Maritime Economist” dergisinin baş editörü 

olan Okan Duru, aynı zamanda Uluslararası Deniz 
Ticaret İktisatçıları Birliği’nin (International As-

sociation of Maritime Economists - IAME) konsey 
üyesidir. Yazarın çok sayıda basılmış akademik ve 
endüstriyel makaleleri bulunmaktadır. The Mari-

time Executive dergisinde yayınlanan “The Ship 
Mortgage Crisis – Gemi İpotek Krizi” ve “Freakono-

mics of Shipping Business – Deniz Ticaretinin Gö-
rünmeyen Ekonomisi” başlıklı makaleleri derginin 

en çok okunan ve paylaşılan makaleleri arasındadır. 
2012 yılında IAME’nin seçkin genç araştırmacı ödü-

lüne layık görülen Okan Duru, birçok uzak doğu 
ülkesinde özel dersler vermiş ve ayrıca ABD ulusal 

basın yayın organlarında röportajları yayınlanmış-
tır. Evli ve bir çocuk sahibi olan yazar, 2015 yılında 

bir çocukluk kanseri olan nöroblastom nedeniyle 
bir oğlunun vefatı sonrasında, çocukluk kanserleri 

ile ilgili farkındalığın artması için çeşitli faaliyetlere 
destek olmaya çalışmaktadır.

“Deniz ticaretinde 
hareketlilik döneminin ömrü 
çoğu zaman 4-5 yıldan fazla 
değildir. Bir geminin ömrü 
ise ortalama 25 sene…”
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sermayeye sahip az sayıda yatırım-
cı yeni gemi siparişleri verir. Sürecin 
ilerleyen dönemlerinde her yatırımcı 
sermaye birikimini arttırır ve en kısa 
zamanda kendi siparişlerini vermek 
isterler. Bir iki sene içinde beklentiler 
son derece pozitif bir düzeye ulaşır. 
Ancak, çeşitli sebeplerden dolayı (ol-
dukça detaylı bir konu olduğundan 
burada değinmeyeceğiz) ekonomik 
dalgalanmalar her zaman olur ve hare-
ketlilik bir vakit azalır ve çoğu zaman 
bu durum aniden gerçekleşir. Birkaç 
ay içerisinde %50 ile %80 arasında 
navlunlar düşmeye başlar. Zira ticaret 
hacmi azalır ve piyasa doyuma ulaşır. 
Bu arada sipariş edilen yüzlerce gemi 
piyasaya ulaştığında artık çok geçtir. 
Gerek mevcut gemilerin ve gerekse 
yeni hizmete konulan gemilerin tekrar 
aynı kârlılık düzeyini kazanması yıllar 
alacaktır. Bu gemilerin alımı için giri-
len borçların vadesi gelecek ama yeter-
li sermaye bulunamayacaktır. Likidite 
sorunu vb. problemler bunları takip 
edecektir.

Deniz ticaretinde talep, kamçı et-
kisi gibi dalga dalga sektöre yayılırken 
meydana getirdiği optimistik hava, 
büyük bir yatırım balonu oluşturacak, 
ne kadar yükseğe çıkılmışsa, oradan o 
kadar aşağıya düşülecektir. Deniz ti-
caretinde bir hareketlilik döneminin 
ömrü çoğu zaman 4-5 yıldan fazla de-
ğildir. Bir geminin ömrünün ortalama 
25 sene olduğu düşünülürse, tek bir 
ekonomik dalganın peşine takılarak 
yapılacak bir yatırımın, en azından 
çok iyi yönetilmesi ve birazdan bah-

sedeceğimiz nokta tahmini hatasına 
düşmeden kısa vadeli yatırım araçla-
rına ve/veya daha güvenli ve az riskli 
yatırım enstrümanlarına dönüştürül-
mesi gerekir.

2-Nokta tahmini ve tahmin yete-
neği hatası (Kâhinler)

Bu konuya, günümüzün popüler 
yazarlarından Nassim Taleb’in şem-
panze borsa oyuncuları örneğinden 
başlamak istiyorum. Verilen örnek 
şempanze olunca, birçoğumuzu ra-
hatsız edecektir ama verilen örneğe 
odaklanırsak, verilmek istenen mesa-
jın haklılık payı daha iyi anlaşılabilir. 
Taleb’in örneğinde 100 adet şempan-
zeye bir mekanik sistemle borsada al-
sat kararları verdirildiği varsayılıyor. 
Rastgele kararlar bekliyoruz tabi ki. 
Haliyle yarısı al ve diğer yarısı sat ka-
rarı veriyor. Yani ilk gün yarısı başarılı 
olmuş, doğru tahmin yapmış oluyor. 
İkinci gün aynı mekanizma ile kararlar 
belirleniyor. Gene yarısı al, yarısı sat 
kararı veriyor. Beklendiği üzere gene 
yarısı başarılı oluyor. Kalan 25 şem-
panze ile aynı şekilde devam ediyoruz. 
En baştan daha çok sayıda şempanze 
ile başlasanız, bir ay boyunca doğru 
kararı vermiş olan bir şempanze bula-
bilirsiniz. Peki, şempanzeler bu kadar 
başarılı yatırımcılar mıdır yani? Tabi 
ki hayır.

“Winner’s Effect” (Kazanan etkisi) 
diye ifade edilen bir durum söz konu-
sudur. Özellikle ekonominin yeni yük-
selmeye başladığı dönemden itibaren, 
uzunca bir süre piyasaların iyileşeceği-
ni, navlunların yükseleceğini söylerse-
niz, muhtemelen hep haklı çıkarsınız. 
Bir önceki örneği hatırlayın. Böyle bir 
dönemde tahminleriniz sürekli tutu-
yorsa, bu sizi iyi bir tahminci yapar 
mı? Muhtemelen yapmaz. Ama bu-
nun farkına varıldığı nadiren görülür. 
Kendinde özel bir yetenek olduğunu 

düşünen çok sayıda insanın türediğine 
şahit olmanız daha muhtemeldir.

Deniz ticaretinde önemli bir yatı-
rımcı hatası, kendisinin ya da bilgi al-
dığı uzmanların tahmin yeteneklerini 
büyütmek ve nokta tahminleri ile ya-
tırım kararlarının alınabileceğini zan-
netmektir. Nokta tahmininden kaste-
dilen, örneğin navlunların ne zaman 
ani düşüşe geçeceğinin erkenden uy-
gun bir zamanda anlaşılacağı ve buna 
bağlı olarak hızla piyasadan çıkılabile-
ceği varsayımıdır. İktisatta dönüş nok-
talarının (turning points) tahmini en 
popüler konulardan biridir ve bunun 
için milyon dolarlar yatırılmıştır. An-
cak nokta tahminleri hiçbir zaman işe 
yaramamıştır (en azından çoğunluk 
kitle için). Diğer tüm yatırımcılardan 
farklı olarak bazı haberlerin önceden 
alınabileceğini zanneden yatırımcılar 
hep hüsrana uğramıştır. Farklı olduğu-
nu düşünen ve tahmin yeteneğine ve 
kaynaklarına fazlaca güvenen binlerce 
yatırımcı sermayesini kaybetti, sektör-
den ayrıldı ve birçoğu iflas ettiler (sek-
törden çıkan ve iflas eden bu kadar çok 
yatırımcı olmasına rağmen, birçoğunu 
duymayız. Bu konuya, Hayatta Kalma 
Hatası – Survivorship Bias kapsamın-
da ileride değineceğim).

Yazının devamı gelecek sayıda ya-
yınlanacaktır.

Gelecek sayıda:
3-Komisyon Hatası ve Ticari İstih-

barat
4-Kısa Vadeli Düşünme ve Düşün-

dürme (Hesaplarımız ne kadar sağlam? 
Şirket Yöneticisine Ne Kadar Güvenebi-
liriz?)

5-Sosyal Hayat, Başarı Hikâyeleri ve 
Grup Düşünce Hatası (Bilgi asimetrik 
değil ise ticarette fark yaratmaz)

“Deniz ticaretinde önemli 
bir yatırımcı hatası, 
kendisinin ya da bilgi 
aldığı uzmanların tahmin 
yeteneklerini büyütmek ve 
nokta tahminleri ile yatırım 
kararlarının alınabileceğini 
zannetmektir”
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Gemi brokerleri ve gemi işlet-
mecileri arasındaki ilişkileri 
değerlendirirken hem ulusla-

rarası sosyal ve ticari normlar, hem de 
bölgesel dinamikleri birlikte değerlen-
dirmek zorundayız.

Üye gemi brokerlerinin çalışma 
şartlarını düzenleyen yerel sivil top-
lum kuruluşları ve bunların bağlı 
olduğu FONASBA, BIMCO vb. gibi 
büyük bünyeler, gemi brokerliği yapan 
şirketlerin hangi şartlara haiz olması 
gerektiğini ve hareket alanlarını açıkça 
belirtmektedir. 

Türk denizciliğini ele alırsak…
Asıl problem, uluslararası düzenle-

melerin yerel uygulamaya aktarılırken 
farklı ölçülerde deformasyona uğra-
masıdır. Tonaj skalası, gemi tipleri, 
ticaret kültürü, denetleme mekaniz-
maları ve ölçülebilirlik gibi çeşitli fak-
törlerin devreye girmesi ile standartlar 

değişime uğramış, uğratılmıştır. Türk 
denizciliğini ele alırsak; sadece bro-
kerliğin değil, gemi işletmeciliğinin, 
uluslararası ticaretin ve dolayısıyla 
gemi kiralama işinin de zaman zaman  
standart altı alanda uygulandığına şa-
hit oluyoruz. Bu nedenle sadece gemi 
brokerinin değil, ticari gemi işletme-
ciliğine taraf tüm oyuncuların ulusla-
rarası kalite değerlerini ve hatta daha 
da ötesini hedeflemeleri gerektiği aşi-
kardır. 

Kriz dönemi dengeyi altüst etti
2008 finansal krizi ardından ya-

şanmakta olan kriz dönemi her türlü 
dengeyi altüst etmiştir. Kazancı azalan 
gemi işletmecisi ekibini daraltmak zo-
runda kalır veya nitelikli personel (ho-
use broker) tutmakta zorlanır. Gemi 
brokerlerinin bazıları piyasadaki bro-
kerlik firmalarına katılır diğerleri ise iş 
bulamadıkları için çareyi kendi şirket-

Bu başıboş düzenin 
acilen kontrol altına alınması şart

Bahadır Tonguç
Supramar Denizcilik

Broker

Makale



Makale
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lerini kurmakta bulurlar ve böylece pi-
yasada onlarca brokerlik firması türer. 
Sonuç olarak bu firmalar yaşamlarına 
devam etmek için rekabetin kalitesini 
oldukça düşürürler.

Başıboş düzen acilen kontrol altı-
na alınmalı ve denetlenmeli

Ülkemizde gemi brokerleri ve 
brokerliği için herhangi bir denetim 
mekanizması bulunmadığı için bu 
problem artarak devam ediyor. Türk 
gemi brokerliği mesleğinin değer 
kaybetmesine ve uluslararası arena-
da itibarsızlaştırılmasına yol açan bu 
başıboş düzenin acilen kontrol altına 
alınması ve denetlenmesi şarttır. Aksi 
halde hem armatör ve işletmeci, hem 
de kiracılar zarar görmeye devam ede-
ceklerdir.

Tam bu noktada taraflara büyük 
görev düşmektedir. Armatörler ve ki-
racılar her şeyden evvel brokerlik mes-
leğinin işlevini ve değerini layıkıyla 
idrak etmeli ve çalışacakları brokerlik 
firmalarını sorgulamalıdırlar. Her za-
mankinin aksine içinde bulunduğu-
muz dönem brokerlerin de armatör-
lere en fazla desteği vermeleri gereken 
bir vakittir. Koster armatörünü mer-
cek altına alırsak, bir taraftan gemisine 
yakıt almaya çalışıp personel maaşla-
rını denkleştirmeye çalışırken, diğer 
yandan ise günden güne ağırlaşan (ve 

arz fazlasını hedef alan) regülasyon-
lar ile boğuşan bir insandan müzake-
re sürecini dikkatle yönetmesini veya 
sayfalarca charter-party okuyacak 
konsantrasyona sahip olmasını bek-
leyemezsiniz. Eski moda post-office 
brokerlik şu an iş yapmaz. Armatörün 
ve kiracının derdine ortak olmadan, 
yük kendi yükünüzmüş, gemi kendi 
geminizmiş gibi çalışmazsanız, tarafla-
rı korumaz ve riskleri tespit ederek ih-
tilafa yol açılmasına engel olmazsanız 
bizim piyasada size yer yok. Kimsenin 
ne sokağa atacak tek kuruş parası, ne 
ziyan edecek bir dakikası, ne de ilave 
problemlerle boğuşacak enerjisi var.

Broker piyasa dinamiklerini ve 
eğilimlerini iyi bilmeli, güçlü bir pa-
zarlama kabiliyetine sahip olmalıdır. 
Pazarlama yöntemleri gelişmiş denizci 
uluslarda karşımıza güven, samimiyet, 
zeka gibi unsurlarla çıkarken bölge-
mizde ise genellikle “kandırmaya ça-
lışmak” şeklinde ortaya çıkıyor. Yükün 
alıcısının gemiyi depo gibi kullanaca-
ğını bile bile, taşımayı “hızlı iş” olarak 
pazarlamaya çalışmak veya demoraj 
ödemeyen bir kiracıyı muteber olarak 
lanse etmek her türlü platformda etik 
dışıdır hatta suçtur (breach of war-
ranty of authority with negligence). 
Broker, armatörü veya kiracıyı temsil 
ediyor bile olsa hakkaniyet esasını el-
den bırakmamalı, prensiplerine bağlı 

şekilde ve taraflar arasında uzun süreli 
ticareti hedef alan bir strateji gütme-
lidir. Donanımlı ve tecrübeli bir bro-
ker elbette sorun çözmek konusunda 
oldukça kabiliyetlidir fakat brokerin 
makbulü riski analiz etmek ve sorun 
yaşanmamasına yönelik önlemler 
alanıdır. Elbette ki müvekkilin de bu 
kabiliyetler ve bilince saygı gösterme-
si, brokerin komisyonlarını tam ve 
zamanında ödemesi, brokerine ‘sadık’ 
kalması ve kollaması gerekmektedir. 
Tüm bunların yanında gemi brokeri 
sürekli kendine yatırım yaparak ayak-
ta kalabilir ve acımasız rekabet ile baş 
edebilir. Piyasa raporları almak, mev-
zuatlardaki değişiklikleri takip etmek, 
ulusal ve uluslararası organizasyonlara 
üye olmak, yurtiçinde ve yurtdışında 
müşteri ziyaretleri yapmak ve nabız 
yoklamak, fuar, konferans, kongre 
gibi etkinliklere katılmak gibi birçok 
maliyet unsuru bulunmaktadır ve bu 
faaliyetlerde bulunmak günümüzde 
bir seçenek değil, sorumluluk ve zo-
runluluktur.

Brokerler, sağduyusu güçlü ve 
pratik zekaya sahip olmalı

Sağduyusu güçlü, pratik zekaya 
sahip brokerlerle çalışılmasının en 
büyük avantajı; risklere karşı tedbir 
almaları ve durumları çok dikkatli 
analiz ederek temsil ettikleri tarafa 
meşru çıkarlar sağlamalarıdır. Somut 
bir örnek vermemiz gerekirse; yarı de-
moraj oranında dispeçli bir taşımada 
broker (ve armatör) yükleme/tahliye 
yapılacak rıhtımların kapasitesini sor-
gulamadan, az dispeç ödemek uğruna, 
geminin günlük maliyetini karşılaya-
mayacak oranda demoraj oranı öne sü-
rerlerse ve herhangi bir sebepten ötürü 
gemi demoraja girerse, armatör demo-
rajdan zarar edecektir. Bu olay kiracı 
brokeri olarak hizmet verirken çok 
yakın bir zamanda başımıza gelmiştir. 
Sonuç olarak gemilerin hızlı seferler 
atmaları hem armatöre, hem brokere 
hem de kiracıya kazanç sağlamaktadır. 
Günü kurtarmak hevesiyle çalışan ve 
kendini broker ilan eden şahıslar pi-
yasamıza ciddi zararlar vermiştir. Do-
layısıyla tarafların hizmet alacağı bro-
kerleri seçerken akreditasyon, sigorta, 
profesyonel ekip, repütasyon, portföy 
ve uluslararası mevcudiyet gibi unsur-
lar üzerinde hassas sorgulamalar yap-
maları gerekmektedir. 

“Broker, piyasa 
dinamiklerini ve 
eğilimlerini iyi bilmeli, 
güçlü bir pazarlama 
kabiliyetine sahip 
olmalıdır”
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10 yıl önce çok karlı bir sektör olan ve 
herkesin girmek için sermaye aradığı 
denizcilik piyasası son 30 yılın en kötü 

zamanlarını yaşıyor.
2003 ile 2008 arası eşi görülmemiş yük-

selişin ardından, doğru hamle yapanlar bu 
krizden karlı çıktı. Denizcilik geçmişi ol-
mayan ve bu sektöre yüksek kar beklenti-
siyle girenler hüsrana uğradı. Aynı zaman-
da  kriz yılı olan 2008 ardından da yapılan 
tüm yatırımlar zarar olarak yatırımcıya 
geri döndü. Sektöre yeni giren yatırımcılar 
yatırımlarından dolayı ciddi zarar ettiler.

5000 DWT’lik bir geminin inşası 7 
milyon USD civarında

Morallerin bu kadar bozuk olduğu bir 
sektörde, dışarıdan yeni gelen yatırımcı 
sayısı oldukça azaldı. Küçük tonajlı, 1000 
ile 10.000 DWT arası gemiler koster olarak 
adlandırılıyor. Bu tonajda piyasanın en iyi 
olduğu dönemde büyük tonajlı gemiler ka-
dar olmasa da ciddi bir yeni inşa yatırımı 
söz konusuydu. Türkiye’de 2003 ile 2008 
arası 1000-10.000 DWT arası 77 kuru yük 
gemisi inşa edildi. Bu gemilerin 60’ı Türk 

armatörler tarafından işletilmekte. 2009 
yılından bu yana inşa edilen gemilerin 
sayısı 38. Uzak Doğu’da özellikle Çin’de 
çok fazla yeni inşa gemi yapıldı. Talep-
ten fazla inşa edilen gemiler, navlunların 
düşmesinin en önemli nedeni olarak gö-
rülüyor. Dünya ticareti her sene belirli bir 
hızda artıyor ancak ihtiyaçtan fazla bulu-
nan gemiler navlun fiyatlarını düşürüyor. 
Özellikle Türk armatörlerin elinde 100’den 
fazla 25 yaşından büyük koster tonajında 
gemi bulunuyor. Bu gemilerin yarısından 
fazlasının önümüzdeki üç senede hurdaya 
gideceğini düşünüyoruz.

10 sene önce finansmana ulaşmaktaki 
kolaylıklar gemi inşaya ve ikinci el tonaja 
ciddi destek verdi. Örneğin 2007 yılında 
5000 DWT’lik bir geminin inşası 10 mil-
yon USD civarındaydı. Benzer özellikte 
olan bir gemiyi bugün inşa etmenin mali-
yeti 7 milyon USD civarındadır. 

Büyük tonajlı gemi fiyatı son bir yılda 
%40’dan fazla düştü

2007 yılında bu geminin aylık net geti-
risi 120-150 bin USD civarındaydı. Yatırım 

Gemileri
iyi yöneten sektörde kalır!

İsa Temel
Pelikan Shipping and 

Trading Ltd.
Broker

Gündem
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faiz maliyetini dışarıda bıraktığımızda, 
yatırımın geri dönüşü 7 sene civarında 
oluyordu. Günümüzde ise 7 milyon USD 
civarı olan bu yatırımın geri dönüşü 12 
seneden önce olamamakta. Ancak 5000 
DWT 10 yaşındaki geminin fiyatı 3-3.5 
milyon dolar arasındadır. 15 yaşındaki ge-
minin fiyatı ise 2 milyon dolar civarı. 10 
yaşından genç bir gemiyi, gemi alım satım 
piyasasında bulmak zor. Küçük tonajda 
modern diye adlandırabileceğimiz satılık 
gemi sayısı oldukça az. Bunun nedeni, ge-
milerin maliyetlerinden dolayı, piyasada 
istenen fiyatın bulanamayacak olmasın-
dandır. Büyük tonajdaki gemilerin fiyatı 
son bir yılda %40’dan fazla düşüş yaşadı. 
Bu düşüş koster tonajında görülmemiştir. 
Bunun başlıca nedeni, piyasada yeterince 
satılık gemi olmamasından kaynaklanıyor. 
Son iki senedir gemi fiyatları küçük tonaj-
da stabil seyrediyor, hatta zaman zaman fi-
yatların bir önceki satışlara göre yükseldiği 
gözlemleniyor.

Yatırımcıyı farklı kılan işletme konu-
sundaki yeterliliğidir

2007 yılında 6200 DWT 1992 Japon 
inşa gemisi 6.5 milyon USD’ye el değiş-
tirirken, aynı gemi günümüzde 1.6 mil-
yon USD civarına alıcı bulabilmekte. Bu 
sektörde her ne kadar işler iyi gitmese de 
bunu fırsata çeviren birçok eski yatırımcı 
bulunuyor. Günümüzde diğer yatırımcı-
lardan farklı kılan özellik ise işletme ko-
nusunda yeterliliktir. Bu sektörde devamlı 
olabilmenin yolu, gemilerin teknik olarak 
iyi yönetilmesinden geçer. Gemi adamı ha-
tasından ya da teknik kadro yetersizliğin-
den, işletmeler ciddi zararla karşılaşıyor. 
Denizcilik yüksek riskleri barındıran bir 
iş koludur ve yatırımcı her gün yatırımını 
görme imkanı bulamıyor. Gemi, dünyanın 
herhangi bir yerinde arıza yaşayabilir ve 
denizin ortasında müdahale etmek imkan 
dahilinde olmayabilir. Gemide oluşacak 
arızalar gemiyi aylarca gemiyi ticaretin-
den alıkoyabilir ve aynı zamanda ciddi 
masraflara sebebiyet verebilir. Bu yüzden 
deniz taşımacılığı ciddi riskleri taşıyan bir 

meslek koludur. Üç tarafı denizlerle çevrili 
olmasına rağmen, bu piyasada arzu edilen 
seviyede yatırımcı çekilemedi. Piyasada 
gemi fiyatlarının ve navlunlarının yüksek 
seviyede dalgalanması, teknik riskler, yeni 
yatırımcıyı bu sektörden uzak tutmaya iten 
ana sebeplerdir.

Gayrimenkul yatırımı yapan bir giri-
şimciler, son 10 senede ciddi getiriler elde 
ettiler. Yatırımcının elinde ciddi bir kıyas 
malzemesi olarak gayrimenkul bulunur-
ken, denizcilik gibi bir sektörün yeni ya-
tırımcı çekmesi mümkün görünmemekte.

Önümüzdeki senelerde özellikle kos-
ter tonajında sınırlı bir yükselişin olaca-
ğını tahmin ediyoruz. Yeni inşa gibi bir 
tehdidin olmaması, sınırlı sayıda geminin 
hurdaya gitmesi ve dünya ekonomisinin 
büyümesi bu tonajda yatırımı ileriki sene-
lerde cazip kılacaktır. Gelecek senelerdeki 
ana riskler, siyasi sıkıntılar olarak göze 
çarpıyor.

 Aşağıda 2003 ve 2008 arası satılan ge-
milerin sonradan hangi fiyatlara tekrar sa-
tıldığını ve 2015 senesinde satılan kosterle-
rin listesini bulabilirsiniz. 

 2003 yılı satışlarına örnek olarak aşağıdaki gemileri 
verebiliriz.
• Bunga Cempaka ( 9,372 DWT / 1996 Bulgaristan 
inşa) 7 milyon USD’ye satıldı. Bu gemi satıldığı tarihte 
7 yaşındaydı. 
• Apollo Tiger (9800 DWT, 2001 Yugoslavya inşa) 9.5 
milyon USD’ye satıldı.  Satıldığında gemi 2 yaşındaydı.
• Pacstar (8,237  DWT, Blt 1993 Japon inşa) 3.3 milyon 
USD’ye satıldı. Satıldığında 10 yaşındaydı.
• Dagmar (4,706 DWT, 1992 Türkiye inşa) 2.65 milyon 
USD’ye satıldı. Satıldığında 11 yaşındaydı.
 
4 sene sonra 2007 yılında ise
•Blumarlin (9,444  DWT, 1995 Bulgar inşa) 16.8 mil-
yon USD’ye satıldı. Yukarıdaki  MV Bunga Cempaka 
kardeş gemisidir. Satıldığında bu gemi 12 yaşındaydı.
• Marine Pride (4,200 DWT,  1990 Çin inşa) 5.4 milyon 
USD’ye satıldı.
• Sider Moon (6,100 DWT, 1992 Japon inşa) 8.2 milyon 
USD’ye satıldı.
• Jenna Catherine (4,830 DWT, 1995 Alman inşa) 8.4 
milyon USD’ye satıldı. Bu geminin kardeşi, şu anda 
markette ve 1.8 milyon USD  fiyat isteniyor.
 
2009 yılında ise aşağıdaki şekilde satışlar gerçekleş-
miştir.
• Algirdas 4,470 DWT, 1992 Türk inşa) 2 milyon 
USD’ye satıldı. 2002 yılında bu geminin kardeşi yuka-
rıda belirtildiği üzere 2.65 milyon USD’ye satılmıştı.
• Cic Brasil (6,262 DWT, 1992 Japon inşa) 4 milyon 
USD’ye satıldı. Kardeşi 2007 yılında  8.5 milyon USD’ye 
satıldı. 2012 yılında başka kardeşi 2.2 milyon USD sa-
tıldı. Benzer kardeşi günümüzde ise 1.6 milyon USD 
isteniyor.

• Balsa 52 (6800 DWT, 1996 Japon inşa) 4 milyon 
USD’ye satıldı.
• White Melati (8000 DWT, 2000 Japon inşa) 8 milyon 
USD’ye satıldı. Benzer gemilerin fiyatı 2015 yılı için 2 
milyon USD civarıdır.
• Capital Queen (8,700 DWT, 1995 Japon inşa) 5.75 
milyon USD’ye satıldı.
 
2013 yılında ise benzer gemilerin satışı 
•  Balsa 62 (6,830  DWT, 1997 inşa) 4 milyon USD’ye 
satıldı.
•  CAPE CEE (7,300 DWT, 2008 Türk inşa) 8.6 milyon 
USD’ye satıldı ve benzer gemilerin fiyatı 2015 yılında 4 
milyon USD civarıdır.
• F Spirit ( 9400 DWT, 1995 Bulgar inşa) 5.6 milyon 
USD’ye satıldı. Yukarıda kardeş gemilerin satışını be-
lirtmiştik. 2015 yılında kardeşi 2 milyon USD ile piya-
sada satılık.
•  LONE BRES (4,748 DWT, Hollanda inşa) 2.85 mil-
yon USD’ye satıldı. Benzer kardeşi geçen sene 2 milyon 
USD’ye satıldı.
•  A. B. Dublin (4,200 DWT, 1997 Hollanda inşa) 2.4 
milyon USD’ye satıldı. Benze kardeşleri markette 2 mil-
yon USD civarına satılıyor.
 
2015 yılında ise satılan gemilerin listesi aşağıdaki 
gibidir:
 
M/V Aachen
-------------
5,726 Mtdw on 6.14M
Blt 2004 Maritim
1 MaK 9M25 3,671 BHP
Gearless
3.4 milyon USD’ye satıldı.

M/V Brufjell
-------------
4,372 Mtdw on 5.86M
Blt 1995 BODEWES      HOOGEZAND
1 Deutz SBV9M628 2,447 BHP
1.50 milyon USD’ye satıldı.
 
M/V Cindia
-----------
7,593 Mtdw on 6.70M
Blt 2005 Jingjiang Traffic
1 MAN-B+W 7S26MC 3,807 BHP
Gearless
3.70 milyon USD’ye satıldı.
 
 
M/V JOCHING
----------------
4,247 Mtdw on 5.64M
Blt 2001 Rousse Jsc
1 MaK 8M25 3,264 BHP
Gearless
2.10 milyon USD’ye satıldı.
 
 
M/V Oporto
-------------
3,676 Mtdw on 5.49M
Blt 2001 SLOVENSKE
1 Deutz SBV8M628 2,039 BHP
Gearless
1.40 milyon USD’ye satıldı.
 
M/V Playa De Alcudia
-----------------------
6,909 Mtdw on 6.10M
Blt 1997 MURUETA
1 Normo BRM-8 4,699 BHP
Gearless
10Mar15 - 1.7 milyon USD’ye satıldı
 
M/V PYTHIA
---------------
6,830 Mtdw on 6.92M
Blt 1998 SASEBO SASEBO
1 B+W 5L35MC 3,799 BHP
C 2x15
 2.40 milyon USD’ye satıldı. Balsa gemilerinin eski fi-
yatlarını yukarıda görebilirsiniz.
 
M/V VINE 1
8,200 Mtdw on 7.77M
Blt 2009 Terme Tersanesi A.Ş.
1 Hyundai Himsen 9H25/33P 3,562 BHP
Gearless
4.2 milyon USD’ye satıldı.
 
M/V ZITA
------------
4,490 Mtdw on 6.11M
Blt 1997 SLIP
1 MaK 6M25 2,447 BHP
Gearless
2 milyon USD’ye satıldı.
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Türk Bayraklı veya Türk armatörü-
ne ait başka bayraklı kosterlerin 
kamusal teşvikler ile yenilenmesi 

için gerekli yasal düzenlemeler ve ilgili 
tebliğ ile başta, sivil toplum tersanecilik 
ve denizcilik kuruluşlarının, (GİSBİR, 
DTO, Armatörler Birliği) gayretleri ile 
bir yere varılmıştır. Projenin tatbiki, fi-
ilen fiziken uygulanmak için yapılması 
gerekenler, yetkililer, ilgililer tarafından 
tespit edilmektedir. 

Korumacı desteği ile kredi sağlan-
ması temennimiz

Kullanılacak kaynak, fonlar veya 
kredilendirme yöntemleri kuşkusuz, 
bulunacak ve proje hayata geçirilecek-
tir. Finans kaynağı yaratmakta, özellikle 
Türk bankalarının denizcilik alanında 
bilgilendirilmeleri ve sektöre TL bazın-
da, aynen yabancı bankaların kendi ülke 
bayraklarına yaptığı himayecilik, ko-
rumacılık desteği örnek alınarak, kredi 
sağlanması temennimizdir. 

Bu tür projelerin katkısı tartışıl-
mazdır

Bu tür projelerin, hem desteğe ihti-
yacı olan yatırımcı koster armatörüne, 
hem Türk tersanelerine, hem de Türk 
Bayraklı gemi maliklerine faydası ve 
katkısı tartışılmazdır. Böyle bir projeyi 
uygulamaya koyarken gemisini yenile-
mek isteyen armatör firmanın bu yeni-
leme amacında, gemilerin uluslararası 
ticarette kabul görmesi, kiralanması ve 
limanlarda port state controlleri sırasın-
da karşılaşılan zorlukları aşmak, MLC 
gereğince personel çalışma yaşam koşul-
ları tetkikleri, gittikçe artan ECO design 
ve CO2 emisyonu limitleri tartışmaları 
ve en önemlisi eskiyen geminin arma-
töre külfeti, maliyeti vardır. Bazı koster 
armatörlerinin üzerinde geçmiş yedi yı-
lın ekonomik izleri bulunur. Banka kredi 
borcu, yakıt, personel, SGK primi, liman 
rüsum ve harçları (TC Bayraklı olanlar 
için ) acente, sigorta, Pandi, Hull & Mac-
hinery ücretleri ve birçok operasyon ala-

Av. Sema Yerlikaya
Deniz Ticaret Odası Hukuk 

Danışmanı/Hakem-Deniz 
Hukuku Derneği Kurucu Üyesi 

Koster projesine 
hukuki açıdan nasıl katkı sağlanabilir?
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Deniz Hukuku

caklıları geminin ya siciline yazılmıştır 
ya da fiilen gemiye haciz uygulattırmış 
ve seferden men ettirerek, gemiyi çalışa-
maz hale getirmiştir. 

Alacaklılar ile ödeme planı yapmak 
ve geminin yenilenmesinden sonra öte-
lenen borçların gemi donatanı şirket 
tarafından vadeye bağlanması ve bu 
surette kapatılması, vade beklemeden 
gemi üzerindeki hacizlerin, takyidatla-
rın gemi söküme girmeden kaldırılma-
sı bilinen çözüm yollarındandır. Ancak 
alacaklıların insafına kalmıştır.

TTK .M. 965’e göre gemi, sicilden  is-
tem üzerine silinecektir. Tescil edilmiş 
gemilere ait kayıtların sadece malikleri-
nin istemleri üzerine silinebilmesi için 
ipotekli alacaklıların ve gemi sicilinin 
içeriğine göre ipotek üzerinde hak sahibi 
olan üçüncü kişilerin buna onay verme-
leri şarttır. Yabancı sicile kayıtlı gemiler 
yönünden, geminin kayıtlı bulundu-
ğu sicilin tabi olduğu devletin hukuk 
kuralları gereğince geminin kaydının 
silinmesi gerekir. Ancak bu prosedür 
tamamlandıktan sonra, gemi söküme 
alınabilecektir. 

Sadece malik donatanın talebi ile ge-
minin sicilden terkini–silinmesi müm-
kün değildir. Başta ipotekli alacaklının 
muvafakati-onayı alınmalıdır. Gemi sicil 
memuru, sicilde kayıtlı diğer alacaklıla-
rın dahi onayını talep etmek zorunda-
dır. Mahkeme veya icra dairesi kararları 
kaldırılmadan, geminin terkin işlemini, 
Türk gemi sicil memuru yapmayacaktır. 

Hal böyle iken, koster teşvikinden 
faydalanmak isteyen, gemisini hurda 
olarak bir tersaneye teslim edecek olan 
armatörün, bütün diğer şartları (kredi 
fon kullanımı )hazır olduğunda dahi, 
gemi üzerindeki alacaklıların hukuki en-
geli ile karşılaşması ihtimal dahilindedir. 

Gemi Söküm Yönetmeliği Madde 5 : 

“Gemi Sökümcüsü, söküm izni almadan 
gemi söküm işlemi yapamaz. Sökülecek 
her hurda gemi için söküm izni alınması 
zorunludur.

Gemi söküm izni için:
a) Sökülecek gemi;
b)1) Türk Bayraklı ise, hurdalığı ne-

deniyle Türk gemi sicilinden kaydının 
silindiğine dair belgeyi,

2)Yabancı bayraklı ise, geminin mü-
temmim cüzü olmayan malzeme ve eş-
yasının tespitine yönelik olarak, İdarenin 
başkanlığında, gümrük müsteşarlığının 
ve Deniz Ticaret Odası temsilcisi ve/
veya temsilcileri tarafından düzenlenen 
tutanağı… Liman Başkanlığı, müracaat 
evrakı üzerinde gerekli değerlendirmeyi 
yapar ve uygun görülen gemilere sorun-
ları giderilmeden söküm izni verilmez. 
Bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi-
nin 2 numaralı alt bendinde düzenlenen 
tutanağın hazırlanmasına yönelik ince-
lemede idare, gerekli gördüğü durum-
larda konuyla ilgili kuruluşlardan tem-
silci talep edebilir.” hükmüne haizdir.

Buradan hareketle, söküme gidecek 
geminin, Liman Başkanlığı’ndan kaydı-
nın silindiğine dair belgeyi yani Terkin 
Belgesini alması gerektiği şartı vardır. 
Terkin/Silinme TTK’nın 965. madde-
sinde düzenlenmiştir. Gemi üzerinde, 
bir ipotek kaydı var ise hurdaya söküme 
gidecek geminin kreditör bankacı veya 
başkaca ipotekli alacaklının, bu izni ver-
mesi aranacaktır. Bu aşamada, Gemi Si-
cil Memurluğu, geminin kütük kaydına 
tescil edilmiş bulunan ve bir mahkeme 
veya icra dairesi kararına dayalı olan sair 
hacizler veya rehinler hakkında ne yapa-
caktır?

Donatan için bazı çareler mevcut
Gemi armatörü/donatan bakımın-

dan başka bir hukuki yol, şirketin faa-
liyetinin esasen zaten durmuş, bitmiş 
olduğu, şirketin pasifinin aktifinden 
fazla olduğu, yani alacakların borçları 
karşılamadığı hallerde, şirketin adeta 
münfesih olmasına rağmen, tasfiye edil-
memiş olduğu durumda ise, Anonim ve 
limited şirketlerin (kooperatiflerin) 
tasfiyelerine ve ticaret sicili kayıtları-
nın silinmesine ilişkin tebliği (Resmi 
Gazete 30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı 
ile yayınlanmıştır ) uygulamak doğru 
olabilir. 

Bu tebliğin 12/2.maddesi gereğince, 
tasfiye memurunca hazırlanan bilançoya 
göre şirket veya kooperatifin varlığının 
borçlarından az olması halinde, tasfiye 
memuru, tasfiyeyi altı ay içerisinde so-
nuçlandırır. 12/6. maddeye göre, tasfi-
ye memuru, hazırlanan bilançoya göre 
bu durumu derhal alacaklılara bildirir. 
M.12/8 gereğince borçlu olan şirketler 
umumi prosedür tamamlanınca ticaret 
sicilinden silinir. M.16. bu tebliğ hü-
kümlerine göre ticaret sicilinden kaydı 
silinen şirketlerin kanuni temsilcileri ile 
limited şirket ortaklarının unvanlarının 
sicilden silindiği tarihten önceki kamu 
borçlarından doğan sorumlulukları 
6183 Sayılı Kanun kapsamında devam 
eder (kamu borçları Maliye, SGK hariç 
bırakılmıştır). 

Gemi donatanı şirketin borçlarının, 
alacaklarından fazla olması halinde uyu-
lacak prosedür tamamlanarak, şirketin 
tasfiyesine karar verilir ve resen unvanı 
silinen şirket sicil gazetesinde ve ilgili 
odanın veya TOBB’nin internet sitesin-
de ilan edilir. Şirketin tasfiyesi ayrıca 
İİK’nun 218-220. maddeleri hükümleri-
ne göre, İflas İdaresi alacaklıların men-
faatlerine muvafık surette malları paraya 
çevirme ve başka merasime mahal kal-
maksızın alacakları tahkik ve sıralarını 
tayin ederek bedellerini dağıtır yapıla-
bilir. Basit usulü tasfiyede. Tasfiye me-
muru malları paraya çevirme hakkına 
sahiptir. Kolay tasfiye tebliğine göre, bu 
prosedürü takip eden donatan şirketin, 
bu yoldan ilerleyerek, geminin söküm 
tersanesine devri, satışı temin edilebi-
lir mi? Bu bir hukuki çözüm önerisidir. 
Mali müşavirlerin tetkiki ile uygulanma-
sı değerlendirilebilir. Kolay tasfiye neti-
cesinde, operasyon borçlarını öteleyen 
veya tasfiyesini tamamlayan donatanın, 
hurda teşviki tebliğinden, fonlardan 
yararlanmak üzere gemisinin sicilden 
terkinini talep ederek, yasadan istifade 
etmesi düşünülebilir.  

“Kolay tasfiye neticesinde, 
operasyon borçlarını 
öteleyen veya tasfiyesini 
tamamlayan donatanın, 
hurda teşviki tebliğinden, 
fonlardan yararlanmak 
üzere gemisinin sicilden 
terkinini talep ederek, 
yasadan istifade etmesi 
düşünülebilir”
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Koster pazar raporu 
& Değerlendirmeler
ISTFIX Bileşik Endeksi, Ekim ayında sınırlı bir toparlanma göstererek 590’lı pu-
anlardan 600 puana yükseldi. Bunda düşen yakıt fiyatlarının ve mevsimsel hare-
ketlerin olumlu etkisi olsa da Karadeniz ve Akdeniz bölgesinin yanısıra Kuzeybatı 
Avrupa ve Baltık bölgerinde de beklendiği kadar güçlü bir iyileşme görülmedi. 

AYIN EMTIA HABERLERİ
• Kredi derecelendirme kuruluşu 

Moody’s, Brent ve Batı Teksas petrol fi-
yatına yönelik tahminlerini düşürdü. 
Kuruluş, fiyatlardaki toparlanmanın, arz 
fazlası dolayısıyla beklentilerin altında 
kalmasını bekliyor. Moody’s, 2016 yılına 
yönelik Brent petrolü tahminini 57 do-
lar/varilden 53 dolar/varile; Batı Teksas 
petrolü tahminini ise 52 dolar/varilden 
48 dolar/varile indirmiş bulunuyor.

• Aylık bazda ise petrol fiyatları ha-
fif dalgalı yatay seyretti denebilir. Batı 
Teksas petrolü 44-50 dolar/varil seviye-
lerinde ortalama 46 dolar/varil’de dalga-
lanırken, Brent de 47-53 dolar/varil se-
viyelerinde ortalama 48,5 dolar/varil’den 
Ekim ayını kapattı.

• Goldman Sachs Group Inc., Mor-
gan Stanley ve Citigroup Inc. tarafından 
yapılan açıklamaya göre, emtia fiyatları 
daha uzun yıllar boyunca düşük sevi-
yede kalmaya devam edebilir. Goldman 
Sachs, bakır ile ham petrol fiyatlarının 
yüksek arz sebebi ile baskı altında oldu-
ğunu belirtirken Morgan Stanley, üre-
tici ülkelerin para birimlerindeki değer 
kaybının, düşük fiyatların söz konusu 
olduğu bir ortamda bile yüksek üretim 
miktarlarını sürdürmeye imkan verebi-
leceğini ifade ediyor.

• Rusya Tarım Bakanlığı verilerine 
göre, 12 farklı bölgede yaşanan kuraklığa 
rağmen Rusya’nın 1 Temmuz itibariyle 
başlayan 2015/16 hasat dönemi içerisin-
de toplam 100 milyon ton tahıl üretimi 
gerçekleştirmesi bekleniyor.

UkrAgroConsult tarafından yayınla-
nan bilgilere göre ise, Rusya’nın sezon 

başlangıcı olan 1 Temmuz tarihinden 
bu yana gerçekleştirdiği buğday ihracatı 
9,6 milyon ton seviyesine ulaştı. UkrAg-
roConsult, ülkenin 2015-16 sezonunda 
toplam 21 ila 23 milyon ton buğday ih-
raç etmesini bekliyor.

• Ukrayna merkezli APK-Inform, 
Ukrayna’nın buğday ihracatlarının Eylül 
ayında 2,8 milyon ton seviyesinde ger-
çekleşerek yeni bir rekora imza attığını 
belirtti. Temmuz ayından Ekim ayına 
kadar geçen üç aylık dönem içerisinde 
ise ülke toplam 5,5 milyon ton buğday 
ihraç etmiş bulunuyor ki bu miktar da 
ilgili dönem için rekor seviyede bulu-
nuyor. Ukrayna’nın tahıl hasadının bu 
yıl 25,7 milyon ton seviyesinde gerçek-
leşerek 24,1 milyon ton seviyesinde ger-
çekleşen 2014/15 hasadının üzerinde 
kalması bekleniyor. Aynı zamanda, ülke-
nin buğday ihracatlarının da bir önceki 
sezona göre yüzde 25 gibi ciddi oranda 
bir artış ile 13,8 milyon tona ulaşacağı 
tahmin ediliyor.

• Ukrayna ile ilgili diğer haberle-
re baktığımızda, resmi verilere göre 
Ukrayna’nın, yılın ilk dokuz ayı itibariyle 
toplam 10,8 milyon ton kömür ve antra-
sit ithal ettiği raporlanıyor. Aynı dönem-
de ülkenin ihracatı ise 450.000 ton ile 
sınırlı kalmış bulunuyor. Nitekim 2014 
yazında Donbass bölgesinin kontrolünü 
kaybeden ülke, o tarihten bu yana enerji 
üretiminde kullanmak için yeterli dü-
zeyde kömür üretimi gerçekleştiremiyor.

• Türkiye İstatistik Kurumu tarafın-
dan yayınlanan verilere baktığımızda 
ise, ülkedeki tahıl üretiminin bir önceki 
döneme göre yüzde 18,1 oranında artış 

kaydederek 38,6 milyon tona yükselmesi 
bekleniyor. Tek başına buğday hasadın-
daki artışın yüzde 19’u bulacağı ve buğ-
day üretiminin 22,6 milyon tona yükse-
leceği tahmin edilirken; arpa üretiminin 
yüzde 27 oranında artış ile 8 milyon ton 
seviyesine ulaşacağı ifade ediliyor.

• İspanyol Çimento Birliği (Ofice-
men) tarafından verilen bilgiye göre, ül-
kenin çimento tüketimi 2015 yılının ilk 
dokuz ayında yüzde 4,8 oranında artış 
kaydetti. Bununla birlikte verinin son 
üç ayındaki çimento tüketiminin, kamu 
inşaatlarındaki yavaşlamaya bağlı olarak 
ivme kaybettiği görülüyor. Yılın ilk altı 
ayında tüketimdeki büyümenin yüzde 
8,6’yı bulduğu belirtiliyor.

• Diğer yandan Cezayir’in çimento 
ithalatları, 2015 yılının ilk yedi ayında 
yüzde 4,5 oranında gerileyerek 3,8 mil-
yon tondan 3,66 milyon tona gelmiş bu-
lunuyor. 

• İspanyol inşaat çeliği geleneksel 
ihraç pazarlarındaki talep zayıflığından 
bu ay boyunca da mustarip idi. Ben-
zer şekilde İtalyan menşeli inşaat çeliği 
teklifleri de yatay seyretti. Pazardaki 
hareketsizliğin başlıca sebeplerinden bi-
rinin, Cezayir’den gelen talepteki yavaş-
lama olduğu belirtiliyor. Zira İspanyol 
ve İtalyan inşaat çeliğinin en önemli 
ithalatçıları arasında yer alan Cezayir 
pazarındaki alıcılar, fiyatların düşeceği 
yönündeki beklentiler dolayısıyla alım 
yapmak yerine siparişlerini ertelemeyi 
tercih etti.

ISFIX Araştırma 
Müdürü

Engin Koçak
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• Ekim ayı boyunca Karadeniz, Akde-
niz ve Kuzeybatı Avrupa’da sınırlı topar-
lanma hareketleri görülse de kış öncesi 
beklenen iyileşme görülmedi. Rusya çı-
kışlı buğday yükleri ve Ukrayna’nın ih-
racatının yokluğunda Rus kömür ihra-
catları Karadeniz’de piyasayı destekledi. 
Fakat Ukrayna’nın net kömür ithalatçısı 
olması, önemli miktarda düşen çelik ih-

racatı neticesinde tonaj talebi beklendiği 
kadar artmadı.

• Batı Akdeniz’de petrol fiyatları-
nın düşmesi başta Cezayir olmak üzere 
petrole dayalı ekonomileri sıkıntıya so-
kunca bu ülkelerde inşaat ve dolayısıyla 
çelik ve çimento talebi de düşüş gösterdi. 
İspanya, İtalya ve Portekiz çıkışlı yük-
ler merkezinde navlunların avro/ton 

cinsinden tarihi ortalamaya göre düşük 
seyrettiği görüldü.

• Baltık, Kuzeybatı Avrupa ve “Con-
tinent” tabir edilen bölgede ise Baltık 
çıkışlı tahıllar ve gübre yükleriyle diğer 
bölgelere göre yüksek bir çıkış ivmesi 
yakalandı. Fakat burada da artışla bölge 
armatörlerinin kış öncesi görmek istedi-
ği seviyelere ulaşamadı.

Yandaki tüm seferler 
ortalama 15 yaş profili-
ne haiz gemilerin hız ve 
sarfiyat verilerine daya-
nılarak oluşturulmakta-
dır. Gemilerin ana yakıtı 
IFO 180, ikincil yakıtı ise 
MDO’dur. Tüm seferler 
yükleme limanının asgari 
300 mil uzağından başlar, 
tahliye limanında biter. 
Varsa ortalamanın üze-
rindeki örneklere, diğer 
çeşitli kaynaklardan da 
doğruluğu teyit edilmeden 
yer verilmez.

Bu rapordaki bilgiler 
ISTFIX Araştırma eki-
binin güvenilir bulduğu 
kaynaklardan ve piyasa 
analizlerinden derlenmiş-
tir. Rapor, yayımlandığı 
tarih için güvenilirdir. 
ISTFIX, alıcı tarafından 
bu raporun herhangi bir 
şekilde kullanımından 
doğabilecek olası bir so-
rumluluğu kabul etme-
mektedir.

Tonnage Cargo LOAD./DISCH. PORT L-D Rate (t/day) Freight ($/tonne) TCE ($/day)
Tonaj Yük Cinsi Yükl./Tahl. Limanı Yükl./Tahl. Hızı (ton/gün) Navlun ($/ton) Günlük ($)
1.500 WHEAT CONSTANTA-EC GREECE 1000/1000 23,00 1.718
2.000 SILICA SAND LISBON-JORF LASFAR 1000/1000 14,75 1.293
2.000 STEEL ODESSA-SICILY 1000/1000 27,50 1.845
3.000 GRAIN (70') RENI-MERSIN 1000/1000 40,00 4.918
3.000 SULPHUR CONSTANTA-ABU QIR 1500/1000 20,00 2.337
5.000 UREA TUAPSE-ISKENDERUN 3000c/2500x 19,00 3.956
5.000 SOYA BEAN YUZHNY-ISKENDERUN 2500/1500 25,25 4.671
5.000 UREA YUZHNY-ISKENDERUN 3000c/2500x 19,00 3.519
5.100 STEEL TARANTO-FOS 1250/1500 16,00 1.703
5.500 GRAIN KHERSON-MERSIN 1500/1000 29,00 4.935
5.500 SALT MOHAMMEDIA-ORTONA 2000/2750 16,00 2.350
5.500 SOYA BEANS NIKOLAEV-POTI 3000/2000 16,00 2.918
5.500 SFS NIKOLAEV-SPAIN MED 1500/1500 31,00 4.470
5.500 WHEAT VOLOS-BARLETTA 2000/2000 14,00 2.434
5.500 MINERALS SOUSSE-VASTO 2000/2000 13,50 2.477
6.000 MINERALS AVEIRO-ALEXANDRIA 1250/1000 19,00 1.067
6.000 CLAY BERDYANSK-MARMARA 3000c/2000x 12,50 1.208
6.000 WHEAT BERDYANSK-BEIRUT 2000/1500 22,00 3.175
6.000 GRAIN IZMAIL-ALGERIA 2000/2000 29,00 6.089
6.000 STEEL KOPER-RAVENNA 3000/3000 8,50 1.074
6.000 GRAIN NIKOLAEV-SPAIN MED 2000/2000 34,00 6.546
6.000 STEEL CHIOGGIA+MONFALCONE-ORAN 1500/1000 21,50 2.203
6.500 ZINC CONC TBS-FINLAND 3000/3000 32,00 3.823
6.500 WHEAT RENI-ADRIATIC 1500/1750 23,00 3.952
7.000 FELDSPAR GULLUK-SOUSSE 8000/2000 11,00 3.057
7.200 BENTONITE MILOS-MONTOIR 4000/3200 21,00 4.336
8.000 WHEAT FR BAY-CONAKRY 5000/1500 29,00 5.086

12.000 POZZOLANE YALI ISLAND-LEBANON 5000/4000 9,00 3.643
12.000 WHEAT HAMBURG-DAKAR 4500/1500 30,00 6.080
14.000 CORN CONSTANTA-AZORES 5000/4000 21,00 6.412

TEMSİLİ YÜK BAĞLANTILARI
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S&P ve Hurda
Bu ayın gemi satışlarında:
• “Amstel Trader” (8.000 dwt, 2003 

Çin inşası, GL klaslı, ağır yük kapasiteli 
2 x 50 ton kreyn) 3 milyon dolara satıldı. 
Bu arada hurda fiyatları da rekor düşüş 
kaydetmeye devam etmekteydi. 

• Viseu (4.650 dwt, 2008 Ukrayna in-
şası, LR klaslı) açıklanmayan alıcılara 2,8 

milyon dolara atıl vaziyette teslim edildi.
• “Medazov Rosa” (4.850 dwt, 1996 

Alman inşası, GL klaslı, vinçsiz, kutu 
ambarlı) Litvanyalı alıcılara 1,25 milyon 
USD fiyatla teslim edildi. 

• Birleşik Krallık merkezli alıcılar 
“Oporto” gemisini (3.700 dwt, 2001 Slo-
venya inşası, GL klaslı, iki yıldır atıl du-
rumda) 1,4 milyon avroya satın aldı.

• Türk alıcılar (Aliağa) kosterlere 
130-140 dolar/LDT civarı fiyat verirken, 
Hindistan’da da fiyatlar 300 dolar/LDT 
sınırının altına düştü.
YAKIT

• Gemi yakıt fiyatları bu ay karışık bir 
seyirdeydi. IFO geçen aya göre bazı böl-
gelerde artarken, MGO tüm bölgelerde 
ucuzladı.

Istfix Rapor
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Teşvik adı üstünde
"hurda teşviki” olmaktan
öteye gidemedi

Firmanızın çatısı altında ne tür hiz-
metler veriyorsunuz?

1980’lerden günümüze gelen deniz-
cilik firma geleneğimizi HKalkavan De-
nizcilik adı altında sürdürüyoruz. Ana 
faaliyet alanımızın gemi işletmeciliği ve 
brokerliği olmasının yanında firmalara 
danışmanlık hizmeti de vermekteyiz. 
Talep geldiği takdirde teknik hizmet 
kapsamında, bir geminin A’dan Z’ye tüm 
teknik bakımı, personel alımı, havuzlan-
ması veya ticari bağlantılarıyla ilgilendi-
ğimiz bir yapı da mevcut. Kısacası çatı-
mızın altında iki yapı bulunduruyoruz; 
gemi işletmeciliği ve brokerlik. 

2016’nın sektörümüz açısından na-
sıl bir yıl olacağını düşünüyorsunuz?

Sektör olarak yedi buçuk yıldır iniş-
li çıkışlı bir kriz içerisindeyiz. Umarım 
yeni süreç, politik ve siyasi istikrar piya-
samızı olumlu etkileyecektir. Bir kosterci 
olarak gördüğümüz gerçek şudur ki ken-

Sektörün diğer oyuncuları gibi HKalkavan 
Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Pınar 

Kalkavan Sesel’de 2016’nın ikinci yarısından 
sonrası için umutlu. Ne çok hızlı yükselen ne 

de çok hızlı düşen bir piyasa umuyor. Sektörle 
hem fikir olduğu bir nokta ise daha güçlü 

ve rekabetçi koster filosuna sahip olabilmek 
için verilen teşvikin piyasa beklentileriyle 

uyuşmadığı konusu. Sesel, “Söz konusu teşvikten 
pek az armatör faydalanabiliyor. Aslında teşvik 

adı üstünde “hurda teşviki” olmaktan öteye 
gidemiyor” diyor ve ekliyor “Yeni ufuklara seyir 

etme imkanı elbette ki gemilerimizin gençleşmesi 
ile mümkün olabilecek”
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di bahçemiz olan Akdeniz ve Karadeniz 
bölgesinde her zaman kosterlere ihtiyaç 
olacaktır. Bakıldığında Avrupa’da paket 
program halinde 3-5 binlik bizim ge-
miler yapılıyor. Trafikte her daim geniş 
araçlar söz konusu olmadığı gibi taşı-
macılıkta da bu ölçek küçük olarak de-
vam edecektir. Sektörde 2016’nın ikinci 
yarısından itibaren bir hareketlilik ola-
cağı konuşulduğundan dolayı bende bu 
umudun içine şimdiden girdim bile. Ne 
çok hızlı yükselen ne de çok hızlı düşen 
bir piyasa umuyorum. 

Peki, sektörün beklediği teşvikler…  
Hurda teşvikini heyecan ile bekleyen 

kişilerden biriydim. Gerek okuduğum ve 
konuştuğum, gerekse de katıldığım top-
lantılardan anladığım ve yorumladığım 

kadarıyla armatörler açısından çok fazla 
desteğin olmadığını görüyorum. Elbette 
hem kamu, hem dernekler, hem de De-
niz Ticaret Odası tarafından yapılan ça-
lışmalar kayda değer bir sonuç için yapı-
lıyor. Ancak projenin başarılı olabilmesi, 
Türk Bayrağımızın kuvvetlenebilmesi 
için devlet tarafından sağlanacak kredi 
imkanlarının şartları ve sağlanacak mu-
afiyetler önemli. Yaşlı filodan çıkabilme 
ve ticaret ihtiyacına hizmet verecek filo-
ya sahip olabilmemiz için devletimizden 
hurda teşviki konusunda girişimler ol-
ması gerektiğine inanıyor ve bunu bek-
liyorum. Ne yazık ki şu anda böylesi bir 
durumdan söz edemiyoruz. 

Hurda teşviki konusunda bende her-
kesin söylediğini tekrar etmek duru-
mundayım. Söz konusu teşvikten pek az 
armatör faydalanabiliyor. Aslında teşvik 
adı üstünde “hurda teşviki” olmaktan 
öteye gidemiyor. Herkesin malumudur 
ki koster filosunun yenilenmesi için ge-
milerin hurdaya verilmesinden ziyade 
bir finans modeli ortaya konmalı. Hur-
da teşvikinde biz armatörlerin ümidi, 
Çin’dekine benzer şekilde, hurda değe-
rinin birkaç misli değer yaratılması ve 
bu değerin de tamamen yeni inşaya veya 
görece yeni gemi ithaline yönlendirilme-
siydi. Burada devletin suiistimal endişe-
sini de anlamak lazım ama halen çık-
masını beklediğimiz düzenlemelerin bir 
kalkınma desteği gibi düşünülerek ve-
rilmesiyle koster armatörüne/gemi inşa 
sektörümüze ve denizciliğimize daha 
gerçekçi bir destek verilmiş olacaktır.

Koster filomuzun yenilenmesi sek-
töre nasıl yansıyacak?

Filomuzun ortalama yaşı 26, gemi-
lerimizin yaşlı olması da yüksek bakım 
masrafları, zamana ayak uydurmayan 
dizaynları, gelişmiş teknolojik gemilere 
kıyasla yüksek yakıt sarfiyatı hem teknik 
hem de ticari bakımdan işletilmesini zor 
hale getirmekte. Sahip olduğumuz bu 
yapı aynı zamanda bizi rekabetçi piya-
sada tercih edilmeme durumuyla karşı 
karşıya bırakıyor. Beklenen teşvik ile bir 

yandan eksilerimiz ortadan kalkacak, 
diğer yandan da Türk Bayraklı filomu-
zun tonajında artış sağlanacaktır. Sek-
töre bakıldığında yaşlı filomuz sebebiyle 
bazı armatörlerimiz Karadeniz ve Akde-
niz bölgesinden dışarıya çıkamıyor. Yeni 
ufuklara seyir etme imkanı elbette ki 
gemilerimizin gençleşmesi ile mümkün 
olabilecektir. 

HKalkavan Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı 
Pınar Kalkavan Sesel

“Sektörde 2016’nın ikinci 
yarısından itibaren 

bir hareketlilik olacağı 
konuşulduğundan dolayı 

bende bu umudun içine 
girdim bile. Ne çok 

hızlı yükselen ne de çok 
hızlı düşen bir piyasa 

umuyorum”

“Yaşlı filodan çıkabilme 
ve ticaret ihtiyacına 

hizmet verecek filoya 
sahip olabilmemiz için 

devletimizden hurda teşviki 
konusunda girişimler olması 
gerektiğine inanıyor ve bunu 

bekliyorum”
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Yazımızın konusu, 23 Ağustos 
2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi 
Gazete ile yayımlanan “Deniz Ti-

caret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi 
İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Ka-
nunun Uygulanması Hakkında Yönet-
melik” (bundan böyle “Yeni Yönetmelik” 
olarak anılacaktır) hükümlerinin Türk 
denizcilik sektörüne yönelik etkilerinin 
tespiti hakkındadır.   

Yeni Yönetmelik’in dayanak kanunu 
14 Ocak 1982 tarihli 2581 sayılı toplam 
dört maddeden oluşan Deniz Ticaret Fi-
losunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Te-
sislerinin Teşviki Hakkında Kanun’dur 
(bundan böyle “2581 Sayılı Kanun” ola-
rak anılacaktır). 2581 Sayılı Kanunun 
ihdası ile güdülen maksat,   kısa ve öz 
bir anlatımla yurt dışından ithal edilen 
gemilere ve yurt içinde inşa edilen veya 
onarılan gemilerde kullanılan makine ve 
teçhizatlarda ilgili mercilerin müsaadesi 
alınmak suretiyle gümrük vergisi ve it-
halde alınan diğer vergi ve resimlerden 

muafiyet sağlamaktır. Bu minvalde, 1982 
yılından itibaren yurt dışından ithal edi-
len (yeni inşa veya ikinci el) gemilere ve 
yurt içinde inşa edilen gemilerde kulla-
nılmak üzere ithal teçhizatlara gümrük 
vergileri kapsamında muafiyet getiren 
temel bir metnin, yani kanunun mev-
cudiyeti tespit edilmiştir.  Bu durumda 
normlar hiyerarşisi açısından ikinci tes-
pit yapılmalı ve 2581 Sayılı Kanun’un uy-
gulanabilmesi açısından herhangi bir yö-
netmeliğin mevcut olup olmadığının da 
sorgulanması gereklidir. İlgili mevzuatın 
tümünün incelenmesi sonucunda, 23 
Ağustos 2015 tarihine dek ilgili kurum-
larca farklı zamanlarda yönetmeliklerin 
düzenlendiği görülmüştür. Ancak finan-
sal sıkıntılar çeken ve denizcilik sektö-
rünün yapısal problemleri ile uğraşan 
okuyucuları mevzuat girdabına sokma-
mak adına 2015 yılına dek çıkarılan tüm 
karar, yönetmelik ve diğer genelgelerin 
sırasıyla burada teker teker belirtilmesi 
tarafımızca elzem görülmemiştir. Bu iti-

Av. Selin Kültürel Darendeli
Av. Mehmet Doğu

Doğu Hukuk Bürosu- Interlegal 
İstanbul-Odessa-Batum 

Türk denizciliğine önemli 
değişiklikler getirdi mi?

Yeni yönetmelik 

Deniz Hukuku
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Deniz Hukuku

bariyle makalemiz yoğun bir akademik 
nitelik taşımamaktadır. Lakin,  incele-
meye mevzu bahis Yeni Yönetmelik’in 
ilga etmiş olduğu, 23 Ağustos 2015 ta-
rihine dek uygulanan ve 24 Eylül 2004 
tarihli ve 25593 sayılı Resmi Gazete ’de 
yayımlanan Yönetmelik’ten de (bundan 
böyle “Mülga Yönetmelik” olarak anıla-
caktır) söz edilmesi gereklidir.   

Mülga Yönetmelik ile Yeni Yönet-
melik arasında bir fark yaratıldı mı?

Nitekim Mülga Yönetmelik kap-
samında da temel amaç 2581 sayılı 
Kanun’un uygulanması yani ithal edi-
len gemilerde gümrük vergileri açı-
sından muafiyet sağlanmasıdır. Mülga 
Yönetmelik’in yürürlükte olduğu dö-
nem boyunca da, şartları yerine geti-
rildiği taktirde ithal edilen gemilerden 
gümrük vergisi veya ithalat vergilerinin 
alınmadığı denizcilik piyasasında bili-
nen önemli uygulamalardan biridir. Bu 
durumda gemi ithalatında vergisel mu-
afiyet hâlihazırda var olduğundan, Yeni 
Yönetmelik hükümlerinin çok da farklı 
bir sistem getirmediği anlaşılmaktadır. 
Bu durumda sorulması gereken bir di-
ğer soru ise, muafiyet şartları açısından 
bakıldığı takdirde Mülga Yönetmelik ile 
Yeni Yönetmelik arasında herhangi bir 
farkın yaratılıp yaratılmadığı yönünde 
olmalıdır. Cevabımız olumsuzdur, zira 
burada da mevcut temel esasları etki-
leyen bir değişiklik söz konusu edilme-
miştir. Bu bağlamda eski uygulamaya 

paralel olarak Yeni Yönetmelik’in 5. ve 
6. maddeleri kapsamında gemi ve su 
araçlarının ithal edilebilmesi için tescil 
yeri Liman Başkanlığına talep dilekçesi 
ekinde ibraz edilmesi gereken evraklar 
ve başvuru esasları şu şekildedir;

1.Talep konusu eşya ile ilgili bir adet 
orijinal fatura veya mer-i mevzuat kap-
samında orijinal fatura yerine geçen fa-
tura/belge ve iki adet sureti ile faturanın 
yeminli tercümesi ( İcra yolu ile satışı 
yapılan eşyalarla ilgili olarak icra mü-
dürlüklerince düzenlenen belge, fatura 
yerine geçer),

2.Tesisler ile ilgili talepler için İdare-
den Onaylı Tesis Organizasyonu ve Yer-
leşim Planı,

3. Yüzer havuzlar ile ilgili talepler için 
İdareden Onaylı Havuz Bağlama Planı,

4.Bakanlıkça muteber kabul edilen 
klas kuruluşlarından birinden klaslı ol-
ması kaydıyla herhangi bir şart içerme-
yen klas sertifikaları, Bakanlıkça kabul 
edilen P&I Kulüplerinden biri tarafın-
dan yapılan sigorta poliçeleri ve tekne, 
makine sigortaları, kondisyon sörvey 
raporları ve şayet yabancı bir dilde dü-
zenlenmiş iseler yeminli tercümeleri,

5. Fatura kapsamı ithale konu eşyayı 
kendi ihtiyacında kullanacağı ve başvu-
ru yaptığı Liman Başkanlığı’ndan izin 
almaksızın, kısmen veya tamamen sat-
mayacağına ve Yönetmelik’in 9. madde-
sinin ikinci fıkrasında belirtilen yaptırı-
ma uyacağına dair taahhütname,

6. İdarece istenecek diğer belgeler 

(çağrı işareti tahsis yazısı, isim tahsis ya-
zısı, gemiyi adına tescil ettirecek firma-
nın imza sirküleri ve vekaletname gibi).

Belirtilen evrakların ibrazını müte-
akip, Liman Başkanlığının ilgili birimi 
tarafından yapılacak inceleme sonucun-
da, ithale konu gemi veya su aracının 
fatura asıllarının üzerine “İşbu fatura 
kapsamındaki eşya 2581 Sayılı Kanuna 
göre gümrük muafiyetinden Yararlanır” 
şerhi konularak tasdik edilir ve bu şerhi 
içeren fatura ile talep bulunan firmalar 
Gümrük İdaresine başvurarak, fatura 
muhteviyatı gemi ya da su aracı ya da 
teçhizatın gümrük vergisi ve diğer ithal-
de alınan vergilerden muaf olarak ithali-
ni talep eder. 

Yukarıda yer aldığı şekli ile Yeni Yö-
netmelik hükümleri uyarınca eski hü-
kümlerle pek de farklılık arz etmeyen 
başvuru sürecinden de böylece bahse-
dilmiştir. Öte yandan, temel konularda 
Yeni Yönetmelik ve Mülga Yönetmelik 
hükümleri arasında büyük farklılıklar 
tespit edilemediğinden, bu durumda 
değişikliğin sebebinden bahsedilmesi 
gereklidir. Genel gerekçede de açıkça 
belirtildiği üzere ana sebep Denizcilik 
Müsteşarlığı’nın 655 Sayılı Kanun Hük-
münde Kararname ile Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlan-
ması sonucunda oluşan yapısal ve idari 
değişikliklerin yeni bir yönetmelik kap-
samında uyumlaştırılması ihtiyacıdır. 
Özetle idari sebeplerle bu değişiklik söz 
konusu edilmiş olup, zaten hali hazır-
da uygulanmakta olan muafiyetler Yeni 
Yönetmelik kapsamında mevzuat yapım 
teknikleri de düşünülerek yeniden der-
lenmiş ve toparlanmıştır.

Sektörün kalkınmasını sağlayacak 
yeni umutlar

Tüm bu açıklamalarımız doğrultu-
sunda kısaca tekrar belirtilmelidir ki, 
Yeni Yönetmelik hükümlerinin Türk de-
nizcilik sektöründe önemli değişiklikler 
getirdiğinin söylenmesi pek mümkün 
olamayacaktır zira Yeni Yönetmelik’in 
yürürlük tarihine dek, bir istisna  hari-
cinde kapsam dahilindeki gemi, su aracı 
ve diğer teçhizatlarda gümrük vergisi 
muafiyeti zaten uygulanmaktaydı.  Yeni 
Yönetmelik’in getirdiği olumlu sonuçlar 
dikkate alındığında, kanaatimizce vergi 
muafiyeti içeren her hukuki metin ha-
zırlığı ya da ihdası denizcilik sektörünün 
durumunun veya problemlerinin dik-
kate alındığının göstergesi mahiyetinde 
olup, sektörde yeni umutlar yaratacak ve 
sektörün kalkınmasını sağlayacaktır. 
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ABD’de kaya gazından sağlanan 
doğal gaz ve petrol üretimindeki  
olağanüstü artış, küresel ölçekte 

henüz etkilerini göstermeye başlama-
dı. Bu arada enerji dünyasında evrim 
diyebileceğimiz  kaya gazı üretiminin 
olağanüstü artış hızını  sağlayan tekno-
lojik gelişmeler başlı başına irdelenme-
si gereken ayrı bir konu.  Bu bağlamda 
Ar-Ge’den  rekabete, bilimsel özerklikten  
devletin kurumları ile STK,  özellikle 
çevreci örgütlerin uyumlu çalışmaları-
na kadar  toplum bilimcilerin yakından 
bakması gereken safhalar mevcut. Tabi 
kaya gazının yaygınlaşması sonucu CO2 
emisyonundaki azalış da yer küremizi 
yakından ilgilendiren başka bir olumlu 
gelişme olarak görülmelidir.  

ABD’de konu ile ilgili teknolojik geliş-
meler, yeni buluşlar mutlaka zaman için-
de kaya gazı kaynaklarına sahip ülkelere 
de ithal edilecektir. Çünkü hiçbir dev-
letin yeni enerji kaynaklarına özellikle 
çevreci ve maliyeti düşük  kaynaklara 

kayıtsız kalamayacağı gibi bu olanaklara 
sahip olanlar da bunu er veya geç paylaş-
mak durumunda kalacaktır.

ABD gelecekte “doğalgaz ihracatçı-
sı” olacak!

Kuzey Amerika’da kaya gazı üretimi 
her yıl artıyor ve o kıtada geniş coğraf-
yada dinamikleri değiştiriyor. ABD çok 
kısa bir gelecekte “doğalgaz ihracatçısı” 
olacaktır. ABD günümüz itibariyle  2 
milyon varil petrol ithalatını neredeyse 
1 milyon varile indirmiş durumdadır. 
Son yıllarda dünyada en fazla doğal gaz 
ve petrol üretimini arttıran ülke Ameri-
ka olmuştur. Enerji bağımlılığını hızla 
azaltan Amerika bugüne kadar  enerji 
santrallerinde kullanılan kömürü  büyük 
miktarlarda doğal gaz ile ikame etmiş ve 
hava-çevre kirliliği konusunda da büyük 
gelişmeler kaydetmiştir. Bugün için dün-
yada hala yeterince konuşulmayan tartı-
şılmayan bu konu yakın gelecekte kaya 
gazı üretiminin artışı ve yaygınlaşması  

Hiçbir devlet 
yeni enerji kaynaklarına 

kayıtsız kalamaz

Kemal Murat Güler    
GTG Sigorta

Genel Müdür

Enerji
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ile birlikte enerji güvenliği, küresel eko-
nomi, çevre  ve “biz denizciler için; deniz 
ötesi taşımalar,  depolama tesisleri ve de 
LNG gemileri inşası, tamiri, bakım ona-
rımı bağlamında tersaneler açısından” 
mutlaka  tartışılmaya başlanacak. Petro-
lün aksine kaya gazı rezervleri dünyanın 
bütün kıtalarında bulunuyor. Her ne 
kadar üretim anlamında potansiyeli tam 
olarak tahmin edilmese de orta vadede 
kaya gazı her coğrafyada  erişilebilir bir 
enerji kaynağı olacak ve küresel ölçekte 
jeo-politik dengeleri değiştirecek.

Günümüz itibariyle Kuzey Ameri-
ka hariç diğer coğrafyalarda kaya gazı 
üretiminin efektif bir hale gelmesi bazı 
ekonomik ve teknolojik sebeplerden do-
layı zaman alacaktır. Buna mukabil 2030 
yılında kaya gazından üretilen petrolün 
dünya üretiminin %9’una varacağı tah-
min ediliyor.  Bu artış 2020 yılına kadar 
artan bir ivme ile devam ederken bu 
ivme daha sonra azalacak (2030’a ka-
dar ivmenin azalmayacağını söyleyenler 

de var) ve Kuzey Amerika ülkelerinden 
sonra oyuna dahil olacak ülkeler Rusya, 
Çin, Arjantin ve Kolombiya olacak. Bu 4 
ülkenin üretimi ise ABD ve Kanada ka-
dar olmayacak. Konuyla ilgili çalışmalar 
ve bu çalışmalara kaynak oluşturan veri-
ler böyle söylüyor.

Yazımda kaya gazı üretimindeki artı-
şın küresel ekonomi ve jeo-politik denge-
ler üzerinde  etkisi olur dedik. Peki bunlar 
neler olabilir?

Kaya gazı üretimi artarsa petrol fi-
yatları düşer!

Tabii ki ilk akla gelen petrol ve doğal 
gaz üzerinde hem fiyat hem üretim mik-
tarı konusundaki etkisi. Kaya gazı üreti-
minin artması halinde petrol  fiyatının 
düşeceği çok açık. Peki bu pazarın karte-
li OPEC bu durumda ne yapar? Üretimi 
azaltabilir. Bu da dünyaya taşınan Orta-
doğu Petrolleri miktarının azalmasına 
müteakip tanker taşımacılığında yeni bir 
manzaranın  ortaya çıkması manasına 

gelecektir. Yani ilk kaçınılmaz değişim 
mutlaka Ortadoğu’da başlayacak.  ABD, 
OECD ve Ortadoğu ilişkileri şu veya bu 
ölçekte değişime uğrayacak dünya jeo-
politiği de yeni enerji ekseninde  şekil-
lenecek. Bu değişimin ilk belirtilerini az 
da olsa şimdiden  görebiliyoruz. Ancak 
2030’lu yıllarda Çin’in dünyanın en bü-
yük enerji ithalatçısı olabileceği gerçeği, 
Avrupa’nın hala  fosil yakıtları ithalatçısı 
olacağı, ABD’nin 2030’lu yıllarda enerji 
konusunda kendine yeter bir ülke olma-
sı, kömür ile birlikte dünyanın en güçlü 
doğal gaz ihracatçılarından birisi olması  
tahminleri enerji terazisinde dengelerin 
nasıl değişebileceğini bize göstermekte-
dir. Bu tahminler gerçekleşirse üretim 
maliyetleri konusunda büyük avantaj 
sağlayacak olan ABD’nin başta Avru-
pa olmak üzere dünyanın geri kalanına  
nasıl bir finansal ve ekonomik üstünlük 
kuracağını görebiliriz. Tabi bugün dün-
yanın en büyük enerji ithalatçılarından 
biri olan ABD, 2030 yıllarında kendi ih-

“Yakın gelecekte kaya 
gazı üretiminin artışı 

ve yaygınlaşmasıyla 
birlikte enerji güvenliği, 

küresel ekonomi, çevre  
ve “biz denizciler için; 
deniz ötesi taşımalar,  

depolama tesisleri 
ve de LNG gemileri 

inşası, tamiri, bakım 
onarımı bağlamında 
tersaneler açısından” 

mutlaka  tartışılmaya 
başlanacaktır.”
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tiyacı olan enerjiyi kendisi tedarik etme-
ye başlayıp doğal gazı da ihraç etmeye 
başladığında bu durum dünyadaki para 
akışını ve finansal dengeleri de etkileye-
cek. En basit öngörüyle ABD bütçe açı-
ğını kapatacak, Çin ve Ortadoğu ülkeleri 
dolar surplusunu eritecek ve ABD  enerji 
ithalatının yerine çeşitli ülkelerden baş-
kaca malların ithalatına ağırlık verecek. 
Para akıl almaz miktarlarda yön ve el 
değiştirecek.

Potansiyel kaya gazı kaynaklarına 
kim sahip olacak?

Kaya gazı üretmek konusunda hare-
kete geçen her ülkede kaçınılmaz olarak 
birçok politik tartışma olacak. Potan-
siyel kaya gazı kaynaklarına kim sahip 
olacak? Kim işletecektir? Çevre ile ilgili 
kaygılar nasıl giderilecek? Ülkede var 
olan ve bulunan bütün rezervler kulla-
nılacak mı? Tarım alanları feda edilecek 
mi? Bu tartışmalar mutlaka olacaktır. 
Ülkemizde yaklaşık 30 senelik doğal gaz 
ihtiyacını karşılayacak rezervlerin oldu-
ğu söylenmekte. Bunların tamamını kul-
lanabilmek pratikte başta çevre ve tarım 
kaygıları olmak üzere birçok nedenden 
dolayı mümkün değil. Öte yandan doğal 
gaz ile enerji üreten santraller kömür ile 
enerji üreten santrallere oranla atmos-
ferde %50 az karbon emisyonu oluş-
turuyor. Bu da yer küremizin geleceği, 
küresel ısınma dediğimiz  çevreye ilişkin 
en büyük tehlike konusunda önemli ve 
umut verici bir gelişme olarak görülme-
lidir. 

Kaya gazından  2020 ya da 2030’a 
kadar “artan bir ivmeyle” (sonra azala-
rak)  üretilecek olan doğal gazın sadece 
ABD  ve Avrupa arasındaki taşıması için 
2030’lu yıllara ulaşıldığında  senede ort-
lama 1000 LNG gemisi seferine ihtiyaç 
duyulacağı öngörülmekte. Dünyanın 
geri kalan coğrafyasındaki  kaya gazı 

menşeli doğal gaz üretimini de düşün-
düğümüzde bu konuda orta vadede olu-
şacak devasa potansiyel ortaya çıkıyor. 
Dolayısıyla; a) LNG taşıma İşletmeciliği 
b) LNG Armatörlük c) Tersane alanla-
rında bilgi ve donanım edinme aşama-
sına geçilmelidir.
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Makalemin başlığı koster ta-
şımacılığı ağırlıklı görünse 
de, özünde İMEAK Deniz 

Ticaret Odası neşriyatı olarak yayım-
lanmaya hazırlanan 1.400 sayfa ve 4 cilt 
olan “Türk Armatörleri Tarihi” başlıklı 
eserimden yapılmış çok özet bilgileri 
içermektedir. Denizcilik dünyamızın 
okurları, bu özet satırlarda Türk deniz 
ticaretinin temel unsuru olan Türk ar-
matörlerinin geçirdiği evreleri ve hatta 
nedenli zorluklarla karşı karşıya kaldık-
larını görebileceklerdir. Türk armatörle-
rinin, kapitülasyonların baskısı altında 
ferdî olarak güçlenmesi imkansız hale 
geldiği gibi, şirketleşmeleri, haliyle hayal 
bile edilememiştir. Yine de Türk Arma-
törleri Birliği’nin nüvesini teşkil eden 
“Milli Vapurcular Birliği” 1923 yılında 
teşekkül etmiştir.

Türk Vapurcular Birliği’nin 1924 
Aynalıkavak Toplantısı

Sofuzâde Süleyman Sudi Bey baş-

kanlığındaki Türk Vapurcular Birliği 
her imkanı kullanarak, dertlerini anlat-
mak için muazzam faaliyet göstermiş ve 
gayret sarf etmiştir. Bunlardan biri 1924 
yılı Aynalıkavak Toplantısıdır. Haliç’te 
Aynalıkavak Kasrı’nda Hamidiye Kah-
ramanı, İstanbul Milletvekili ve vekiller 
heyetinin önceki başkanı Rauf Orbay 
onuruna bir ziyafet verilmiş, görüşlerin-
den istifade edilmek istenmiştir.

Davetin şeref misafiri Hamidiye 
kahramanı Rauf Orbay

Toplantı vesilesiyle Rauf Bey, deniz 
ticaretimizin durumu ve geleceği hak-
kında dikkat çekici bir konuşma yapmış-
tır. Konuşmasına “Aziz meslektaşlarım” 
hitabıyla başlayan, çok temiz ve hakim 
bir dille ağır ağır konuşan Rauf Bey, bu 
toplantıyı düzenleyen Milli Vapurcular 
Birliği’ne teşekkür ettikten sonra özetle 
şöyle demiştir: “Şimdi konuşan Sudi Bey 
arkadaşımız, bugünkü deniz ticareti-
mizin, ihtiyaçlarını karşılayacak bir dö-

Koster
taşımacılığına tarihi bakış

Osman Öndeş
Araştırmacı - Yazar

Tarihten
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neme girdiğini söyledi ve hükümetten, 
(yerli gemiler için) yabancı gemilerin 
sahip olduğundan fazla bir himaye talep 
etmemizi istedi. Arkadaşlar, bu önemli 
noktada durmak isterim; kalbim ve bü-
tün ruhum gemilerimizin deniz ticareti 
ihtiyaçlarımızı karşılamaya yeterli oldu-
ğuna inanmak mecburiyetinde olmasına 
rağmen, bundan büyük bir fayda elde 
edileceğini bilerek itiraf edelim ki, eli-
mizdeki tekneler bu ihtiyaca oranla çok 
yetersizdir. 

“Gemicilerimiz, deniz ticaretinin 
bu bakımdan anlamını henüz kavra-
mış değiller”

Deniz ticareti demek, gelişigüzel, li-
manlar arasında yolcu ve eşya taşımak 
demek değildir. Deniz ticareti, kara tica-
retini düzenleyen düzgün postalar kur-
mak ve her ne pahasına olursa olsun bu 
postaları devam ettirmek demektir. Ge-
micilerimiz, deniz ticaretinin bu bakım-
dan anlamını henüz kavramış değiller-

dir. Gemicilerimizin bunu temin ettikten 
ve kara ticaretinin akıntılarına, yollarına 
göre çalışacak ve her türlü tehlikeye, za-
rar ve ziyana rağmen çalışacak bir hale 
geldikten sonra kendilerine ikinci bir gö-
rev daha yüklenir: Türkiye’nin mallarını 
dışarıya taşımak ve hariçten Türkiye’ye 
giren mallan da nakletmek. İşte deniz 
ticaretimiz ancak bu gücü kazandıktan 
sonra ihtiyaçlarımızı karşılamaya yeterli 
hale gelmiş olabilir. 

“Kabotaj hakkı deniz ticaretimiz 
için hazine niteliğinde”

Gemici arkadaşlarım, hükümetin 
Türk gemiciliğini yabancı rekabetine 
karşı koruması gerektiğini söylüyorlar. 
Arkadaşlar, zor, fedakârlık isteyen şart-
lar altında sürdürülen milli mücadele 
sırasında ve özellikle silahlarımızla dava 
halledildikten sonra, çok acı tecrübele-
rin oluşturduğu kanaatle ne yapacağımı-
zı, ne yöne gideceğimizi belirlemek iste-
mişizdir. Büyük bir memnuniyetle arz 

edebilirim ki son olarak imzalanan barış 
anlaşması, gemiciliğimizin gelişmesi 
konusunda en önemli haklarımızı elde 
etmeye vesile olmuştur. Bunlar arasında, 
sahillerimizde kabotaj hakkının yalnız 
kendi bayrağımızı taşıyan gemilere özgü 
olması maddesinin bile kazanılması, 
deniz ticaretimiz için hazine niteliğin-
de değerlendirebilinecek bir maddedir. 
Yine barış anlaşmasıyla kazandığımız 
ikinci önemli nokta da gemilerin aran-
ması ve kontrolüdür. 

Bildiğiniz gibi Türk gemileri, limanı-
mızdan ayrılarak yabancı bir limana git-
tiğinde gemi hakkında verilmiş raporlar 
kesinlikle değerlendirilmeye alınma-
yarak kontrole tabi tutulurdu. Yabancı 
limanlarda yapılan bu uygulama her za-
man için taraflı olur ve Türk gemilerini 
büyük oranda bir tamire mecbur ederler. 
Tamir edilmeyince ne yolcu ne de eşya 
almasına izin verirlerdi. Bugün artık, ba-
rış anlaşması bu haksız kontrolü ortadan 
kaldırmış, karşılıklılık ilkesi çerçevesin-

Tüm dünya ile 
ekonomik ilişkilerde 
bulunmak zorunda 
olan Türkiye, milli 

ticareti, milli sanayiyi 
teşvik konusunda 

aşırıya kaçan, 
dünyanın bizden başka 

hiçbir kurumuna 
ve milletine hak 

tanımayan iddialarda 
bulunamaz. 
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de verdiğimiz arama belgelerinin yaban-
cı ülke limanlarında da geçerli olması 
kabul ettirilmiştir. 

“Gemicilikte esas, kendine yar ol-
maktır”

Arkadaşlar, barış anlaşmasıyla hükü-
met Türk gemicilerine haklarını vermiş-
tir. Fakat bunlardan yararlanamayacak 
olursak, kâğıt üzerinde tespit edilen bu 
hakların bir değeri olamaz. Gemicilikte 
esas, kendine yar olmaktır. Gemicileri-
miz öncelikle kendi kendilerini takviye 
etmek zorundadırlar. Bu durumdayken, 
hiçbir şekilde dışarıyla ilgimizi kesecek 
tarzda, kendi gemicilerimize fazla hak-
lar veremeyiz. Tüm dünya ile ekonomik 
ilişkilerde bulunmak zorunda olan Tür-
kiye, milli ticareti, milli sanayiyi teşvik 
konusunda aşırıya kaçan, dünyanın biz-
den başka hiçbir kurumuna ve milletine 
hak tanımayan iddialarda bulunamaz. 
Bu tür korumacılıklarla kurulacak milli 
kurumlardan hayır gelmez. Dünya sa-
vaşında bütün dünyanın yolları bize ka-
palı iken milli iktisat adına hâkim olan 
anlayış, güçlü ve suni korumacılıkla bazı 
şirketlerin kurulmasını sağladı. Fakat bu 
zoraki yapılanmalar ve aşırıya kaçan ko-
rumalarla, tekellerle kurulan kuruluşlar-

dan hangisi kaldı? 

“Ticaret tekel değil, rekabettir”
Gemiciliğimizin ve deniz ticaretimi-

zin gelişmesi için elimizden gelen her 
şeyi yapmak benim olduğu kadar, bütün 
milletvekili arkadaşların da görevleri 
arasındadır. Fakat gemicilik yaparken 
başka yerleri ve ilişki yollarını yıkma-
mak, ekonomik düzeni bozmamak da 
gerekir. Özetle; ticaret tekel değil, reka-
bettir. 

Ticarette, her ne şekilde olursa olsun 
rekabet eden ve rekabeti sürdüren kaza-
nır. Dışarıyla ekonomik ilişkilerimizin 
ana hatlarını belirlemek ve bu ilişkiler-
de rekabetin mümkün olduğu noktaları 
keşfetmek, ona göre hareket etmek en 
meşru ve en temel konudur. Ticarette 
esasın rekabet olduğunu söylemiştim. 
Bu rekabet hem dışarıda hem de içeri-
dedir. Örnek olarak, bugün söz konusu 
ettiğimiz deniz ticaretini dikkatlerinize 
sunacağım: Şüphesiz ki Türk deniz tica-
retinin gelişmesini istemeyen rakip dev-
letler, bunu engellemek için ellerinden 
geleni yapmaktadırlar. Ancak bizim bu 
konuda ve rekabette kendi gemilerimizi 
korumak için tuttuğumuz yol karşılıklı-
lıktır. Onlar bize ne yapıyorlarsa, biz de 

onlara aynısını yapacağız. Kendi gemi-
lerimize limanlarında verdiği hakkı, biz 
de kendilerine limanlarımızda vereceğiz. 
İşte bizim dış rekabette bugün için sahip 
olduğumuz güçlü silah!

“Korkarım ki yarın bizi kendi tica-
ret filomuzu geliştirmek yerine, birbi-
rimizin gözünü oymakla meşgul hale 
getirecektir”

Fakat ben zannediyorum ki bugün 
bizim için dış rekabet kadar iç rekabet 
de önemlidir. Belki bu rekabet dışarıdan 
gelen rekabete göre çok daha önemlidir. 
Burada bulunduğum sırada yaptığım 
küçük bir inceleme, bana gemicilikte iç 
rekabetin maalesef ancak bugün başla-
dığını göstermektedir. Bugün gerçekte 
önemsiz görünen bu rekabet, deniz ti-
caretimizde görülecek gelişme oranında 
artacak ve korkarım ki yarın bizi kendi 
ticaret filomuzu geliştirmek yerine, bir-
birimizin gözünü oymakla meşgul hale 
getirecektir. İşte benim kaygılandığım 
tehlikeli nokta budur. 

Zaferleri kazandıran süngümüz sa-
yesinde elde edilen barışın sağladığı ni-
metlerden sonra, hepimiz için dürüstçe 
çalışma ve kazanma imkânları olan be-
reketli bir vatan üzerinde yaşıyoruz. Bu 
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vatanda hiçbirimizin diğerinin ekmeği-
ne göz dikmesine gerek kalmadan, her 
alanda hepimiz için iş ve kazanç mev-
cuttur. 

Burada yaptığım küçük gözlemler, 
bana gemicilerimizin şimdiden birbir-
leriyle rekabete giriştiklerini gösteriyor. 
Hepsi aynı hatta, aynı posta üzerinde 
çalışıyor. Kendi aralarında olduğu ka-
dar, Seyrisefain’e de rakip oldukları gö-
rülüyor. Seyrisefain’in sizinle rekabete 
ihtiyacı olmadığı gibi, sizin de onunla 
rekabete mecburiyetiniz olmasa gerektir. 
Hepiniz hakkınızı alabileceğiniz dere-
cede geniş, sınırsız bir iş üzerindesiniz. 
İşleri düzenlediğiniz ve el ele vererek 
birlik olduğunuz gün, gelecek tamamen 
sizindir arkadaşlar” 

Kırzâde, Sofuzâde Sudi Bey, Sadıkzâde 
Ruşen, Hantalzâde, Yelkencizâde, Sadul-
lah ve Sıtkı Bey Oda seçimlerinde yer al-
dılar. Ankara’ya giden heyette de temsil 
edildiler.

Posta Vapurculuğu devletleştirili-
yor

Milli Vapurcular Birliği’nin Ankara’da 
gösterdikleri tüm gayrete rağmen, posta 
vapurculuğu hakkı özel sektörden alı-
narak, devlet şirketine verilmek üzere 
TBMM’de başlatılan çalışmalar, köklü 
armatörlük faaliyetlerinin maalesef sonu 
olacaktır. Açıkçası, Rauf Bey’in “Ticaret 
tekel değil, rekabettir” sözüne tamamıy-
la aykırı olarak deniz ticaretini devletleş-

tirmek üzere çok yoğun çalışmalar ya-
pılacak ve TBMM’nin Kâzım Karabekir 
Paşa’nın başkanlığında 9 Temmuz 1932 
Cumartesi günkü toplantısında,  Posta 
Vapurculuğu Kanunu müzakere edilecek 
ve müteakip celsede karar bağlanacaktır.

“1932 ve 1933 yıllarında çıkarılan 
Deniz Nakliyatı Kanunlarını iktisat bi-
limi kavramında inceleyerek bir makale 
bünyesinde tahlil etmiş olan Doç. Dr. 
Serkan Tuna* şöyle der; “1932 ve 1933 
yılları, dünya ekonomik krizi ortamında 
Türkiye ekonomisi adına kapsamlı ka-
rarların alındığı önemli bir noktayı tem-
sil etmektedir. 1931 CHF(Cumhuriyet 
Halk Fırkası)  Kurultayı’nda kabul edilen 
devletçilik ilkesi bu kararların teorik te-
melini meydana getirirken, ortaya çıkan 
uygulamalar bürokrasi içindeki farklı 
eğilimleri de belirginleştirmektedir. Bu 
bağlamda çıkarılan yasalardan birisi de 
deniz nakliyatıyla ilgilidir. Türkiye sa-
hillerindeki deniz nakliyatı işinin tekel 
kapsamına alınmasını öngören bu yasa, 
gerek kabul ediliş süreci ve getirdiği 
yenilikler, gerekse yarattığı tepkiler ba-
kımından önemli bir ekonomik süreci 
yansıtmaktadır”. 

1932 Tarihli Kanunun Kabul Ediliş 
Süreci konusundaki değerlendirmesi-
ne göre; “1932 Temmuz’unda çıkarılan 
2068 sayılı Türkiye iskele ve limanları 
arasındaki posta seferleri hizmetinin 
devlet idaresine, bir başka deyişle devlet 
tekeline verilmesini öngören kanunun 

kabul ediliş sürecinde kayda değer bazı 
noktalar göze çarpmaktadır. 22.05.1932 
tarihli kanun gerekçesinde ifade edil-
diğine göre, Lozan Antlaşması’nın im-
zalanmasından sonra gerek Seyrisefain 
idaresi, gerekse armatörlerin çabaları ve 
hükümetin desteği sonucunda gemi sa-
yısında büyük artış olmuş, hatta bunların 
toplamı ihtiyacın üzerine çıkmıştır. Bu 
fazlalığın yanına dünya ekonomik krizi 
nedeniyle yaşanan sıkıntılar da eklenin-
ce denizcilik alanında yaşanan rekabet 
sonucu ortaya çıkan fiyat indirimleri 
yıkıcı bir boyut almıştır. Bunun dışında, 
Seyrisefain idaresi yaptığı harcamaları 
karşılayacak dengeli bir bütçe düzenine 
sahip olamadığından her sene açık veren 
bir mali yapıyı sürdüre gelmiştir”. 

Bu yasayla birlikte Hususi Müteşebbis 
olarak ifade edilen Türk Armatörlerine 
ait gemiler İstanbul’a çekilecek, takdir 
komisyonu tarafından konulan fiyatlar 
dahilinde armatörden geri dönüşü ol-
maksızın satın alınacaktır.

Bu yasa Türk armatörünün posta 
vapurculuğundan silinmesi kadar yük 
taşımacılığından da al baştan denecek 
zorluklarla dolu bir dönemin başlangıcı 
olacaktır.

(*)Doç. Dr. Serkan Tuna; “1932 ve 
1933 Yıllarında Çıkarılan Deniz Nakli-
yatı Kanunları”, Yakın Dönem Türkiye 
Araştırmaları, Yıl:1, Sayı:2, 2002, s.309-
325.
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2000’li yılların başıydı. Kosterci 
ağabeylerimiz ve arkadaşlarımı-
zın ortak kararıydı. Karadeniz ve 

Akdeniz çanağında 1980’li yıllarda üs-
tünlük kurmuş adeta buralara “Türk 
Gölü” denecek kadar etkili olmuş Türk 
bayraklı koster sınıfı gemilerimizin artık 
yavaş yavaş yaşlanmaya ve dolayısıyla re-
kabet güçlerinin günden güne azalmaya 
başladığı söylemi ile hareketle, kosterci 
ağabeylerimiz ve arkadaşlarımızla kur-
duğumuz, uzun yıllar mücadelesini ver-
diğimiz ancak 2013 yılında lağvetmek 
zorunda kaldığımız “ Koster Armatörle-
ri Derneği” ile bu uğurda aşındırdığımız 
bakanlık merdivenleri, üst üste hazırla-
nan fizibilite raporları, yapılan sunum-
lar anlatılan meramlar aradan geçen 
onca sene sonrasında bugün vardığımız 
noktada üzülerek söylüyorum ki, yurt 
dışından ithal edilen ve milli tersaneleri-
mizde inşa edilmiş birkaç yeni gemi ha-
ricinde hala 1980’li yıllarda inşa edilen 
kosterlerimizle, tabiri caiz ise tırmalıyo-
ruz.  Eski dernek nezdinde 13 yıl kadar 
filonun yenilenebilmesi için mücadele 
ettik -gerek devletin ilgili bakanlıkları 
ve müsteşarlıkları gerekse dernek olarak 
sesimizi duyurabildiğimiz finans çevre-
leriyle- ama olmadı… 

KOSDER ile koster heyecanım yeni-
den depreşti

Ümitlerin tükendiği noktada kapanı-
şını dernekler masasına vermek zorun-
da kaldığımız eski “Koster Armatörleri 
Derneği için, bir gün Salih Zeki Çakır’ın, 
“Hüseyin bu derneği canlandırmamız 
lazım” demesiyle yeniden heyecanlan-
dım. Eski dernek için geç kalınmıştı 
ancak ümitlerin yeşermesi için yeni 
dernek kurmak ve çalışmalara başla-

mak bir çırpıda olabilecek işti. Nitekim 
öyle de oldu ve 21 Ocak 2014 tarihinde 
Salih Ağabey’in önderliğinde kurulan 
KOSDER ile koster heyecanım yeniden 
depreşti. 

1982 yılında henüz ticaret lisesini 
bitirmişim üniversite okumak var ha-
yalimde ama diplomamı dahi almaya 
zaman bulamadan kendimi Tuzla’da Yıl-
dız Tersanesi’nde buldum. Tabi o zaman 
oraya tersane demek için bin şahit lazım, 
hatta patates tarlası demek hiç de yanlış 
bir tabir olmaz doğrusu. İmkansızlıklar 
içinde imkanlar yaratarak bir yandan 
inşaatlar devam ediyor bir yandan da ilk 
kez oluşan bu devlet destekli gemi inşaa-
tından sağlanacak faydalar konuşuluyor. 
Gemiler birer ikişer deniz ile buluşma-
ya başlamıştı. Kendi adıma öyle heye-
can vericiydi ki tarifi yazıyla olacak şey 
değil. Dönemin Maliye Bakanı Ekrem 
Pakdemirli’nin katılımıyla önce Celal 
Çiçek’in Deniz Endüstrisi Tersanesi’nde 
Akçaabat eşrafından Kolotoğlu ailesinin 
6500 DWT’lik Kenan Kolot adlı gemisi 
arkasından bizim inşa ettirdiğimiz 3270 
DWT’lik Kaptan İsmail gemisi ( bugün-
kü adı Hacı Mehmet Kaptan)  denize 
indirildi. O yıllarda inşa edilen Hacı 
İsmail Kaptanoğlu, Mustafa Sofuoğlu, 
Merve, Kaptan Fehmi, Sarıahmetoğlu, 
Erhan Bayraktar, Durmuş Cevahir, Do-
ğan Kaman (tanker) , Güney Yıldızı, Eta 
Petrol (Tanker) adlı kosterler günümüze 
kadar gelenler, hala kaçıncı el değişmiş 
bilinmez çalışmaya devam etmekte lakin 
yaşam mücadelesi veriyorlar. Aslında 
çoktan misyonlarını doldurup emekli 
oldular ama arkadan gelen yeni tonaj ol-
mayınca…

2014 yılı Ocak ayı heyecan duydu-
ğum ve hala da heyecanımı taze tuttu-

ğum Koster Armatörleri ve İşletmecileri 
derneğinin kuruluşudur. Bir büyüğüm 
“Hayalleri olanlar uyumaz” demişti 
hep kulağımdadır. Esas olan hayalleri 
gerçeğe dönüştürmek için yapılan fiili 
gayretlerdir. Bu manada KOSDER, Salih 
Kaptan’ın şahsi gayretleri ve camianın 
kabul ve teveccühü ile kısa zamanda ses 
getirmiş, denizcilik camiasına canlılık 
katmış, bir o kadarda beklentileri arttır-
mıştır. KOSDER’in faaliyetleri camiada-
ki diğer paydaşları da harekete geçirmiş 
ve ortak akıl oluşturulmasında, koster fi-
losunun yenilenmesi için devlet nezdin-
deki girişimlere yön vermiş, çıkan kanun 
ve yasalara fikir beyan etmiş, uygulana-
bilirlik hususunda sektör ihtiyaçları-
na göre uyumluluk hususunda yüksek 
gayretler sarf edilmiş, camianın birlik 
beraberliği ve bilgilendirilmesi adına 
faaliyetler toplantılar sempozyumlar 
tertiplenmiş, üye sayısı 100’e yaklaşmış, 
temsil ettiği tonaj milyon DWT’yi aşmış. 
Bunlar gurur verici şeyler. Tüm bunları 
özverili dernek yönetim kurulu arkadaş-
larımızla başkanımız nezdinde ve değer-
li üyeler ile devam ettirmekteyiz ancak 
camianın asıl beklentisi ve bilhassa da 
benim hayalimin gerçek olması adına ilk 
omurgayı koyarak yeni bir koster ima-
latına başlamak. Bunun olabilmesi için 
olmazsa olmaz şartların başında gelen 
finans meselesinin sağlanabilmesi için 
aralıksız çalışmaların devam ettiğini bi-
liyorum. İnanıyorum ki 1980’li yılların 
başında devlet destekli esen rüzgarın bir 
benzerini, daha etkin ve yelkenleri dol-
duracak şekilde güçlü olanını bu çalış-
malar neticesinde elde edeceğiz. 

Hayalleri 
olanlar uyumaz

Hüseyin 
Kocabaş
Koster Armatörleri 
ve İşletmecileri 
Derneği Başkan 
Yardımcısı
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Kayıtsız’ın
hayat bulan
maceraları

İlkokuldan bile önce çocuk yaşlarda, 
İzmir Çeşmealtı’nda deniz kıyısın-
daki evimizin önünde, taşlardan 

yapılmış rıhtımın üzerinde yürüyerek, 
kristal berraklığındaki denizi merakla 
izlerdim. Kıyas yapabilecek hiçbir ya-
şam deneyimim olmamasına rağmen, 
deniz ve canlıları beni adeta büyülerdi. 
Saatlerce onların hareketlerini izlemek-
ten sıkılmazdım. Evimizin önünde, de-
demin inşa ettiği, sanat eserini andıran 
iskelede bağlı olan yelkenli sandalımız 
gözüme beni maviliklere taşıyacak çok 
özel bir araç olarak gibi görünürdü. Altı 
üstü ahşap, galvaniz çividen ve pamuk-
lu yelken kumaşından yapılmış bu basit 
araç, beni adeta başka dünyalara taşıya-
cak bir uzay aracı kadar önemliydi. Bu 
basit ahşap sandal, gençlik çağlarıma 
kadar beni denizlere taşıdı. Bir çocuk 
için ne büyük şans! 1970’li yıllarda 
Türkiye’de kaç kişi denize çıkabiliyor-
du? Kısıtlı imkanlarla da olsa o sandal 
sayesinde denizlerle ve denizcilikle ta-
nışmış, uzak denizlere yelken basma 
arzumu karar aşamasına getirmişti.

Çalışarak ve düşünerek geçirilen 
41 sene

Yaşım ilerledikçe, denizle bilinçli 
bir şekilde uğraşan insanların, akıl ve 
fizik gelişimlerinin hızlı biçimde etki-
lendiğini fark ettim. Denizcilik bireyi 
olgunlaştıran, niteliksel olarak zen-
ginleştiren, tevazu ve yardımlaşmayı 
en önemli kültürel değer olarak bün-
yesinde barındıran, fiziksel gelişimin, 
önündeki modern çağ engellerinin 
üstesinden gelebilen, bireylere yaşam 
sevinci veren bir uğraş. Bütün bunların 
farkına varmış bir insan olarak daha 
ne kadar karada kalmalıydım? Karada 
kalıp niceliksel ve maddi kazanımları-
mız, sağlığımızın değerinden daha mı 
önemliydi? Yaşam bir bakıma tercih-
lerin yapıldığı, gerektiğinde insanların 
amaçlarına ulaşmak için bedellerin 
ödendiği bir süreç ve platform değil 
midir? Küçücük beynimde oluşan bu 
farkındalıktan sonra, an kolladım ama 
plansızca ve kaderci biçimde değil, ça-
lışarak ve düşünerek… O an ve koşullar 
41 yaşıma geldiğim 2006 yılında oluştu. 

Deniz Öyküleri
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2000 yılında inşasına başladığım minik 
ahşap teknem, neredeyse okyanuslara 
açılmaya hazırdı. Birçok insan okya-
nuslara açılmanın zorluğundan bah-
seder, elbette doğanın koşulları, kısıtlı 
imkanlara karşı küçümsenecek bir güç 
değildir. Ancak asıl zorluğun “ayrılma” 
gibi karmaşık, farklı duygular hissetti-
ren bir durumun içinde gizli olduğunu 
hissetmiştim.

En nihayetinde denizle buluşan 
Kayıtsız III

Kayıtsız III isimli minik teknem, ço-
ğunlukla ahşap ve bronzdan yapılmış-
tı. Adeta antik tekneleri andırıyordu. 
Elektronik hiçbir navigasyon aygıtı bu-
lundurmuyordu. Bu durum bana sade-
liği, doğallığı yaşatacaktı. Belki karada 
yüzyıllardır dejenere olmuş, istismar 
edilmiş mevcut düzen ve denizlerdeki 
doğal yaşantım arasında bir kıyas ya-
pabilmeme neden olacaktı. Binlerce 
yıldır, denizcilere yön ve konum veren 
yıldızlar bana da yer ve yön gösterecek-
lerdi…

“Enlemler değiştikçe davranışlar 
değişir”

Kayıtsız III ile İzmir’in Pasaport 
Limanı’ndan 2006’nın Temmuz ayın-
da ayrıldım. Üç ay boyunca, kıpkır-
mızı romantik gün batımlarının oldu-
ğu tarihi şehirlerinin zenginlikleri ile 
Akdeniz’i yaşadım. Akdeniz’in kapısı 
Cebelitarık’tan doğu ile batının el ele 
verdiği Fas’a geçtim. Geleneksel kıya-
fetli insanlar, dar sokaklar, deri kokan 
dükkanlar ile bu otantik ülkede iki 
hafta yaşadım. Sonrasında Kayıtsız III, 
Atlas Okyanusu tarafından kucaklandı. 
Kanarya adalarında 3.000 millik okya-
nus geçişine hazırlandık. Nihayet ço-
cukluk hayalim 2006 Kasım’ında ger-
çekleşti; Kanaryaların en büyük adası 
olan Tenerife’nin Santa Cruz şehrinden 
palamarlarımızı fora ederek Atlantik 
Okyanusu’na açıldım. Bir süre sonra 
yüzlerce yıldır gemileri kıtalar arasın-
da taşıyan ticaret rüzgarları sahasına 
ulaştım. Dev dalgaların üzerinde uçan 
balıklar arasında muhteşem bir ritim 
ve ahenk ile tam 23 buçuk gün okya-

nusun huzurunu hissettik. Geceleri 
yıldızlara bakarak aslında ne kadar 
önemsiz ve küçük olduğumu, kavgala-
rın, savaşların ve her türlü ihtirasların 
ve hatta paranın ne kadar ve anlamsız 
olduğunu fark ettim. Cebimde bulunan 
nakdin, kredi kartlarının o anda hiçbir 
işe yaramadığını gördüm. Okyanuslar 
üzerinde bir küçük ahşap kütle içinde 
hiç para harcamadan, karada en çok 
para harcadığımız güne kıyasla daha 
da mutlu olunabileceğini özetle yaşa-
mın amacı olan mutluluğa salt para ile 
ulaşılamayacağını pratikte de anladım. 
Atlantik’i geçip Barbados Adası’nın 
Carlisle koyuna gece yarısı demirledim. 
Sabah kalktığımda, bembeyaz kumsal-
lar üzerinde hindistan cevizi ağaçları ve 
yemyeşil dağları büyük bir keyifle izle-
dim. Koyu renkli, kıvırcık saçlı insan-
lar, konserve tenekelerinden yapılmış 
enstrümanla sokaklarda eğlenen insan-
lar, hayatı ne kadar kolayından alıyor-
lardı. Boşuna dememişler “Enlemler 
değiştikçe davranışlar değişir” diye. 
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Ege’den Pasifik Okyanusu’na, Ben-
gal Körfezi’nden Kızıldeniz’e...

Bir zamanlar korsanların hüküm 
sürdüğü Karayip Denizi’nde yaklaşık 
bir buçuk ay geçirdim. Venezuela ve 
Kolombiya sahillerinde Latin kültürü-
nü yaşadım. Yaşamın ağırlığını bir ke-
nara bırakmış, müzik ile dans ile mutlu 
olan dostluklarla yaşama sımsıkı bağlı 
birçok arkadaşım oldu. Panama’ya bağ-
lı yüzlerce minik adacıkların üzerinde 
yaşayan, ahşaptan oyma kanoları ile 
aralarında cirit atan San Blas adalarının 
İnka kökünden gelen Kuna insanlarını 
görmek, geleneklerine bağlı yaşamları-
nı incelemek muhteşem bir tecrübeydi. 
Panama Kanalı’nı geçip 10 ay yaşadı-
ğım Pasifik Okyanusu berrak denizle-
riyle, pırıl pırıl kumsallarıyla, hindistan 
cevizi ağaçlarıyla, rengarenk mercan 
resifleriyle şüphesiz denizlerin en güze-
liydi. Daha sonra timsahların, köpek-
balıklarının cirit attığı, uzaydan bile gö-
rünen dev mercan resiflerinin arasında 
Avustralya’yı keşfettim; Avustralya’nın 
yerlileri olan ve dünyanın en eski ırkı 
diye bilinen Aborjinleri tanıma fır-
satı buldum. Sonrasında Endonezya, 
Malezya, Singapur, Tayland ile Uzak-
doğu kültürünün içinde oldum. Hint 
Okyanusu’nda Bengal Körfezi geçişi 
ve Hint kültürünün hakim olduğu çay 
ülkesi Sri Lanka. Daha sonra Maldiv-
ler… Arap Denizi’ni tam 11 günde ge-
çerek Umman’a ulaştım. Beyaz renkli 
geleneksel kıyafetleriyle, kafelerde nar-

gilelerini fokurdatan Araplar, hurma 
ağaçları, develer, sapsarı çölleri, kum 
fırtınaları ve korsanları ile Arap Yarı-
madası’ndaydım artık. Korsanların ara-
sından geçip, Kızıldeniz’e ulaştım. Kı-
zıldeniz, rengarenk mercan kayalarının 
arasında köpekbalıklarının cirit attığı, 
sarı çöl kumlarıyla birleşen bambaşka 
bir denizdi. Eritre sahillerinde Massava 
ve Suakin şehirlerinde muhteşem Os-
manlı binalarını görünce aslında ata-
larımızın bir ülkeyi sömürmek yerine 
kültürünü bırakmayı amaçladıklarını 
bir kere daha anladım. 

“Hayaller, gerçeklerin maketi veya 
projesiydi”

Bol fırtınalı Kızıldeniz’in çöllerini, 

fırtınalarını, köpekbalıklarını Kayıtsız 
III dümen suyunda bırakıp Akdeniz’e 
girdiğinde üzerimde en büyük idea-
lime ulaşmanın sonsuz huzuru vardı. 
Kıbrıs’a yaklaşırken insanların yaşa-
mında hayal kurmanın önemini bir 
kere daha hissettim. Hayaller, gerçekle-
rin maketi veya projesiydi. 

Kayıtsız’ın ilk maceraları Özgürlük 
Hattının Batısına ile hayat buldu 

Dünyanın en güzel en nitelikli ülke-
si Türkiye’ye, vatanıma dönüş beni bir 
rüyanın gerçekleşmesi kadar mutlu ve 
huzurlu kıldı. Ülkemin her coğrafi ve 
kültürel değerlerinin artık fazlasıyla 
farkındaydım. Ege Denizi’nin dünya-
nın en berrak denizlerinden biri oldu-
ğundan artık şüphem yoktu. Denizlere 
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sırtını dönmüş ülkemde gücüm yetti-
ğince, denizciliği teşvik etmek, denizle-
ri korumak için bir şeyler yapmak bir 
vatandaşlık göreviydi. Bunu sağlama-
nın en iyi yolu insanlara denizleri sev-
dirmekti. Döndükten bir yıl sonra 720 
sayfalık içinde 1.200 görsel bulunan 
Kayıtsız’ın dünya turundaki anıları, 
tecrübeleri ve denizcilik bilgilerini içe-
ren Özgürlük Hattının Batısına kitabını 
yayımladım. Kitap amatör camia tara-
fından oldukça ilgi gördü, geniş kitle-
lere yayıldı. Birçok insana denizleri ve 
denizciliği sevdirdi, özetle görevini ye-
rine getirdi.

Karadeniz’de seyir yapmak ayrı bir 
güzellik, farklı bir tat

Türkiye’ye döndüğümde çocuk-
luğumdan beri kültürü ve coğrafyası 
ile beni etkileyen Karadeniz yöresine 
gitmek için can atıyordum. Bu ne-
denle 2012 yılında Kayıtsız’ı hazırla-
yıp, Boğazları geçerek mayıs ayında 
Karadeniz’e açıldım. Karadeniz insanın 
önemli bölümü denizden geçimini sağ-
lıyordu ama yöredeki amatör denizci-
liğin ihmal edildiği, teşvik edilmediği 
ise bir gerçekti. Aslında Karadeniz’in 
sınırlı koylarıyla amatör denizciliğe 
uygun olmadığı düşüncesi hakimdi. 
Üstelik Karadeniz hırçındı, limanları 
yıkan, gemileri parçalayan, azgın ve 

tehlikeli bir deniz görünümündeydi. 
Bunlar Karadeniz ile ilgili mevcut ön-
yargılardan sadece birkaçıydı. Halbuki 
yaz ayları Karadeniz, Ege’den çok daha 
sakin ve stabil bir denizdi. Belki deniz 
suyu Ege’deki gibi berrak değildi ama 
kendine özgü, sabunun bile köpürdüğü 
az tuzlu deniziyle bir başka güzelliğe 
sahipti. Doğal korunaklı koyları, nere-
deyse yok denecek kadar azdı ama yaz 
aylarında rüzgarsız günlerin çoğunda 
kıyı şeridinde demirleyip Anadolu’nun 
içlerine kadar ilerleyen yeşil dağları 
seyretme olanağı tanıyordu. Bununla 
birlikte sık aralıklarla inşa edilmiş ba-
lıkçı barınakları ve limanlar teknelere 
barınma imkanı sağlıyordu. Karade-
niz limanlarında yardımsever halk ve 
balıkçılar teknelere misafir gibi dav-
ranırlar, yer açarlar, sizleri evlerine, 

sofralarına davet ederler. Karadeniz’de 
kimse sizi yolunacak kaz gibi görmez, 
kendinizi daha huzurlu hissedersiniz. 
Bir barınakta teknenizi bırakıp yaylala-
ra çıkarsınız. Yaz sıcağında kuzinelerin 
ve sobaların yandığı buz gibi bir iklim-
de bulursunuz kendinizi. Bir otobüse 
atlayıp, Safranbolu, Amasya gibi tarihi 
Anadolu şehirlerini gezme fırsatı bu-
lursunuz. Teknenizle Bartın ve Ağva 
gibi derelere girmenin ayrıcalığını his-
sedersiniz. Sıkça yağan yağmur, kama-
ranızın üzerinde ninni gibi gelir. Kısaca 
Karadeniz’de seyir yapmak ayrı bir gü-
zellik, farklı bir tattır.

Türkiye’nin Karadeniz’i satırla-
rında üç yıllık araştırmanın emeğini 
taşıyor

Düşünün bin yıla yakın tarihi olan 
Anadolu’daki varlığımıza rağmen Os-
manlı savaş gemilerini inşa etmiş, ah-
şap tekne yapımcılığına öncü olmuş 
Karadeniz yöremizin ülkemizde bir 
tane bile rehber kitabı bulunmamak-
tadır. Kılavuz kitaplar denizcilere yol 
gösterir, onların önünü açar. Bu duru-
mu ülkenin denizci vatandaşı olarak 
içime sindiremedim, bu nedenle 2012 
Mayıs’ında Kayıtsız III teknesi ile çık-
tığım Karadeniz’de Bulgaristan sını-
rından, Gürcistan sınırına kadar tüm 
liman ve barınaklara girerek, teker 
teker derinlikleri ölçerek, krokilerini 
çizerek, kendi imkanlarım doğrultu-
sunda Türkiye’nin Karadeniz’i isimli 
kılavuz kitabının verilerini toplamaya 
başladım. Üç yıllık bir araştırmanın 
sonunda ortaya yaklaşık 300 sayfalık 
doyurucu bir eser çıktı. Bu kitap saye-
sinde amatör denizcilerin yöreye ilgi 
duyacağını, Ege’de yoğunlaşan yat tra-
fiğinin Karadeniz’e akacağını, daha da 
homojenize olacağını düşünüyorum…

Sevgi ve denizlerle kalın…

Bu kitap sizi bambaşka bir dünyaya uçuracak, 
hayal dünyanızı genişletecek! Çünkü bu 
kitapta duygu var, coşku var, sevgi var, 
denizler ve denizlerin kokusu var, rafine 
edilmiş denizcilik bilgileri var.

Bu kitabı okurken özgürlüğün ne olduğunu hissedeceksiniz... 
Bu kitap denizciliği en öz ve saf halinde sunuyor. Bizleri küçük 
teknelerle açıkdeniz seyri yapacak biçimde bilgilendiriyor, 
cesaretlendiriyor, kara hayatının denizlerden 
nasıl göründüğünü anlatıyor.
 
Özkan Gülkaynak’ın yazdığı, KAYITSIZ III 
teknesi ile hiç bir elektronik seyir aygıtı 
kullanmadan yaptığı 3 yıllık dünya turunu 
kapsayan, 710 sayfalık, 1400’e yakın görsel 
malzeme, 100’ün üzerinde teknik çizim, 
50’den fazla harita içeren dev denizcilik eseri; 

"ÖZGÜRLÜK HATTININ BATISINA"çıktı! 

Ve sadece; 

BİR HAYALİN GERÇEĞE  
DÖNÜŞÜM HİKAYESİ

www.kayitsiz.com ve www.prdd.org adreslerinden temin edilir. 
Kargo ile  adrese gönderilir. Kargo ücreti dahil fiyatı 85 TL’dir.
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Akdeniz ve Karadeniz 
isimleri nereden geliyor?
Türklerin coğrafyayı an-

lamlandırırken renkler 
ve yönler arasında kur-

dukları ilişki, yaşadığımız coğ-
rafyanın isimlendirilmesinde 
önemli etkilere sahiptir. Renkler 
ve yönler arasındaki bu ilişki 
renklerin bir yönü ifade etme-
sine dayanır. Türklerin yönleri 
anlatırken kullandıkları renkler 
şu şekildedir:

Doğu; mavi, yeşil 
Batı; ak (beyaz)
Kuzey; kara (siyah)
Güney; kızıl (al)

Merkez; sarı ve altın ile ifade 
edilmektedir.

Dağ, deniz, şehir, vadi, çöl 
ve nehir isimlerinin başında yer 
alan renkler aynı zamanda bir 
yönü temsil eder. Bu kapsamda; 
Akdeniz (Batı Denizi), Karade-
niz (Kuzey Denizi), Yeşilırmak 
(Doğu Irmak), Ak Hunlar (Batı 
Hunları), Kızıl Deniz (Güney 
Denizi) anlamına gelir. Batı’yı 
ifade eden Ak kelimesi Akdeniz 
isminin, Kuzeyi ifade eden Kara 
kelimesi de Karadeniz isminin 
kaynağını teşkil eder.

Bahr-i Siyah (Karadeniz) ve 
Bahr-i Sefid (Akdeniz) olarak 
isimlendirilen denizler, Türkle-
rin coğrafyayı anlamlandırma 
olgularının derinliğini göster-
diği gibi üzerinde yaşanılan ve 
uğruna mücadele edilen coğ-
rafyanın korunması ve kollan-
ması kadar, adlandırılması ve 
anlamlandırılmasının da önemli 
olduğunu gösteriyor. Akdeniz ve 
Karadeniz isimleri, özü itibarı ile 
Türk algılamasının ve adlandır-
masının bir sonucudur.

Kaynakça
- Prof.Dr. ÖZEY Ra-
mazan, Dünya ve 
Türkiye Ölçeğinde 
Siyasi Coğrafya, Aktif 
Yayınevi, 1999.
- AKARI Selçuk, Dil 
Tarih ve Coğrafya 
Denkleminde Ege De-
nizinin Adlandırılma 
Tarihi ve Ege Kelime-
sinin Anlamı, Deniz 
Basımevi, 2005
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Working together
for a safer world

Lloyd’s Register and variants of it are trading names of Lloyd’s Register Group Limited, its subsidiaries and 
affiliates. Copyright © Lloyd’s Register Group Limited 2015. A member of the Lloyd’s Register group.

They’re  
inspiring  
change
Here’s to today’s explorers. 
Lloyd’s Register together with the Smart Green Shipping 
Alliance, Humphreys Yacht Design and University College 
London are on a journey to inspire change with 100% 
renewably powered hybrid cargo ships. 

These innovative vessels will feature sails able to deliver a 
significant proportion of the propulsion power. The design has 
the potential to reduce fuel costs and CO2 emissions by 50% 
compared to an equivalent conventional ship of the same size.

Whatever technology or solution you’re exploring, we’re here 
to help you assess it, understand it and make it safe.

Yildiz Williams, Senior Environmental Consultant at Lloyd’s Register 
and Smart Green Shipping Alliance’s Diane Gilpin, at the University 
of Southampton’s wind tunnel where the innovative cargo ship 
model is being tested.

Discover more at www.lr.org/inspirechange

inspirechange_A4.indd   1 23/02/2015   16:15:49
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Kahraman Gemilerimiz

Nusret Mayın Gemisi: Nusret Ma-
yın Gemisi Çanakkale Savaşı’nda tesis 
ettiği mayın hatları ile “18 Mart Çanak-
kale Deniz Zaferi’nin kazanılmasında 
büyük rol oynadı. Yüzbaşı Hakkı Bey 
komutasındaki Nusret Mayın Gemisi, 
8 Mart 1915 sabahı büyük bir gizlilik 
içerisinde Erenköy Koyu önlerinde sa-
hile paralel olarak 26 mayın dökerek, 
yeni bir mayın hattı meydana getirdi. 
Nusret Mayın Gemisi’nin bire bir sac 
modeli Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
tarafından 1982 yılında Çanakkale’de-
ki “Çimenlik Kalesi’nde inşa edildi. Bu 
model halen müze olarak kullanılmak-
ta. Geminin ‘Nusrat’ olan ismi zaman 
içinde ‘Nusret’ şeklinde kullanılmaya 
başlandı.

Muavenet-i Milliye Muhribi: 
Muavenet-i Milliye Muhribi, 1911-
1912 Osmanlı-İtalya Harbi’nde Boğaz 
savunmasında kullanıldı, 1912-1913 
Balkan Harbi’nde ise Yunanistan’a kar-
şı yapılan savaşlara katıldı. 29 Ekim 
1914’te Yavuz ve Midilli gemilerinin 
Rus limanlarını bombardıman hare-
katında Odessa Limanı’nın bombar-
dımanını Gayret-i Vataniye muhribi 
ile gerçekleştirdi. Binbaşı Ahmet Bey 
komutasındaki Muavenet-i Milliye 
Muhribi, Çanakkale Savaşları sırasında 
İngiliz Goliath Zırhlısını Çanakkale’nin 
Morto Limanı’nda 13 Mayıs 1915 gece-
si yaptığı torpido atışı ile batırdı.

Hamidiye Kruvazörü: Hamidiye 
Kruvazörü, Rauf Orbay ile özdeşleş-
miş kahraman bir gemidir. 1912-1913 
Balkan Harbi’nin en karanlık günlerde 
Kıdemli Yüzbaşı Rauf Orbay komuta-
sındaki Hamidiye Kruvazörü, Yunan 
Donanması’nı bölmek üzere Ege ve 

Akdeniz’de 7 buçuk ay süren akın ha-
rekatı icra etti. Bu harekat, harbin so-
nucuna etkili olmamakla birlikte bütün 
dünya denizcileri tarafından dikkat ve 
takdirle izlendi. Hamidiye Kruvazörü, 
savaş gemisi görevine ilaveten zaman 
zaman okul gemiliği de yaptı. Hami-
diye Kruvazörü’nün kıç direği Gölcük 
Deniz Üssü’nde bulunuyor. Gemiye ait 
diğer birçok malzeme Beşiktaş Deniz 
Müzesi ve Kuzey Deniz Saha Komutan-
lığı Karargah binasında yer alıyor.

Alemdar Römorkörü: Danimar-
ka ticaret filosuna bağlı bir kurtarma 
gemisi Alemdar Römorkörü, 1.Dünya 
Harbi çıktığı zaman Danimarka’ya dö-

nememiş, Osmanlı Seyri Sefâin İdare-
si de bu gemiye el koyarak, bandırası 
altında çalıştırmaya başlamış. Gemiye 
1915 yılının Mayıs ayında “Alemdar” 
adı verildi. 12 Ocak 1916’da Osman-
lı Hükümeti tarafından resmen satın 
alındı. 22/26 Ocak 1916’da Nara’da 
karaya oturan Yavuz zırhlısının kurta-
rılmasında görev aldı. Alemdar gemi-
si, 1924 yılında Seyri Sefain İdaresi’ne 
devredildi.

Sultanhisar Torpidobotu: Yüzbaşı 
Ali Rıza Bey komutasındaki Sultan-
hisar Torpidobotu, 30 Nisan 1915 ta-
rihinde Boğaz’a girdiğini tespit ettiği 
Avustralya’ya ait AE-2 Denizaltısını, 
top ve torpido taarruzları nötralize et-
miş, personelini teslim aldıktan sonra 
gemiyi batırmış. Bu olay, Türk denizci-
lik tarihinde bir hücumbotun icra ettiği 
ilk Denizaltı Savunma Harbi Harekatı 
olması açısından büyük önem arz edi-
yor. Sultanhisar Torpidobotu, 1918’de 
hizmet dışına çıkarıldı, 1924’te tekrar 
hizmete alındı. 1928’de yine hizmet dı-
şına çıkarıldı, 1935 yılında ise sökümü 
yapıldı.

Hamidiye Kruvazörü

Muavenet-i Milliye Muhribi

Nusret Mayın Gemisi

Alemdar Römorkörü
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Cem Gürdeniz – Mavi Uygarlık

“Denize dönmek için daha fazla 
bekleme artık, O, hepimizin gelece-
ğidir. O, ‘Mavi Uygarlık’tır. Maviyi 
vatan belle ve onu karşılıksız sev. 
‘Mavi Vatan’ ile ‘Mavi Uygarlığı’ 
buluşturmak senin elinde.” Cem 
Gürdeniz Hedefteki Donanma’nın 
yazarı Amiral Cem Gürdeniz’in yeni 
kitabı Mavi Uygarlık, 21. yüzyılda 
Türkiye’nin denizcileşmesine ışık 
tutuyor, yeni rotalar çiziyor.

Yazar: Cem Gürdeniz
Yayıncı: Kırmızı Kedi Yayınevi 
Sayfa: 436
Basım Tarihi: 2015

İdris Bostan – İstanbul’un 100 De-
nizcisi

İstanbul, Osmanlı döneminde sa-
vaşların yönetiminde önemli geliş-
melerde söz sahibi olmuş çok sayı-
da denizciye ev sahipliği yapmıştır. 
Buna rağmen denizcilerin hayatları 
hakkında detaylı bilgiye sahip deği-
liz. Buradan yola çıkarak hazırlanan 
İstanbul’un 100 Denizcisi kitabında; 
vezirlik, sadrazamlık gibi devletin 
üst kademelerinde görev almış ka-
pudanpaşalara ve Osmanlı denizci-
liğine hizmeti geçen başarılı deniz-
cilere yer verildi.  

Yazar: İdris Bostan
Yayıncı: İBB kültür A.Ş. Yayınları
Sayfa: 239
Basım Tarihi: 2014

Prof. Dr. İskender Pala - Dört Gü-
zeller

Dört element insanların hayatı ya-
şarken bir an olsun farkına varma-
dıkları bir detay gibi duruyor artık. 
Yine de, ne zaman bir kum tanesin-
de dünyayı görsek, ne zaman bir ni-
san yağmurunda ıslansak, ne zaman 
güzel bir müzik veya hoş bir koku 
duysak, ne vakit bir ocağın çıtırtı-
sında hayallere dalsak, değil dün-
yayı, cenneti görmüş gibi oluyoruz.  
Bu kitabın içinde “Dört Güzeller”in 
kültür ve medeniyet boyutuyla tanı-
şacaksınız.

Yazar: Prof. Dr. İskender Pala
Yayıncı: Kapı Yayınları 
Sayfa: 370
Basım Tarihi: 2014

Cengiz Ekin – Denizden Yükselen 
Küresel Hegemonya

Cengiz Ekin, kitabında bir “tez” 
ortaya atmaktadır. Bir gücün küre-
sel hegemon olabilmesi denizlerde 
hegemon olmasına bağlıdır; bunun 
için ise “girişim” terimiyle özel an-
lam yüklenen stratejik hamlelere 
bağlıdır. “Girişim”in temel belirle-
yici olması demek, tarihte daha çok 
savaşlar yoluyla tesis edilen deniz 
hegemonyasının günümüzde artık 
savaşsız el değiştireceği manasına 
gelmektedir. 

Yazar: Cengiz Ekin
Yayıncı: Dönence Yayınları 
Sayfa: 256
Basım Tarihi: 2000

İlyas Gülenç - 21. Yüzyılda Küresel 
Türk Deniz Gücü

Türkiye’nin uzun soluklu stratejiler 
üreterek, XXI. yüzyılın ortalarına 
doğru yeniden bir küresel aktör ola-
rak ortaya çıkabilmesi için özellikle 
yerkürenin dörtte üçünü oluşturan 
denizlerde ve okyanuslardaki et-
kinliğini artırması gerekmektedir. 
Gülenç’in bu çalışmasını daha da 
anlamlı kılmaktadır. Yazar kitapta 
bu konuyu ortaya koyacak bir çalış-
ma gerçekleştirmiştir.

Yazar: İlyas Gülenç
Yayıncı: Dönence Yayınları
Sayfa: 156
Basım Tarihi: 2011

Oktay Çetin – Denizci Türkiye İçin 
Yol Haritası

Denizlerin bu büyük öneminden 
hareketle bu kitapta; Osmanlı’dan 
günümüze Türkiye’nin denizci dev-
let olamamasının nedenleri, Türk 
ulusuna denizciliğin tanıtılması, 
sevdirilmesi ve denizcilik bilinci ve 
kültürünün yerleştirilmesi için ya-
pılması gerekenler, Türk Denizciliği-
nin gelişmesine katkı sağlayabilecek 
özgün öneriler ortaya konulmuş ve 
denizciliği millî bir ülkü olarak algı-
layanların istifadesine sunulmuştur.

Yazar: Oktay Çetin
Yayıncı: Dönence Yayınları
Sayfa: 256
Basım Tarihi: 2012

Kitap

Osman Öndeş  - Vurun Osmanlı’ya

Osmanlı İmparatorluğu’nun çökü-
şünün hemen ardından Cumhuriyet 
Türkiyesi’nin ilk Büyük Millet Mec-
lisi tutanaklarında millet olarak ma-
zimize ve atalarımız olan Osmanlı 
İmparatorluğu’na karşı kin ve nefre-
tini kusan bazı mebusların hitapla-
rına rastlanır. Osman Öndeş, Vurun 
Osmanlı’ya kitabıyla hâlâ yürürlükte 
bulunan, benzeri hiçbir medeniyette 
görülmemiş bu kanunun tarihî süreci-
ni, sonuçlarını ve örneklerini pek çok 
fotoğrafla birlikte ilk defa anlatıyor. 

Yazar: Osman Öndeş
Yayıncı: Timaş Yayınları
Sayfa: 288
Basım Tarihi: 2012

Palmira Brummett - Osmanlı Deniz-
gücü

Prof. Dr. İdris Bostan’ın danışman 
editörlüğünde hazırlanan bu kitap 
16. yüzyıl tarihinin yeniden değer-
lendirilmesinde Osmanlı’nın Avrupa, 
Avrupa-Asya ve dünya tarihine daha 
fazla dahil edilmesini öneriyor. Eser-
de Osmanlı’nın Doğu’daki yayılması 
evrensel egemenlik iddiaları, Doğu 
Akdeniz’de güç elde etmeye yönelik 
politikalar ve Doğu ticaretinin kont-
rolünü ele geçirme mücadelesi bağla-
mında inceleniyor. 

Yazar: Palmira Brummett
Yayıncı: Timaş Yayınları
Sayfa: 301
Basım Tarihi: 2009
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