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Koster Dergisi’nde yayınlanan tüm yazı ve 
fotoğrafların hakları, logosu ve isim hakkı 

Koster Dergisi’ne aittir. Dergimizde yayınlanan 
yazılar, yazarların kişisel görüşleridir. Bu 

yazılardan Koster Dergisi sorumluluk 
üstlenmez. Kaynak belirtmek koşulu ile alıntı 

yapılabilir.
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BAŞYAZI

Türk 
denizciliği 
büyük 
resimde mi?

Değerli meslektaşlarım; 

Hikmet sahipleri der ki; anlamak her şeyin 
cevabıdır, anladığınız zaman ne yapacağınızı 
bilirsiniz.

 
Denizciliğimizi çağımızın yerel ve küresel 

gelişmeleri ışığında ve geniş bir perspektifle ye-
niden ele alıp “anlamak” zorunluluğu vardır.

 
Bölgemizde ve dünyada geçmiş yıllara göre 

farklı ekonomik, sosyal, siyasi ve teknolojik 
yapılanmalar oluşmaya başlamıştır. Bu farklı 
yapıların anlaşılması için yeni vizyon ve kav-
ramların keşfedilmesi ve yeni metot ve araçla-
rın geliştirilmesi gereklidir. Eleştirel düşünce 
ve daha fazla farkındalık imkanlarına erişebilir 
olmak Türk denizciliği açısından giderek daha 
fazla önem arz etmektedir.

 
Ülkemiz gerçekleri yönünden bakıldığında, 

kendi özgünlüğüne sahip küresel potansiyel 
taşıyan bir ticari faaliyet alanı olan denizcilik 
endüstrisi her ne kadar bugüne dek öncelik-
li sektörler kapsamında ele alınmamış olsa da, 
Türk denizciliğinin büyük resimde yer almayı 
ziyadesiyle hak ettiğine inanıyoruz. Bütünleyi-
ci parça olarak resmedilebilmek için kurumlar 
arası çok paydaşlı işbirliklerine gidilmesi ve bir 
eşgüdüm mekanizmasının oluşmasına ihtiyaç 
olacaktır. Yeni Türkiye’nin makro-ekonomik 
politika önceliklerinin bütününü oluşturan bü-
yük resimde olmak, karar alma mekanizmaları-

na yakın durmak ve hatta ortak olma anlamına 
gelir.

 
Küresel rekabet ikliminin rüzgarları deniz-

cilik endüstrisinde çok sert esmektedir. Belli 
ölçülerde sürdürülebilir rekabet avantajları sağ-
lanması, planlı ve programlı himaye politikala-
rının bir parçası olunmasını gerektirmektedir. 
Devlet orta dönemli bir plan kullanarak mikro-
ekonomik hedefler belirlemiş ve sektörel yatı-
rım planları formüle ederek makro ekonomik 
hedefleri desteklemeyi amaçlamıştır.

 
Devletin sahip olduğu imkanları, kurumları 

ve de hafızası ile geçmişten günümüze bir de-
nizcilik stratejisine sahip olduğunu söylemek 
anlamlı bulunmamaktadır. 2023 hedeflerine 
baş tutarken Türk denizciliği adına neler yapı-
labileceği, denizciliğimizin küresel ekonomik 
sistemin etkili bir oyuncusu olup olamayacağı 
soruları ortak vizyonun başarılmasına ciddi 
katkı sağlayacaktır.

 
Denizciliğimizi önce “anlamaya”; sonra da 

muhataplarımız tarafından anlaşılmış olmasına 
odaklanmalı ve karar vericilerin duyarlılığını 
arttırmalıyız. 

 
İyi yöneticiler de ancak “anlamış” olanlardır.

Saygılarımla.

KOSDER Başkanı Salih Zeki Çakır
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Türkiye Liman İşletmecileri 
Derneği (TÜRKLİM), 2016’nın ilk 
genel kurul toplantısını 22 Ocak 
2016 Cuma günü saat 17:00’da 
İstanbul Mariott Hotel Asia’da 
üyelerin ve sektör liderlerinin 
katılımıyla gerçekleştirdi. 
Toplantıya Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı Kıyı Yapıları 
ve Tersaneler Genel Müdürü Hızır 
Reis Deniz de katılım gösterdi. 
Açılış konuşmasını TÜRKLİM Genel 
Sekreteri İrfan Bilgin’in yaptığı 
toplantıda konuşan KOSDER 

Yönetim Kurulu Başkanı Salih 
Zeki Çakır, gemi sahipleriyle liman 
işletmecileri arasında çok fazla 
ortak nokta olduğunu söyledi. 
Başkan Çakır, “Bir şekilde stratejik 
ortak da diyebileceğimiz düzeyde 
ilişkilerimiz var. Bu işin stratejik 
boyutunda, gemi işletmelerinde 
kiralama bölümlerinde sefer 
hesapları yapılırken limanlarda 
yükleme için sözleşme gereği 
toplam sefer maliyetini ortaya 
koymak için bir süre hesaplanır. 
Bu tahmin yapılır, fiili sefere 

geçince de geminin yükleme 
yaptığı limanda tahmin edilenden 
daha az kalması armatör için 
pozitif bir durumdur. Sefer 
beklenenden kısa çıkmıştır. Gerek 
fiilen çalıştığım dönemlerde 
gerekse de ticari faaliyetlerimde 
gördüğüm kadarıyla bölge 
ülkeleriyle ve dünya limanlarıyla 
kıyasladığımızda memnuniyetle 
ifade ediyorum,  Türk limanlarını 
gayet iyi bir performans 
göstermektedir” şeklinde 
konuştu. 

GİSBİR’in Türk Koster Filosunun Yenilenmesi 
Projesi Geniş Katılımlı Toplantısı, 4 Şubat’ta, 
Deniz Ticareti Genel Müdürü Cemalettin 
Şevli başkanlığında gerçekleşti. Sözlerine 
Hurda Teşviki Kanununun ve ilgili tebliğin 
Maliye Bakanlığı ile yazışmalar neticesinde 
uygulanamadığını ifade ederek başlayan Deniz 
Ticareti Genel Müdürü Cemalettin Şevli’nin 
altını özellikle çizdiği iki konu şunlar oldu; 
sorun veya isteğin kanuni olarak tam bir şekilde 
yansıtılması için kanunun yenilenmesi, fonlama 
ihtiyacının tespit edilmesi ve Maliye BDDK gibi 
unsurlarla bu çerçevede görüşülmesi. Şevli’nin 
ardından söz alan GİSBİR Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Bilgehan Bayramoğlu, devletten 
“babalık” görevi yapmasını rica ederken, 
Danışma Kurulu Başkanı Celal Çiçek 1974-
1980’li yılların teşviklerinden bahsetti. Reeskont 
kredilerinin sadece Eximbank’a verildiğini ve 240 
gün vadeli kullandırıldığını söyleyen Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman 
Başkanı Harun Baştürk, ticari bankalara veya 
doğrudan Merkez Bankası tarafından yatırımcıya 
verilmediğini aktardı. 

Cemalettin 
Şevli sektörün 

sorunlarını dinledi

Armatör ve liman meslek grupları yılda bir kez istişare yapmalı        

Kısa Kısa



TBMM  Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda konuşan 

Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 
bakanlığın bütçe sunumunu yaptı 
ve ulaştırmaya yapılan yatırımların 

ülkenin kalkınmasına lokomotif 
katkı sağladığını söyledi. Bakan 

Yıldırım, sunumunda Türk Koster 
Filosunun Yenilenmesi Projesi’ne 

de yer vererek “Koster Filosu 
şu anda önemli bir projemiz. 

Rekabet şansımızı kaybetmemek 
için bu eski gemileri hurda 

bedelleriyle alıp yenilerine teşvik 
verip, Kredi Garanti Fonu’ndan 

da destekleyerek yenileyeceğiz” 
dedi. Sunumunda koster filosunun 

önemini anlatan Bakan Yıldırım, 
Akdeniz ve Karadeniz’de filo 

büyüklüğü olarak rekabet Türkiye 
ve Rusya’nın olduğunu ifade 

etti. “Bir çekişme var. Onların 
gemileri daha eski, bizimkiler 

de eskimeye başladı” diyen 

Yıldırım, 2 bin ton ile 12 bin ton 
arasında 100 civarında kosteri 
yenileyerek hem durgun olan 
sektörü geliştireceklerini hem 

de bu anlamda Türk koster 
filosunun rekabet gücünü artırmış 

olacaklarını kaydetti.

“Gemileri Kredi 
Garanti Fonu’ndan 

destekleyerek 
yenileyeceğiz”

Kısa Kısa
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STK

Denizci Öğrenciler Derne-
ği, 1999 yılında İstanbul 
Üniversitesi’nden bir grup öğ-

rencinin bir araya gelerek kurduğu bir 
dernektir. Öncelikli adı Ulusal Deniz-
cilik Öğrencileri Birliği – Türkiye (TU-
DÖB) olan dernek, seneler içerisinde 
Denizcilik Öğrencileri Derneği ve son 
olarak Denizci Öğrenciler Derneği adını 
aldı.

Denizci Öğrenciler Derneği (DÖ-
DER) Başkanı Caner Bahadır, dernek 
bünyesinde bulunan üye öğrencilerin 
denizcilik sektörü hakkında farkındalık 
elde etmelerine yardımcı olmayı amaçla-
dıklarını belirterek, “Derneğimiz, mes-
lek hayatlarının ileriki dönemlerinde 
aynı çalışma ortamında bulunacak olan 
güverte, gemi makineleri, işletme ve 
gemi inşa öğrencilerinin, okul çağında 
birbiriyle tanışıp karşılıklı fikir alışverişi 
içerisinde bulunmasını amaç olarak be-

lirlemiştir. Bünyemizdeki okul listesine 
Denizci Öğrenciler Derneği web sayfası 
üzerinden ulaşabilirsiniz. Amacımız her 
sene bu listeye yeni yeni okullar ekleyip 
tüm denizci öğrencileri bir çatı altında 
toplamaktır” diyor.

Denizcilik ana temalı olmak üzere 
öğrencilerin bilimsel proje ve çalışmalar 
hazırlayarak hem dünya denizciliğine 
hem de ülkemiz denizciliğine faydalı ça-
lışmalar yapmasına yardımcı olmaya ça-
lışan ve 16 yıldan beri faaliyet gösteren 
Denizci Öğrenciler Derneği Türkiye’de 
ve dünyada denizcilik öğrencileri için 
kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu ola-
rak öğrencileri bu tür birlikteliklere üye 
olmaya teşvik ediyor.

17’nci Ulusal Denizkızı Kongresi bu 
yıl 28 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında

Biri uluslararası olmak üzere 16 kez 
gerçekleştirdikleri Ulusal Denizkızı 
Kongreleri’nin bu sene 17’ncisini 28 Ni-
san-1 Mayıs tarihleri arasında gerçek-
leştirmeyi planladıklarını söyleyen Der-
nek Başkanı Caner Bahadır, “16 yıldır 
süregelen Ulusal Denizkızı Kongreleri 
ve Denizci Öğrenciler Derneği geçmişi 
sayesinde, bu sürdürülebilirliğin çatısı 
altında öğrencileri her sene bir araya ge-
tirmekte, farklı okullarda aynı bölümleri 
okuyan kişilerin okulları arasında köprü 
kurmalarına yardımcı olmakta, diğer 
okulların sorunları veya gelişmelerinden 
haberdar olunmasını sağlamaktadır” di-
yor.

Bu kongre ile denizcilik, gemi inşa, 
liman işletmeleri gibi sektörün farklı 
bölümlerinde okuyan öğrenciler, devlet 
kademesinden yetkililer ile bir araya ge-

tirilmekte, verilen seminerler ile doğru-
dan iletebilme veya sektörün durumunu 
gözlemleyerek farkındalık yaratılması 
adına bilgi sahibi oluyorlar. Öğrencilerin 
yaşadıkları sorunlar, okullarda sürdür-
dükleri projeler gibi konular hakkında 
kendilerine söz hakkı tanınıyor, yap-
tıkları sunumlar ile diğer okulları faali-
yetlerinden haberdar ediyorlar. Sektör 
temsilcilerinin, armatörlerin veya yan 
sanayi yetkililerinin, kongrede vermiş 
olduğu seminerler ile öğrenciler sektörü 
birinci ağızdan dinleyerek kendilerine 
yarar sağlıyorlar. Sektöre hizmet edecek 
öğrencilerin aralarında kalıcı bir bağ 
kurabilmesi amaçladıklarını ifade eden 
Caner Bahadır, “Bizler bu çalışmala-
rı, içinde bulunduğumuz süreci de göz 
önünde bulundurarak söylüyorum, Türk 
Denizciliğinin birlik ve beraberliği adına 
gerçekleştiriyoruz. Ve biliyoruz ki Türk 
denizciliğinin geleceği biz öğrencileriz. 
Bu doğrultuda sürekli gelişmek adına 
her türlü çalışmayı gerçekleştirmek için 
sabırsızlanıyoruz. 17. Ulusal Denizkızı 
Kongresi çalışmalarımıza hız kesmeden 
devam ediyoruz.  Sponsorluk çalışma-
larımız ve çıkarmak istediğimiz “DE-
NİZDEN” dergimiz için tüm denizcilik 
sektöründen maddi ve manevi olarak 
destek bekliyoruz” çağrısında bulundu.

Biliyoruz ki Türk denizciliğinin
 geleceği biz öğrencileriz

DÖDER Başkanı Caner 
Bahadır, “Bizler bu 
çalışmaları, içinde 

bulunduğumuz süreci de 
göz önünde bulundurarak 

söylüyorum, Türk 
denizciliğinin birlik 
ve beraberliği adına 

gerçekleştiriyoruz. 
Ve biliyoruz ki Türk 

denizciliğinin geleceği biz 
öğrencileriz” diyor.

17. Ulusal Denizkızı Kongresi ve Denizden Dergisi 
için ayrıntılı bilgi almak isteyenler aşağıda yer alan 
adreslerden ulaşabilirsiniz.
info@doder.org.tr
www.doder.org.tr
www.denizkizikongresi.com
www.facebook.com/DenizciOgrencilerDernegi
www.twitter.com/denizciogrder
www.instagram.com/denizciogrder
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Kısa Kısa

ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler 
Mehmetçiklerle yan yana, koyun 
koyunasınız. Uzak diyarlardan 
evlatlarını harbe gönderen 
analar; göz yaşlarınızı dindiriniz, 
evlatlarınız bağrımızdadır. Huzur 
içindedirler ve huzur içinde rahat 
rahat uyuyacaklardır. Bu toprakta 
canlarını verdikten sonra artık 
bizim evlatlarımız olmuşlardır" 

Çanakkale’den Albany’ye 
uzanan barış eli

‘Atatürk Girişi’ Batı 
Avustralya’daki Albany Limanı’nı 
King George Koyu’na bağlayan 
dip taramayla açılmış 145 
metre genişliğinde ve 12 metre 
derinliğindeki kanalın bulunduğu 
bölgeye verilen isimdir. Bölgeyi 
güneyde Possession Burnu, 
kuzeyde ise King Burnu sınırlar. 
Avustralyalılar Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün onuruna 
bölgeye bu ismi vermiş hatta 25 
Nisan 2001 tarihinde Burhan 
Alkar imzalı bronz bir Atatürk 
heykelini de bu girişi mükemmel 
şekilde panoramik olarak gören 
bir tepeye yerleştirmişler, adeta 
bir anıt oluşturmuşlardır. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 1934 
yılında Çanakkale Savaşı’nda 
hayatlarını kaybeden ANZAC 
askerlerinin annelerine hitaben: 
"Uzak memleketin toprakları 
üstünde kanlarını döken 
kahramanlar; burada dost bir 
vatanın toprağındasınız. Huzur 

demiş; sözleri, Avustralyalıların 
kalplerinde o kadar büyük bir 
yer etmiş, iki millet arasında 
ebedi barış ve dostluğun temelini 
atmış, iki milleti birbirine o kadar 
yaklaştırmıştır ki, ülkemizden, 
denizlerimizden ve hatta yakın 
coğrafyamızdan binlerce mil 
uzaktaki bir Avusturalya limanında 
her milletten dünya denizcileri bu 
Atatürk Girişi’nden geçmekte, 
genç Avustralya vatandaşları bu 
anıtı ziyaret ederek yaşanan acıları, 
kahramanlıkları, Türk milletinin 
kazandığı zaferi ve Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ne büyük, ne 
barışçı bir devlet adamı olduğunu 
görerek öğrenmektedir.
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Derince Limanı, Körfez Bölgesin-
de içinde demiryolu terminali 
olan tek liman; limanın bu özel-

liği her türlü yükü demiryolu üzerinden 
de elleçlemeye izin veriyor. Yapılandır-
ma çalışmaları ile birlikte ray hattının 
rıhtıma kadar getirildiği Derince Lima-
nı, genelde limanlarda deniz ve kara ara-
sında gerçekleşen yük elleçlemelerinde 
üçüncü ayak olan demiryolunu ekliyor 
ve “deniz-kara-demiryolu” arasında ta-
şımacılık fırsatı sunuyor. Bu ayrıcalık 
Derince’nin “Demiryolu Limanı” olarak 
tanımlanmasına olanak sağlıyor.

“Demiryolu taşımacılığını güçlen-
dirmek istiyoruz”

Limancılığın gelişmesinin yanında 
yeni hükümet politikaları ile Türkiye’de 
demiryolunun uluslararası ve bölgesel 
çapta öneminin artacağını vurgulayan 
Safiport Yönetim Kurulu Başkanı Hakan 
Safi, Ulaştırma Bakanlığı’nın “Avrupa ile 
Asya arasındaki yaklaşık 75 milyar do-
larlık taşımacılık hacminden çok daha 
büyük bir pay alacak olan Türkiye, de-
miryolu taşımacılığının kalbi durumu-
na gelecektir. Kalkınma Bakanlığı’nın 
Onuncu Kalkınma Planı’nda da açık-

landığı üzere Türkiye’nin lojistik ko-
numunun güçlendirilmesi, dünya ile 
rekabet edebilir hale gelebilmesinin he-
deflendiğini biliyoruz. Türkiye Demir-
yolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi 
Hakkındaki Kanun kapsamında TCDD 
şebekesinin özel taşıyıcılara açılacağı ve 
demiryolu taşımacılığında serbestleşme-
nin sağlanacağı da açıklanmıştır. Elbette 
bu hedeflere ulaşmak; lojistikteki mali-
yetleri düşürmek, taşımacılıktaki ulaşım 
süresini kısaltmak ve intermodal taşı-
macılığın yaygınlaştırılmasını sağlamak 
ile mümkün olacak” diyor ve ekliyor, 
“Biz, demiryolu taşımacılığını güçlen-
dirmek istiyoruz zaten limanımız bunun 
için her türlü donanıma ve özelliğe sahip 
bir liman. Biz de bu perspektiften baka-
rak lojistik ve demiryolu yatırımlarımı-
za ağırlık veriyor ve Safiport Derince 
olarak intermodal lojistik merkezimizi 
kuruyoruz”.

Safiport Derince’de demiryolu üze-
rinden gelecek 4 milyon ton yük he-
deflediklerini belirten Hakan Safi, 2019 
yılının sonuna kadar 1 milyon ton bağ-
lantı yapıldığını da açıkladı. 2016 yılının 
ikinci çeyreğinde demiryolu üzerindeki 
yüklerin elleçlenebileceğini, 2017 yılının 
ortalarında ise demiryolu üzerindeki 
yükler için otomatik istifleme vinçle-
rinin (RMG) limanda hazır olacağını 
ekledi. Bu vinçler sayesinde 8 ray hattı, 
2 kara hattı aynı anda elleçlenebilecek.
Türkiye’de ilk olacak RMG (Rail Moun-

ted Gantry Crane) adlı vinçler sayesinde 
taşımacılıkta hız kazanıp zamandan ta-
sarruf edilecek. 

Ekipman alımları için “tam yol 
ileri” 

Firmadan yapılan son açıklamala-
ra göre, Safiport Derince’de ekipman 
alımları başladı. Mobile Harbour Cra-
ne (MHC) siparişleri verildi. İlk MHC 
operasyonuna Mayıs 2016’ da başlaya-
cak. 2 adet elektrikli 125 MT Gottwald 
MHC hem konteyner hem dökme yük 
hem de proje yükü elleçleyebilecek. Bu 
MHC’ler senkronize bir şekilde tek par-
çada 250 tonluk yükü kaldırabilecek. 
Dökme yükler ve çelik işleri için satın 
alınan Sennebogen 870 Model elektrikli 
kreyn ise Mart 2016’da hizmete girecek. 
İstif ve demiryolu yük aktarma istasyo-
nu için sipariş edilen 4 adet dolu kontey-
ner forklifti (reach stacker), 1 adet boş 
elleçleme makinası (empty container 
handler) Kone Cranes tarafından Nisan 
ayında limana teslim edilecek. Termi-
nal çekicileri ise Terreberg firmasından 
temin edilecek. Safiport Derince’nin 1. 
faz yatırımları için 6 adet Ship To Sho-
re (STS), 20 adet Rubber Tyred Gantry 
(RTG), halihazırda aktif olan demiryolu 
yük aktarma istasyonu için 2 adet Rail 
Mounted Gantry (RMG) satın alma iha-
lesi Mart 2016’da tamamlanacak.  

Lojistik Merkezini 
Derince’de kuruyor 

Safiport Derince, 
Türkiye için büyük bir 

adım atarak Derince’de 
“intermodal lojistik 

merkez üssü” kuruyor. 
Böylece Uzakdoğu'dan 

Avrupa ve Afrika'ya 
kadar bütünleşik hizmet 

verecek bir organizasyonu 
gerçekleştirmiş oluyor. 

Safiport, 
Intermodal 

Kısa Kısa
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Kısa Kısa

Salih Zeki Çakır
Finansal modelin belirlenmesi ge-

rekiyor
Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Bir-

liği (GİSBİR) merkez binasında yapılan 
Türk Koster Filosunun Yenilenmesi Pro-
je toplantısı sonrası açıklamalarda bulu-
nan Koster Armatörleri ve İşletmecileri 
Derneği (KOSDER) Başkanı Salih Zeki 
Çakır, “Bu toplantı,  KOSTER yenileme 
projesinin ‘Nerede kalmıştık’ toplantı-
sıydı. Çünkü bu süreçte 4-5 yıldır yapılan 
çalışmaların, bu projenin nasıl finanse 
edilmesi gerektiğiyle ilgili bugüne kadar 
yapılmış çalışmaların son bir ortak de-
ğerlendirmesini yaptık ve bundan son-
ra nasıl ilerlenmesi gerektiği üzerinde 
yoğunlaştık. Geçmişte uygulanmış olan 
örneklerini masaya yatırdık ve bundan 
sonra yine ülke ve sektörün gerçeklerine 
dikkat ederek nasıl bir finansal modelle 
bu yenilemenin gerçekleşmesi gerektiği 
üzerinde karar kıldık. Katılımcılar ayrı 
ayrı görüşlerini ifade ettiler. Toplantının 
önemi kısaca,  bundan sonra çalışma-
ların devam ettiği süreçte ihtiyaç olan 
finansal model, düşük öz kaynak, uzun 
vade ve kullanılacak kaynağın maliyeti. 
Eğer düşük maliyet olursa bu yenileme, 
ülkenin ve sektörün gerçeklerine uygun 
olarak hayata geçirilebilir, değilse böyle 
bir yöntem izlenilmezse yine bu çalış-
malardan sonuç almak gerçekçi görün-
memektedir. Bundan sonraki çalışmalar, 
hükümet ve bürokratlar nezdinde değer-
lendirilip bir yol haritası sektörün önüne 
konulacak. İnşallah bu vesileyle de üze-
rinde yıllardır denizciliğimizin günde-

mini işgal eden bu konuda da bir sonuç 
almak durumunda kalacağız” dedi.

Erol Yücel
Çıkarılan kanunda tadilat yapılmalı
Türkiye Denizcilik Sektörü Meclis 

Başkanı Erol Yücel; “Kanunun kadük ol-
duğunu ve üzerinde revizyon yapılması 
gerektiği” belirterek, finansal modellerin 
netleşmesini istedi. Erol Yücel, Koster 
Yenileme Projesi ile ilgili herhangi bir 
model üzerinde durmadıklarını kayde-
derek, alternatif modeller üzerinde ça-
lışmalar yapılması gerektiğini söyledi. 
1975 yılında uygulanan GİSAD Fonu 
uygulamasının söz konusu olabileceği-
ni söyleyen Erol Yücel, yurtdışından bu 
projeyi finanse etmeye yönelik teklifle-
rin olduğunu ve onları değerlendirdikle-
rini ifade etti. Yücel, “Kendi imkanları-
mızla, Kalkınma Bakanlığı ve Kalkınma 
Bankası’nın imkanlarıyla ne yapılabilir, 
bu yönde çeşitli alternatifleri değerlen-
dirdik. KOSTER filosunun işlerlik ka-
zanabilmesi için öncelikle finansman 
konusunun halledilmesi gerekiyor. Daha 
hızlı bir yol alacağımızı düşünüyorum. 
Öncelikle burada teşvikiyle ilişkin ka-
nununda ufak bir düzeltme yapılması 
gerekiyor, iyi yolda ilerlediğimizi söyle-
yebilirim” dedi. 

Suat Hayri Aka 
Strateji ve politikalar değerlendiril-

di
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-

me Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Suat 
Hayri Aka, “Koster filosunun yenilen-
mesi projesi, hatta Türk deniz ticaret 
filosunun yenilenmesi ve geleceğe hazır-
lanmasıyla ilgili şu ana kadar yapılmış, 
Hurda Teşvik Kanunu ve bunun uygu-
lanmasına yönelik hazırlıklar da dahil 
olan çalışmaların bir değerlendirmesini 
yaptık. Geçmişte yapılanlarını, sonuçla-
rını etkilerini ve bundan sonra yapılması 

gerekenleri, nasıl bir yol takip edilmesi 
gerektiğini sektör temsilcileriyle tartı-
şarak değerlendirdik. Gayet olumlu bir 
çalışma oldu. Bundan sonraki stratejileri 
takip edeceğimiz politikaların temelini 
oluşturduk. Toplantıda belli bir finans 
modeli konuşulmadı, birkaç alternatif 
var. Toplantının ana konularından biri 
de buydu. Bu konuda hangisi daha avan-
tajlı, hangisi yapılabilir, hangisi müm-
kün hangisi değil, hangisi şartları zorlar 
hangisi daha rekabetçi bir fırsat sunar, 
bütün bunlar değerlendirildi ve alterna-
tif finans modelleri tartışıldı. O da tar-
tışılan konulardan biri. O konuda belli 
bir karar yok. Önümüzdeki dönemde 
gidişata göre değerlendirilecek. Havuz 
sisteminin avantajları var, bireysel işlet-
meler şeklinde devam etmenin başka 
avantajları var, tüm bunlar değerlendi-
rilecek. Henüz alınmış bir karar yok. Bu 
tamamıyla bir değerlendirme, olması 
gerekenler, etkileri ve sonuçları. Bun-
dan sonra neler yapılabilir, nelere dikkat 
edilmeli, politika nasıl belirlenmeli bun-
lara baktık” dedi.

Murat Kıran
Koster yenileme projesi gemi inşada 

istihdamı artıracak
Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği 

(GİSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mu-
rat Kıran, Koster Yenileme Projesi’nin 
gemi inşa sanayinin istihdamını artıra-
bileceğini ifade etti. Murat Kıran, “KOS-
TER Yenileme Projesi’nden umutluyum, 
bir taşla birkaç kuş vurmak gibi bir şey. 
Aynı anda hem gemi inşa sanayinin is-
tihdamını artırabilecek, buna endeksli 
olarak devlete ödediğimiz vergilerle ya-
rarlı olabileceğiz. Onun dışında kuru-
lacak filonun 20-25 sene Türkiye’ye ge-
tireceği dövizleri hesap ettiğimizde çok 
yararlı buluyorum. Başarılı oluruz diye 
umuyorum” şeklinde konuştu.

Koster Yenileme Projesiyle 
ilgili İMEAK Deniz Ticaret 

Odası, Türkiye Gemi 
İnşa Sanayicileri Birliği 

ve Kosder Armatörleri ve 
İşletmecileri Derneği’nin 

de içinde bulunduğu sektör 
temsilcileri GİSBİR merkez 

binasında bir araya geldi.

Sektör, Koster Yenileme 
Projesi için toplandı

PO MARINE
Denizcilik Sektörünün Hizmetinde 

İşlerinizin hızlı ve güvenli bir şekilde yürümesini istemez misiniz? Denizcilikten yetişen uzman kadromuz, üstün performanslı yakıt 
ve madeni yağlarımızla, hak ettiğiniz kaliteli ürün ve hizmeti Türkiye suları ile birlikte dünyanın 65 farklı ülkesinde size ulaştırıyor, 
geminizin ve mürettebatınızın güvenliğini garanti altına alırken operasyonel maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı oluyor. 

Sayılarla Denizcilik Satışları
 Dünyanın 65 farklı ülkesinde gemiye ikmal
 Transit satışlarda %21 pazar payı 
 Gümrüklü satışlarda %29 pazar payı
 Türkiye’nin tüm sahil şeridi boyunca konumlandırılmış  
8 deniz terminali ve 1 yüzer istasyon

 16 adet deniz tankeri ile Türkiye’nin en büyük dağıtım ağı
 Ülke genelinde 4 marina istasyonu
 Türkiye’de 3.145 müşteriye 32.000’in üzerinde ikmal

Sayılarla Deniz Yağları
 1 madeni yağ üretim fabrikası
 140.000 ton/yıl Üretim Kapasitesi
 1.000.000 m3 Depolama Kapasitesi
 En üst kalite standartlarına sahip geniş ürün yelpazesi
 Geniş lojistik ağı
 Kısa teslim süresi
 İstanbul demir bölgesinde çift cidarlı barge ile ikmal
 Kusursuz hizmet
 Türkiye’deki en gelişmiş akredite araştırma ve geliştirme 
laboratuarı

 Dünya üzerinde 700 den fazla limanda ikmal olanağı
 Çevreye duyarlı madeni yağlar (EAL) 
 OEM onaylı ürünler
 Tedarik zincirimiz boyunca ürün kalitesi izleme
 Dünyanın her yerinde teknik destek

Exclusive
Distributor in
TurkeyTel: 0212 329 15 55 - 329 19 58 - 329 18 35 Faks: 0212 329 17 01  

e-mail: marine.sales@poas.com.tr / marinelubes@poas.com.tr

İşlerinizi Kolaylaştırırız
 Denizcilik sektörünün içinden gelen,  
yetişmiş uzman kadro

 Müşteri odaklı yaklaşım
 Limandaki bekleme süresini en aza indiren  
hızlı hizmet

Maliyetlerinizi Düşürürüz
 Doğru, kaliteli yakıt ve madeni yağ temini ile 
maliyet avantajı

 Rekabetçi, şeffaf f iyat ve vade politikası
 Esnek ticari şartlar

Kaliteli Ürünler
 Uluslararası standartlarda, sertif ikalı yakıt  
ve madeni yağlar 

 3 farklı aşamada uygulanan, hassas kalite 
kontrol prosedürleri 

 TÜRKAK’tan 75 farklı testten akredite madeni 
yağ laboratuvarı

 Yüksek ürün kalitesiyle üstün performans 
sunan yakıt, uzun ömürlü madeni yağlar

Endüstri Profesyonelleri
 Piyasaya hakim, müşteri ihtiyaçlarını bilen,  
güvenilir çalışanlar

 Çözüm odaklı operasyon ve satış ekibi
 Ürün ve hizmetlerimizle ilgili teknik destek
 Güvenilir, hızlı bilgi temini 

Tedarik Garantisi
 Yüksek SEÇ-G standartları
 Yaygın terminal ağı ve kapasitesi sayesinde,  
hizmet verilen her yerde kesintisiz ikmal
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Sektörün can kulağıyla dinlediği Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Binali Yıldırım’ı 
taşıdık Koster’in satırlarına. Misafirimiz böylesi bir isim olunca sorularımızı da sektörün merakla 
beklediği konular üzerine seçtik. Türk denizciliğini nasıl değerlendirdiğinden mevcut potansiyelini 

nasıl gördüğüne, ilerleyen dönemde nasıl bir politika izleyeceğinden yaşanan sorunları nasıl 
çözeceğine kadar pek çok konuyu kendisiyle masaya yatırdık…  

Bakan’ın Sektöre Mesajı

Sohbetimize Türk denizciliğinin 
gelişimine yönelik değerlendirmenizi 
alarak başlamak isteriz. 

Göreve geldiğimiz 2002’de Türk de-
nizciliği kara listede, sektörde de önemli 
sıkıntılar yaşanmaktaydı. Yaptığımız 
yoğun denetimler neticesinde Türk bay-
raklı gemiler 2008’den itibaren beyaz 
listeye geçerken, 2013’te tutulma oranı 
%3’ün altında yer alarak, şimdiye kadar 
ki en düşük oranı yakaladı. Bu sayede 
Türkiye, Uluslararası Denizcilik Örgü-
tüne (IMO) son yıllarda en yüksek oyla 
seçilen üye ülke konumuna geldi. Artık 
dünya denizcilik camiasında  sözümüz 
daha fazla geçiyor. Bu yıl, iki denizci  
kardeşimizi IMO’da istihdam edilmek 
üzere gönderiyoruz. Uluslararası sorun-
larınızı yakından takip edecekler. De-
nizciliğe dair eğitim veren kuruluşların 
sayısına bakarsak son 10 yılda önemli 
derecede arttığını görüyoruz. Tersane-
lerde hali hazırda 30 bin kişi istihdam 
ediliyor. Bu 100 bin kişilik aile demek. 
Tüm dünyadaki krize rağmen Türk tica-
ret filosu dünyanın bütün yükünü taşı-
yan 15 ülke arasındaki 13’üncülüğünü 
koruyor. 

Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü-
ne giderken 3 denizimizde 3 büyük 
liman hedefimizi gerçekleştiriyoruz. 
Karadeniz’de Kilyos, Akdeniz’de Mer-
sin, Ege’de Kuzey Ege limanlarını hayata 
geçirmek için adımları attık ve böylece 
Türkiye gelişen ekonomisiyle, gelişen 
taşımasıyla limanlarını, liman altyapı-
larını daha da geliştirmiş olacak. Ül-
kemizin potansiyeline bakacak olursak 
gelecekle ilgi ümitlerimizi korumak-
tayız. Ülkemiz limanlarının Akdeniz, 
Ege ve Karadeniz’de uzun vadede hub 
port olma imkânı ve potansiyeli olduğu 

Bu dönem
en az hasarla kapanacak
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aşikâr. 
Son yıllarda limanlarımızda gerçek-

leştirilen iyileştirme ve modernizasyon 
çalışmaları neticesinde artık ülkemizi 
daha yüksek tonajlı gemiler ziyaret et-
mekte, birçok limanda birden fazla gemi 
aynı anda yükleme–boşaltma yapabil-
mekte ve elleçleme süreleri kısalarak 
toplam elleçlenen yüklerimize olumlu 
yönde etki etmektedir. Bu kapsamda 
liman yatırımlarında ve liman operas-
yonlarında kamu kurumları arasında 
ortaya çıkan koordinasyon eksikliğinin 
giderilmesi ve liman yatırımlarının ülke 
menfaatleri gözetilerek belirli bir strateji 
çerçevesinde yönetilmesi ve yönlendi-
rilmesi amacıyla “Liman Yönetim Mo-
deli” projesini başlatmış bulunuyoruz. 
Türkiye’nin 2023’te ilk 10 ekonomi olma 
hedefiyle, denizciler Türkiye’nin hedef-

lerinden her zaman bir adım önde git-
mektedir.

Bu değerlendirme neticesinde önü-
müzdeki süreçte denizciliğimize yöne-
lik nasıl bir politika izleyeceksiniz? 

Denizciliğin en önemli iki ayağı ti-
caret filosu ve limancılık. Bir yarımada 
ülkesi olan Türkiye, Avrupa, Orta Asya 
ve Ortadoğu arasında doğal bir köprü 
olma konumu ile taşımacılık yönün-
den büyük bir potansiyele sahip. Ancak 
henüz deniz ticaretindeki ve özellikle 
limancılık sektöründeki mevcut potan-
siyelini tam olarak kullanamıyor. Deniz-
cilik sektörüne doğrudan destek olarak 
ilk defa bakanlığımız döneminde 2004 
yılında, Kabotajda faaliyet gösteren ti-
caret gemilerine ve balıkçı teknelerine 
ÖTV’siz yakıt verilmesini başlattık. 1 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım 

“Cumhuriyet'in 100. yıl 
dönümüne giderken 3 
denizimizde 3 büyük 

liman hedefimizi 
gerçekleştiriyoruz”
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Ocak 2004’den bugüne kadar, sektöre 
toplam 3,5 milyon ton ÖTV’siz akarya-
kıt teslimatı yapıldı, bu yolla, aynı dö-
nemde, toplamda 4,5 milyar TL’lik ÖTV 
tahsil edilmeyerek önemli ölçüde sektö-
rümüze destek sağlandı. Diğer yandan 
sektöre verilen teşvikler kapsamında; en 
son çıkartılan hurda desteği sayesinde 
kosterlerimiz yenilenecek, bununla bir-
likte çevreyle uyumlu, işletme maliyeti 
düşük ve Akdeniz-Karadeniz çanağında 
daha yüksek karlılıkta iş yapan yeni inşa 
Türk bayraklı koster filosunun oluşması 
sağlanacak. 

Koster filomuzun yenilenmesi ko-
nusunda atılan adımları sektörümüz 
yeterli görmedi. Bu konudaki görüşle-
riniz nedir?

Hurda bedeli ve teşvik miktarının % 
10-15’lik proje yatırımına yönlendiril-
mesi, % 10-15 öz sermaye ve gemi ipo-
teği karşılığında, % 70 banka kredisiyle 
koster filomuzu yenileyebilecek bir mo-
del oluşturuldu. Modelle alakalı olarak 
denizcilik ile ilgili kurum ve kuruluşla-
rın görüşlerini de alıyoruz. Yasal ve idari 
düzenleme nihayetlenir nihayetlenmez 
filomuzu yenileme imkânına kavuşaca-
ğız. Önümüzdeki birkaç yıl içinde 100’e 
yakın geminin yenilenmesi bekleniyor. 

Bu sayede; çevreye duyarlı, ekonomik 
ve en verimli şartlarda çalışacak gemi-
ler ile Türk koster filosunun Akdeniz 
Havzasın’da birinci olması hedefleniyor. 

2023 hedeflerine her geçen gün bir 
adım daha yaklaşıyoruz. Sizce, bu he-
defler doğrultusunda denizciliğimizin 
ilerlemesi nasıl?

Türkiye, istikrarı ve ekonomik bü-
yümesiyle yabancı yatırımcılar için bir 
cazibe merkezi haline geldi. Dünyanın 
önde gelen liman terminal operatörleri 
Mersin, Aliağa ve İzmit Körfezinde, kru-
vaziyer işletmecileri ise Kuşadası Lima-
nında önemli yatırımlar gerçekleştirdi. 
Ayrıca dünyanın sayılı konteyner opera-
törlerinin uğrak sayılarını arttırmaları, 
ülkemizin gittikçe bölgesinde bir lojis-
tik ve transit merkezi olduğunun gös-
tergesidir. Türk sahipli filo 2003 yılında 
dünyada 19. sırada iken 2015 yılında 
22,5 milyon DWT kapasite ile 13. sıra-
ya yükseldi. Türk bayraklı deniz ticaret 
filomuzun kapasitesi ise 2003 yılında 7,6 
milyon ton iken 2015 yılında 12 milyon 
DWT’ye çıktı. Bu gelişmeler bakanlığı-
mızın 2023 hedeflerine hizmet ediyor. 
2023 vizyonu çerçevesinde yatırımlar 
yapılmakta, yasal mevzuat zemini hazır-
lanmakta, ülke ekonomisine denizciliğin 
katkısı artırılmaktadır. 2023 hedefleri-
mizden bazılarına değinmek istiyorum: 

Ana limanlar demiryolu ağına bağlana-
rak kombine taşımacılık imkânları ge-
liştirilecektir. Konteyner taşımacılığında 
liman alt yapısı 32 milyon TEU kapasi-
tesine çıkarılacaktır. Yapılan çalışmalar 
göstermektedir ki, 2023 yılında ülke-
miz limanlarında elleçlenmesi beklenen 
konteyner miktarı 30 milyon TEU’yu 
aşacaktır. Burada bahsedilen yeni liman 
yatırımları etkili olacaktır. Türk limanla-
rında elleçlenen kabotaj yüklerinde %2 
olan elleçleme oranı %20’ye çıkartılacak, 
%13 olan toplam kabotaj yükleri %30’a 
çıkarılacaktır. Liman altyapısı, genel ve 
kuru dökme yükte 500 milyon ton, sıvı 
dökme yükte 350 milyon ton elleçleyebi-
lecek kapasiteye çıkarılacaktır. Limanla-
rımızın geri saha bağlantılarının güçlen-
dirilmesi, yeni limanlar oluşturulurken 
ekonomik ihtiyaçların göz önünde bu-
lundurulması ve liman modernizasyo-
nunun bakanlığımızca tavsiye edilmesi 
katkı sağlamaktadır. 

Rusya ile yaşadığımız gerginlik hala 
devam ediyor. Bu konuda bakanlığı-
mız nasıl bir yol izliyor?  

Rusya ile yaşadığımız gerginlik ve 
sonrasında yaşanan durum neticesinde, 
25 Türk bayraklı gemi Rusya’da alıkon-
du. Türk bayraklı gemilerin alıkonması-
nın yanı sıra, vize ve personel gönderme 
konularında da liman ve havaalanların-

“Önümüzdeki birkaç yıl 
içinde 100’e yakın geminin 

yenilenmesi bekleniyor”

Bakan’ın Sektöre Mesajı
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da bazı problemlerin yaşandığı biliniyor. 
Türk bayraklı ve/veya Türk sahipli gemi-
lerin Rus limanlarına girişleri veya kal-
kışları Rus makamları tarafından zorlaş-
tırılıyor, gemiler seferden alıkonuluyor 
ve ciddi mali külfetler yaratılıyor. Öte 
yandan Türkiye’ye ihraç edilecek mal-
ları veya Türkiye’den ithal edilen malla-
rın gümrük prosedürleri Rus tarafınca 
zorlaştırılıyor. Bayrağı ne olursa olsun 
Türk gemi personeline düşmanca tavır 
takınıldığı biliniyor. Personelin gemi-
den dışarı çıkması kasıtlı engelleniyor. 
Rus tüccarlar da bu gibi uygulamaların 
etkisiyle potansiyel bir zarar görmemek 
için Türkiye ile ticari faaliyetleri askıya 
almaya başladı. Türk sahipli gemilere 
deniz sigortası hizmeti sağlayan bazı Rus 
sigorta kurumlarının portföylerinden 
Türk filosunu çıkartmaya başladıkları-
nı bildirildi. Bu açıklamaların, mevcut 
durumda sigorta altındaki gemilerde bir 
alacak doğması durumunda sıkıntılı bir 
süreç doğurmakta. Bu konuda Türk ar-
matörünün alternatiflere yönelmesi, bu 
uygulamayı yapan Rus sigorta şirketleri-
nin bakanlığımız nezdinde bulunan mu-
teber sigorta şirketleri listesinden çıkar-
tılmasını gündeme getirildi. Gerginlik 
neticesinde Türk donatanının Rusya’ya 
uğrak yapmaktan imtina etmeye başla-
ması sebebiyle meslek grubu olarak Türk 
deniz taşımacılığının stratejik ortağı ola-

rak gördüğümüz Türk ithalatçı ve ihra-
catçılarının, yük sahipleri ve kiracıların, 
denizyolu taşımalarında Türk sahipli ve 
Türk bayraklı gemilere öncelik vermek-
te. Ayrıca da Türk gemi brokerlerinin 
yabancı yük sahiplerine bu yükleri taşı-
yacak gemi temin ederken Türk sahipli 
ve Türk bayraklı gemileri tercih etmesi, 
Türk denizcilik sektörünün bu dönemi 
daha az hasarla kapatmasını beraberin-
de getirecek. Yine de Rusya’daki bu dav-
ranış tarzı ilerleyen tarihlerde sistematik 
ve planlı hale gelirse Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti’nin bu konuda yaptırımlar-
da bulunması kendi tasarrufundadır.

Bakanlık gündeminde yeni deniz 
ticaret hatlarının açılımıyla ilgili bir 
proje bulunuyor mu?

Türkiye; Avrupa, Kafkaslar, Orta 
Asya, Karadeniz’in kuzeyini Akdeniz’in 
güneyine bağlayan önemli bir geçiş ül-
kesi. Son dönemde yaşanan gerginlikler 
nedeniyle Hazar güzergâhının İran ve 
Rusya hattının bir alternatifi ve uzun 
vadede Orta Asya’ya yönelik taşımalarda 
ilk tercih olması önem kazanmaktadır. 
Halihazırda Azerbaycan’da gerçekleşti-
rilen görüşmeler neticesinde de hattın 
etkinleştirilmesi açısından Azerbaycan 
üzerinden geçiş ücretlerinde iyileştiril-
meler hususunda 1 Aralık’tan itibaren 
geçerli olmak üzere gelişmeler sağlandı. 

Söz konusu geçiş ücreti toplam 520 do-
lardan 220 dolara indirildi. Ayrıca son 
yapılan düzenlemelerle birlikte; Bakü-
Aktau Hattı için her salı ve cuma günü 
Bakü’den, Aktau-Bakü hattı için her çar-
şamba ve cumartesi Aktau’dan düzenli 
seferler yapılacaktır. Azerbaycan ma-
kamları ülkemiz profesyonel sürücüleri-

Bakan’ın Sektöre Mesajı
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ne bir yıl geçerli, 90 gün süreli, çok girişli 
vize vermeye başlamıştır.

Hazar geçişlerinin geçici veya uzun 
vadeli sorunların varlığında sadece al-
ternatif bir çözüm niteliği taşıması de-
ğil, taşımacıların bölgeye geçişlerindeki 
ilk tercihi haline getirilmesi önemlidir. 
Bu kapsamda Aktau-Bakü arasında baş-
latılan düzenli seferlerin yanı sıra Ba-
kü-Türkmenbaşı hattı için de tarifeli 
seferlerin oluşturulması gerekmektedir. 
Türkiye’den Azerbaycan’a yapılan taşı-
malarda kullanılan geçiş belgelerinin 
sayısının arttırılması hatta nihai hedef 
olarak belgesiz hale getirilmesiyle Bakü-
Tiflis-Kars demiryolu hattı Asya-Avrupa 
koridorunun en ekonomik ve en güvenli 
seçeneği haline gelecektir.

Hazar üzerinden halihazırda 4 binden 
fazla olan taşıma sayının 20 binin üzerine 
çıkarmayı öngörüyoruz. Hattın daha ve-
rimli işlemesi durumunda, 2016 yılında 
10 bin, 2017 yılında 15 bin, 2018 yılında 
ise 20 bin aracın bu güzergahı kullanma-
sı mümkün görünüyor. Hazar gelişleri-
nin etkinliğinin arttırılması için ülkemiz 
ve Azerbaycan YDSK, Türk Konseyi, İki 
Ülke Bakanlar Toplantısı gibi zirvelerde 
işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışma-
lar yapmaktadır. Ayrıca, bu konuyla ilgili 
sadece Azerbaycan ile değil, Hazar Deni-
zi kıyıdaş ülkeleri ve ardındaki ülkelerle 
de koridorun verimliliğinin arttırılması 
için temaslar sürdürülmektedir. İnşaat 

çalışmaları halen devam etmekte olup 
projenin bu yılsonunda tamamlanması 
ve 2017 yılı itibariyle trafiğe açmayı dü-
şünüyoruz. Karşılıklı güven ve işbirliği 
içerisinde sürdürülen bu büyük projede, 
Türkiye olarak üzerimize düşen sorum-
luluğun farkında olarak çalışıyoruz. Ya-
pımı devam eden ve Asya ile Avrupa’yı 
deniz altından demiryoluyla kesintisiz 
birbirine bağlayan Marmaray projesiy-
le birlikte Bakü-Tiflis-Kars demiryolu 
projesi daha bir önem kazanıyor. Bakü-
Tiflis-Kars hattı; Marmaray ve yapımı 
devam eden hızlı tren projeleriyle bir-
likte yalnızca Türkiye değil, Gürcistan ve 
Azerbaycan da Asya-Avrupa koridoru-
nun en ekonomik ve en güvenli seçeneği 
haline gelecek. Bu nedenle BTK’yı sadece 
bir demiryolu projesi olarak değil, soysal, 
kültürel, ekonomik boyutları olan büyük 
bir proje olarak görüyoruz. 

Son olarak yapımı devam eden 
mega deniz projelerinin ülke ticaretine 
katkısından bahseder misiniz? 

Azerbaycan’ın Şah Deniz 2 doğal-
gaz sahasından Türkiye ve ardından 
Avrupa’ya doğalgaz naklini öngören 
Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hattı 
(TANAP) beraberinde yapılan fiber op-
tik iletişim hattı projesi ile Türkiye’den 
başlamak üzere fiber optik altyapısını 
bu güzergahta kurmayı planlayan SO-
CAR Turkey Enerji A.Ş. tarafından 8 

Mayıs 2013 tarihinde SOCAR Turkey 
Fiber Optik A.Ş. şirketi kuruldu. Bu 
firma da Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu’ndan Altyapı İşletmeciliği Hiz-
meti lisansını 22 Temmuz 2014 tarihi 
itibariyle aldı.

SOCAR Fiber ağının, Türkiye’nin 
doğusundan başlatıp Ardahan, Kars, Er-
zurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, 
Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırık-
kale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütah-
ya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ 
ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçecek, 
yaklaşık 1.850 km uzunluğunda olacak 
şekilde tasarlandı. Bakanlık olarak, 2023 
hedeflerimizin arasında, Türkiye’nin 
uluslararası hub niteliğine sahip bir fiber 
düğüm noktası olma gibi bir hedefimiz 
de mevcuttur. Bu anlamda, söz konusu 
fiber hattının kurulması bakanlığımız 
politika ve stratejisiyle uyuşmaktadır. 
Ayrıca, bu fiber hattı ülkemizde hali-
hazırda mevcut fiber güzergahlarına da 
alternatif oluşturacak bir altyapı sunaca-
ğından, altyapı sağlayıcısı işletmecilerin-
den fiber kiralama hizmeti alacak şirket, 
kurum, kuruluşlara da bir seçenek sun-
muş olacaktır. Bunun ise gerek ülkemi-
zin ve gerekse bölge ülkelerinin bilgi ve 
iletişim altyapısına olumlu katkısının 
olacağı değerlendirilmektedir.

Bakan’ın Sektöre Mesajı
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Türk boğazlarından günde ortalama 
132 civarında uğraksız geçiş yapan 
gemi, bu geçişleri esnasında, mev-

zuatta belirtilen ve ülkemiz dışında uy-
gulaması olmayan 48 saatlik sınırlamaya 
uymak koşuluyla, yakıt, su, kumanya, ye-
dek parça ve benzeri ihtiyaçların ikmali 
ile arıza onarımı ve personel değişimi gibi 
zorunlu gereksinimlerini karşılayabilir-
ler. Konuya ilişkin ulusal mevzuatımızda 
yer alan düzenlemeler şu şekildedir; 

Türk boğazlarından uğraksız geçiş ya-
pan gemiler, ölüm, hastalık, gemi adamı 
değişimi, izin veya acente teması, yakıt, 
kumanya ikmali, arıza onarımı ve ben-
zeri zorunluluk hallerine ilişkin zorunlu 
gereksinimlerini karşılamak üzere, Trafik 
Kontrol Merkezi’nden izin almak şartıyla 
tahsis edilen demirleme yerlerinde ilgi-
li kuruluşların gözetimi altında serbest 
pratika almaksızın 48 saat kalabilirler. 
Bu sürenin 48 saati aşması durumunda 
uğraksız geçiş bozulur ve serbest pratika 
almak, emniyet, gümrük ve diğer mev-
zuatın gerektirdiği denetim ve işlemler 

uygulanır. (Türk Boğazları Deniz Trafik 
Düzeni Tüzüğü Madde-10) 

Uğraksız geçiş niteliğinde yakıt, su, 
kumanya ve benzer diğer ihtiyaç ikmali 
veya arıza sonucu yedek parça temini, 
kötü hava koşulları, hastalık nedeniyle 
personel değişimi gibi liman başkanlı-
ğınca tespit edilen mazeretli hallerde; 
gemiler önceden bilgi vererek demirleme 
ordinosu almadan liman başkanlığınca 
belirlenen sahalara demirleyebilirler. Bu 
durumdaki gemi ve deniz araçları, zo-
runlu halin ortadan kalkmasına mütea-
kip varış limanına gitmek için seyirlerine 
devam ederler. Ancak, demirleme süresi 
48 saati aşması halinde gemi ve deniz 
araçları demirleme ordinosu alırlar. (Li-
manlar Yönetmeliği Madde-10)

Zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üze-
re İstanbul veya Çanakkale liman sahası 
içinde demirleyip 48 saatten fazla süre 
kalır, yük ve yolcu indirip bindirirse, 
transit niteliği bozulur. 48 saatlik süre-
nin başlangıcı Türk boğazlarından giriş 
kontrolü yapıldığı zamanda başlamış ka-

Acente 34 Genel Müdürü
Kpt. Mehmet Suat Dinçelek

Türk denizciliğine 
ve ekonomisine 

48 saat tuzağı
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bul edilir. Transit niteliği bozulan bu ge-
minin, ödediği transit gemi sağlık resmi, 
serbest gemi sağlık resmine tamamlanır. 
Transit dönüş hakkını kullanan bir gemi-
nin transit niteliği bozulursa, tam serbest 
sağlık resmi öder. (Gemi Sağlık Resmi 
Kanunu Uygulama Yönetmeliği Mad-
de-10 ve Madde-11)

Liman sahaları ve boğazlarda 48 sa-
atten fazla bekleyen transit gemilerin 
serbest pratika almaları zorunludur. Bu 
süreyi aşan transit gemiler, serbest pra-
tika almaları sağlandıktan sonra diğer 
gemiler gibi gümrük kontrolüne tabi tu-
tulurlar. Serbest pratika alınması halinde, 
buna ilişkin bildirim gecikmeksizin ge-
minin işleticisi veya temsilcisi tarafından 
ilgili gümrük idaresine yapılır. (Gümrük 
Yönetmeliği Madde-72/J)

Mevzuattan da açıkça anlaşılacağı gibi 
uğraksız geçiş yapan gemiler uğraksız 
geçişi bozmamak için kumanya, yakıt, 
yedek parça, personel değişimi gibi ihti-
yaçlarını 48 saat içinde karşılamaları ge-
rekmektedir. Bu sürenin aşılması duru-

munda uğraksız geçiş bozulur ve serbest 
pratika alır, emniyet, gümrük ve diğer 
mevzuatın gerektirdiği denetim ve işlem-
ler uygulanır. Bu nedenlerle uğraksız ge-
çiş yapan gemiler ihtiyaçlarını sınırlı ola-
rak Türk boğazlarında karşılamaktadır. 

Dünyada ülkemizden başka uygula-
ması olmayan kısıtlama 

Dünyada ülkemizden başka uygula-
ması olmayan 48 saatlik kısıtlama nede-
niyle yaşanan sıkıntıları özetle bahset-
mek gerekirse, uğraksız geçişte en önemli 
gelir kalemlerinden biri yakıt ihtiyacının 
ülkemizden karşılanmasıdır. Uğraksız 
geçişi bozmayacak süre belirlenirken 
geçiş yapacak geminin ihtiyaç duyduğu 
yakıtı alacak süre esas alınmalıdır. Yakıt 
transferlerinde cumartesi ve pazar gün-
leri beyanname açılmaması, İzmit’ten 
gelen yakıt barçlarının intikal için 6 saa-
te, gemiye bağlama işlemleri için 2 saate, 
ihtiyaç duyulan 1500-2000 ton yakıtın 
transfer işleminin mümkün olan en az 
basınçla alma isteği gibi nedenlerle çoğu 

zaman 48 saatli doldurmamak için talep 
edilen yakıtı almadan gemiler hareket et-
mektedir. Buna ilaveten zaman zaman 48 
saate göre yakıt alan geminin ETA’sında 
değişiklik olabilmekte, bu değişiklik ne-
deniyle ilave yakıt alma talebi yapılmakta, 
ancak 48 saatlik kısıtlama nedeniyle iste-
nen ilave yakıt ülkemiz yerine civar ülke-
lerden karşılanmaktadır. Özetle, uğraksız 
geçiş yapan geminin yukarıda belirtilen 
değişkenler de dikkate alındığında yakıt 
ihtiyacını karşılayabilmesi için en az 48-
96 saatlik bir süreye ihtiyaç duyulmakta-
dır.

Özellikle Filipinler gibi uzak ülkeler-
den personel değişikliği gerektiğinde 48 
saatlik kısa kalış süresine uçuş denk ge-
tirilememekte Bu durumda personel ül-
kemize intikal edene kadar gemi kalkmış 
oluyor. Bu durumu bilen armatör kısıtlı 
kalış süresi nedeniyle personel değişimle-
rini ülkemizden planlamıyor.

Gemiler kısıtlı süre nedeniyle ülke-
mizde arıza onarımı yaptıramıyor

Uğraksız geçiş hakkı kullanan gemile-
rin bir diğer ihtiyacı da 48 saatlik zaman 
dilimi içinde arıza onarımlarını da yap-
tırma talepleridir. Onarım birimlerinin 
yoğun olarak bulunduğu Tuzla’dan Zey-
tinburnu demir yerine uzaklık nedeniyle 
onarım timlerinin gemilere intikali uzun 
sürmektedir. Buna ilaveten onarım per-
sonelinin çoğunlukla gündüz zamanla-
rını kullanmak istemesi 10-12 saatlik za-
man kayıplarına neden olurken, arızanın 
tespiti, parçanın üretimi, gemiye intikali 
ve takılması 48 saatlik süreyi geçebil-
mekte, bu nedenlerle onarım tamamla-
namamakta veya gemiler bu kısıtlı süre 
nedeniyle ülkemizde arıza onarımı yap-
tırmaktan imtina etmektedir. 

Ulusal mevzuatımıza göre uğraksız 
geçişlerde sadece gemi personelinin de-
ğişimine müsaade edilmektedir. Zaman 

Mehmet Suat Dinçelek kimdir?

Mehmet Suat Dinçelek’ in denizcilik serüveni 1977 yılında başlamıştır. 1977 
yılında balıkçılık ile başlayan deniz sevdası sırasıyla balıkçılık, yatçılık, 

armatörlük, yolcu taşımacılığı ve gemi acenteliği faaliyet alanlarıyla de-
vam etmiştir. Kurucu ortağı olduğu İstanbul 34 Vapur Hizmetleri ve Deniz 

işletmeciliği Limited Şirketinde, 1993 yılından bugüne boğazlardan geçen 
yerli ve yabancı bayraklı gemilere Tuzla, Sarıyer, Zeytinburnu, Karaköy ve 
Çanakkale’de gemi acenteliği, motor servisi, kumanya teslimi, gümrükleme 

ve lojistik hizmetleri vermektedir.

Mehmet Suat Dinçelek, halen kurucu ortağı olduğu İstanbul 34 Vapur Hiz-
metleri ve Deniz İşletmeciliği Limited şirketi müdürü olarak görev yapmak-

tadır.
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zaman gemilerde armatör, denetçiler, 
onarım personeli, personel eşleri gibi en 
fazla 2-3 kişilik gemi personeli dışındaki 
personelin indirme/bindirilmesine ihti-
yaç duyulmaktadır. Bahse konu personel 
yolcu statüsünde değerlendirildiğinden 
bu değişiklik uğraksız geçişi bozduğun-
dan, armatörler bahse konu personelin 
ülkemizde gemiye bindirilmesi/indiril-
mesini planlamamaktadır. Bu durum, 
hem bu personelin değişimi için alınacak 
maddi karşılığın alınmasını ve hem de bu 
personelin kısa süre de olsa ülkemizi ya-
pacağı turistik seyahat engellenmektedir. 

Benzer şekilde, gemiler uğraksız ge-
çişte sörvey işlemlerini de ülkemizde 
yaptırmak istemesine rağmen, işlemlerin 
tamamlanması için 48 saati aşan bir sü-
reye ihtiyaç duyulması nedeniyle sörvey 
işlemleri civar ülkelere planlanmasına 
neden olmaktadır. Gemi alım satımla-
rında da benzer durumlar yaşanmakta, 
gemiyi almak isteyen armatör, gemiyi 
makine ve materyal olarak yetkili kişilere 
inceletip onların detaylı raporlarına isti-
naden satın alma işlemini gerçekleştir-
mek istemektedir. Bu inceleme süresine 
ilave olarak alım-satım işlemlerinde yeni 
sertifikaların düzenlenmesi için de zama-
na ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, gemiyi 
alan armatörün gemisine Tuzla’da onarım 
kademelerinde onarım yaptırmak iste-
mektedir. Bu durumda da 48 saatlik kısıt-
lı zaman periyodu engel olarak karşımıza 
çıkmakta, alım-satım işlemlerinde ülke-
miz yerine civar ülkeler kullanılmaktadır. 

Yine zaman zaman gemiler sefer ta-
limatı bekleme süresini veya civar ülke-
lerde bekleyeceği yanaşma süresini ülke-
mizde geçirmeyi istemekte, bu süre içinde 
kumanya, onarım, personel değişimi gibi 
ihtiyaçlarını da ülkemizde karşılama im-
kanı olacak iken 48 saatlik bu süre yine 
engel olarak karşımıza çıkmaktadır.

Benzer şekilde tankerlerin malın cin-
sine göre tank temizleme süreleri 10 güne 

kadar uzayabilmekte, çıkan atıkların ge-
miden alınması için talep yapılabilmek-
tedir. Burada da 48 saatlik kısıt karşımıza 
çıkmakta ve armatör bu işlemlerini civar 
ülke limanlarına planlamaktadır.

Bütün bu olumsuzluklara özellikle kış 
aylarında hava ve deniz durumu ile ilk-
bahar ve sonbaharda yoğun sisin deniz 
ulaşımına engel olması, 48 saatlik sürenin 
hiçbir işlem yapılamadan veya işlemler 
tamamlanmadan zamanın dolmasına ne-
den olabilmektedir. Benzer şekilde boğaz 
giriş çıkışlarını denk getirmek ve 48 sa-
atlik süreyi aşmamak için 4-6 saat erken 
kalkma durumu olabilmektedir. Bu nok-
tada, VTS’lerin uğraksız geçiş yapan ve 
yakıt, onarım, kumanya gibi ihtiyaçlarını 
ülkemizden karşılayan gemilere öncelik 
vermesi, kısıtlı kalış süresinin ülkemizin 
maddi menfaatine uygun olarak kulla-
nılmasını sağlayacaktır. Bu durumları 
düzenleyici, teşvik edici düzenlemelerin 
yapılması turizm sektöründe çarpan etki-
si yaratacaktır.

Diğer taraftan, uğraksız geçiş yapan 
gemilerin alabilecekleri malzemeler ge-
nelge gereğince personelin ve geminin 
tüketimiyle sınırlıdır. Halbuki gemi ih-
tiyacı dışındaki bir takım ürünler almak 
istemektedirler.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 
52707093-10.06.01 Sayılı Genelge-
si’ndeki: 

1-Bu genelge hükümleri, dış sefe-
re çıkan Türk ve yabancı bayraklı deniz 
taşıtları ile hava gemilerine serbest do-
laşımdaki eşyadan 4458 sayılı Gümrük 
Kanunu’nun 176’ıncı maddesi ve Güm-
rük Yönetmeliği’nin 418’inci maddesi 
çerçevesinde yapılan kumanya, yakıt, 
yağlayıcı madde ile işletme ve donatım 
eşyası teslimlerinde uygulanacaktır.

2-Bu genelge kapsamında yapılacak 
teslimlerde;

a) Deniz veya hava taşıtının personeli 

ve yolcularının yolculuk sırasında tüketi-
mi için verilecek olan yiyecekler, alkollü 
ya da alkolsüz içecekler, sigara, kişisel tü-
ketim ve temizlik malzemeleri kumanya 
olarak değerlendirilecektir.

b) Deniz ve hava taşıtına teslim edile-
bilecek yakıt ve yağlayıcı maddelerin be-
lirlenmesinde Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu Kararları’nda yer alan hükümler 
çerçevesinde işlem yapılacaktır.

Örneğin; balık fabrika gemileri işle-
yecekleri balıkları paketlemek için ih-
tiyaç duydukları ambalaj malzemeleri 
ve konserve yağlarını bu geçiş sırasında 
almak istemekte, mevzuat uygun olma-
dığından verilememekte, bu ihtiyaçlarını 
İspanya’da demir üzerinde almaktadır. 
Benzer şekilde özellikle Kuzey ve Batı 
Afrika’ya giden gemiler ambar üstüne 1-2 
araba, kamyon ve iş makinesi gibi gemi 
ihtiyacı olmayan yükleri mevzuat gereği 
ülkemizden alamamaktadır. Boğazların 
durumu özel statüde geçiş yolu olduğu 
için bazı gemi ihtiyacı dışındaki yükler 
belirli sınırlı bir şekilde gemilere yükle-
nebilmelidir. Bu tür küçük ticaretler yıllık 
bazda büyük rakamlara ulaşabilir. 

Yukarıda bir kısmı belirtilen durum-
lar nedeniyle uğraksız geçişin bozulması 
halinde 2.500 GT bir gemi takriben 2.400 
USD, 35.000 GT’luk bir gemi ise takriben 
23.500 USD ödemek zorunda kalmakta-
dır. Doğal olarak armatörler çok zorunlu 
olmadıkça bu ücreti ödemek istememek-
te, personel değişimi, arıza onarımı, ku-
manya işlemleri gibi ihtiyaçlarını ülke-
mizde planlamamaktadır.

Daha önceki yıllarda olmayan, daha 
sonra 24 saat ve gelen şikayetler üzerine 
48 saate çıkartılan bu kısıt süresini koy-
makla, uğraksız geçişi bozan gemilerden 
mali kaynak yaratmak amaçlanmış ola-
bilir. Uygulamaya baktığımızda uğraksız 
geçişi bozan gemi sayısının yok denecek 
kadar az olması dünyada da emsali ol-
mayan bu uygulamanın yeniden gözden 
geçirilmesi gerektiğinin açık bir kanıtıdır.

Ülkemiz, üç tarafı denizlerle çevrili 
ve Türk boğazlarından yılda 50.000 ci-
varında uğraksız geçiş yapan gemi olma-
sına rağmen, 48 saatlik süre kısıtlaması 
nedeniyle yıllık döviz kaybı ortalama 
500.000.000 USD civarında olmakta ve 
bu döviz ülkemiz yerine civar ülkelere 
gitmektedir.

Özetle, ülkemiz için önemli miktarda 
döviz ve bunun yaratacağı katma değer 
kaybına neden olan olumsuzluğu ortadan 
kaldırmak maksadıyla; mevzuatta gerek-
li düzenlemeler yapılarak uğraksız geçiş 
yapan geminin acentesinin, ilgili liman 
başkanlığına yapacakları gerekçeli talebe 
istinaden, süre ilgili liman başkanlıkla-
rınca 48 saatlik periyotlar halinde ihtiyaç 
kadar uzatılabilmelidir. 
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Koster piyasalarının, 2015 yılını 
da kayıpla kapatması armatör-
leri acil önlemler almaya önem-

li derecede yaklaştırdı. Karadeniz ve 
Akdeniz çanağında 1.000-12.000 dwt 
gemilerin hareketlerini inceleyen İs-
tanbul Navlun Endeksi’nin (ISTFIX) 
verilerine göre navlunlar 2015 başına 
göre % 18, 2014 başına göre ise % 26 
aşağıda seyretmekte. Hatta Ocak so-
nunda ISTFIX tarihi dip seviyesi olan 
550 puanları zorladı. 

Bu durum 300 puanın altına sarkan 
Baltık Kuruyük Endeksi (BDI) kadar 
hazin olmasa da koster armatörlerinin 
işletme masraflarının hemen üstünde 
veya hemen altında gelirlere zorladı-
ğından sürdürülebilir değil. Kaldı ki 
sefer bazlı olarak işletme masrafının 
altında bağlantılar sıklıkla görülmekte.

Büyük tonajda Baltık Kuruyük 
Endeksi’ndeki düşüşünün ana sebebi 
Çin’in yavaşlaması ve halen piyasaya 

gemi girmesine sebep olan, yıllara ya-
yılı sipariş defteridir. Koster piyasası-
nın bu duruma gelmesinin sebepleri 
arasında ise şunlar sayılabilir:

- 2015 yılının başlamasıyla 
Avrupa’da sertleşen SECA uygulama-
ları ve ağır yakıt yakan tonajın Akde-
niz içine ilerlemesi, 

- Ukrayna’nın % 20’nin üzerinde 
gerileyen çelik ihracatları, tamamen 
duran kömür ihracatları, 

- Çin çelik ürünlerinin Akdeniz’e 
girmeye başlaması ve Karadeniz çıkış-
lı çeliğe talebin genel olarak azalmaya 
başlaması, 

- Bölgede petrole bağlı gelirleri olan 
ülkelerin düşen petrol fiyatlarıyla alım 
gücünün düşmesi ve talebin azalması,

- Baltık Kuruyük Endeksi’ndeki ve 
büyük tonaj navlunlarındaki düşüşle-
ri avantaja çevirmek isteyen kiracıla-
rın/operatörlerin tonaj büyütmesi ve 
20.000 DWT ve üzeri tonaja yönelme-
si, 

- Kiracıların da (aslında kostere hiç 
hitap etmese de) BDI düşüşlerini ge-
rekçe göstererek navlunları düşürme-
ye çalışması,

Armatörler zarardan 
kar peşinde 

ISTFIX 2014’ten bu yana düşüş 
eğiliminde…

Segmentlere göre gelirler, işletme 
masraflarıyla neredeyse aynı seviyede…

KOSDER İstişare
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KOSDER İstişare

Yakıt fiyatları petrol ile beraber tarihi 
dipleri gördü.

- Bölgede kuru dökme yükten kon-
teynere dönüş olması.

Bu arada  bütün bunlar hızla düşen 
petrol ve buna bağlı yakıt fiyatlarına 
“rağmen” olagelmekteydi. 2014 Ocak 
ayına göre, yakıt fiyatları MGO’da % 
65, IFO’da % 75 düşerken, gemilerde 
tali girdiler olarak görülebilecek çelik 
ve petrokimya ürünleri fiyatlarında da 
düşüş görüldü.

Koster armatörlerinin kolektif bir 
hareketle gelirin arttırılması için ha-
rekete geçmesi ve piyasa yapıcı olma-
sı şimdilik mümkün olmadığına göre 
gelirlerin düşüşlerine paralel olarak 
giderlerin de düşürülmesi çözümü 
öne çıkmakta. Koster işletmeciliğinde 
ortalama olarak işletme masraflarının 

- % 40’ı personel giderleri, 
- % 8-10’u personel ile alakalı ku-

manya, tıbbi malzeme vs. giderleri, 
- % 16’sı malzeme ve yedek parça 

giderleri,
- geminin durumuna göre % 20-

30’u tamir, bakım, klaslama giderleri,
- kalan % 5-10’luk kısmı ise genel 

işletme ve haberleşme giderleri
şeklinde kabaca ayrılabilir.
Yukarıda özetlenen olumsuz şart-

ların acil olarak sektör genelinde gö-
rüşülmesi hususu önem arzettiğinden 
Koster Armatörleri ve İşletmecileri 
Derneği (KOSDER), 20 Ocak 2016 
tarihinde üyelerinin yöneticilerinin 
de davetli olduğu bir istişare toplantısı 
düzenledi, teknik ve idari yöneticilerin 
görüşleri alındı.

Bu toplantıda koster armatör ve 
işletmecilerinin şu anda zararı nasıl 
azaltacakları telaşında oldukları ve 
“stratejik ortakları” olarak gördükleri 
mal ve hizmet tedarikçilerinden hiç 
olmazsa navlunlar tekrar makul sevi-
yelere çıkana kadar kârlılıklarından 
feragat etmelerini bekledikleri açıkça 

dile getirilmiştir.
Neticede, bilhassa sürekli bir yaş-

lanma baskısı altında eriyen Türk sa-
hipli deniz ticaret filosunun kriz orta-
mından en az hasarla çıkabilmesi için 
aşağıdaki bir dizi önlemin hızla hayata 
geçirilmesi gerekmektedir:

- Düşen yakıt fiyatlarına rağmen 
düşmeyen yağ maliyetlerinin azaltıl-
ması,

- Sigorta primlerinde iyileşmelerin 
sağlanması,

- ÖTV’siz yakıttan alınan vergi, re-
sim ve harçların düşürülmesi,

- Türk bayraklı gemilerde çalışan 
personelin SGK yükünün iki yıl sürey-
le sıfırlanması,

- Malzeme, kumanya, tamir-bakım 
hizmetlerinden indirimler sağlanması,

- Türk gemilerine kredi veren yerli 
bankalarımızın hiç değilse önümüzde-
ki 1 yıl için kredi anapara ve faizlerinin 
ertelenmesinin sağlanması,

- Türk boğazlardan transit geçişler-
de 48 saat transit süresinin yine bu 1 
senelik kritik dönemde idare tarafın-
dan uygulanmasının ertelenmesi, sı-
cak/soğuk devre dışı (laid-up) bırakı-
lacak gemilerden herhangi bir masraf 
alınmaması (fener, sahil sıhhiye gibi),

- Tüm ithal ve ihraç yüklerde itha-
latçı veya ihracatçıya 1 Amerikan Do-
ları Türk bayraklı gemi tercih primi 
verilmesi,

- Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı ve diğer bakanlıklar 
tarafından muhtelif isimlerde kesilen 
cezaların önümüzdeki 2 sene için top-
tan kaldırılması.

KOSDER’in üzerinde önemle dur-
duğu husus, özetle tüm kalemler üze-
rinden % 20 tasarruf edilmesi için ida-
re de dahil olarak bütün paydaşların 
bu önlemlere iştirak etmesidir.

Tamir bakım ve personel giderleri koster işletmeciliğinde ana maliyet kalemlerini 
oluşturuyor.



www.kosder.net/tr/26

Röportaj

Yapılanlar yeterli mi?
Tabi ki hayır…

Ülkemiz için çok önemli projelerde 
yer almış bir isim AK Parti Kars Mil-
letvekili Ahmet Arslan. İlk sorumuzu 
da Kars adına sormak isteriz. Önü-
müzdeki dönemlerde geçmiş yıllardan 
hangi yönleriyle farklı bir Kars ile kar-
şılaşacağız? 

Gerek uluslararası bir sektörün pay-
daşı olan gemi mühendisliği mesleğin-
den gerekse önemli projelerin planla-
ma ve gerçekleşmesini sağlayan DLH 
İnşaatı Genel Müdürlüğü görevimden 
edindiğim tecrübe ile Kars’a, ülkemize 
ve mesleğe hizmet etmeye çalışmakta-
yım. Bu bakış açısıyla son 4 yılda Kars’a 
kazandırdığımız birçok projenin yanı 
sıra yeni dönemde de projeler kazandır-
ma devam edeceğiz. Bunları yaparken 
bütüncül bir bakış açısıyla gerek yerel 
gerekse bölgesel kalkınmayı öncelikli tu-
tan, ihtiyaç ve imkan dengesini gözeten 
bir politika izlemekteyiz. Tarım ve hay-
vancılık bölgesi olan Kars’ın bu gerçeği-
ni unutmadan, hem inanç hem de kültür 
turizmi anlamında sahip olduğumuz 
potansiyeli etkinleştirme çalışmalarımız 
devam etmektedir. Ülkemizin doğu sını-
rında Kafkaslara ve Orta Asya’ya uzanan 
ulaştırma koridorlarını etkinleştirmeye 
çalışmaktayız. Doğu-Batı ekseni taşıma 
koridorlarının yanı sıra, kuzey-güney 
eksenli koridorlar oluşturarak ilimizin 
bulunduğu konumdan yararlanmaya ça-
lışmaktayız. Ülkemizin batısında talebe 
bağlı arz oluşturulurken bölgemizde arz 
yaratıp talep oluşturmak istiyoruz ki in-
sanların yerinde ikamesini sağlayıp göçü 
engellemiş olalım. 

“Gemi inşa sanayimizin en temel sorunlarından bir tanesi finansman sorunudur. Ancak, bu sorun 
bugünün sorunu değildir” diyen 24. ve 26. Dönem Kars Milletvekili Ahmet Arslan, mevcut sorunun 

aşılmasında en büyük görevin devlete ait olduğunu şu sözlerle ifade ediyor; “Çünkü gemi inşa 
sanayisinde gelişmiş ülkelerin hepsinde devletin çok büyük katkısı olmuştur”
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Röportaj

Geçmiş yıllardan gelen deneyim-
leriniz çerçevesinde Türk gemi inşa 
sanayinin mevcut durumunu değer-
lendirip, avantajları ve dezavantajları 
hakkındaki fikirlerinizi paylaşır mısı-
nız? 

2003’ten bugüne kadar ülkemizde 
oluşan siyasi ve ekonomik istikrar so-
nucunda özellikle denizcilik sektörü-
nün, diğer denizci ülkelerin yakaladığı 
yükseliş trendinin üzerinde bir seviye 
yakaladığını düşünüyorum. Birçok sek-
törde bu ölçüde olmayan, tersanecilikten 
kazandığını yine tersaneciliğe yatıran sa-
nayicilerin oluşturduğu ekonominin ve 
yaratılan istihdamın büyüklüğü göz ardı 
edilmemelidir. 2003 yılından bugüne 
kadar oluşturulan politikalarla gemi sa-
nayi hem proje kapasitesi olarak hem de 
fiili kapasite olarak 7-8 kat büyümüştür. 

2003 yılında 37 olan tersane sayısının 
2016 başında 77’ye ulaştığı bir Türkiye’yi 
konuşuyoruz. 290 milyon $ ihracattan 
2,6 milyar $ ihracat değerine ulaşmış, 
yıllık 1 milyon DWT bakım-onarım 
rakamının 21 milyon DWT’ye ulaştı-
ğı bir sektörden bahsediyoruz. İktidar 
olma sorumluluğunun vatandaşlarımız 
tarafından bize verildiği dönemden ön-
ceki 14 yılda yapılan toplam ihracat 1,7 
milyar dolar iken, bizim dönemimizdeki 
bir yıllık ihracat rakamı bile bu değerin 
üstündedir. Bizim dönemimizde yapılan 
toplam ihracat ise 17 milyar dolardır. 
Ancak, tüm bu başarılara rağmen sek-
törün hala büyük sorunları ve yapması 
gereken dönüşümler var aslında. Özel-
likle sermaye birikimimizi tamamlaya-
madık, finansman kaynaklarımızı geliş-
tiremedik. Sektörün birlikte üretme veya 
konsolide olma ya da ortak tedarik veya 
iş geliştirme, pazarlama gibi küresel ge-
rekleri tamamlayamadık. Türkiye gemi 
sanayinin küresel analizi ile söyleşiye kı-
saca not düşmek isterim;

Öncelikle sektörün güçlü yönleri;
- Kimyasal tanker, konteyner, açık 

deniz balıkçı gemisi, römorkör ve özel 
maksatlı gemiler gibi belli tip ve tonaj-
daki gemi inşasında, Avrupa ülkeleri 
özellikle ülkemiz tersanelerini tercih et-
mektedir.

- Pazara olan yakınlık, uygun coğrafi 
konuma sahip olunması önemli bir fak-
tördür.

- Tersanelerin, Tuzla ve Yalova bölge-
sinde toplu bulunması, yan sanayi ürün-
lerine ulaşma ve temin edicilere erişim 
açısından avantaj sağlamakta, donatım-
da her türlü teçhizata erişmeyi mümkün 
kılmaktadır.

- Yeterli sayı ve kapasitede yüzer ve 
kuru havuz bulunması, bakım-onarım 
hizmeti sunabilmesi,

- Devletin sağladığı destekler, teşvik-
ler ve oluşturulan sektör politikaları.

Bunların yanında sektörün zayıf 
yönleri;

- Sermaye yetersizliği ve finansman 

24. ve 26. Dönem AK Parti Kars Milletvekili
Ahmet Arslan

“Gelinen nokta çok 
önemli bir seviye olsa da 

potansiyelimiz göz önüne 
alındığında yeterli değildir. 

Burada da karşımıza 
çıkan sektörün ana gerçeği 

olan sermaye yetersizliği 
ve finansman temin 

sorunudur”

“En büyük görev devlete 
düşmektedir. Neden devlete 
düşmektedir, çünkü bugün 

gemi inşa sanayisinde 
gelişmiş ülkelerin hepsinde 
devletin çok büyük katkısı 

olmuştur”
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Röportaj

temini ile ilgili koşulları sağlayamamak,
- Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelik- 

nicelikte gemi makine ve teçhizatının 
ülkemizde üretilememesi,

- Yerli gemi inşa yan sanayi sektörü-
nün ürün çeşidi, belgeli üretim yetersiz-
liği ve

standardizasyonu çok özet olarak ak-
lıma geldikleri için paylaştım.

Gemi inşa sanayide hizmet veren 
firmalarımızın dile getirdiği sıkıntılar 
arasında finansman ve bürokrasi ilk 
sıralarda yer almakta. Masanın her iki 
tarafında da tecrübe sahibi olmuş biri 
olarak bu konudaki sıkıntıları nasıl 
aşabileceğimizi düşünmektesiniz? 

Gemi inşa sanayimizin en temel so-
runlarından bir tanesi finansman soru-
nudur. Ancak, bu sorun bugünün soru-
nu değildir. Devlet imkanları ile kurulan 
Pendik Tersanesi’ni bir tarafa koyarsak 
bugün Türk gemi inşa sanayini oluştu-
ran Tuzla Tersaneler Bölgesi’ndeki tersa-
neler ki, bunlar, Haliç’ten taşınarak gelen 
özel sektör tersaneleridir. İlave olarak, 
hükümetlerimiz döneminde ülkemize 
kazandırdığımız Yalova Tersaneler Böl-

gesi’ndeki tersanelerdir. Tuzla ve Yalova 
tersanelerinin oluşturduğu bu tablo yak-
laşık 35 yıllık süreçte Türk müteşebbis-
lerinin başarısına esas bir eserdir. İlave 
olarak Karadeniz, Marmara ve Akde-
niz tersanelerini de eklememiz gerekir. 
Diğer türlü ifade etmek gerekirse özel 
sektör tersaneciliğimiz sıfırdan buralara 
gelmiştir. Gelinen nokta çok önemli bir 
seviye olsa da potansiyelimiz göz önüne 
alındığında yeterli değildir. Burada da 
karşımıza çıkan sektörün ana gerçeği 
olan sermaye yetersizliği ve finansman 
temin sorunudur. Bunun aşılmasında 
da en büyük görev devlete düşmekte-
dir. Neden devlete düşmektedir, çünkü 
bugün gemi inşa sanayisinde gelişmiş 
ülkelerin hepsinde devletin çok büyük 
katkısı olmuştur. Gerek planlama, ser-
maye aktarma, altyapı desteği, gerekse 
teşvik ve diğer destekler veya hepsi bir-
likte. Sebebini şöyle özetleyebiliriz; gemi 
inşa sanayi bir ağır sanayi koludur. Ül-
kelerin gelişmişlik düzeyini doğrudan 
etkiler, bağlı sektör sayısının çokluğu 
sosyo-ekonomik olarak toplum yaşamı-
nı doğrudan etkiler. Bu etkinin en basit 
ölçüsünü vermemiz gerekirse; tersanede 
istihdam edilen bir işçi %100 yerli ola-
rak inşa edilen bir gemi için bağlısı diğer 
sektörlerde doğrudan altı kişinin istih-
dam edilmesini sağlar. Yani kısaca 1 ter-
sane işçisi, işsiz 6 kişiye kadar iş olanağı 
sağlar. Ancak, bugünün dünyasında ku-
rallar biraz faklı, küreselleşme süreciyle 
beraber artık devletler özellikle devlet 
yardımları boyutuyla eskisi kadar özgür 
değil, ama küresel boyutta yaşanan geliş-
meler gerekçe gösterilerek devletler yar-
dım ve destek boyutuyla değişik çözüm-

ler üretebilmektedir. Bizim dönemimiz 
itibarıyla çok farklı teşviklerin ve destek-
lerin olduğu bilinen bir husustur. KGF 
uygulaması, hazine katkı paylarının 
sıfırlanması, cirodan pay alınması, hur-
da teşviki, gemi yatırımlarının 5. Bölge 
kapsamına alınması gibi birçok düzenle-
meden bahsediyorum. Bunları bugünün 
hükümeti yaptı. Bunlar yeterli destekler 
olarak sektör tarafından kabul ediliyor 
mu sorusunun tabi ki cevabı hayır. An-
cak, kamu hafızasında sektörümüz pekte 
iç açıcı değildir ve geçmişin hatalarını 
yapmamak için sektör, finans ve destek 
taleplerinde yeni bir model oluşturmalı-
dır. Bir diğer sorun ise bürokrasi! Önce-
likle eski yıllara göre müteşebbislerimi-
zin olaya yaklaşımı ile bürokrasimizin 
olaya bakış açısının yakınlaştırdığını dü-
şünüyorum. Devlet tarafından bürokra-
siye bakışın değiştiği bir gerçektir. Nasıl 
derseniz; olaylara, sorunlara ve çözüm 
yollarına yönetimin bürokrat gibi değil 
de teknokrat gibi baktığını söyleyebili-
rim. Sonuç olarak; bizim hükümetimiz 
2023 yılına esas bir hedef ortaya koy-
du. Ekonomik büyüklük ve itibarlı ülke 
olma. Bugünde itibarlı ülkeyiz, ancak 
on büyük ekonomiye eşdeğer ülkelerin 
itibarı ile eşdeğer bir itibar hedefini ya-
kalamalıyız. İtibarlı ülke olma hedefimiz 
de, diğer ülkelerin kendi sanayileri ile 
kendi ihtiyaçlarını karşıladığı ürünlerde 
olduğu gibi biz de sanayimizi geliştirerek 
itibarlı ülke olacağız. Özetle kendi sana-
yimiz ile ihtiyaçlarımızı karşıladığımız-
da itibarlı ülke olacağız. Bu sanayinin 
merkezinde de gemi sanayi olduğunu 
düşünmekteyim.

“Devlet tarafından 
bürokrasiye bakışın 

değiştiği bir gerçektir. 
Olaylara, sorunlara ve 

çözüm yollarına yönetimin 
bürokrat gibi değil de 

teknokrat gibi baktığını 
söyleyebilirim”
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Bir önceki yazımızda deniz tica-
retindeki yatırımcıları yanlış 
yönlendiren bazı faktörlerden 

ve alışkanlıklardan bahsetmeye başla-
mıştık. Önceki yazımızı kısaca özet-
lemek gerekirse, beş ana faktöre de-
ğinmek istiyoruz. Bunlardan birincisi 
“kamçı etkisi” ve “kısa vade düşünme” 
hatasıydı. Mevcut piyasa bilgileri ile 
alınan yatırım kararlarının, büyük 
kitleler tarafından benimsenmesi ne-
deniyle, ileriye dönük beklentilerin 
gerçekleşmemesine neden olduğunu, 
örnek olarak belirli beklentilerle inşa 
edilen bir geminin teslim tarihinde 
beklenen piyasa şartlarını bulamama-
sını vermiştik. Bir diğer faktör “nok-
ta tahmini” arayışı (piyasanın dönüş 
noktalarının öngörülmesi) ve tahmin 
yeteneğine duyulan aşırı güvenden 
bahsetmiştik. Bazen kendi tahmin ye-
teneğimiz gibi görünen ve ardı ardına 
defalarca tekrarlayan “iyi” tahminlerin 
başarısını, sadece tahminci yeteneği 

olarak görmek aldatıcı olabilir. Deniz 
ticaret piyasalarının yükseliş dönem-
lerinde sürekli yukarı yönlü tahminle-
rin doğru çıkması hususi bir yeteneğin 
sonucu değildir. Yükseliş sürecinde 
ortaya çıkan koşullanma, piyasanın 
dönüş sürecinin ve krizlerinde tahmin 
edilebileceği yanılgısına düşürür ve bu 
yanılgının fark edilme anı düzeltici bir 
kararın alınabileceği evreyi genellikle 
geçmiş olur.

Bu yazımızda, komisyon hatasını ve 
ticari istihbaratın önemini inceleyece-
ğiz. Bu arada okurlarımız yazıların 
çeşitli bölümleri arasındaki ilişkileri 
zamanla görmeye başlamışlardır zan-
nediyorum. Zira beş ana başlıkta in-
celediğimiz faktörler bağımsız olarak 
etki ettikleri gibi bir diğerini tetikler 
mahiyette tümleşik sorunlarda ortaya 
çıkarıyorlar. Bu yazı serisinin sonun-
da, konu daha bütüncül bir şekilde gö-
rülebilecektir.

Texas A&M Üniversitesi, Deniz 
Ulaştırma Finansı ve Lojistik 

Bölümü Yardımcı Doçenti
Dr. Okan Duru

5 kritik yatırımcı hatası

Deniz ticaretinde 
değişmeyen 

2

Makale
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Komisyon hatası ve ticari istihbarat
25 Haziran 2009 tarihinde Finan-

cial Times’ın haberinde “komisyon 
hatası” gündeme geliyor ve İngiliz 
finansal hizmetleri düzenleme ku-
rumunun (Financial Services Aut-
hority–FSA, yeni adıyla Financial 
Conduct Authority-FCA) komisyon 
hatasını ortadan kaldırmak istediği 
belirtiliyordu. O dönem yürürlükteki 
mekanizma ile finansal danışmanlar 
yaptıkları tavsiyeler karşılığında, alım 
yapılan yatırım aracı meblağı üzerin-
den belirli bir komisyon alıyordu. Ör-
neğin A hissesinden alım yapılması 
tavsiye edilmiş ve 1 milyon USD’lik 
alım yapılmışsa, örneğin %1 komis-
yon (yani 10.000 USD) danışmana 
ödeniyordu. Bu yöntemin dezavantajı 
ise ortaya çıkan yanlış teşvik sistemiy-
di. Bazı danışmanlar piyasada bir dü-
şüş gerçekleşmesi ihtimalini göz ardı 
ederek, yüklü alım tavsiyeleri veriyor 
ve böylece alışık oldukları (piyasanın 

iyi döneminde) komisyonları almaya 
devam ediyorlardı. Hâlbuki piyasa kö-
tüye gitmiş, hisse fiyatları aniden düş-
müş ve yatırımcılar mağdur durumda 
kalmışlardı. Bazen kurumsal kararları-
nızı rasyonalize edecek bu tarz tavsiye 
mekanizmalarına ihtiyaç duyarsınız. 
Böylece sorumluluk transfer edilmiş 
olur. Yani ortada tek taraflı bir aldat-
macadan bahsetmek pek mümkün 
değil. İngiliz finansal düzenleme ku-
rumu bu mekanizmayı 2012 yılında 
yasaklayarak, danışmanlar ile yatırım-
cılar arasında uzun vadeli, sabit bir 
ücrete tabi anlaşmalar yapılmasını uy-
gulamaya koydu. Yani yatırımın belirli 
bir zamandaki değerinden bağımsız 
olarak, eşit taksitler halinde ödenen 
danışmanlık ücreti sistemi öngörüldü.

Yukarıdaki paragrafı okurken, de-
nizcilik sektöründe komisyonun nasıl 
bir rol oynadığı ve ne gibi yanlış teşvik 
mekanizmalarının oluşmuş olacağını 
hissetmeye başladınız sanırım. Zanne-

diyorum denizcilik sektörü dünyada 
en yoğun komisyon temelli çalışılan 
bir endüstri olsa gerek. Gemi alım-
satım, gemi kiralama ve hatta bazı fi-
nansal hizmetlerde dahi hep komisyon 
sistemi söz konusudur. “Teşvik” meka-
nizması açısından bunun manası şu-
dur: Verilen hizmet gemi fiyatlarının 
ve navlunların yüksek olduğu dönem-
de daha değerli (komisyon yüksek) 
ve tersi durumda daha az değerlidir. 
Doğrusu ben aksi olması gerektiğini 
düşünmüşümdür hep. Öyleyse, daha 
değerli olduğu dönemde (yüksek se-
zon) gerçekleşen işlemler daha karlı-
dır. Bu nedenle, işlemlerin o dönemde 
gerçekleştirilmesi ve ötelenmemesi 
yönünde bir teşvik duruyor önümüz-
de. Krediler yüksek sezonda (hem de 
faizlerde yüksek iken) alınırsa, gemi-
lerin siparişi yüksek sezonda verilirse 
ve gemiler yüksek sezonda kiralanırsa, 
bu işlemlerden komisyon bazlı getiri 
elde eden ya da bonus ödemeleri alan 

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.
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herkes için doğru zamandır. Nitekim 
yatırımcılar (armatörler) açısından 
süreç daima doğrulayıcı ve destekle-
yici yöndedir. Bankalar kredi vermeye 
daha meyillidir. Çevrenizdeki herkes 
yüksek getiriler ile adeta sarhoş ol-
muş gibidir. Kimseden olumsuz bir 
söz duymaz, aksine tebrik edilirsiniz. 
‘Sosyal’ açıdan da vicdanı rahatlatan 
bir dönemdir. Piyasaların kötü olduğu 
dönemlerde vicdanınızı rahatlatmak 
ve kendinizden emin olmak zordur. 
Olumsuz yorumları sık duyarsınız. 
Sosyal olarak yatırımı yönetmek zor-
dur.

Acaba komisyon temelli hizmet ve-
ren işletmeler için doğru olan zaman 
armatörler içinde doğru bir zaman 
mıdır? Bu soruya rahatlıkla ‘evet’ di-
yemiyoruz. Son yarım asırlık deniz 
ticaret sektörü verileri (ve hatta daha 
eski veriler) iki farklı doğru zamanı 
işaret ediyor. En azından navlunların 
görece yüksek olduğu dönemlerin, 
yatırım için pek de uygun bir zaman 
olduğunu söyleyemiyoruz. Zira gemi 
fiyatları birkaç yıl içinde yarı yarıya 
düşebilmekte, alınan kredilerin geri 
alan ödemeleri, gemi fiyatının üze-
rinde kalabilmektedir (Tekne/Borç 
Oranı Hull-to-Debt Ratio < 1). Gemi 
kredilerinde sık kullanılan minimum 

gemi fiyatı klozu (minimum value 
clause) açısından bir ihlal söz konusu 
olabilir ve sizden yeni teminatlar talep 
edilebilir. Bu meselenin gemi değerle-
me açısından incelemesini belki daha 
sonraki bir yazımızda yapabiliriz. So-
nuç olarak, komisyon mekanizmala-
rının dezavantajları dikkate alınmak 
zorundadır.

Bu husus önemli bir güven soru-
nunu da beraberinde getiriyor. Uzun 
yıllardır birlikte çalıştığınız ve güveni-
lirliğini ispat etmiş gemi brokerleriniz 
varsa, tabi ki durum sizin için kabul 
edilebilir. Ancak çoğu yatırımcının 
bu sorunu aşabilmesi için önünde iki 
seçenek bulunuyor. Birinci ve temel 
çözüm yatırımcıları kendi bilgi ve tec-
rübelerini artırmaları ve kendilerini 
psikolojik olarak bu sürece hazırlan-
malarıdır. Yani tavsiyeleri değerlendi-
rebilecek, objektif bir şekilde öz eleş-
tiri yapabilecek düzeyde teknik bilgi 
edinmeleridir. Burada komisyon sis-
teminden bağımsız, şirket içi uzman-
lar (in-house advisors) bir alternatif 
olabilir. Diğer bir çözüm ise sektör 
geleneklerinden farklı olarak, uzun 
vadeli anlaşmalarla bu hizmetleri satın 
almaları olabilir. Bu çözüm henüz pek 
olağan değil. İngiltere örneğindeki gibi 
bir üst kuruluşun düzenlemesi mevcut 

değil ve bu tür bir anlaşmanın 5-10 
sene gibi bir sürece yayılması gerekir. 
Böylece tarafların kazançları ve kayıp-
ları dengelenmiş, düzenli ve daha az 
riskli bir ödeme planına geçilmiş olur. 
İşlemlerin meblağı ile işlem ücretleri 
birbirinden bağımsız hale gelmiş olur. 
Henüz sektör bu tür radikal bir değişi-
me hazır değil sanırım.

Konunun ticari bilgi ve istihbarat 
elde etme açısından da ayrı bir önemi 
bulunuyor. Ticari istihbaratları (com-
petitive intelligence) geleneksel yol-
dan, sadece komisyon esası ile iş yapı-
lan aracılardan toplama yolunu tercih 
eden yatırımcıların, zaman zaman 
ama büyük boyutlarda hayal kırıklık-
ları yaşaması muhtemeldir. Ticari bil-
ginin değerli olabilmesinin en önemli 
şartı, bu bilginin sadece size ya da az 
sayıdaki piyasa oyuncusuna ait olması 
ve bununla asimetrik strateji geliştir-
me zemininin bulunmasıdır. Çoğun-
luğun ulaşabildiği (piyasa raporları 
gibi) bilgileri ticari istihbarat olarak 
tanımlayamıyoruz. Ancak bu rapor-
lardan belirli bilgilerin üretilmesi, bir 
asimetrik bilgi doğurabilir. Rakipleri-
nizin üretemediği bilgiyi üretiyor veya 
üreten profesyonellerden alabiliyorsa-
nız, bu bilgi sizin için değerli hale gelir. 
Bilgi asimetrisi dediğimiz bu hadiseye 
son yazımızda tekrar değineceğiz.

Yazının devamı gelecek sayıda ya-
yınlanacaktır.

Yazının ilk bölümü için bakınız: 
“Deniz Ticaretinde Değişmeyen Beş 
Kritik Yatırımcı Hatası (1)”

Gelecek sayıda:
(3) Kısa Vadeli Düşünme ve Düşün-

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

(4) Sosyal Hayat, Başarı Hikâyeleri 
ve Grup Düşünce Hatası (Bilgi asimet-
rik değil ise ticarette fark yaratmaz)
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Denizcilik sektöründe önemli bir 
bilgi birikimi ve tecrübeye sahip bir 
isim Cemalettin Şevli. İlk sorumuzda 
Şevli’nin sektörü nasıl değerlendirdiği 
ve hedeflerinin neler olduğu yönünde? 

Coğrafi konumunu fırsata 
dönüştüren Türkiye, denizcilikte daha 
etkin bir ülke konumuna gelmeyi he-
defliyor. 2015 yılı ihracat verilerine 
baktığımız zaman toplam ihracatın 
yük miktarı olarak %90’ının, ekonomik 
değer olarak %57’sinin denizyoluyla 
yapıldığını görmekteyiz. Bu bakımdan 
denizcilik sektörünü geliştirmek, milli 
filomuzun dış ticaret taşımalarındaki 
payını arttırmak, öncelikli hedeflerimiz 
arasında yer alıyor. Bu amaçla Türk sa-
hipli veya bayraklı filomuzun yenilen-
mesi, liman tesislerimizin modern bir 
yapıya kavuşturulması önceliklerimiz-
dendir.  2008 yılında patlak veren küre-
sel ekonomik kriz deniz taşımacılığını 
da olumsuz yönde etkilediği hepimizce 
bilinen bir gerçektir. Bu dönemde gerek 
müsteşarlık gerekse bakanlık olarak 
denizcilik sektöründe faaliyet gös-
teren paydaşlar ile bu zararı en aza in-
dirmeye yönelik gerekli çalışmalarda 
bulunulmuştur. Bu noktada en önemli 
yükü, sorumluluğu paydaşlarımızın 
sırtladığını düşünüyorum.  

Öncelikli hedeflerimizi kısaca 
sıralarsak; ticaret filosunun tonaj 
bazında ilk 10 ülke arasında yer alması, 
yaş ortalamamızın AB filosunun yaş 
ortalamasının da altına çekilmesi, ül-
kemiz limanlarının bir yönetim mod-
eline kavuşturularak, daha fazla yükün 
elleçlendiği, daha fazla ve büyük tonajlı 

gemilerinin limanlarımızı kullandığı ve 
operasyon sürelerinin kısaldığı transit 
ülke limanları konumunda bir modelin 
kurulmasına öncülük etmektir. 

Koster filomuzun yenilen-
mesi kapsamında hangi adımları 
atıyorsunuz?

Ülkemizin deniz ticaret filosunun 
güçlendirilmesi ve deniz ticaretinin 
artırılmasına yönelik olarak başlatılan 
koster filosu yenileme projesi, yüksek ye-
rli katma değerli olmasının yanında, cari 
açığı azaltmada etkinlik sağlayacaktır. 
Hurda bedeli ve teşvik miktarının yüzde 
10-15’lik proje yatırımına yönlendirilm-
esi, yüzde 10-15 öz sermaye ve gemi 
ipoteği karşılığında, yüzde 70 banka 
kredisiyle koster filomuzu yenileye-
bilecek bir model oluşturulmuştur. 
Modelle ilgili denizcilik ile ilgili kurum 
ve kuruluşların görüşlerini de alıyoruz. 
Yasal ve idari düzenleme nihayetle-
nir nihayetlenmez filomuzu yenileme 
imkânına kavuşacağız. Yaş ortalaması 
30’a yaklaşan koster filomuzun yenilen-
mesi ülkemiz açısından son derece 
önem taşımaktadır. Önümüzdeki birkaç 
yıl içinde 100’e yakın geminin yenilen-
mesi beklenmektedir. Bu sayede; çevreye 
duyarlı, ekonomik ve en verimli şartlarda 
çalışacak gemiler ile Türk koster filo-
sunun deniz yük taşımacılığında Ak-
deniz Havzasında birinci olması he-
deflenmektedir. Bizde Deniz Ticareti 
Genel Müdürlüğü olarak sürdürülebilir 
denizcilik politikaları geliştirerek ülke 
denizciliğine katkı sağlamak istiyoruz.

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti 
Genel Müdür Vekili 

Cemalettin Şevli

Röportaj

“Coğrafi konumunu fırsata 
dönüştüren Türkiye, 

denizcilikte daha etkin bir 
ülke konumuna gelmeyi 
hedefliyor… Bu amaçla 

Türk sahipli veya bayraklı 
filomuzun yenilenmesi, 

liman tesislerimizin modern 
bir yapıya kavuşturulması 

önceliklerimizdendir” diyen 
Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı Deniz 
Ticareti Genel Müdürü 

Vekili Cemalettin Şevli, deniz 
taşımacılığının olumsuz seyir 

izlediği 2008’den bu yana 
en önemli yükün sektörde 

faaliyet gösteren kesime ait 
olduğunu dile getiriyor.

Hedef; sürdürülebilir denizcilik
politikaları geliştirmek
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Röportaj

Denizcilik sektörü ve Türk Loydu 
açısından sektöre yönelik genel bir de-
ğerlendirme yapar mısınız?

2008 yılından bu yana denizcilik sek-
töründe süregelen bir kriz ortamı var. Al-
tın çağ denebilecek bir dönemden sonra 
başlayan bu kriz,  sektörü oldukça olum-
suz yönde etkiledi.  Sürecin uzaması kriz-
lere karşı aslında oldukça dirençli olan 
Türk denizcilik camiasını da ciddi an-
lamda zorluyor. Kriz ortamından en çok 
etkilenen koster armatörlerimizin milli 
klası pozisyonunda olan bir klas kuru-
luşu olarak biz de denizcilikteki krizden 
etkilendik ama bizden beklenen hedefle-
re erişmek için yılmadan, çok yüksek bir 
eforla çalışmaya devam ediyoruz. 

Türk Loydu’nun IACS üyeliği ve “Av-
rupa Birliği’nden tanınır kuruluş olma” 
süreçleri hakkında bilgi verir misiniz? 

Bu soruyu yanıtlarken biraz detaya 
girmek gerektiğini düşünüyorum. “IACS 
üyeliği” ve “Avrupa Birliği’nden tanınır 
kuruluş olma” yolundaki çalışmalarımı-
za son dönemde hem hız verdik hem de 
denetimlerde karşımıza çıkan vakıf sene-
dinden kaynaklı sıkıntıların giderilmesi, 
merkez ofis kavramının oluşturulması 
gibi yapısal gerekliliklere yönelik somut 
adımlar attık. Üyelik ve tanınırlık ile ilgili 
fiziki engelleri aşmak için bunlar zorunlu 
adımlar. Bu denetimlerin sonunda en ge-
niş kapsamda yetki alabilmek için, farklı 
gemi tiplerine yönelik denetimler gerçek-

leştirmeye çalışıyoruz. Uzun zamandır 
IACS kurallarını birebir uygulayan bir klas 
kuruluşu olarak, Türk Armatörleri’nin 
bize daha yüksek seviyede destek vermesi 
halinde hedeflerimizi gerçekleştireme-
memiz için hiç bir neden yok. Kaldı ki 
IACS üyelik sürecinde gerçek anlamda 
denetimler geçiren, IACS ile tutarlı bi-
çimde ilişkilerini sürdüren ve en önemlisi 
IACS nezdinde eforu karşılık bulan tek 
klas kuruluşuyuz. Türk Loydu’nun hak 
ettiği noktalara taşınabilmesi amacıyla; 
Türk Loydu’nun sahip olduğu bayrak yet-
kilerinin, klasında bulunan gemi sayı ve 
tonajının artması için devletimizin, sek-
törümüzün, sivil toplum örgütlerimizin 
desteği çok önemli.  Bu talebimiz aslın-
da karşılıksız da değil. Bilginin en büyük 
güç olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Türk 
Loydu bugün gerek uluslararası toplan-
tılara katılarak, gerek denizciliğimizi et-
kileyecek önemli kurallar için çalışmalar 
yaparak sadece klas faaliyetleri için değil 
Türk denizciliğinin geneli için çalışıyor. 
Bu nedenle bizden talep edilen her çalış-
mada var olan maksimum bilgiyi sektöre 
taşımak gibi kuruluşumuzdan gelen bir 
misyonu en önemli görevimiz olarak sür-
dürüyoruz, daha fazlasını da yapabilmek 
istiyoruz. Denizci ülke olmanın yolunun 
devlet, sektör, klas gücünün ortaklaşma-
sından geldiğinin farkındayız. Türkiye’nin 
en büyük askeri gemisinin kontrolünü ya-
pan  bir klas kuruluşu olarak da bu güveni 
veriyor olduğumuzu  düşünüyoruz. 

Koster yenileme projesi için görüşle-
riniz nelerdir?

2000’li yılların başında Denizcilik 
Müsteşarlığı, DTO ve Türk Loydu ile 
başlatılan bu proje için o dönemde Türk 
Loydu’nun da ev sahipliğini yaptığı pek 
çok toplantı gerçekleştirildi. Hatta dev-
letimiz yetkilileri ile birlikte “dönemin 
koster armatörleri derneği” ve Türk Loy-
du Yönetim Kurulu Başkanlarının iştirak 
ettiği uluslararası ziyaretler yapıldı. Şim-
diye kadar yapılan mevzuat, kredi bulma 
çalışmaları yenileme projesinin hayata 
geçmesini mümkün kılmamış olsa da 
bugün daha umutlu olmak için nedenler 
var. Son dönemde sektör paydaşları bir 
araya gelerek konuya ilişkin çok değerli 
ve önemli çalışmalar yaptılar. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız,  
konuyu gerçek ihtiyaca yanıt verecek bi-
çimde ele alıyor ve hem sekör ile hem de 
diğer bakanlıklar ile detaylı olarak görü-
şüyor. Bu noktada biz, denizcilik sektörü-
nün; idaresiyle, sektörüyle, klasıyla  ortak  
hedefe odaklandığı  tüm bu çalışmaların 
meyvelerini göreceğimizi düşünüyoruz.

 
Türk Loydu’nun  klas kuruluşu  rolü 

dışındaki faaliyetleri nelerdir?
Türkiye’de  ve yakın coğrafyamızda  

ciddi altyapı ve yatırımlar mevcut.  Ay-
rıca bölgemizde  yeni kuralların  ve stan-
dartların uygulamaları hayata geçiyor. 
Pek çok faaliyet yürütüyoruz ama sektöre 
bakış açısı yaratması yönünden örnekler 
vermek gerekirse;  3. köprünün kontrol 
faaliyetini gerçekleştiriyoruz, Türkiye’nin 
en önemli endüstriyel tesislerinde yakla-
şık 30 lokasyonda aylarca süren risk ana-
lizi çalışmaları sürdürüyoruz, Türkiye’nin 
ilk yerli rüzgar türbininin sertifikasyon 
sürecini tamamlamak üzereyiz, enerji te-
sisi kurulumları için çok büyük projelerde 
çalışıyoruz. Bu yıl ayrıca  AB projeleri de 
dahil olmak üzere 5 adet proje başvurusu 
yaptık, yapmaya devam ediyoruz ve he-
yecanla bu çalışmaların hayata geçmesini 
bekliyoruz . Eğitim konusunda ise yepye-
ni bir vizyonla  çalışıyoruz. Hem denizci-
lik hem de endüstri için gerçek anlamda 
bir akademi olma hedefimiz var. Özet-
le, hedefimiz Türk Loydu’nun faaliyet 
alanlarının genişlemesi  ve elbette Türk 
Loydu’nun tüm sektörün gurur duyduğu 
bir kuruluş olarak daha da ileri seviyelere 
taşınması.

Güçlü devlet, güçlü 
sektör, güçlü klas

2008 yılında denizcilik sektörünü 
vuran krizin denizcilik camiasını 

ciddi anlamda zorladığına 
değinen Türk Loydu Yönetim 

Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, 
“Kriz ortamından en çok 

etkilenen Koster armatörlerimizin 
milli klası pozisyonunda olan 

bir klas kuruluşu olarak biz de 
denizcilikteki krizden etkilendik 
ama bizden beklenen hedeflere 

erişmek için yılmadan, çok 
yüksek bir eforla çalışmaya 

devam ediyoruz” diyor.Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı
Cem Melikoğlu
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Gündem

Normalleşme 
beklentisi 

hepimizin ortak 
dileği

Jet krizi!
Peki, şimdi ne olacak. Deniz/ne-

hir ticaretinin kalbi Azak Denizi’nde 
durum ne? Konuyu anlamak için 
biraz geçmişe bakalım. Rusya ve 
Türkiye’nin deniz/nehir limanları ti-
caretinin başlangıcı 1990’lı senelere 
dayanmaktadır. Sovyet döneminde 
açık deniz limanı olarak kullanılma-
yan bu limanlar Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasıyla elde kalan Novorossisk 
ve Tuapse limanlarına destek olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. Düşük su 
çekimi nedeniyle de nehir gemileri 
deniz/nehir gemi tipine dönüştürü-
lüp ticari faaliyetlere başlamıştır.

1990’lı yıllarda ağırlıklı olarak 
hurda, metal, kömür ticaretinde kul-
lanılan limanlar daha sonraları özel-
likle ulaşım kolaylığı nedeniyle tahıl 
yüklerini de elleçlemeye başlamıştır. 
Özellikle Rus ve Kazak buğdayının fi-
yat/kalite oranının iyi olması, taşıma-
nın Türkiye’nin altyapı kaynaklarına 
uygun olan 3000-5000 DWT gemi-
lerle yapılıyor olması Rusya-Türkiye 
tahıl ticaretinin her yıl büyüyen bir 
ivmeyle bugünlere gelmesini tetik-
ledi. Ayrıca Türkiye, un ve makarna 

Her gün moral bozucu bilgilerin 
bombardımanı altında yaşadığımız bol kriz 

soslu şu günlerde hayatımıza bir de Rusya 
ile siyasi kriz eklendi. Endişeli beyinlerimiz 

bir kıymıkla daha tanıştı.
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sektörünün 2000’li yıllardan sonra ihra-
catının katlanarak artması paralelinde 
kaliteli buğday ihtiyacını da arttırdı.

 Peki, bu yıl ne oldu? 
Dünya ticaretinin itici motoru bugü-

ne kadar Çin Halk Cumhuriyeti oldu. 
2015 yılında Çin’de sermaye çıkışı de-
vasa boyutlara ulaşmıştır. Sadece 2015 
üçüncü çeyrekte yaklaşık 500 milyar 
dolar sermaye çıkışı yaşandı. Sermaye 
çıkışı en azından önümüzdeki sene de 
devam edecek gibi duruyor. Sermaye-
nin azaldığı yerde ticaretin yavaşlaması 
da pek tabidir. Bu yavaşlamanın etkileri 
doğal olarak Azak Denizi’nde özellikle 
kömür ve metal ticaretinde de görüldü. 

Buğday ticareti ne durumda?
Buğday konusunu da bu anlamda 

biraz irdelemek istiyorum. Buğday son 
dönemlerde Azak’ta navlunu belirleyen 
ana etmen olduğunu düşünüyorum. 
11 Haziran 2014 tarihinde KOSDER’in 
düzenlemiş olduğu “Türk Koster Filo-
sunun Dünü, Bugünü, Geleceği, Fır-
satlar ve Tehditler” adlı sempozyumda 
verdiğim ve gerçekleştiğini gördüğümüz 
rakamlara bakarsak Azak-Marmara ara-
sında yapılan ticarette 30-34 USD bandı-
nı görüyoruz.

2015 yılında gerçekleşen rakamlara 
dönersek hasadın sonlandığı nakliyele-
rin başladığı 1 Temmuz’dan günümüze 
Azak-Marmara navlunlarının 20 USD 
ile sezon ortası 28 USD’ye yükseldiğini 

ve daha sonra tekrar 20 USD’ye geldiğini 
söyleyebiliriz. Piyasanın başlangıç raka-
mına geri dönmesi çok ilginç ve ilk kez 
karşılaşılan bir husustu. Özellikle buz 
kampanyası ilan edilmesi rağmen fiyat-
ların artmamasını da not ettik. 2015 ile 
2014 arasında neden böyle bir fark oluş-
tu? Bunu sadece dünya ticaretindeki ge-
nel düşüşü ile açıklamak çok doğru de-
ğil. Konuyu anlamak için biraz buğday 
ticaretine bakalım; 2014’te Rusya toplam 
22.8 milyon ton ihracat ile dünya üçün-
cüsü, 2015’te 23.5 milyon tonla dünya 
ikincisi olmuştur. 2014/2015 sezonunda 
Türkiye 4.1 milyon ton buğday satın aldı. 
İthalatın %74’ü Rusya’dan gerçekleşti. Bu 
rakamla Rusya’dan en çok buğday ithal 
eden ülke oldu. Bu konuda genelde Mı-
sır ve Türkiye ilk iki sırada yer alıyor. 1 
Temmuz itibari ile başlayan sezonda Ka-
sım ayına kadar 1.7 milyon ton gibi dü-
şük bir ithalat rakamı gerçekleşti ki aynı 
dönemde Rus ihracatı da geçen yıla göre 
%23 düşük seyretmiştir.

Bu düşüşün sebeplerini şöyle sırala-
yabiliriz;

1-Düşük dolar/ruble paritesi nede-
niyle yüksek ihracat öngören Rus hükü-
metinin iç piyasadaki fiyatları ve rezerv 
stoklarını muhafaza etmek adına koydu-
ğu 35 euro/ton’luk ihraç vergisi.

2-Türkiye’nin nispeten düşük miktar-
larda alımı.

Ne oldu da 2015/2016 sezonuna 
Türkiye düşük alımla başladı biraz bu 

MCE Kargo Filo Müdürü Kaptan Adnan Keven
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konuya bakalım. Türkiye’de ortalama 
19 milyon ton üretimle aslında kendi 
kendine yeten bir ülke. Ancak şunu da 
belirtelim ki üretilen buğday miktarı 
yüksek olan sezonlarda genelde kali-
te sorunları çıkıyor. Un ve makarna 
üretiminde kullanılan yüksek kalite 
buğday için paçal dediğimiz işlem ya-
pılıyor yani iç hasatla toplanan vasat 
kalitedeki buğday ile ithal edilen yük-
sek kalite buğday karıştırılıyor. Dolayı-
sıyla yüksek kalite buğday için genelde 
ithalat yapılıyor. Türkiye Kazakistan ile 
beraber un ihracatında ortalama 2,3 
milyon ton ile dünya şampiyonluğuna 
oynuyor. Makarna ihracatında ise 735 
bin ton ile İtalya’dan sonra dünya ikin-
cisi konumunda. Bu kaliteli buğdayın 
ithalatı ancak ithalat rejimindeki ka-
nunlar altında olabiliyor. İhracatçılar 
100 USD/ton vergi ödeyerek buğday 
ithalat kotası alabiliyorlar aksi takdirde 
%130 vergi ödenmesi gerekiyor ki bu 
da mantıklı değil. 

Irak ve Suriye sınırındaki bütün lo-
jistik problemlere rağmen uncular bir 
önceki yılki pazar paylarını korudular. 
Endonezya ve Filipinler’de kaybettik-
leri pazar paylarını Sudan, Angola ve 
Yemen ile telafi ettiler. Makarnacılar 
ise ek bir tebligatla -sadece Afrika pa-
zarında kullanılmak üzere-makarnalık 
buğdaya %30 düşük kalite buğday ekle-
me hakkını alıp çok rekabetçi fiyatlarla 
bu pazara girdiler. Bu sene pazarda çok 
aktif olan TMO Eylül ile Kasım ayları 
ortasında yaklaşık 500 bin ton buğdayı 
161 USD/ton gibi çok rekabetçi fiyatla 
satışa sundu ve ithalatçılar bu satışın 
devam edebileceği ümidiyle ithalatı 
durdurdular.

Yukarıdaki konuları dikkate alarak 
neden bu sene Azak’ta navlun oluş-
madığını anlayabiliriz. Kanaatimce bu 
nedenler;

1.Ton başı 35 Euro’luk vergi
2.Türkiye’de seçim nedeniyle kur 

dalgalanmaları
3.Sonbahardaki TMO’nun düşük fi-

yat iç piyasa satışları
4.Kaliteli buğdaya ihtiyacın nispe-

ten azalması

Önümüzdeki yıllarda ne olabilir? 
Tabi ki jetten sonra…

Tüccarlar açısından Rus tarafı buğ-
day ihracatında bir sorun olmayacağı-
nı söylüyor. Rus Tahıl Birliği Başkanı 
Arkady Zlochevsky, bu seneki Türkiye 
tarafındaki düşük alım miktarının si-
yasi kaynaklı olmayıp tamamen ticari 
nedenlerden olduğunu belirtti. Türk 
tarafında ise Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanımız bu sene buğday alımı 
olmayacağını belirtti. Ancak bu satırla-
rı yazdığım anda dahi halen Azak’tan 
Türkiye’ye buğday çıkışının olduğunu 
görebiliyorum.

Türkiye kaliteli buğdaya ihtiyaç 
duyarsa

Türkiye kaliteli buğdaya ihtiyaç du-
yarsa bunu Rusya dışında nereden ala-
bilir? Ukrayna hükümeti çok hevesli 
bir şekilde pazara girmek için gönüllü 
oldu ve hükümet bizzat satışlara garan-
tör olmak istedi. Ancak buğday kalitesi 
ile ilgili sorunların halen devam ettiği 
bir gerçek. Bulgaristan ve Romanya’da 
ise kalite problemlerinin yanı sıra ku-
raklık da ayrı bir sorun. Fransa’da ise 
fiyatlar maalesef Rusya’ya oranla çok 
yüksek. Son dönemlerde dile getirilen 
Baltık buğdayında fiyatlar rekabet-
çi değil 196 USD/ton fob Klapedia’ya 
karşılık 194 USD/ton cif Rus buğdayı. 
İkinci bir konu 30 binlik lotlarla it-
hal edeceğiniz Baltık buğdayına karşı 
3-5.000 DWT’lik koster gemileriyle 
ticarete alışmış teknik ve mali şartları 
buna göre oluşmuş Türk-Rus hattı… 
3 bin tonluk lot ile 30 bin tonluk lotu 
elleçleme arasında ekstra altyapı ve ara 
ulaşım masrafları doğurması nedeniy-
le maliyetler açısından fark vardır ve 
buğday ithalatını yapan un tüccarları 
için düşük fiyat ihracat ayağında re-
kabetçi fiyat tutturabilmek için hayati 

öneme sahiptir. Bu nedenlerden dolayı 
her iki ülkenin sanayicilerinin bu siyasi 
krizde taraf olmak yerine en iyi bildik-
leri konu olan ticarete devam etmeleri 
daha mantıklı görünüyor. Çünkü bu si-
yasi kriz Krasnodar-İstanbul hattından 
çok Moskova-Ankara hattı ile çözüle-
bilecek bir konu.

“Kraldan çok kralcı” memurlar işi 
abartıyor

Biraz da konuya gemi operasyon-
ları açısından bakarsak, Azak’ta biraz 
da Moskova baskısıyla özellikle göç-
men bürosu memurlarının geçmişe 
göre daha sert (Türk personele yüz 
kontrolü ve parmak izi alımı, ajan mu-
amelesi yapılması gibi) uygulamaların 
olduğunu ve bazı “kraldan çok kralcı” 
memurların işi abarttığını görüyoruz. 
PSC konusunda ise bu konuda ünü 
neredeyse tüm havzaya yayılan Novo-
rossisk liman otoriteleri epeyce agresif 
tutum sergileyip Türk gemilerinin ba-
şına bela olma katsayısını ziyadesiyle 
arttırdı. Azak’ta PSC ile ilgili negatif 
uygulamalar pek rapor edilmediğini 
söyleyebilirim, Türk tarafında ise mü-
tekabiliyet esasları çerçevesinde Rus 
personele kısmi zorluk yaşatıldığı du-
yumlarını alıyoruz. PSC konusunda 
da daha önceleri SOLAS kuralları ve 
IMO direktifleri kapsamında Sovyet 
Dönemi inşa edilmiş düşük kondis-
yonlu ve kötü durumda balast tankla-
rına haiz gemiler mercek altına alın-
maya ve tutuklanmaya devam ediyor. 
Kerch Boğazı’nda, Ukrayna çıkışlı yük 
gemilerine ekstra kontrol ve Türk bo-
ğazlarında Rus gemilerinin güvenlik 
gerekçeleriyle bekletildiği iddiası her 
iki tarafın şikayetlerini oluşturuyor. Bu 
uygulamaların zamanla normale döne-
ceği genel kanı. Biz kosterciler için ise 
normalleşme beklentisi hepimizin or-
tak dileğidir diye düşünüyorum.

Güzel günler bizlerin olsun. 

Gündem





www.kosder.net/tr/40

Söyleşi

Klasik memur
olmayacak,

sektörü yormayacağız

Sektörü yakinen tanıyan ve yakın 
geçmişte de mevcut görevi üstlenmiş 
biri olarak Türk gemi inşa sanayini 
nerede görmeyi arzuladığınızı ve bu 
doğrultuda nasıl bir çalışma yürütece-
ğinizi öğrenebilir miyiz? 

Sektörün kamu tarafında bundan 
önce üstlendiğim genel müdürlük gö-
revini daha önceden olduğu gibi yine 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanı Sayın Binali Yıldırım beyin takdiri 
ile üstlenmiş olduk. Samimi bir gözlemi 
paylaşmak isterim, Bakanımız bilindiği 
üzere Türkiye genelinde örnek alınan 
ve takdir gören önemli bir şahsiyet ve 
de benim ondan öğrendiğim çok şey 
var. Kamu görevlisi olarak bir toplantıda 
bize şunu söylemişti; “yaptığınız iş insan 
odaklı olmalı ve sizce en mükemmel işi 
yapmış olsanız bile, bu iş insanı mutsuz 
ediyor ise o işten vazgeçiniz” Bu dönem 
en azından bürokrat anlayışıyla hizmet 
etmeyeceğimi samimiyetle derginizde 
paylaşmak isterim. Mühendisim, teknik 
kişiyim, iş yaratmalıyım, iş geliştirmeli-
yim, sorun çözmeliyim, yöneticiyim bi-
naenaleyh ben bu dönem teknokratım! 
Diğer taraftan, teknokrat bakış açısı ile 

“ Klasik memur rolü üstlenmeyeceğiz, 
sektöre iş yaratabilen, sektörün diğer 

ülke üreticileriyle olan rekabetinde devlet 
olarak her türlü katkı sağlayacağız” diyen 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel 
Müdürü Hızırreis Deniz, üstüne basa basa 
sektörü yormayacaklarını ve ev sahibi rolü 

üstleneceklerini ifade ediyor. 
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söylemeliyim ki; siyasi iradenin oluş-
turduğu temel politikalar çerçevesinde; 
sektörün gelişimine, dönüşümüne ve 
hatta yeni iş alan ve olanakları yarata-
rak küresel pazardan pay alacak oyuncu 
olmamız gerektiği hedefini kararlılıkla 
ortaya koymalıyız.

Bu hedef doğrultusunda resme bak-
tığımızda;

• Gemi inşa ve bakım onarım sektö-
rünün ekonomik büyüklüğü belli, itha-
lat ihracat ve yurt içi hasılası olarak yıllık 
yaklaşık 3 milyar  $,

• Ülkemiz coğrafyasının stratejik üs-
tünlüğü var,

• Dünya ticaretinde deniz ticaretinin 
ekonomik payı yaklaşık %60,

• Ülkemizin dünya deniz ticaretinde-

ki payı ise yaklaşık %1
Dolayısıyla temel hedefimiz, bu pas-

tadaki ülkemizin payını hayal olmayan 
gerçekçi bir orana taşımak olmalıdır 
diye düşünüyorum. Bunun için gerekli 
altyapımız, insan kaynağımız ve bilgi bi-
rikimimiz var. Sektör, 2008 yılı itibarıyla 
finansal küresel krizi canlı olarak yaşa-
dığı için çok net biliniyor ki; küresel bo-
yutu da ağır olan ciddi bir kriz yaşandı, 
ancak sektör kendi dinamikleri içinde 
farklı bir ihtisaslaşmayla bakım-onarım 
potansiyelini keşfetti ve bu yönde dönü-
şüm altyapısını büyük ölçüde tamamla-
dı. Sektör burada çıkışı, arz talep dengesi 
içerisinde dönüşümü yaparak sağladı.

Tesis alanları bakımından baktığı-
mızda ise; hazineye ait bu alanlar üze-
rinde mevzuat düzenlemesine esas mül-
kiyetlik durumları, bunun üzerinden 
çok yüksek değerde devlete ödenen ha-
zine payı konusudur. Ulaştırma Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanımız  Binali 
Yıldırım’ın talimatları ile sektörün arzu 
ettiği ve sorunu çözecek şekilde hazine 
payı ödemesi kaldırılmış ve cirodan bin-
de bir katkı payı ödemesi getirilerek yeni 
bir kanuni düzenleme yapılmıştır (Bu 
konuda yapılan düzenlemenin sektör 
adına ne ifade ettiğinin ölçüsü; o dönem 
itibarıyla sektörün gazetelere verdiği te-
şekkür ilanlarıdır). Diğer bir konu ise 
sektörün iş yapma potansiyeli varken, 
verimlilik ve sürdürülebilirlik nitelikle-
rinin yetersizliği; şöyle ki yaptığımız işin 
ekonomide oluşturduğu değer kilo başı-
na 5-6 $ ise rekabet edilebilir ve sürdü-
rülebilir olamazsınız. Yeni tasarım, bilgi 
birikimi ve spesifik ürünler bazında, 
birim ağırlık başına sağlayacağınız gir-
dinin artırılması ile sektörün arzu edilen 

verimlilik odaklı ekonomik değeri oluş-
turacağı ve rekabet gücü sağlayabileceği 
konusunda da sanıyorum herkes hem fi-
kir. Sektör açısından şunu da ifade etmek 
isterim; yukarıda izah ettiğim şekliyle 
klasik memur olarak bir rol üstlenme-
yeceğiz, sektöre iş yaratabilen, sektörün 
diğer ülke üreticileriyle olan rekabetinde 
devlet olarak her türlü katkı sağlayaca-
ğız. Bürokrasi ile sektörü yormayacağız, 
sorunları ve sorunların çözümü için ev 
sahibi olarak rol alıp ilgili kurumlarda 
sorunu takip edip, çözeceğiz. Ülkemizin, 
denizcilik dâhil genel ekonomik hedef-
lerinin simgeleştiği “2023 hedefleri” al-
tında, özellikle 500 milyar dolar ihracat 
hedefi, denizcilik açısından önemli bir 
hedeftir. Burada, üretim tarafını temsil 
eden emek-sermaye yoğun gemi inşa sa-
nayi ile hizmet tarafını temsil eden deniz 
taşımacılığı başta olmak üzere deniz-
ciliğin tüm alt bileşenleri ile bu hedefe 
odaklanmalı ve gereğini yapmalıyız. Ge-
reği dediğimiz olgu ise üretmektir. Bilgi 
üretmeliyiz, değer üretmeliyiz, millilik 
oranı yüksek gemi üretmeliyiz, daha iyi 
hizmet üretmeliyiz. Bunun için de tut-
kuyla ve sabırla çalışmalıyız. Ulu önder 
Atatürk’ün dediği gibi “Türk Milleti ça-
lışkandır, Türk Milleti zekidir. Çünkü 
Türk Milleti milli birlik ve beraberlikle 
güçlükleri yenmesini bilmiştir” Şiarımız 
bu olmalıdır.

Geride bıraktığımız yıl TOBB bün-
yesinde gerçekleştirilen sektör meclisi 
toplantısında denizcilik meclisinin 
dile getirdiği sorunlardan bazıları 
şunlardı; 

• Tersanelerde gemi inşayı teşvik 
edecek finansman modelinin olmaması,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü
Hızırreis Deniz
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• Açık deniz platformları yapım ve 
işletme taleplerinin karşılanmasında 
gerekli üretim altyapısının oluşumun-
da geç kalınması, 

• Ulusal ve bölgesel ölçekte 
mekânsal strateji planlarının tamam-
lanmaması, 

Söz konusu sorunlar hakkındaki 
değerli görüşlerinizi kısaca alabilir 
miyiz?

Hepimizin bildiği gibi özellikle 2008 
küresel finans krizi sonrası devlet des-
teklerine yönelik özetle; teşvik altyapısı 
ile düzenlenen koster filosunun yeni-
lenmesine yönelik hurda teşviki, ihraç 
amaçlı gemiler için Kredi Garanti Fonu 
uygulamaları, Türk Eximbank kredileri, 
gemi tasarım teşviki, Hazine arazilerin-
de katılım payının sıfırlanması ve ciro 
uygulaması, gemi inşa yatırımlarının 5. 
Bölge kapsamına alınması, KOSGEB uy-
gulamaları, devlet projeleri ve yardımla-
rı ile birlikte, sektörün geçmiş deneyimi 
de göz önüne alındığında, gemi sanayi 
sektörümüz 2015’e kadar olan süreci 
bakım-onarım ağırlıklı bir dönüşüm ile 
başarıyla yönetmiş ve gelişimini sürekli 
büyüyerek geleceğe taşıyacak altyapıyı 
oluşturmuştur.

GİSBİR Başkanı Murat Kıran’ın sek-
törün çıkışı olarak gördüğü açık deniz 
platform inşa işi, ülkemizin LNG gemi-
si ihtiyacı, net katma değeri yüksek yat 
imalatı ve hatta yolcu gemisi gibi yeni 
ürün gamları dâhil, sektörün bu alan-
larda da var olup, rekabet edebileceğine 
inanıyoruz. Burada belki dile getirme-
miz önemli husus ise; sektörün ortak iş 
yapma ve ortak tedarik alt yapısını oluş-
turma gerek şartı ile yabancı oyuncularla 
birlikte üretim yapabilme adına konsoli-
dasyon başarısına ulaşması gerekir.

Sektörün bugününe baktığımızda; 
her tersane için küresel anlamda ciddi 

sipariş imkânı var, ancak tersanelerimi-
zin sipariş odaklı finans veya teminat 
sorunu var. Bunları çözmenin yolları ol-
duğunu düşünüyorum. Bakanlık olarak 
bu alanda her türlü katkıyı sağlayacağız. 
Yeni siparişlerde, diğer ülke tersaneleri 
ile rekabette Bakanlık olarak referans 
mektubu dâhil her türlü desteği verebi-
leceğimizi, bu konuda engel bulunmadı-
ğını ifade etmek isterim.

Şöyle yakın geçmişe baktığımızda ise 
2003 yılında tersanelerimizde 13.500 ça-
lışan ve 290 milyon dolar ihracat. 2015 
yılı itibarıyla ise 30.000 çalışan ve 1 mil-
yar doların üzerinde ihracat. Bakanlığı-
mızın düzenleme ve destekleri yanında, 
sektörün 2008 den bu güne kadar yak-
laşık 500 milyon dolar yatırım yaparak 
küresel anlamda rekabet ettiği yeni inşa 
gemi alanına ilave olarak bakım onarım 
kabiliyeti. Bakım onarımın oluşturdu-
ğu büyüklük ise 2003 yılında 5 milyon 
DWT ve 100 milyon dolar girdi, 2015 
itibarı ile 21 milyon DWT ve yaklaşık 
400 milyon dolar girdi. Tüm bu veriler 
sektörün analitik olarak nereden nere-
ye geldiğinin ölçüsüdür. Bu büyümede 
yakalanan ivmenin ve analitik verilerin 
aynı debi ile yoluna devam etmesi için 
daha gerçekçi ve çağın gereklerine uy-
gun olarak işletmelerin kurumsal yapı 
ile birlikte hareket edebilme becerisini 
göstermesi gerekir.

Ancak sektörün bu gününü analiz 
ederken büyümenin maksimumda ya-
şandığı 2006, 2007 yıllarındaki süreci 
gelecekte beklememesi gerekir, kısa ve 
orta vadede bu mümkün gözükmüyor. 
Sektöründe bu realitenin farkında oldu-
ğunu düşünüyorum.

Yan sanayi alanında ise; var olan mar-
ka ürün değerlerimize ilave ürünleri ka-
tabilmek için,  birlikte iş yapma kültürü 
içerisinde geliştirilmesi ve yeni markalar 

yaratılması gerekmektedir. Çünkü kü-
resel rekabetin önemli bileşenlerinden 
biri, birim maliyetin kaliteden ödün 
vermeden düşürülmesidir. Sektör olarak 
hizmet maliyeti açısından sahip olduğu-
muz rekabet gücüne, aynı oranda olma-
sa bile, mamul mal açısından da erişme-
liyiz. Yani ithalat kalemlerini mümkün 
olduğunca azaltmalıyız.

Gemi sanayimizin bir diğer bileşeni 
olan tekne imal sektörümüz de küresel 
oyuncu olabilme anlamında kendini 
ispat etmiş ve sürekli büyüyen bir alan-
dır. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığı koordinesinde yürütülen, 
Çaltıdere Tekne İmal ve Bakım-Onarım 
Yeri, Ören Tekne İmal ve Çekek Yeri, 
Manavgat Tekne İmal ve Çekek Yeri, Ka-
raot Tekne İmal ve Çekek yeri projeleri 
ile birlikte Karadeniz Bölgesi dahil top-
lam 11 adet yeni tekne imal ve çekek yeri 
alanı için imar plan çalışması yanında 
ön izin süreçleri de devam etmektedir. 
Bu yıl içerisinde bir kaçının altyapı ve 
üst yapı çalışmalarına başlanabileceğini 
değerlendiriyorum. Amacımız, tekne 
imal sektörümüzün hem geleneksel üre-
tim altyapısını modernleştirmek, geliş-
tirmek, hem de dünya pazarlarında yer 
alan diğer tekne ve yatların teknolojik alt 
yapısı dâhil tüm ihtiyaçları karşılanmış 
modern tesislerde üretilmesini sağla-
maktır.

Genel müdürlüğümüzün ana görev-
lerinin başında ise kıyı yapıları gelmek-
tedir. Kıyı yapılarının planlamasından, 
kapasite tespitlerine ve işletme verimlili-
ğine kadar ciddi sorumluluğu vardır. Ba-
kanlığımızca yakın geçmişte yaptırılmış 
olan Kıyı Yapıları Master Planını güncel-
leyeceğiz. Bu konuda gerekli hazırlıkla-
rımızı tamamlıyoruz. Bu çalışmamızda 
kıyı yapılarını, sektöre göre strateji bel-
gelerini oluşturup, sonra bütüncül bir 
kıyı yapıları ana planını ortaya koymaya 
çalışacağız. Bu süreci sektörün ve bilim 
kuruluşların katkısı ile birlikte yürü-
teceğiz. Strateji belgelerini; enerji kıyı 
yapıları, sanayi kıyı yapıları, tarım kıyı 
yapıları, turizm kıyı yapıları, ulaştırma 
kıyı yapıları ve gemi sanayi kıyı yapıları 
olarak oluşturacağız. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanımız Binali Yıldırım’ın ekibinde 
olmanın avantajı ve gururu ile sürekli 
çalışarak, insana ve denize en üst sevi-
yede hizmet edeceğimizi ve kapımızı sü-
rekli açık tutarak sektörle birlikte çalışıp 
2023’te 10 milyar dolar ihracat rakamını 
yakalayacağımızı özet olarak paylaşmak 
isterim. 
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DOSYA
Gemi 

işletmeciliğinde 
doğru bilinen 

yanlışlar

Malum uzunca bir süredir sektörümüz sıkın-
tılı sularda seyir halinde. Daralan piyasalar ve 
bulunamayan finansman desteği karşısında 
artan maliyetler günü kotarmaya çalışan sek-
törü yoruyor. Zaten zorlu bir süreç olan gemi 
işletmek, günümüz piyasa koşullarında daha 
da çetin oluyor. Koster olarak buradan yola 
çıktık ve sektör paydaşlarımıza sorduk: Sizce 
gemi işletmeciliğinde yapılan hatalar neler? 
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Gemi işletirken, şirket kültürü 
ve gemilerin yapısına uygun 
kadrolar oluşturmak ve yoğun 

personel değişimini önleyici önlemler 
almak önemli bir konudur.  Gemide 
ikame edilen personel sayısının çoklu-
ğunu değil, niteliğini ön plana çıkarmak 
gereklidir. Bu bize  arızayı önlemek, 
önlenemez ise onarımını yapmak, ona-
rımı gemi imkanları ile yapılamıyor ise 
doğru teşhis konulması konularında za-
man tasarrufu sağlar. Birçok denizcilik 
kuruluşu ve gemi çalışanın teferruat ola-
rak gördüğü ancak şirketlerin olmazsa 
olmazı, planlı bakım sistemleri makina 
ve güverte bakımlarında sistemin kendi 
kendini denetlemesi ve ofis-gemi koor-
dinasyonuna önemli katkıları ile ciddi 
ölçüde maliyet düşürülmesine katkıda 
bulunacak ve işletme sırasındaki zaman 
kayıplarını da minimize edecektir (ör-
nek; yağ, yakıt harcamalarının ekono-
mik düzeyde tutulması, makina ve gü-
verte bakımlarının zamanında ve hasar 
oluşmadan yapılması)

Tüm yukarıdakilerin düzgün yapıl-
ması halinde tersaneye iş kalemi olarak 
bırakılmaması ya da biriktirilmemesinin 
tersane periyodunda önemli zaman ve 
maliyet azaltıcı etkileri aşikardır. Hem 
şirket ve hem de gemi kadroları için 
rekabetçi ortam hazırlanması, kadrolar 
için hedefler belirlenmesi, ödül (terfi) 
sistemi oluşturulması, PSC denetlemele-

rini armatör ve deniz çalışanlarının çok 
ciddiye alması… Denetlemelere kızmak 
ya da küsmek yerine minnet duyulma-
lıdır. Uzun erimde yaptıkları kontroller 
sektörü yüksek standartlarda tutarak, 
can ve mal kaybını minimize ederek si-
gorta primlerinin düşmesine etki ede-
cektir.

Önemli olan personelin 
sayısı değil, niteliği 

Statü Denizcilik Genel Müdürü
Kaptan Bülent Dandin
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Gemi işletmeciliğinde birinci 
derecede önemli husus operas-
yon maliyetinde önemli bir yer 

tutan personel maaşlarıdır. Kalifiye ve 
ehil personel gemiye ve ofise istihdamı 
konusunda dikkatle değerlendirilmeli-
dir aksi takdirde ucuz iş gücü istihdamı 
gemiye/armatöre çok ciddi zaman ka-
yıpları, arıza ve kaza riski durumlarını 
arttırabilmekte. Dolayısıyla düşük ücret-
li eleman temininden düşünülen fayda 

armatöre zarar ve zaman kaybı olarak 
geri dönebilmektedir.

İkinci önemli husus düşük ücretli 
teklif edilen yakıtın eğer belli standart-
ları karşılamıyorsa içerisinde oluşabile-
cek özellikle yurt dışında yüksek kükürt 
oranlı alınan yakıtların içerisinde bulu-
nan sülfür neticesinde karbon partikül-
lerinin çoğalması ve makinenin enjektör 
ve segman aşınmalarından dolayı daha 
düşük yanma verimine, yüksek yakıt 
sarfiyatına ve eğer IFO yakıt ile çalışan 
bir gemide limitlerin üzerinde içerisin-
de yüksek oranda su bulunduğunda ise 
makine ekipmanlarının hasarlanmasına 
ve çok ciddi zararlara neden olabilmek-

tedir. Dolayısıyla alınan yakıtın sırf fiyatı 
düşük diye alınmaması gerekir.

Üçüncü önemli konu ise gemide kul-
lanılan makine yedek parçalarının ori-
jinal tedarik edilmesi önemlidir. Aksi 
takdirde orijinal olmayan yan sanayi 
diye tabir edilen yedek parçalar daha 
kısa sürede aşınabilmekte,  makine de 
önemli hasarlara neden olabilmekle 
birlikte makinede geri dönüşü olmayan 
hasarlara sebep olabilmektedir. Kuru 
yük navlunlarının düşük seyrettiği zor 
günlerde denizcilik camiamızın rüzgarı-
nın kolayına ve pruvasının neta olmasını 
temenni ederim. 

Gemi işletmeciliği tüm dünyada 
uluslararası kural ve kaidelere 
göre armatör ve geçerli gemi 

bayrağını temsil etmektedir. Bu yüzden 
son derece önemli ve ciddi bir isletme 
çeşididir. Gemi işletmeciliği hakkında 
yapılan birçok hata vardır ve bu hatalar-
dan dolayı milyon dolarlık çevre kirliliği, 
mallara zarar ve en önemlisi insan haya-
tinin tehlikeye girmesi söz konusudur. 
Gemi işletmeciliğinde en önemli unsur-
ların başında mali konular ve emniyet 
tedbirleri gelmektedir. Bunlar personel 
temini ve ücret ödemesidir. 

Son zamanlarda armatörler ve per-
sonel tarafından mali konularda birçok 
sıkıntı olduğu bilinmektedir. Mali ko-
nulardaki sıkıntılardan dolayı personel, 
çalışmış olduğu gemiyi sahiplenmez, 
dolaylı olarak gerekli bakım tutumu yap-
mayıp gemilerin yurt dışında sıkıntı çek-
mesine hatta bakımsızlıktan batmaları-
na kadar ciddi tehlikeler doğurmaktadır. 
Gemi personelinin minimum sağlanma-
sı gereken şartlardan birisi de kumanya 

ve malzeme isteklerinin ofis tarafından 
karşılanmasıdır. Gemiye istenen malze-
meler armatörün gemisine bakım ve tu-
tum için istenmiş olduğu ofis çalışanları 
tarafından bilinmeli ve mali konular göz 
önüne alınarak gerekli teminlerin sağ-
lanması armatör ve gemisi adına şarttır. 
Ucuz olan ya da alınmayan malzemeler 
kısa dönemde kar gibi görünse de uzun 
vadede işletmeyi büyük zarara uğrat-
ması işten bile değildir. Örneğin gemiye 
alınan bir yağın olması gereken şartları 
karşılamayıp daha ucuz şekilde temin 
edilmesi o gün için kar gibi görünse de 
uzun vadede gemi makinesine büyük 
zararlar vereceği herkes tarafından bi-
linmektedir. Yapılan yatırım ya da temin 
edilen malzemelerin her zaman kaliteli 
ve gemi ihtiyacına uygun olması perso-
nelden alınacak tepkiyi de olumlu şekil-
de oluşturacak ve uzun sürede kurumsal 
ve aranılan şirketler klasmanına geçece-
ği unutulmamalıdır. 

Ucuz iş gücünün 
kaybı çok olur

Maliyet ve emniyet 
tedbirleri önemli 

Fors İkizler Denizcilik
Kirama Müdürü Uz. Yol Vard. Mak. 
Ercan Horos

İyem Asya Denizcilik 
Genel Müdürü

Mehmet Fevzi Usta
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Gemi işletmeciliği, bir gemi satın 
alma kararının verilmesinden 
itibaren başlar ve o geminin sa-

tılması veya hurdaya verilmesi sürecine 
kadar devam eder. Dolayısıyla gemi alım 
kararından itibaren, yatırımın büyük 
oluşu ve buna bağlı olarak kayıpların da 
büyük olması sebebiyle doğru ve dikkatli 
kararların verilmesi gerekmektedir.  

Armatörlerimiz ve yatırımcılarımız-
da gemi alımında ‘doğru’ geminin  tes-
piti yapılsa bile gemi alımı öncesi bazen 
masraflar sebebiyle yapılmayan veya 
detaylı yapılmayan  teftiş geminin işlet-
meye alınması sonrasında büyük mali-
yetler ve kayıplar oluşturabilmektedir. 
Söz konusu maddi kayıplar geminin 
alınmasının hemen ardından yapılan 
klas/bayrak denetleri esnasında olabi-
leceği gibi, işletme esnasında veya ter-
sane-bakım zamanlarında armatörün 

önüne çıkabilmektedir. Dolayısıyla gemi 
alımı öncesinde yapılması gereken teftiş,  
hassas, aceleye getirilmeden yapılmalı ve 
muhtemel masraflar armatörün bilgisine 
sunulmalıdır. 

Gemi işletme giderlerinin büyük bir 
kısmını, gemi tiplerine göre işletme gi-
derlerinin  %40 -%60 aralığında giderini 
personel maaşları oluşturmaktadır. Do-
layısıyla personel maaşlarının analizinin 
yapılması önemlidir. Ancak hassas bir 
dengeye sahip olan bu hususta çok dik-
katli olunmalıdır. Personel maaşlarının 
düşürülmesi doğru bilinen yanlışlardan 
olabilmektedir. Gemi personel maaşla-
rı üzerinde yapılan değişikliklerle gemi 
personelinin kalitesinin düşürülmemesi 
gerekmektedir. Maaşlar üzerinde yapıla-
cak değişikliklerle kazanılacak olan top-
lamda 3000-5000 USD’lik bir kazancın, 
kalitesiz personel seçerek can kayıpla-

rına veya bu kazancın kat kat üzerinde 
maddi kayıplarla armatöre dönüşü ola-
bilmektedir. Gemi üzerinde bulunan 
kaptan ve sorumlu zabitlerin hatta diğer 
personelin yapacağı ufak hatalar, silsile 
halinde büyük zararlar getirebilmekte-
dir. 

Ofis personelinin kalitesi ve sayıca 
yeterli olması da işletme takibi açısından 
önemlidir. Bazı işletmelerde iki ya da üç 
kişilik ofis personeli ile beş veya daha 
fazlası geminin işletilmeye çalışıldığı gö-
rülmektedir. Bu durum işlerin yürüdüğü 
gibi bir algı oluştursa da detaylı analiz 
yapıldığında tam teknik takibin yapıla-
madığı, satın alma sürecinde araştırma 
yapılamadığı, personel alımlarında de-
taylı inceleme, soruşturma zamanı bu-
lunamadığı ve isim takibinde aksaklıklar 
olduğu tespit edilmektedir.

Teftiş hassas, 
aceleye 

getirilmeden 
yapılmalı

NBG Denizcilik Filo Müdürü
Cemal Atıcı
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Denizcilik sektörünün krizde 
olduğu şu günlerde işletme 
hatalarının minimize edilerek 

maliyetlerinin azaltılması ve bu sayede 
işletmelerin krizlerden daha dirençli 
çıkabilmeleri mümkündür. Personel ha-
tası ve personel eğitimsizliği, bakım tu-
tumun gerektiği gibi yapılmaması, gemi 
ile işletme arasındaki koordinasyonsuz-
luk, yanlış planlama, masraf-fayda den-
gesinin gözetilmeden uygun olmayan 

masraflar yapılması, nakit akışının iyi 
planlanamaması, gemi ve şirket risk ana-
lizlerin yapılmaması, makine elektrik ve 
elektronik ekipmanlarının periyodik ba-
kımlarının yapılmaması veya önemse-
memesi gibi unsurlar kriz dönemi veya 
sonrasında dirençli çıkabilmeyi etkile-
yen en önemli faktörlerdir. 

Bu faktörler arasında işletmelerde 
departmanlar bölüm bölüm ayrılmalı-
dır. Bunlar; teknik departman (DPA, Gv. 

enspektörü, Mk. enspektörü)  personel 
departmanı, kiralama departmanı ve 
muhasebedir. Bölümler kendi araların-
da uyumluluk içinde çalışmalıdır. Bu 
departman arasındaki bilgi kopuklukları 
işletmelerde büyük hatalara ve maddi 
kayıplara sebebiyet verir. Sonuç olarak 
planlama, haberleşme ve düzenli dene-
tim en önemli unsurlardır.

Gemiye yüklenen yükün 
belirgin bir şekilde iyi ol-
madığı durumlarda, ak-

reditif şartları gereği taşıyıcının 
temiz konşimento imzalanma-
sına müsaade etmesi ve bunun 
karşılığında yükleyicinin, taşıyı-
cının karşılaşabileceği zarar ve 
tazminatlara karşı koruyacağını 
taahhüt ettiği bir garanti mektu-
bu düzenlemesi deniz ticaretinde 
yaygın olarak kullanılagelmekte-
dir. Böyle bir durumda taşıyıcı te-
miz konşimento düzenlenmesine 
müsaade etmekte, temiz konşi-
mento bankaya sunularak yükle-
yici tarafından bankadan ödeme 
alınabilmektedir. Fakat bu durum 
beraberinde bankanın ve yükün 
alıcısının gemiye yüklenen yük 
ile ilgili yanlış bilgilendirilmesi 
sonucunu da doğurabilmektedir. 
Bu şekilde düzenlenen garanti 
mektupları, uluslararası denizci-
lik topluluğunda genel olarak iki 
kategoride değerlendirilmiştir; 
“iyi niyet” ile düzenlenen garanti 
mektupları ve “kötü niyet” ile dü-
zenlenen garanti mektupları.

Örneğin taşıyıcının paketle-
menin kötü olduğu yönündeki 
görüşüne karşın, yükleyicinin 
paketlemenin düzgün ve yeterli 
olduğu görüşünde olduğu ba-

sit bir anlaşmazlık durumunda, 
yükleyicinin temiz konşimento 
imzalanabilmesi için düzenledi-
ği garanti mektubu “iyi niyet” ile 
düzenlenmiş bir garanti mektubu 
olarak değerlendirilebilir. Buna 
karşın, yükleyicinin ve taşıyıcı-
nın yükün belirgin bir şekilde iyi 
durumda olmadığını bildikleri 
halde, temiz konşimento imza-
lanması karşılında düzenlenen 
garanti mektupları “kötü niyet” 
ile düzenlenmiş olarak değerlen-
dirilir ve hile içerdiği için genel 
olarak geçersiz olarak kabul edi-
lir.

Planlama, 
haberleşme 
ve denetim 
önemli

Temiz 
konşimento 

imzalanması 
için 

düzenlenen 
garanti 

mektuplarının 
geçerliliği 

Voda Gemi Isletmeciligi A.Ş.
Filo Müdürü
Kapt. Yavuz Yıldız

Soylu Denizcilik Kiralama Departmanı 
Sorumlusu

Çağrı Tuna Sözer
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Pinpon maçındaki etkileşim
Kıyı taşımacılığı ya da kısa mesafeli 

deniz taşımacılığı olarak tanımayabile-
ceğimiz kosterin iki temel unsuru bulu-
nuyor;

-Okyanus aşırı bir sefer olmaması. Bu 
mesafe özünde 500-2000 mil, ortalama 
1250 mil, kısaca 2-5 günlük süre civarın-
dadır. 

-Taşımayı yapacak olan gemi büyük-
lükleri literatürde farklı farklı olarak ve-
riliyor lakin maksimum 12.000 DWT’e 
kadar olan tüm gemi tipleri demek çok 
daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Ancak 
bana göre ideal koster tonajı tanımı 5000 
DWT ve altı gemilerdir.

Meseleyi böyle ortaya koyunca sorul-
ması gereken husus neden bu iki kriterin 
belirleyici olduğudur. Cevabı ise teknik 
ve ekonomik şartların zorlamasıdır. Uzak 
mesafelerde küçük tonaj ile yapılan taşı-
malar maliyet nedeni ile ekonomik ol-
mamakta ve tonajın artması kaçınılmaz 
olmaktadır. Diğer bir nedeni ise okya-
nusların yarattığı tehlikenin, iç denizlere 

2000’den itibaren her 
şey hızla değişiyor. 

Buna bağlı olarak koster 
taşımacılığı da değişiyor. 
Ancak buradaki değişim 
radikal bir değişim yani 

bir revülasyon (devrim) ya 
da evülasyon yani evrim 
değil.  Çünkü hala içinde 

bulunduğumuz coğrafyada 
deniz ticaretinin ekonomik 

DNA’sında radikal bir 
değişiklik olmamıştır. 

Fakat sektör birçok yönden 
gelişime, değişime ve 

dönüşüme uğramıştır. 

Koster taşımacılığındaki 
yapısal değişim

Makale

DTO YKB Danışmanı
Ekonomist

Harun Şişmanyazıcı
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göre çok daha fazla olmasıdır. Kıyı taşı-
macılığında küçük gemi kullanılmasının 
diğer nedeni ise limanların, özellikle ne-
hir ağızlarında tesis edilmiş limanların su 
çekimlerinin büyük gemiler için uygun 
olmamasıdır. Bu unsurlar Akdeniz ve 
Karadeniz’de yapılan uluslararası ticare-
tin ekonomik manifestosunu oluşturmuş 
ve satın alınan miktarlar bu gemi tonajına 
göre belirlenmiştir. Bunun böyle olması-
nın diğer bir nedeni de kısa mesafelerde 
yapılan ticarette mala ulaşabilme riskinin 
düşük olması nedeni ile envanter maliye-
tini ve stoklama masraflarını minimize 
etmek için stok ekonomisi yerine akış 
ekonomisini tercih ederek küçük çapta 
alımlar yapmak ticaret erbabının çıkarına 
olmuştur. Pinpon maçı gibi bu karşılıklı 
etkileşim koster taşımacılığının niteliğini 
oluşturmuştur. 

Yakın gelecekte tren ferileri önem 
arz edecek

Evvelce koster tonajı denilince her 
kesin aklına kuru yük gemileri gelirdi. 
Ancak bilindiği üzere 1960’lardan sonra 
dünyada gemi tipleri çeşitlenmeye baş-
ladı. Konteyner, Ro-Ro, LNG, LPG tan-
kerleri, kimyeviler, Lash, kereste ve kağıt, 
hayvan, frigorifik, tren ferileri, ağır yük 
taşıyıcılar ve diğerleri deniz taşımacılığı 
içinde özel gemi tipleri olarak sahneye 
çıkmış ve bunların küçük tonajları kos-
ter tonajı içinde yer almışlardır. Özellikle 
Ro-Ro’lar, konteyner gemileri (özellik-
le feeder gemiler) nehir-deniz gemileri, 
kimyevi ve ufak ürün tankerleri, küçük 

LPG gemileri, hayvan Gemileri, feriler, 
proje gemileri, ağır parça taşıyıcılar Ak-
deniz, Karadeniz, kontinant taşımaların-
da aktif olarak yer alan koster tonajı ola-
rak karşımıza çıkmaya başlamıştır.

Özellikle Ro-Ro ve feri taşımacılığı AB 
ülkeleri arasında kısa mesafeli taşımalar 
ve TEN-T Projesi (Trans-Avrupa Ulaşım 
Ağları) tahtında gelişmektedir. Ülke-
mizde de Ro-Ro taşımacılığı hem dahili 
taşımacılık hem de uluslararası taşımacı-
lık bakımından hızla gelişmekte ve böl-
gede ağırlıklı bir paya sahip olmaktadır. 
UN Ro-Ro’dan sonra Ekol Denizcilik’de 
Avrupa’da hızla bu alanda etkin olmakta-
dır. Kuzey Avrupa’da ise feri taşımaları ve 
Ro-Pax etkin olmaktadır. Önümüzdeki 
günlerde ise içinde bulunduğumuz böl-
gede tren ferileri ağırlık kazanacaktır.

OPTIMED
Türkiye bölgede intermodal taşıma 

bakımından etkin olmakla beraber,  böl-
ge ülkeleri bu bakımdan rakip projeler 
üretmekten de geri kalmamaktadırlar. 
Bunlardan biride Projesidir.

Projenin amacı Akdeniz’ in kuzey batı 
bölgesi ya da yayı ile güney doğu bölge-
sini birbirine bağlamak ve bu suretle bu 
bölgelerde yer alan ülke müteşebbisleri ve 
ticaret erbapları arasında sürdürülebilir, 
istikrarlı ve etkin bir ticaretin gelişmesini 
sağlamaktır.

Haritaya dikkat edilirse Mısır, Türkiye, 
Suriye, Kıbrıs, Filistin ve Ürdün yani  Gü-
ney Doğu Akdeniz limanları Küçük Ro-
Ro’lar ile Beirut Limanı’na bağlanmakta, 

büyük ana Ro-Ro gemileri TIR’ları Porto 
Torres Limanı’na taşımakta buradan İs-
panya, Fransa, İtalya dağılımı gerçekleş-
mektedir. 

Tonaj büyüyor
1994’li yıllarda koster tonajı ortala-

ma 1000-3000 DWT idi. 750 DWT’lik 
hatta 500 DWT’lik 1950 yapısı gemiler 
bile yaşları çok fazla olmasına rağmen 
piyasada iş yapabilmişlerdi. O dönemin 
en gözde gemileri 3000-3500 DWT’lik 
gemilerdi. Bir ara nedreti nedeni ile 2000 
DWT’lik gemiler çok popüler olma-
ya başlamıştı. Zaman içinde 4000-4500 
DWT’lik daha sonra 7000-8000 DWT’lik 
gemiler görülmeye başlamış ve en niha-
yet koster armatörleri 10.000 + gemileri 
işletmeye başlamışlardır. Genel olarak ise 
Akdeniz’de aşağıdaki şekilde bir gelişim 
görülmeye başlamıştır;

Akdeniz’de çalıştırılan ve transit ge-
çen ortalama gemi tipleri
Gemi Tipleri Ortalama DWT
Kimyeviler 15.643
Konteyner 27.604
Ham Petrol 125.000
Dry Cargo 10.842 (Daha önce 
8000 DWT idi)
Transit  50.000 

Green ve eco gemi dizaynı değişimi 
beraberinde getiriyor

Kontinant limanlarında artık termi-
naller gemilerin kutu tip ambar (box 
type), makine ve yaşam mahalli arkada 
(all aft), çift cidarlı (double skin), hat-
ta open hatch yani ambar ağzı ölçüle-
rinin ambar ölçülerine yakın olmasını 
istemekte. Liman otoriteleri ise yakılan 
yakıt bakımından Marpol Annex I tah-
tında Baltık ve Kuzey Denizi alanında 
1.1.2015 tarihinden itibaren atmosfer 
salınımlarını ve hava kirliliğini azaltmak 
bakımından SOX in m/m 0.10% olmasını 
gerekli kılmakta. Bu da daha temiz yakıt 
kullanılmasını veya gemilerde baca kazı-
yıcı (scrubber) konulması gibi bazı tadil-
ler yapılmasını zorunlu hale getirmekte. 
Yine önümüzdeki yıllarda NOX ve par-
tiküller aynı şekilde minimize edilecek. 
Sox’in minimize edilmesi Akdeniz’de 
şimdilik %3.5 olup, 2020 den sonra %0.50 
olacaktır (Ancak bu durum 2025 kadar 
ertelenebilir).

Balast Water Management System 
2009’da inşa edilen gemilerden başlamak 
üzere mevcut ve yeni gemiler bakımın-
dan bazı modifikasyonları gerektirecek. 
Aynı şekilde MLC ve IMO’nın gemilerin 
yakıt tüketimlerini düşürmeleri hususun-
daki kural ve talepleri gemilerin teknik 
standart ve dizaynlarında bazı tadilleri 
gerektiriyor. Kısaca green ve eco gemi 
dizayn ve uygulamaları giderek koster 
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armatörlerinin işletme maliyetlerini ve 
sabit sermaye yatırımlarını artırmaya ve 
filoları yenilemeye zorluyor. 

Değişen işletme modeli
Rota; parlayan Afrika
Bilindiği üzere AB, Akdeniz ve Kara-

deniz ticareti bakımından önemli bir rol 
oynuyor.  Ancak AB’de doğurganlık oranı 
azalmakta yaşlılık oranı ise artıyor. Bu tü-
ketmemek ve büyümenin negatif etkilen-
mesi anlamında. Diğer taraftan Rusya’ya 
Ukrayna ile aralarındaki ihtilaf nedeni ile 
yapılan yaptırımlar ve Rusya’nın karşı uy-
gulamaları Akdeniz ve Karadeniz trafiği-
ni ters yönde etkiliyor. Daha da önemlisi 
AB ve ABD arasındaki serbest ticaret an-
laşması, AB’nin Akdeniz ve Karadeniz ül-
keleri ile olan ticaretinin, artık Atlantik’e 
kaymasına neden olacaktır. Buna karşın 
Afrika’da Alt Sahra’nın yüksek doğur-
ganlık oranı ve genç nüfusu ile geleceğin 
yıldızı olması ile Afrika’nın birçok böl-
gesi giderek gelişen yeni destinasyonlar 
olacak ve buralara uygun gemi tonajı da 
15.000 DWT’e kadar yükselecektir. Bu 
alanlardaki kuru yük gemileri aleyhine 
tehlike, düzensiz konvansiyonel düzen-
li hat taşımacılığı (liner) yapan ve farklı 
yükleri kombine ederek Batı Afrika’ya ta-
şıma yapan operatörlere rakip olarak çok 
uygun koşullar ile taşıma yapan düzenli 
konteyner hatlarının ortaya çıkmasıdır. 
Tüm bu hususlar bize iki yıl gibi kısa sü-
rede bile bölgede önemli değişikliklerin 
ortaya çıktığını gösteriyor.

PAF takımından A takımına
Diğer önemli bir değişim ise koster 

armatörlerinin işletme modellerinde 

görünüyor. Benim koster brokeri olarak 
piyasaya girdiğim 1994’lü yıllar ve ön-
cesinde 500-1300 DWT arası gemi sa-
hibi olan tradisyonel koster armatörleri 
aynı zamanda geminin kaptanı olup ya 
Karaköy’de Ömer Abid Handa konuşlan-
mış navlun simsarları marifeti ile ya da 
Marmara Birlik ve Kooperatif kanalı ile 
belli bir ofise sahip olmadan gemiden iş-
lerini yönetmekteydiler. Çantacı armatör 
denen bu armatör gurubu zamanla orta-
dan kaybolmuştur. Koster armatörleri tek 
gemisi olana armatör denmez mantığı, 
ekonomik zorlama ve eski çantacı arma-
tör geleneğinin de etkileriyle ticari idare-
de uzman broker şirketlerine gemilerinin 
ticari idaresini devretmeye başlamışlar. 
Veyahut aynı modelin biraz gelişmiş hali 
olarak, ortaklık şeklinde ticari idarenin 
yürütüldüğü grup işletme şirketleri kur-
muşlardır. Zamanla broker şirketleri ar-
matör olmaya, küçük çantacı armatör tipi 
ise yukarıda bahsedildiği üzere küçük ge-
miler ile birlikte sahneden kaybolmuşlar-
dır. Diğer taraftan bazı koster armatörleri 
kosterciliği terk ederek adeta denizciliğin 
PAF takımından A takımına yani world 
wide büyük gemi işletmesine, hatta tersa-
neciliğe soyunmuşlardır. 

Geleceğin inşası için zaruri olan ye-
nilenme projesi

Bazı geleneksel koster armatörleri de 
yedi yılı aşan süredir devam eden genel 
deniz taşımacılığı krizi ve buna ilave 
Akdeniz/Karadeniz bölgesinin kendine 
özgü jeopolitik sorunlarının yarattığı 
ekonomik daralma yüzünden bu alan-
dan çekilmeye başlamışlardır. Bu boş-
luğu ise denizci olmayan başka sektör-

lerde uzmanlaşmış Türk müteşebbisler, 
yabancıların (Eski CIS ve Kıta Avrupası 
ülkeleri yurttaşları ) Türkiye’de kurdukla-
rı şirketler ve temsilcilikleri doldurmaya 
başlamıştır. Avrupa’nın çok büyük koster 
armatörleri şimdilik faaliyetlerinin bir 
kısmını Türkiye’deki acenteleri vasıtasıy-
la yürütmekte, en kısa sürede ülkemizde 
temsilcilik ya da bağlı şirket kurma eğili-
mindedirler. CIS ülkesi Şirketleri veya va-
tandaşları ise nehir-deniz gemilerini ül-
kemizde kurdukları şirketler marifetiyle 
yönetmektedirler. Karadeniz Bölgesinin 
ikinci büyük ekonomisi olan Türkiye’de 
konuşlanmak bu şirketlerin menfaatine 
olmaktadır. Böylece geleneksel Türk kos-
ter armatörünün 1-2 gemiden oluşan filo 
kompozisyonuna göre daha fazla gemi-
den oluşan yabancı sahipli ve sermayeli 
Türk koster şirketleri ortaya çıkmaya baş-
lamıştır. Sonuç olarak Türk denizciliğinin 
altyapısını oluşturan koster armatörü ya-
vaş yavaş ortadan kaybolmaktadır. Bunu 
gören hükümetimiz, sektöründe istek ve 
şikayetlerini dikkate alarak Koster Projesi 
adı altında bu sektörü ihya çalışmalarına 
başlayarak Türk koster filosunun yeni-
lenmesini ve geliştirilmesini amaçlamış, 
bunun ile ilgili gerekli kanunu çıkarmış 
ve uygulama ile ilgili tüzük çalışmalarını 
son safhaya getirmiştir. Koster projesi ge-
leceğin inşası ve kurtarılması projesidir.  
Bunun için acilen öz kaynak ve işletme 
sermayesi zafiyeti içerisinde bulunan 
geleneksel, kadim Türk koster armatörü-
nün banka borçlarının yeniden yapılan-
dırılması ve gerekli işletme sermayesi için 
uygun koşullarda, hatta mümkün ise hibe 
şeklinde kaynak tahsisi uygun olacaktır.
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Sektörden Röportaj

Büyümemizi
sistemli çalışmaya
borçluyuz

Sohbetimize Pasifik Denizcilik 
Grubu’nu tanıyarak başlayalım mı?

Gemi kiralama, brokerlik, acentelik, 
proje taşımacılığı, lojistik, gemi işletme, 
gemi tamiri ve armatörlük gibi deniz-
ciliğin farklı kollarındaki faaliyetlerini 
1999 yılından bu yana sürdüren firma-
mız yapmış olduğu entegre yatırımlarla 
büyümeye devam ediyor. İşletmemiz 
bünyesinde şu an itibarıyla 10 adet 
kuru yük gemisi bulunuyor. Bunun 
yanında birçok yabancı firmanın Tür-
kiye temsilciliklerini yürütüyoruz. Her 
zaman daha iyisini yakalamak adına 
sistemli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Hizmet verdiğiniz koster piyasası-
nın durumunu nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

2008’den buyana büyük bir krizin 
içinde olan denizcilik piyasası, 2016’ya 
da sert bir düşüşle girdi. Özellikle fi-
nansal yükün altında bulunan arma-
törler için ciddi tehlike çanları çalmaya 
başladı. Mısır, Libya, Suriye, Kırım, Av-
rupa bölgesi sorunları ile boğuşurken, 

1999’da kurulan Pasifik Denizcilik Grubu, gemi 
kiralama, brokerlik, acentelik, proje taşımacılığı, 

lojistik, gemi işletme, gemi tamiri, armatörlük 
gibi denizciliğin farklı kollarındaki faaliyetlerine 

istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Aynı 
zamanda 10 adet kuru yük gemisinin de sahibi 

olan Pasifik, birçok yabancı firmanın Türkiye 
temsilciliğini de yürütüyor. Şirketin Yönetim 
Kurulu Başkanı Burak Akartaş, tüm bunları 
yaparken her zaman daha iyisini yakalamak 

adına sistemli çalıştıklarını söylüyor.  
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Türk armatörleri için çok önemli böl-
gesel nokta olan Rusya ile yaşamakta 
olduğumuz siyasi kriz, var olan sıkın-
tılara tam anlamıyla tuz biber oldu. 
Petrol fiyatlarını, 12 yıl önceki seviye-
lerine kadar çeken öngörülemeyen ge-
lişmeler, karmaşıklığı başka bir boyuta 
taşıdı. Büyük tonaj için çok daha uzun 
süreceğine inandığımız kriz sürecinin, 
koster tonajında ise daha kısa zamanda 
istikrarı yakalayacağını düşünüyorum.

Koster piyasasına devlet kanadın-
dan gelen destekler hakkındaki dü-
şünceleriniz nelerdir?

Bildiğiniz üzere son 10 yıldır gün-
demde olan koster filosunun yenilen-
mesi projesiyle ilgili görüşmeler ve ça-

lışmalar devam ediyor. Belli konularda 
mutabakata varılmış olmasına rağmen, 
çıkan teşvik mevzuatının finansman 
boyutunun tamamlanamamış olması 
sektörde ciddi bir hayal kırıklığı yarattı. 
Bardağa dolu tarafından baktığımızda 
ise bu konuda epey yol alındığı ve bir-
kaç önemli detayın açıklığa kavuşturul-
masından sonra yasanın uygulamaya 
geçeceğini öngörebiliriz.

Sizce Koster Filosunun Yenilenme 
Projesi sektöre ne şekilde yansıyacak? 

Türkiye’nin dış ticaretinde önemli 
bir hacim tutan Akdeniz ve Karadeniz 
ülkeleriyle yaptığı ithalat - ihracat yük-
lerinin büyük kısmını kosterler taşıyor. 
İlk defa 80’li yıllarda devlet desteğiyle 
inşa edilen yüzlerce koster gemisi za-
man içerisinde yenilenemedi ve Türk 
Koster Filosu yaşlı gemilerden oluşan 
bir filo haline dönüştü. Özellikle 90’lı 
yıllardan sonra Avrupalı Armatörler 
tarafından inşa edilen çok amaçlı mo-
dern gemilerin yanında koster filomuz 
yapısal ve fonksiyonel olarak da tercih 
edilmeyen bir gemi tipi durumuna 
düştü ve bu durum Akdeniz çanağında 
uzun yıllar sürdürdüğümüz filo haki-
miyetimizi yavaş yavaş kaybetmemize 
neden oldu. Koster filomuzun yeni-
lenmesi, Akdeniz içinde kaybetmekte 
olduğumuz filo hâkimiyetimizi tekrar 
kazanmamız açısından çok önem arz 
eden bir projedir.

Koster Filosu Yenileme Projesinin 
değişik katma değerleri var. Ülke ola-
rak önümüze koymuş olduğumuz orta 
vade ihracat hedeflerinin yakalanma-
sında bu filoya ihtiyaç duyulacağı aşi-
kar. Aksi durumda ülke dışına kaçan 
navlunlardan dolayı hiç hesapta olma-
yan bir cari açık oluşması kaçınılmaz 
olacaktır. 

Koster filosunun yenilenmesi için 
mutabık kalınan taslağın açık olan fi-
nans ucu tamamlandığında, sadece 
armatörlerin değil, kriz boyunca iş 
kaybına uğrayan tersanelerin ve gemi 
yan sanayicilerinin de önü açılacaktır. 
Projenin etkili bir şekilde kullanılması 
halinde; Türk denizcilik, gemi inşa ve 
türevi sektörlerin derin bir nefes ala-
cağını düşünüyorum. Mevcut gemile-
rini işletmekte zorlanan armatörlerin, 

cazip finansman modeli oluşmadıkça, 
yeni gemi yatırımı yapmaları içinde 
bulunduğumuz dönemde pek gerçekçi 
görünmüyor. Sektörü canlandıracak bu 
teşvik ile ekonomik ömrünü tamamla-
mış gemilerin yerine, uzun vadede re-
kabet gücü yaratacak yeni bir filonun 
inşa edileceğini ve Türk denizciliğinin 
hak ettiği noktalara geleceğini umuyo-
ruz.

Diğer bir tarafta da Hurda Teşviki 
düzenlemesi yer alıyor… 

Bence yenileme projesinin sonuca 
varamamasının en önemli sebeple-
rinden bir tanesi işin ucunun hurdaya 
bağlanmış olması. Projenin üzerin-
de çalışılmaya başlandığı zamanlarda 
Hindistan’da ton başı 450-480 dolar 
civarlarını gören hurda fiyatları, şu an 
250 doların bile altına düşmüş ve Kos-
ter Yenileme Projesi tam bir çıkmaza 
girmiştir. Şöyle ki, yeni inşa gemi ma-
liyeti yanında hurda gemiden alınacak 
teşvik miktarı çok düşük kalmıştır. Bu 
konuda acilen farklı bir modelleme ya-
pılması gerekliliği doğmuştur.

Pasifik Denizcilik Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Burak Akartaş

“Her zaman daha 
iyisini yakalamak adına 
sistemli çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz”

“Koster filomuzun 
yenilenmesi, Akdeniz’de 

kaybetmekte olduğumuz 
filo hâkimiyetimizi tekrar 

kazanmamız açısından 
önem arz ediyor”
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Gemi yakıt ikmalinin resmi ismi “ih-
rakiye teslimi”dir. Denizcilikte bilinen 
yaygın ismi “bunker ikmali” dir. Gemi-
lerin hareketini sağlamak için kullanılan 
yağ ve yakıta “bunker” denir.

1700’lerde rüzgar ve yelkenliler kul-
lanılırken, 1800’lerde katı fosil yakıtlar 
yani kömür ve buhar makinalarından 
faydalanılmıştır. 1900’lerin başında sıvı 

fosil yakıtlar dediğimiz gasoil (mazot) 
ve fueloil kullanımı başlamıştır. Bura-
dan da anlaşılacağı gibi her 100 yılda 
bir gemi yakıtlarında ve teknolojilerinde 
değişimler yaşanmaktadır. Tesadüf bu 
dur ki, 100 yıl sonra, 2000’lerin başında, 
LNG gemi yakıtları arasında öne çıkarak 
bir değişim başlatmıştır.

Her yıl dünya da 10.5 milyar ton ci-
varı (+-%10) ürün taşınmaktadır. Bu 
ürünler 59.000 civarı uluslararası çalışan 

gemiler tarafından taşınmaktadır. 
Bu taşımalar yapılırken yılda 350 mil-

yon ton civarı gemi yakıtı kullanılmakta-
dır. Kullanılan bu yakıtların yaklaşık 280 
milyon tonu fueloil’dir. 70 milyon tonu 
gasoil’dir.

Gemiler bu ticari faaliyeti gerçekleşti-
rirken hem doğaya hem de insan sağlığı-
na zarar vermektedirler.

Bu sebeple 70’lerde, 80’lerde ve 
90’larda yapılan çalışmalar sonucun-

da gemi kaynaklı hava kirliliğini en aza 
indirgemek amaçlı 2000’lerin başında 
“emisyon kontrol bölgeleri” oluşturul-

muştur.
Bunun detayına gitmeden önce dün-

ya da harcanan fosil yakıt miktarı, buna 
bağlı olarak ortaya çıkan kirlilik miktarı 
ve denizcilik sektörünün bu kirlilikteyi 
payını detaylandırmanın faydalı lacağı 
görüşündeyim.

Her yıl dünya da 4.15 milyar ton fo-
sil yakıt tüketilmektedir. Tüketilen bu 
yakıtların 350 milyon tonu gemi yakı-
tıdır. Bu da toplam yakıtların %8.4’ü 

demektir. Dünyada yapılan ticari nak-
liyenin %90’ından fazlası deniz yolu ile 
yapılmaktadır.  Fosil yakıtlar tüketilerek 
ortaya çıkan kirliliğin %2.4’ü denizcilik 
sektörüne aittir.

Denizcilik dünyayı 
en az kirleten sektör

CYE  Petrol Genel Müdürü
Ali Deniz Eraydın     
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Dünya nakliyesinin %90’ını gerçek-
leştiren denizcilik sektörü, ortaya çıkan 
kirliliğin sadece %2,4’ünde sorumludur. 
Yapılan iş ve ortaya çıkan kirlilik bağla-
mında “Denizcilik dünyanın en az kirli-
liğe sebep olan sektörlerindendir” demek 
yanlış olmaz.

Sonuç olarak yapılan faaliyet insan 
sağlığına ve çevremize zarar verdiği için, 
boyut küçük gibi gözüksede tedbir alın-
malıdır. İşte emisyon kontrol bölgeleri bu 
önlem alma mekanizmasının en önemli 
bacaklarını oluşturmaktadır.

İlk emisyon kontrol bölgesi Baltık 
Denizi’nde oluşturuldu. 2012’de ABD’nin 
doğu ve batı kıyılarından 200 mil me-
safeyi kapsayan ikinci emisyon kontrol 
bölgeleri geldi. 2015’te Çin 3 bölgede 
emisyon kontrol bölgesi oluşturma kara-
rı aldı. 2016’dan başlayarak 2019’a kadar 
kademeli olarak bir geçiş yapılacağı göz-
lenmektedir.

2005’te dünyada gemi yakıtlarında kü-
kürt limiti en fazla %4.5’e indirildi.

2010’da Emisyon Kontrol Bölgelerinde 
(ECA) kükürt limiti %1’e indirildi.

2012’de dünyada kükürt limiti %3.5’e 
indirildi.

2015’te ECA’larda kükürt limiti %0.1’e 
indirildi.

2018’de IMO tüm dünyanın ECA gibi 
algılanacağı (Global Cap) tarihi belirleye-
cek. 2020 veya 2025 olacağına karar veri-
lecek.

Çin emisyon kontrol bölgeleri :
3 bölgenin ECA yapılmasına karar ve-

rildi. 3 yılda kadameli geçiş yapılacak. 
2017’de bu bölgelerdeki ana limanlara 

gelen gemiler, limanlarda en fazla %0.5 
kükürt içeren yakıtlar kullanabilecekler.

2018’de bu bölgelerdeki bütün liman-

lara gelen gemiler en fazla %0.5 kükürt 
içeren yakıtlar kullanabilecekler.

2019’da bu bölgeye gelen veya bu böl-
geden geçen bütün gemiler en fazla %0.5 
kükürt içerem yakıt kullanabilecekler.

ECA yakıtları 
Düşük kükürt uygulaması piyasadaki 

gasoil ve fueloil lerin yanı sıra ULSFO ve 
vacuum gasoil’in de kullanımını günde-

me getirdi.
ULSFO’ler piyasaya beklenenden er-

ken çıktılar. Bir çok ana makina üreticisi 
bu yakıtlara onay vermek için acele etme-
mektedirler. Her armatör bu yakıtlarla il-
gili kararı kendisi vermek durumundadır. 
Bu yakıtlar kullanılırken CCAI değerle-
rine, uyumluluk değerlerine ve kontami-
nasyon risklerine dikkat edilmelidir.  

Düşük petrol fiyatları çoğu armatörü 

ULSFO kullanımı yerine risksiz gasoil 0,1 
kullanmaya ikna etmiş gibi gözüküyor.

Yürürlüğe giren kanun ve kurallar, 
ECA ve SECA uygulamaları ve bunlara 
bağlı olarak gündeme gelen ağır maddi 
yaptırımlar Bunker satın alma yöntem-
lerinin ve bunker ikmal prosedürlerinin 
önemini öne çıkartmaktadır.

Bunker satın alma ve sipariş etme 
safhasında geminizin ana makinasına ve 
yapacağınız sefer bölgesine uygun bunker 

sipariş etmeniz her zamankinden daha 
önemli hale gelmiş gözüküyor. Vereceği-
niz sipariş doğrultusunda alacağınız ve 
kullanacağınız bunker sizi bir takım yap-
tırımlarla karşı karşıya bırakabilir.

Yaptırımlarla karşı karşıya kalma-
mak için ne yapmamız gerekiyor?

1- Yakıt talebi yapılırken yakıtın tek-
nik ismi kullanılmalı, hangi standartlarda 
olacağı belirtilmeli ve yapılacak sefer böl-
gesine göre kükürt kısıtlamaları eklenme-
lidir.

2- Yakıt ikmali yapılırken “MARPOL 
ANNEX VI” bunker ikmal prosedürleri 
esas alınmalıdır. Geminin manifoltundan 
bunker ikmali süresince “damlama usulü” 
alınan numunenin başında en az 2 şahit 
(bunker barcından ve gemiden) bulun-
malıdır.

 3- Bunker barcının ve geminin kaşesi 
bulunan mühürlü numunenin numaraları 
muhakkak BDN (Bunker Delivery Note) 
üzerine yazılmalıdır.

Emisyon kontrol bölgelerinde yetkili-
lerin yapacakları kontrollerde eğer belir-
lenen limitlerin dışında bunker ürürnü 
kullanıldığı tespit edilirse; armatörün 
yaptığı talebin, bunker ikmalcisi firmanın 
garanti ettiği kalitenin teyidinin, ikmal 
sırasında doldurulan BDN (Bunker De-
livery Note) in ve ikmal sırasında alınan 
şahit numunenin belirleyici belgeler ola-
cağı unutulmamalıdır. Bu belgeler en az 1 
yıl özenle saklanmalıdır.

Gemilerin ana makinalarında ve bun-
ker teknolojilerinde önümüzdeki 10 yıl 
boyunca geçtiğimiz 100 yıldan daha fazla 
değişiklik yaşanması beklenmektedir. Bu 
sebeple yakıt teknolojilerindeki beklenti 
ve gelişmelerin takip edilmesinin faydalı 
olacağı görüşündeyiz. 
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Koster pazar raporu 
& Değerlendirmeler
ISTFIX Bileşik Endeksi, Kasım-Aralık aylarından Noel dönemine kadar 
625 puanı zorlamış olsa da gerek Noel tatilinin bu sene takvim iki haftayı 
kapatması, gerek akabindeki Ortodoks Noel tatillerinin benzer şekilde 1 
haftayı bulması sebebiyle sert düşüşler kaydetti. Bu arada 15 Aralık’ta Azak 
nehrinde buz kumpanyasının ilan edilmesi de eklenince navlunlar 2011 
Nisan ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. 

ISTFIX Araştırma 
Müdürü

Engin Koçak

ISTFIX
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Ocak ve Şubat ayı emtia haberleri 
Kömür
TUİK, Türkiye’nin Aralık ayında 

gerçekleştirdiği termal kömür ithalatı-
nın 3 milyon ton olduğunu açıkladı. Bu 
durumda ülkenin yıllık kömür ithalatı, 
önceki yıla göre % 18 artışla 27,8 milyon 
ton seviyesine ulaşmış oldu ki bu miktar, 
2012 yılından bu yana gerçekleştirilen 
en yüksek ithalata denk geliyor. Ülkenin 
başlıca tedarik kaynağı 11 milyon ton 
ile Kolombiya olurken ikinci en büyük 
tedarikçi konumundaki Rusya’dan ithal 
edilen kömür miktarının 10,5 milyon 
tonu bulduğu görülüyor.

 Avrupa’daki termal kömür fiyatları-
nın, tarihin en düşük seviyesinde kal-
maya devam ettiğini görüyoruz. Öte 
yandan hâlihazırda arz fazlası yaşanan 
pazarda talebin de zayıf seyrediyor ol-
ması, fiyatlardaki gerilemeye rağmen 
alım miktarının değişmemesine neden 
oluyor.

Ukrayna Kömür ve Enerji Bakanlığı 
verilerine göre ülkenin kömür üretimi 
2015 yılında bir önceki yıla göre % 39 
oranında gerileme kaydetti. Ülkenin ya-
şanan çatışmalar ve düşen emtia fiyatları 
dolayısıyla 40 milyon tonun biraz altın-
da kömür üretimi gerçekleştirdiği belir-
tiliyor. Ayrıca ülkenin kok kömürü üre-
timi % 50 oranında düşüşle 8,2 milyon 
tona gerilemiş bulunuyor.

Tahıl 
Türkiye ile Rusya arasında yaşanan 

jet düşürme krizinin ardından bir süre 
sekteye uğrayan tahıl ticareti, Rus ihra-
catçılar ile Türk alıcıların anlaşmaya var-
ması sonrasında pek aksama olmadan 
devam etti. İki ülke arasındaki gerginlik, 
yükleme operasyonlarının durdurulma-
sının ardından doruğa çıkmış; tüccarlar, 
potansiyel ambargo uygulamalarında 
çekinerek ticaretten uzak durmuştu.

 Yine de Rusya Tarım Bakanlığı ta-
rafından verilen bilgiye göre, ülkenin 
Türkiye’ye gerçekleştirdiği buğday ihra-
catları, 2015 yılında bir önceki yıla göre 
gerileme kaydetti. Rusya’nın 2015 yılı 
toplamında Türkiye’ye gerçekleştirdiği 
buğday ihracatı, 2014 yılında gerçekleş-
tirilen 4,1 milyon tonluk buğday ihraca-
tına kıyasla % 29,3 oranında gerilerken; 
aynı dönemde Türkiye, Mısır’ın ardın-
dan, İran’ın ise bir adım önünden gele-
rek, ülkenin ikinci büyük ithalatçısı ko-
numunda yer aldı. Sözü geçen dönemde 
Türkiye’nin Rusya’ya gerçekleştirdiği 
tarım ürünleri ihracatı ise 1,8 milyar do-
lara karşılık geliyor. 

Avrupa Birliği’ndeki üreticiler, böl-
genin üçüncü en iyi buğday hasatını 
gerçekleştirmek üzere olduğunu tahmin 
ediyor. Zira bölgedeki buğday hasatının 
bu dönem 156 milyon ton seviyesinde 
gerçekleşmesi bekleniyor ki bu miktar, 
bir önceki yıl gerçekleştirilen rekor ha-
satın sadece 1 milyon ton gerisinde ka-
lıyor.

 Diğer yandan Euro’daki değer ka-

zancı, Avrupa Birliği’nden gerçekleşe-
cek buğday ihracatlarını olumsuz etki-
leyebilir. 1 Temmuz itibariyle başlayan 
2015/16 sezonu içerisinde sadece 15,6 
milyon tonluk buğday ihracata yönlen-
dirilirken; bu miktar, bir önceki döneme 
kıyasla % 15’lik gerilemeye denk geliyor.

 Ukraynalı APK-Inform tarafından 
verilen bilgiye göre, ülkenin 2015/16 
hasat döneminde, bir önceki döneme 
kıyasla % 35 oranında artış ile toplam 
14,5 milyon ton buğday ihraç etmesi 
bekleniyor. Ülkenin 1 Temmuz itibariyle 
başlamış olan hasat dönemi içerisindeki 
buğday ihracatlarının 10,5 milyon tona 
ulaştığı; bu miktarın 3,8 milyon ton-
luk kısmının ise Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika’ya sevk edildiği belirtiliyor.

 Rusya tarafına baktığımızda ise 
geçen Temmuz ayında başlamış olan 
2015/16 hasat sezonunda ülkenin ger-
çekleştirdiği tahıl ihracatları, bir önceki 
sezona göre % 4’lük düşüş ile 22 mil-
yon tona gerilemiş bulunuyor. Buğday 
ihracatları 16,5 milyon ton seviyesinde 
gerçekleşirken arpa ve mısır ihracatları 
sırasıyla 3,3 milyon ton ve 2 milyon tona 
ulaşmış bulunuyor. 

 Tarım Bakanlığı tarafından açıklanan 
tahminlere göre Kazakistan, 2015/2016 
pazar yılında 7,5 milyon ton tahıl ihraç 
etmeye hazırlanıyor. Olumsuz hava ko-
şullarına rağmen gerçekleştirilen tahıl 
hasadının 20 milyon tona ulaştığı dile 
getiriliyor.
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Navlunlar

en kötü döneme işaret etti. Genel olarak 
tüccarların ticaretinde bir azalma olduğu, 
piyasaya çıkılan yüklerin kiracı fikrinin 
altında rakamlara bağlandığı bir hayatta 
kalma mücadelesi görülmekteydi. Arma-

törlerin çoğu tanıdıkları ve piyasaya çık-
madan iş yapan kiracıların da iş yapama-
dığını, dolayısıyla piyasa dışı yüklerin de 
ortadan kalktığını ifade etti.

Baltık, Kuzeybatı Avrupa ve “Conti-

nent” tabir edilen bölgede ise Noel reha-
vetinden sonra navlunlar Ocak ve Şubat 
ayında tatmin edici olmaktan uzak da olsa 
yükselişler kaydetti. Mart ayına doğru ise 
beklentiler yükselmeye başladı. 

Çelik
 Avrupa Çelik Birliği Eurofer’in tah-

minlerine göre, Avrupa Birliği’ndeki 
ülkelerin çelik talebi 2016 yılında ise 
% 2,5 oranında artış kaydedebilir. Öte 
yandan ithalat miktarındaki artış do-
layısıyla yerel üretimin bu durumdan 
fayda sağlaması beklenmiyor. Bununla 
birlikte Avrupa Komisyonu’nun 2016 
yılında, yassı çelik ithalatına yönelik bir 
dizi anti-damping soruşturması açması 
bekleniyor.

 Türkiye Ekonomi Bakanlığı, -muh-
temelen Rusya tarafından Türkiye’ye uy-
gulanan ithalat kısıtlamalarına karşılık 
olarak- Rus çelik üreticilerine uygulanan 
anti-damping marjlarında revizyona 
gitti. Bu doğrultuda, Magnitogorsk Iron 
and Steel Works, Severstal ve Novoli-
petsk şirketlerinden ithal edilecek çeliğe 
% 9,4 ila 13,5 oranında anti-damping 
marjı uygulanması söz konusu olacak. 
Öte yandan Ukrayna ile Romanyalı üre-
ticilere uygulanacak marjların ya çok 
düşük olduğu ya da herhangi bir marj 
uygulanmayacağı görülüyor.

 Cezayir, 5 Ocak tarihinde inşaat çeli-
ği ve çimento ithalatlarını durdurdu; 14 
Ocak tarihinde ise çelik ithalat miktarını 
yıllık 2 milyon ton ile sınırlamak üzere 
lisans uygulaması devreye aldı. Ülke aynı 
zamanda potansiyel tedarikçilerin Şubat 
2016’ya kadar lisans başvurusunda bu-
lunmasını talep etti. Cezayir, Güney Av-
rupalı çelik ihracatçıları açısından kritik 
önem taşırken, halihazırda uyguladığı 
vergiler dolayısıyla Türkiye’den gelecek 
çelik ürünlerine karşı korunaklı durum-
da bulunuyor. Ülkenin 2014 yılından 
bu yana İspanya, İtalya ve Portekiz’den 
gerçekleştirdiği ithalat miktarı 4 milyon 
tonu buluyor.

 Çin’in çelik ihracatların 2015 yılında 
100 milyon tonu aştı. Öte yandan 2016 
yılında Çin’in % 13’e kadar fiyat düşüre-
bileceği, dolayısıyla da rekabetin daha da 
şiddetlenebileceği  belirtiliyor. Macqua-
rie Group’a göre, 2015 yılında ton başına 
309 dolar seviyesinde olan çelik fiyatları, 
267 dolara gerileyebilir ve uygulanan an-
ti-damping tedbirlerine rağmen Çin’in 
çelik ihracatları, küresel pazar için tehdit 

olmayı sürdürebilir.
Çimento
 Cezayir’in gümrük verilerine göre, 

ülkenin inşaat malzemesi ithalatı 2015 
yılında yaklaşık % 20 oranında artış kay-
dederek 10,7 milyon tondan 12,7 milyon 
tona yükseldi. Sadece çimento ithalat-
larının 6,6 milyon ton seviyesinde ger-
çekleştiği belirtilirken; bu miktar 2014 
yılında 6 milyon ton seviyesindeydi. İn-
şaat çeliği ithalatlarının ise % 1,6 oranın-
da gerileme ile 3 milyon ton seviyesinde 
gerçekleştiği raporlandı.

Petrol
 Petrol fiyatları sene başında 36-38 

dolar/varil civarından Ocak ortasında 
25-26 dolar/varile kadar geriledi. Daha 
sonra OPEC ve Rusya’nın petrol arzını 
11 Ocak 2016 seviyesinde dondurma 
kararı gibi çeşitli “sözlü müdahaleler” ile 
petrol fiyatları Şubat sonunda 33-35 do-
lar/varile yükseldi. 
Navlunlar

Karadeniz ve Akdeniz’de navlunlar 
Aralık ayı sonundan itibaren serbest dü-
şüşe geçerek ISTFIX’in tarihinde görülen 
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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.

Tonaj Yük Yükleme Lmn. Tahliye Lmn. Yük.
 ton/gün

Thl.
ton/gün

Navlun
$/ton

1.350 FERROALLOYS POTI TSINGELI 1000 1000 28,00
1.400 BAGGED CEMENT DILISKELESI EC GREECE 1000 1000 14,00
1.400 FERROALLOYS POTI TSINGELI 1000 1000 25,75
1.500 GENERALS ISTANBUL POTI 750 500 23,25
1.500 MINERALS KHERSON MARMARA 1000 1000 26,00
1.700 GRAIN (57') CONSTANTA BANDIRMA 1000 1000 17,75
2.000 SFSM (75') ILLICHEVSK BANDIRMA 1000 1000 15,00
2.600 STEEL ISKENDERUN UK 750 700 49,00
3.000 BHF SIBENIK RAVENNA 1500 1500 11,00
3.000 RSM (52') VARNA BANDIRMA 1250 1250 9,00
3.150 GYPSUM SITIA CANAKKALE 1500 1500 7,40
3.500 SFS (86') RENI ORDU 1000 1000 19,00
4.000 UREA ARZEW ST MALO 3000 1500 12,00
4.000 SUNFLOWER PELLETS (66') CONSTANTA LA PALLICE 1500 1500 27,00
4.000 MINERALS GABES N. ADRIATIC 2000 1500 12,00
4.000 FERTILIZER TUAPSE CORINTH 4000 1500 17,00
4.300 STEEL BARTIN SOUSSE 1000 1000 19,00
4.400 SFM (58') RENI MERSIN 1500 1500 20,00
4.400 UREA YUZHNY ORAN 3000c 800x 21,00
4.500 UREA ARZEW 2 S.SPAIN 3000 2000 11,50
4.500 STEEL MARMARA POTI 1500 1250 10,50
4.700 SFS (58') KHERSON UK 1500 1500 42,00
5.000 STEEL FOS GEMLIK 3000 2000 13,00
5.000 STEEL MARINA DE CARRERA DJEN DJEN 1000 800 16,25
5.000 SOYA BEANS NIKOLAEV MERSIN 2000 1500 20,50
5.000 WRIC NOVOROSSIYSK DURRES 1500 2000 18,00
5.000 REBAR OKTYABRSKIY LIVERPOOL 2000 1000 30,00
5.000 CONCANRATES POTI HUELVA 2000 2500 27,00
5.000 STEEL SALERNO ORAN 3000 1000 15,50
5.000 DEBARS SEVILLA ORAN 1250 800 16,00
5.000 MINERALS SEVILLA ASHDOD 2500 1500 16,00
5.000 STEEL SEVILLA ALGIERS 2000 1000 17,00
5.000 FERTILIZER TUAPSE RAVENNA 5000c 3500x 15,00
5.000 MAP TUAPSE CONSTANTA 5000c 2000x 9,00
5.000 SODA LIGHT + SODA DENSE VARNA WEST EGYPT 1500 1000 15,00
5.400 UREA DAMIETTA S. FRANCE 2000 2000 20,00
5.400 SFS (56') IZMAIL CASABLANCA 1500 1500 25,00
5.400 WHEAT PORT LA NOUVELLE CASABLANCA 1500 1500 15,50
5.460 HRC ISKENDERUN ELEUSIS 5000c 1000x 9,00
5.500 UREA ARZEW VALENCIA 2500 2000 11,00
5.500 CLAY BERDYANSK CASTELLON 3000 2500 20,00

Temsili yük bantları

S&P ve Hurda
Ocak ve Şubat ayı gemi satışlarında:
   “Atlantic Carrier” (7.700 dwt, 

2001 Polonya inşası, GL klaslı, 2 x 80 ton 
kreyn, ağır yüke uygun, gladoralı gemi-
den çevrilmiş) Alman alıcılara banka içi 
özel bir işlemde 2,2 milyon dolara satıl-
dı.

  “Jolie Brise” (3.500 dwt, 2006 Polon-
ya inşası, BV klaslı) Belçikalı alıcılara 3,2 

milyon avroya satıldı.
“Wilson Malo” (6.400 dwt, 1978 İsveç 

inşası, GL klaslı) Rumen alıcılara 0,75 
milyon USD’ye satıldı.

Gladoralı/ağır yük gemisi “UAL AN-
GOLA” (10.600 dwt, 2002 Hollanda in-
şası, GL klaslı, 2 x 80 ton kreyn) Alman 
alıcılara 4,7 milyon USD fiyatla satıldı.

Türk alıcılar (Aliağa) kosterlere 120-
130 dolar/LDT civarı fiyat verirken, 

Hindistan’da da fiyatlar 220-230 dolar/
LDT civarındaydı.

Yakıt
Gemi yakıt fiyatları petrolün dip 

yaptığı Ocak ayı sonuna kadar tempo-
lu biçimde düştü. Şubat ortasına doğru 
ise petrolün dipteki dalgalanmalarıyla 
yukarı doğru çıkış denemeleri yapmaya 
başladı.

ISTFIX
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Denizyolu taşıma maliyetlerinin sı-
nıflandırılması ve taşıma maliyet kri-
teri açısından devre dışı kararı (Lay-
up) kararı

Denizyolu taşıma maliyeti, ulaşım 
hizmetini üretebilmek için katlanılan 
fedakarlıkların parasal ölçüsüdür (Rod-
rigue ve diğ.,2006: 43). Özellikle küre-
selleşme olgusuyla birlikte profesyonel 
gemi yönetiminin en önemli odak nok-
talarından biri, taşıma maliyetlerinin 
minimum düzeyde tutulması çabaları 
olmuştur. İşletmeler rekabetçi bir konu-
ma gelebilmek için bu alana özel bir çaba 
harcamış ve harcamaya devam etmek-
tedir (Panayides ve Grades,1999;114). 
Çünkü bu maliyet, denizcilik sektörün-
de birbiri ile rekabet halinde olan işlet-
melerin, rekabet güçlerini ve faaliyetleri-
ni en çok etkileyen kavramlardan biridir. 
Şöyle ki serbest piyasa şartlarının geçerli 
olduğu sektörde navlun, piyasa koşulla-
rında arz ve talebe göre şekillenmektedir 
(Borger ve Nonneman,1981:156;Volk, 
2002:3). Bu nedenle girdi maliyetlerin-

deki artış, aynı oranda navlun oranla-
rındaki artışla karşılanamaz (Kavussa-
nos ve Visvikis:2006:29-30). Dolayısıyla 
gemi sahipleri sürdürülebilirlik açısın-
dan öncelikle maliyet odaklı bir yönetim 
anlayışı benimsemelidirler (Maria ve 
diğ.,2009:905). Maliyet liderliği olarak 
da adlandırılan bu anlayış, ekonomik, 
sosyal ve teknolojik değişim ile ortaya 
çıkan küresel rekabet ortamının başlıca 
stratejisidir (Karcıoğlu,2000:1). 

Söz konusu strateji sayesinde mali-
yetlerini kontrol altına alan işletmeler, 
mikro düzeyde maliyetlerini minimize 
ederek, sağlamış oldukları maliyet avan-
tajı ile ilgili piyasa koşullarında reka-
bet avantajı elde etmeye çalışmakta ve 
sektöre özgü döngüselliğe (cycle) karşı 
önlem alabilmektedirler. Makro düzey-
de ise ülke ekonomisine önemli katkı 
sağlamaktadırlar. Adam Smith (1776), 
bu katkıyı “Ülkelerin Zenginliği” isimli 
ünlü kitabında “nakliye maliyetlerinin 
düşük olduğu nehir ve deniz kıyıların-
da gelişimin daha hızlı olduğu” şeklinde 

KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme 
Mühendisliği Bölümü Öğretim 

Üyesi 
Dr. Sercan Erol

Bizi birbirimize 
düşüren maliyeti 

nasıl kontrol edeceğiz? 

Akademiden
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vurgulamıştır. 
Maliyet liderliği stratejisini benim-

seyen bir firmanın önceliklerinden biri 
de katlanacağı giderleri sınıflandırması 
gerekliliğidir. Maliyetlerin sınıflandırıl-
ması konusu geniş kapsamlı bir konu 
olup işletme başarımının (performance) 
ölçülmesinde önemli rol oynamaktadır. 
Bu önem, taşıma işleminde birim yük 
ve birim hat uzunluğu başına maliye-
tin, ekonomikliğin ölçütü olarak ka-
bul edilmesinden kaynaklanmaktadır 
(UAPS,2005:9-1). Buradaki temel amaç 
taşıma maliyetinin doğru bir şekilde tes-
pit edilmesi arzusudur.

Taşıma maliyetleri; operasyon (run-
ning costs), sefer (voyage costs) ve ser-
maye maliyetleri (capital costs) şeklin-
deki genel sınıflandırmanın yanında, 
çeşitli açılardan farklı şekillerde sınıflan-
dırılabilir. Bunlar; yasal işlem açısından, 
temel maliyet ve ek maliyet; doğal nitelik 
açısından, malzeme, işçilik, sermaye ve 
diğer maliyetler; kapasiteden yararlan-
ma (faaliyet hacmi) açısından, değişken 

ve sabit maliyetler; üretilen mamullere 
yüklenme açısından, dolaysız ve dolaylı 
maliyetler; işlev açısından ise alış mali-
yeti, işleme maliyeti, üretim maliyeti ve 
satış maliyeti olarak sıralanabilir (Hafta-
cı,2006:45).

Genel olarak deniz ulaştırma işlet-
melerinde bir maliyet sisteminin iyi işle-
yebilmesi için oluşan giderlerin faaliyet 
hacmi açısından, sabit ve değişken olarak 
ayrımı gerekmektedir (Cheng,1969;139). 
Burada faaliyet hacmi, maliyetleri ince-
lenen işletmenin belirli bir dönemdeki 
çalışma yoğunluğunun göstergesidir 
(Büyükmirza,1999:282). Bu gösterge, 
incelenen sektöre göre çeşitli ölçülerle 
ifade edilebilir. Bu kapsamda maliyet-
lerin etkin olduğu tramp taşımacılıkta, 
bütün maliyetler gemiye ve sefere göre 
sınıflandırılmaktadır (Altuğ,1974:32-34; 
Çakı,1998:176). 

Denizyolu taşıma işletmelerinde her 
seferin ayrı bir muhasebesinin yapılma-
sı, denizyolu taşıma işletmelerini, diğer 
taşıma işletmelerinden ayıran en önemli 

farktır (Altuğ,1974:32-34). Çünkü tramp 
piyasada faaliyet gösteren bir dökme yük 
gemisinin sefer tanımı dikkate alındı-
ğında uygun yük bulunana dek, günlerce 
hatta haftalarca belli bir limanda ya da 
demirleme bölgesinde beklemek duru-
munda kalabilmektedirler . Dolayısıyla 
her bir seferin başlama ve bitiş tarihle-
ri, piyasanın düzensiz yapısından ötürü 
önceden belirlenememektedir. Bundan 
ötürü denizyolu tasıma işletmelerinde, 
maliyet-hacim ilişkisini ortaya koyan en 
uygun faaliyet hacmi ölçüsü, sefer gün 
sayısıdır.  

Faaliyet hacmine göre giderler kısa 
dönemde; sabit giderler, değişken gi-
derler ve karma giderler olmak üze-
re üç kısma ayrılmaktadır(Büyükmir
za,1999:282-289):

Sabit giderler; kısa dönemde faaliyet 
hacminden (sefer-gün sayısı) bağımsız 
olarak ortaya çıkan ve faaliyet hacminde 
meydana gelen değişmelerin etki ede-
mediği giderlere denir. Diğer bir deyişle 
faaliyet hacmi artsa da artmasa da hep 
aynı kalan, yapılması zorunlu olan gider-
lerdir. Bu açıdan bakıldığında denizyolu 
taşımacılığında sabit giderler; operasyon 
maliyetleri (personel, sigorta, malzeme, 
bakım-onarım, haberleşme, teknik ve 
genel yönetim giderleri) sermaye mali-
yetleri (faiz, komisyon amortisman ve 
dosya giderleri) ve vergi ödemelerinden 
oluşmaktadır. 

Değişken gider; faaliyet hacmindeki 
dalgalanmalara paralel olarak değişen ve 
faaliyetlerin durdurulması sonucunda 
kendiliğinden ortadan kalkan giderlere 
denir. Deniz yolu taşımacılığında de-
ğişken giderler, sefer maliyetleri olan; 
terminal giderleri (Liman giderleri, yük-
leme-boşaltma giderleri, pilot giderleri, 
acente giderleri... vb.), yakıt giderleri ile 
boğaz ve kanal geçiş ücretleridir. 

Karma giderler; yarı değişken ve yarı 
sabit giderlerden oluşmaktadır. Yarı de-
ğişken giderler, iş hacmi sıfır olduğu za-
man tümüyle ortadan kalkmayan, ancak 
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iş hacmindeki değişmelere paralel olarak 
artıp eksilen giderlerdir. Yarı sabit gider-
ler ise kapasite içerisinde belli bir faaliyet 
aralığında sabit kalan, ancak bu aralıklar 
dışında sıçramalar gösteren giderlerden 
meydana gelmektedir. Deniz yolu ta-
şımacılığında karma giderlere, bakım-
onarım, günlük faaliyet giderleri, ekstra 
mürettebat ve yakıt giderleri örnek ola-
rak sunulabilir (Başer,2004:55). Örne-
ğin, yakıt giderleri gemi sefere çıkmadı-
ğı sürece minimum düzeydedir. Ancak, 
hiçbir zaman sıfır olamaz. Çünkü gemi-
lerin gerek limanda gerekse demirleme 
bölgesinde kalma süreleri dikkate alın-
dığında geminin yardımcı makineleri 
faal durumdadır. Bundan ötürü, elekt-
rik, havalandırma ısıtma gibi ihtiyaçları 
nedeniyle yakıt tüketimi olacaktır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar kısa dö-
nemde operasyon ve sermaye maliyetle-
rinin sabit maliyet olduğunu bununla 
birlikte sefer maliyetlerinin ise sefere 
özgü değişken giderler olduğunu ortaya 
koymaktadır. Sonuç olarak toplam taşı-
ma maliyetleri, değişken giderler ve sabit 
giderlerin toplamından oluşmaktadır. 

Taşıma maliyetleri üzerine yapılan 
açıklamalar ışığında belirli bir gemi için 
taşıma maliyetlerinin düzeyini etkileyen 
yapısal, yönetimsel ve oşinografik de-
ğişkenlerin olduğu belirtilebilir. Söz ko-
nusu bu değişkenlerden biri de geminin 
yükleme durumu ya da kapasite kulla-
nım oranıdır. Navlun gelirini doğrudan 
etkileyecek bu durum şüphesiz geminin 
servisten çekilmesi (laid-up) kararları-
nın alınmasında da etkili olacaktır. Bu 
itibarla, birçok taşıma sisteminin ortak 
özelliği, kapasitelerini tam olarak kul-
lanamamalarıdır. Bu tür eksik kapasi-
te kullanımı, taşımacılık sistemlerinde 
navlun gelirlerini azaltmaktadır. O halde 
burada sorulması gereken soru bir gemi 
en az % kaç kapasite kullanım oranı ile 
seferini yerine getirmelidir? Böylece ge-
minin elde etmiş olduğu toplam gelir, 
toplam giderlerini karşılamış olsun. Bu 
konuda literatürde hat uzunluğuna göre 
değişebilmekle beraber % 60’lık doluluk  
oranının denizyolu yük taşımacılığı için 
bir alt sınır olduğu düşünülmektedir 
(Ulaştırma Ana Planı Stratejisi [UAPS], 
2005:9-9). Ancak bu doluluk oranına da 
ulaşılabilmesi için şüphesiz ilgili deniz 
ulaştırma hattında taşınacak yıllık yük 
potansiyeli göz önüne alınarak, optimal 
gemi sayısı ve kapasiteleri  belirlenmeli-
dir. Aksi takdirde aşırı kapasite mevcut 
yük durumu dikkate alındığında boş ka-
pasitenin oluşmasına sebebiyet verebilir. 
Dolayısıyla optimal kapasitenin belir-

lenmesinde de taşınacak yük potansiye-
li, doluluk oranı, rota uzunluğu ve gemi 
kapasitesi kriterleri birlikte düşünülme-
lidir (Kendall 1972:128;UAPS,2005:9-9). 

Gemi tam kapasitede değil de eksik 
kapasitede yük taşımak durumunda kal-
mış olursa, ilk olarak kazancı azalacak 
sonrasında ise kapasite kullanım oranına 
göre navlun geliri taşıma maliyetlerinin 
altına düşebilecektir. Bu durum uzun va-
dede sürdürülebilir değildir. Dolayısıyla 
navlun geliri, gemi taşıma maliyetlerinin 
altına düşen profesyonel gemi yönetimi 
bu durumda hemen gemiyi servisten 
çekmeli midir?

Gelirin maliyetlerin altına düşmesiyle 
hemen böyle bir karar vermek, şüphesiz 
aceleyle verilmiş, sonuçları iyi düşünü-
lüp analiz edilmemiş bir karar olacaktır. 
Daha öncede ifade edildiği gibi gemi 
sefer yapsın ya da yapmasın seferle ilgili 
olmayan maliyetler sabit giderler başlığı 
altında sınıflandırılmıştır. Dolayısıyla 
geminin seferden çekilmesiyle bu gider-
lerden tasarruf yapmak mümkün olma-
yacaktır. Yani gemi için ödenen sermaye, 
sigorta, sörvey, teknik ve genel yönetim 
giderlerinden kaçınılamayacaktır. Ge-
minin seferden çekilmesiyle sadece sefer 
maliyetlerinden tasarruf söz konusudur. 
Dolayısıyla profesyonel gemi yönetimi, 
taşıma maliyeti kriteri açısından değiş-
ken maliyetlerini (yakıt, liman, kanal ge-
çiş giderleri gibi) karşılayabildiği sürece 
gemisini serviste tutma kararı vermesi 
doğru bir yaklaşım olacaktır.   

Ayrıca itibar kaybı, geminin seferden 
çekilip tekrar sefere sokulabilmesi için 
oluşabilecek ekstra masraflar laid-up ka-
rarı için dikkate alınması gereken diğer 
kriterlerdendir (Altuğ,1974:116). An-
cak, işletmeler hangi piyasa yapıların-
da faaliyette bulunurlarsa bulunsunlar, 
uzun dönemde maliyetlerinin altında 
mal ya da hizmet satışı yapamazlar (İs-
lamoğlu,2000:343). Nitekim navlun pi-
yasalarındaki mevcut durum nedeniyle 
2014 yılına kıyasla 2015 yılında zor dö-
nemler geçirilen sektörde bu durumun 
2016 yılında da devam edeceği öngörül-
mektedir. Ancak sektörde enerji ve pet-
rol tüketimine bağlı olarak 2017 yılın-
da olumlu gelişmelerin yaşanabileceği 
düşünülmektedir. Bunun için yeni inşa 
taleplerinin kontrol altında tutulması 
gerekmektedir.  

Şekil 1. Küresel Koster Navlun İn-
deksi

Koster Navlun Oranı, USD/Ton  
Hafta
Kaynak: International Seaborne Mar-

ket, Caster Freight Index, 09.11.2015
Bu açıdan Şekil 1’de görüldüğü üzere 

koster navlun oranlarında 2015 yılının 
ilk çeyreğinde 2014 yılına kıyasla sert bir 
düşüş yaşanmıştır. Ayrıca bu düşüşün 
takip eden dönemlerde de devam ettiği 
görülmektedir. Ancak navlun oranların-
da 2015 yılının son çeyreğine doğru yu-
karı yönlü hafif bir artış eğilimi olduğu 
görülmektedir. Bu durum yük miktarın-
daki artışa paralel olarak spot piyasada 
gemi sayısının azalması ile de açıklana-
bilir. Bu da şüphesiz navlun fiyatlarına 
olumlu yansımaktadır. Örneğin Kara-
deniz navlun Piyasasında 20 Ekim son-
rası küçük tonajlı gemiler için navlun 
oranları 4-7,000 tonluk lotlarda ortala-
ma 0,5-1,25 USD/ton, 2-4,000 tonluk 
lotlarda 0,25-0,75 USD/ton yükselmiştir 
(ISM,2015). Navlun oranlarındaki artış 
eğilimi, filo gençleştirme projeleri hariç, 
filo hacminin artırılmasına yönelik yeni 
inşa taleplerinin kontrol altında tutul-
ması ile mümkün kılınabilir. 
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24 Kasım 2015 saat 09:24’te hava 
devriye görevinde bulunan F-16 
uçaklarımız, beş dakika içerisinde 

10 kez ikaz edilmesine rağmen Türk hava 
sahasını ihlale devam eden Su-24 tipi Rus 
uçaklarını angajman kuralları çerçevesin-
de düşürdü. Daha öncesinde Türkmen 
bölgesine yapılan bombardımanların 
ardından ülkemiz Rusya’ya nota vererek 
sınır güvenliğimize yönelik fiili ihlallerin 
sona erdirilmesi uyarısında bulunmuştu.  
Ancak iyi niyet çerçevesinde yapılan tüm 
uyarılara rağmen hava ihlalleri devam etti 
ve Türkiye Devleti bir anlamda egemenlik 
haklarının gereğini ifa etmeye mecbur bı-
rakılmış oldu. 

Bu istenmeyen ve ancak kaçınılamayan 
durumun, her iki ülke açısından olumsuz 
sonuçlar doğurduğu ve doğuracağı kuş-
kusuzdur. Bu sonuçlardan doğaldır ki her 
iki ülkenin denizcilik sektörü de nasibini 
alacaktır. Ancak dikkat edilmesi gereken 
nokta bu olumsuzlukların boyutunun ne 
olduğu ve Rusya tarafından yapılan açık-

lamaların ve alınan kararların ne ölçüde 
uygulamaya sokulacağıdır. 

“Kriz yönetiminde üzerimize düşeni 
layıkıyla yaptık”

Öncelikle hükümetimizin olayın ba-
şından beri duruşu ve tavrı nettir. Cum-
hurbaşkanımız ile başlayarak yönetimin 
her katından hasmane açıklamalar yerine, 
köklü bir devlet geleneğinin izlerini taşı-
yan ağırbaşlı ve yapıcı bir yaklaşım ser-
gilendi. Yine olayın yaşandığı andan bu 
güne kadar, Rus uçaklarının düşürülme-
sinin agresif nitelikli bir eylem değil ege-
menlik haklarımıza yönelik bir koruma 
amacı taşıdığı haklı olarak dile getirildi. 
Bu anlamda devlet olarak kriz yönetimi 
açısından üzerimize düşeni layıkıyla yap-
tığımızı düşünüyorum.

Bunun karşısında Rus hükümetinden 
gelen açıklamaların ülke içi dengeler gö-
zetilerek yapılmış rövanşist açıklamalar 
olduğunu üzülerek görüyoruz.  Bu min-
valde ilki 28 Kasım 2015’te olmak üzere,  

Transbosphor Denizcilik 
Yönetim Kurulu Başkanı

Kaptan Mustafa Can
  

Armatör Rusya krizini
nasıl yorumluyor?

Makale



Makale
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Rus devlet başkanı Vladimir Putin tara-
fından bir dizi yaptırımlar açıklandı ve 1 
Ocak’tan itibaren bu yaptırımlar yürürlü-
ğe konuldu. 

Geçen yıl Türkiye’nin 157,6 milyar 
dolar tutarındaki toplam ihracatının 5,9 
milyar dolarlık kısmı Rusya’ya yapıldı. 
Yıllık 1 milyar dolara yaklaşan hacmiyle 
Türk gıda ihracatçılarının en önemli ka-
lemi oluşturuyor.  Ülkemizdeki turistlerin 
%12’si Rusya’dan geliyor ve bu da yıllık 
4 milyon Rus turiste tekabül etmekte. 
Ancak burada zararı tek taraflı olarak 
görmemek gerekir. Rusya’nın yürürlüğe 
koyduğu yaptırımlar, özellikle Ukrayna 
krizinden dolayı batı ambargosunda olan 
ülkeyi daha da zor bir duruma sokmuş-
tur. Türk inşaat sektörü Rusya’da 2000’in 
üzerinde proje yapmakta ve bu projelerin 
değeri 60 milyar doları buluyor. Bu açıdan 
Rusya’nın Türk yatırımcılarını kaybetme 
gibi bir lüksü yok.

Makroekonomik açıdan bakıldığında, 
Türkiye’nin yurt içi gayri safi hasılasında 

Rusya’nın kapladığı alan görece küçük 
kalıyor. Bu nedenle mevcut durumun 
ekonomimize etkisi kısıtlı kalacak. Ancak 
bireysel bazda baktığımızda ihracatçıları-
mızın yaşadığı sorunlar önemli dereceler-
de. Bu açıdan da sektörün devlet tarafın-
dan desteklenmesi gerekiyor. Bu yönde de 
adımların atıldığını görüyoruz. 

Türk ihracatçıları alternatif pazarla-
ra yönelerek zararını azaltıyor

Her iki tarafın ihracatçıları da olum-
suzlukların kısa vadeli olacağını öngö-
rüyor, orta ve uzun vadede eski hale geri 
dönüşü bekliyorlar. Türk ihracatçıları bu 
dönemde Irak ve Avrupa Birliği gibi alter-
natif pazarlara yönelerek zararları azalt-
ma amacındalar. Ayrıca ihracat malları-
nı Azerbaycan ve Kırgızistan üzerinden 
Rusya’ya sokmanın da yolları aranıyor. 

Diğer taraftan Rusya ise iç pazarda 
özellikle gıda fiyatlarındaki yükselişi bas-
tırmak için başka ithalat kanalları arıyor. 
Rusya’nın meyve sebze ithalatının %20’si 

Türkiye’den gerçekleşiyor ve bu nedenle 
yaptırımlar sadece bizim ihracatçılarımı-
zı değil, Rusya’daki tüketici kitlelerini de 
olumsuz etkiliyor.

Bu açıdan hali hazırda rublenin ya-
şadığı değer kaybı ve yüksek enflasyon, 
Rusya’yı yaptırımların hafifletilmesi yö-
nünde baskılayacaktır. İki ülkenin ticari 
bağları son derece kuvvetli ve böylesi bir 
gerginlik ortamı her iki taraf açısından da 
atlatılması gereken bir dönem niteliğin-
de. Zaten iki ülkenin arasındaki ticaretin 
hacmi düşünüldüğünde mevcut durum 
her iki taraf açısından da sürdürülebilir 
değil.

Ticaret eski seyrinde devam etmeli
Denizcilik sektörüne ilişkin olarak li-

manlarda ilk olarak gemi tutuklamaları 
söz konusu oldu. Rusya’da 8 Türk gemi-
sinin tutuklanmasının ardından Türkiye 
27 Rus gemisini tutukladı. Bu noktada 
Aralık ayına ilişkin resmi listelerle, önceki 
listeleri karşılaştırdığımızda gerçekten de 
karşılıklı bir liman denetimi savaşı veril-
diği ortaya çıkmakta. İki devlet de Aralık 
ayında yalnızca birbirlerinin gemilerini 
tutuklamış görünüyorlar. Tabi ki burada 
olan iki tarafın armatörüne oluyor ve Rus 
armatörler bu açıdan tüm bu tutuklama-
lar silsilesini başlatan Novorossisk’te 5 
Türk gemisinin tutuklanması olayını son 
derece olumsuz değerlendiriyorlar. Bir 
an önce bu gerginliğin sona ermesini ve 
ticaretin eski seyrinde devam etmesi ar-
zusundalar. 

Geçtiğimiz yıl Karadeniz’e kıyısı olan 
devletlerin armatörlerini bir çatı altında 
toplama amacıyla merkezi İstanbul olan 
Karadeniz Armatörler Kulübü’nü (Black 
Sea Shipowners Club) kurduk. 150 parça 
gemiye sahip bir filoyu kontrol eden bu 
kulüp aynı zamanda bölgedeki gelişme-
lere yönelik olarak armatörlerin birlik 
içinde hareket etmesini hedefliyor. Kulüp 
çatısı altında yapmış olduğumuz fikir tea-
tilerinde de mevcut sorunların geniş çaplı 
bir krize dönüşmeden çözülmesi adına 
atılabilecek tüm adımları atıyoruz. 

Bir başka krize daha yer yok!
Hali hazırda denizcilik sektörünün 

içinde bulunduğu kriz ortamı düşünüldü-
ğünde, bir başka krize daha yer olmadığı 
çok açık. Bu sebeple ortak arzumuz iki 
ülkenin armatörleri ve tacirleri açısından 
daha fazla zarar yaşanmadan normalleş-
me sürecine geçilmesi.  
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Sektör, içinde bulunduğumuz senenin 
ilk bir buçuk ayını geçtiğimiz sene 
gibi ne yazık ki düşüşlerle geçirdi. 

Geçmişin referans alınmasıyla da gelecek 
hakkında pek de iyimser sonuçlara vara-
mıyoruz ya da bu seviyelerden olabilecek 
dönüşlerin ileriki günlerde ne kadar sek-
töre yeterli gelebileceği tartışma konusu.

Bu iniş çıkışlar farklı fırsatları da 
şansızlıkları da beraberinde getiriyor

Bu sektörde oyun her ne kadar güzel 
kurulsa, planlar ne kadar iyi yapılsa da 
kırılgan ve hassas dünya dengelerinde ön-
görülemeyen pek çok etken bulunmakta. 
Bu da doğal olarak oyuna yeni oyuncula-
rın dahil olmasına ya da ayrılmasına se-
bep oluyor. Fakat bazı firma ve yatırımcı-
lar için belki de sektörün güzel olan tarafı 
bu değil mi? Bu kadar iniş çıkış farklı 
fırsatları da şansızlıkları da beraberinde 
getirmekte. Bu açıdan baktığımızda 2016 
gemi el değiştirmelerinde enteresan bir yıl 
olacağa benziyor. Bir yanda filosunu bu 
fırsatla gençleştiren firmalar diğer yanda 

mevcut durumunu muhafaza etmeye ça-
lışan fakat imkansızlıklar sebebiyle bazen 
de satarak küçülen firmalar var. Yine de 
özellikle finansa ulaşabilen ya da uygun 
bir bütçe ile riske atabilecekleri miktarı el-
lerinde tutan armatör ya da yatırımcının, 
geçmişte olduğu gibi piyasada gemi ara-
yışında bulunacaklarına eminim. Hatta 
bunu gelen taleplerle bire bir yaşıyorum.

Mevcut sıkıntılara rağmen ülkemizde 
belli ölçekteki gemilere yatırım yapmak 
isteyen firmalar bulunmakta, son satış 
raporları veya satışını bizzat yaparak bil-
diklerimiz de bunları destekler nitelikte. 
Bu bahsettiğimiz yatırım yapılabilir tonaj 
koster! Bu segmentteki gemi değerlerinde 
yaşanan kayıpların, oranlama yapılsa da 
büyük tonaj gibi olmadığını görüyoruz. 
Tabi ki bu tonajda da piyasaların kötü 
ve öngörülemez olması taleplerin hemen 
gerçekleşmesine ya da kararlı hale gelme-
sine mani olmakta yani yukarıda yazılan-
lar ile çelişmemesi açısından belirtiyorum 
ki, her ne kadar talep olsa da yatırımcılar 
için soru işaretlerinin böyle bir markette 

Bridge S&P Genel Müdürü
Şendoğan Göksu 
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bulunmaması mümkün değil.

Hurda yaşının 15’lere kadar gerile-
mesi pek de uzak değil!

“Handy” ya da üstü tonajlarda ise ge-
çen senelerde görülen satış rakamları 
neredeyse %70-80’lere varan oranlarla 
gerilemiş vaziyette. Örneğin tersanecilik-
te, son zamanlarda geleneksel Japonların  
aksine “eko tip” gemileri öne çıkaran ve 
iyi fiyatlarla, çoklu alımlarda bunu pazar-
layan, bu sebeple de dominant hale gelmiş 
Çin gibi bir ülkenin gemi arzı maalesef 
devam etmekte. Geçtiğimiz yıl 10 mil-
yon USD’lerden alışverişi yapılan, yaşları 
90’ların sonunda olan  “Handy” gemiler 
2 milyon USD’lere kadar geriledi.  Yine 
Çin’in çelik dampingi sayesinde uzun za-
mandır düşen hurda Hindistan, Pakistan 
ve Bangladeş’te (Subcontinent ülkelerin-
de) 230’lu rakamları gördü. Aliağa’nın 
bu ülkelerle aradaki farkı iyice kapanmış 
durumda. Burada da alımlar gemi duru-
muna (yapım yeri, tipi vs.) vabeste 150 ila 
155 USD‘lerde, bu tonajlarda yukarıda ya-

zılanlar doğrultusunda anladığımız hurda 
yaşının 15’lere kadar gerilemesi pek de 
uzak değil!

Bu arada Avrupa bankaları satışlara 
daha yatkın bir yıla girdiği sene başından 
beri banka baskısı ile satışların gerçekleş-
tiğini görüyoruz. Özellikle bilançolarını 
ve varlık değerlerini yılbaşı itibariyle tek-
rar ele alan bankalar, zaten diğer sektörle-
re nazaran çok büyük karlar getirmeyen 
gemi finansmanı ile mevcut finansmanda 
bulundukları gemileri satmakta geçmiş 
yıllara oranla çok daha istekliler. Geçen 
seneler istemeyerek de olsa sürdürmeye 
çalıştıkları ve ümitle piyasaların “öngö-
rülebilir” seviyeye dönmesini bekledik-
leri sabır, gitgide azalmış duruyor. Diğer 
taraftan kosterde alım yapmak için kendi 
bölge insanlarımızla girdiğimiz rekabetle-
re artık Avrupalı armatörlerin eklendiğini 
görüyoruz. Sebebi tabi ki hep dile getir-
diğimiz bu tonajda yeni inşanın olmama-
sı. Sanırım artık Avrupalı armatörler de 
uzun zamandır kapalı olan tersaneleri ile 
ikinci el koster tonajında aktif olma ko-

nusunda hemfikir (bu mesele bir başka 
yazıda ele alınabilir). 

Büyüme Çin’e rağmen ağır aksak olsa 
da halen mevcut

Fakat her ne kadar bütün bu olum-
suzluklar yaşansa da dünya ekonomisin-
de anlam verilemeyen bir şeyler oluyor. 
Büyüme Çin’e rağmen ağır aksak olsa da 
halen mevcut. Emtiaların bu kadar geri-
lemesi, kurdaki dengesizlikler ve malum 
jeopolitik riskler ticarette alışveriş iştahı-
nı kaybettiriyor. Özellikle alınan-satılan 
bir malın (her ne olursa) akabinde düşüş-
ler yaşanması doğamız gereği geri adım 
atmamıza ve emin olmadan bir sonraki 
hamlemizi yapmamamıza sebep oluyor. 
Herkesin yüzünü güldürecek dengelerin 
bir an önce gelmesini dileğiyle tüm üye 
ve armatörlerimize bol kazançlar dilerim.

Son zamanlarda bildiğimiz güncel 
satışların bir kısmı:

-Addi L 4555 DWTS 1995 German bu-
ilt committed 1,55 Euro 

-Hertfordshire (2500 DWT, 1995 Slo-
venske built)–Euro 1,2 Mil bss del.  Fresh 
sale 

-Pamir (3000 DWT, 1994 Slovenske 
built)–Sold to Danish Buyers at Euro 1,3 
Mil in November 2015

-Neptun (3200 DWT, 1998 Slovenske 
built)–Sold at Euro 1,55 Mil in November 
2015

-Faaborg (3500 DWT, 2x35T Gears, 
2004 Slovenske built)–Sold at mid 3 Mil 
USD to Buyers from India in February 
2016

-Apollo Lupus (4300 DWT, 2002 Rus-
sia built)–Sold at Euro 1,5 Mil to Russian 
Buyers bss del prior DD due. 

-Bornholm (4500 DWT, 2008 Nether-
lands built)–Sold at Euro 4,15 Mil to Ger-
man Buyers

-Nicola (5000 DWT, 2000 Netherlands 
built)–Sold at Euro 1,85 Mil with SS/DD 
due to German Buyer

-Transbrilliante (5500 DWT, 1997 
Netherlands built)–Sold at Euro 2,05 Mil 
to Baltic Buyers

-Flinterzee and Flinterhaven (6250 
DWT, 1997 netherlands built)–Sold at 
USD 2,1 Mil to Turkish Buyers each

-Scl Nicole 7.600 DWTS 2009 Çin 3,25 
Euro Estonian Buyer 

-Fehn Sky 4211 dwts 1997 built 1,6 
Euro German Buyer 

-Jolie Brise 3475 DWTS 2006 3,2 Euro 
Belgium Buyer 

- Nordica (3700 DWT, 1998 built Slo-
venske “Komarno Type)-Sold at Euro 1,8 
Mil to Baltramp from -Poland end of 2015

-M/V Emssun and Emssky (6250 
DWT, 2011 India built)-Committed pre-
sently at Euro 4,9 Mil each from German 
Buyers to German Buyers
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Almanya ve Avrupa’daki kısa deniz 
operasyonlarının tarihi oldukça eskiye da-
yanır. Hansa Ligi döneminden çok önce-
leri bile, Kuzey Denizi ve Baltık Denizi’ne 
kıyısı olan ülkeler arasında küçük ama 
denize elverişli gemilerle gerçekleştirilen 
hatırı sayılır bir ticaret vardı. Bu ticaret, 
on yıllar ve hatta yüzyıllar boyunca arttı, 
1669 yılında Hansa Konvansiyonu’ndan 
sonra da artarak devam etti. 

Geçtiğimiz yüzyılın sonlarında, 80’li 
yıllarda, henüz yeni uygulamaya geçen ve 
önemli vergi avantajları sağlayan Alman 
KG sistemi sayesinde Alman deniz filo-
su, belirgin bir artışa imza attı. Özel yatı-
rımcılardan para toplayarak gemi siparişi 
veren “emisyon kurumları”, daha sonra 
gemileri yönetebilmesi için bu gemileri 
nakliye şirketlerine devretti. Bu tek gemi 
sahibi özel amaçlı şirketler, kapalı uçlu 
fon düzeniyle kuruldu. Gemi finansman 
bankaları, borç sermaye sağlayarak sipariş 
faaliyetlerini destekledi ve birçok Alman 
denizcilik şirketi, artık bir armatörden zi-

There is a long history of short sea op-
eration in Germany and Europe:

Already long before the Hanseatic 
League period started there was an ex-
tensive trade between the coastal towns of 
the North Sea and the Baltic with small 
seagoing vessels. And the trade increased 
over the decades and centuries also after 
the last Hansa Convention in 1669.

In the early eighties of the last century 
there was a marked increase of the Ger-
man fleet due to the newly implemented 
German KG system offering significant 
tax advantages. Issuing houses collected 
money from private investors, ordered ves-
sels themselves and handed them over to 
shipping companies for the management 
of the tonnage. The single purpose compa-
nies, usually founded as owners for every 
vessel, were set up in a closed end fund 
scheme. Ship financing banks supported 
the ordering activity by providing debt 
capital and many of the German shipping 
companies more and more became service 

European Minibulk eG Başkanı  
Joachim van Grieken 

Kuzey Avrupa’da koster operasyonları: 
Piyasa armatörleri nasıl birleştirdi…

Coaster Operations in North Europe: 
How market brought owners together 
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yade finansal yatırımcılar için hizmet sağ-
layıcı haline geldi. Bu durum, genel olarak 
tüm deniz taşımacılığı segmentlerinde 
gerçekleştiyse de özellikle koster ve deniz 
taşımacılığı şirketleri tarafından yoğun 
biçimde kullanıldı. Bu sistem Almanya’da 
yılda 3.1 milyar euroluk sermaye yatırım 
hacmine ulaşmıştı ancak bu durum 2009 
yılında aniden sona erdi. Çünkü 2008’in 
Eylül ayında başlayan ve tüm dünyayı et-
kileyen ekonomik krizin, kısa süreli bir 
sorun olmadığı anlaşılmıştı.

Devam eden krizle birlikte navlunlar 
ve gemi kiraları düşerken, birçok armatör 
ve şirket sahibi, ya nakit darboğazına 
sürüklendi ya da gemilerini yok pahasına 
satmak zorunda kaldı. Ama ne yazık 
ki satılan gemiler, piyasayı terk etmedi. 
Faizlerin hızla düşürülmesi ve gemi 
fiyatlarının sert biçimde değer kaybet-
mesiyle sermaye maliyetleri azaldı, bu 
da zaten düşük olan kira ve navlunların 
daha da düşmesine yol açarak, rekabeti 
kızıştırdı. 2009 yılında dünya ticareti 
toparlanma belirtileri göstererek hızlı bir 
büyüme trendi yakalamaya başladı an-
cak tersanelerin, zaten kabarık ve teslimi 
gecikmiş olan siparişlerini teslim etmeye 
başlamasıyla gemi pazarı kapasitesinin 
üzerine çıktı ve bu durum, yaşanan krizi 
daha da kötüleştirdi.

Koster segmentinde proje teslimat 
süresi çok uzun değildir. Bir sipariş 
verildiği zaman geminin teslim edilm-
esi uzun sürmez. Bu yüzden de kriz 
başladıktan sonra diğer segmentlerde 

providers for finance investors rather than 
shipowners. This happened in all shipping 
segments in general but also applied for 
coasters and the corresponding shipping 
companies in particular.

This situation with an investment vol-
ume of up to 3.1 billion EUR equity per 
year in Germany had an immediate stop 
in 2009, when it became clear, that the 
worldwide economic and financial crisis, 
that became obvious in September 2008, 
would not be a short-term distortion.

During the ongoing crisis with drop-
ping freight and charter rates many of the 
shipowning single purpose companies be-
came insolvent or were forced to sell their 
vessels in fire sales. But unfortunately sold 
vessels don’t necessarily leave the market. 
Due to decreasing interest rates and lower 
sales prices capital costs went down and 
even low freight and charter rates were 
undercut or at least held down in a highly 
competitive market. Although the world-
wide trade constantly grew very fast again 
after 2009 the ongoing delivery of the huge 
orderbook of the shipyards at that time led 
to overcapacities that worsened the situ-
ation.

In the coaster segment the project lead 
times are not very long. The orderbook 
doesn’t reach too far into the future. That’s 
why there was no burdening effect of a 
long lasting situation of subsequent de-
liveries of ships after the start of the crisis 
like in other segments. But in the coaster 
segment there is a structural problem:

Joachim van Grieken - CV
Since January 2012 Joachim van Grieken 

is chairman of two cooperatives in ship-
ping, European Minibulk eG and Container 
Feeder eG.

Mr. van Grieken started his career at a 
ThyssenKrupp Group shipyard. There he was 
in charge of finance for 14 years.

Mr. van Grieken was head of shipping 
of two big German issuing houses for closed 
end funds, König & Cie. and Lloyd Fonds, 
were he also was managing director of ship-
ping funds and shipping companies but also 
of funds of other asset classes like real estate, 
aircrafts, wind farms and others.

For two years he was managing director 
of the German airline OLT.

In addition to being responsible for the 
two cooperatives Mr. van Grieken today is 
associated professor at the University of Em-
den.

Joachim van Grieken’in özgeçmişi…
Joachim van Grieken, 2012’nin Ocak 

ayından beri European Minibulk eG ve 
Container Feeder eG isimli iki kooperatifin 
başkanlık görevini yürütüyor. 

Kariyerine, ThyssenKrupp Group ter-
sanesinde başlayan van Grieken, burada 
14 yıl boyunca finans sorumlusu olarak 
görev yaptı. Van Grieken, iki büyük Al-
man KG emisyon kurumu olan König & 
Cie. ve Lloyd Fonds’un başında bulunuy-
ordu ve aynı zamanda denizcilik fonları ve 
denizcilik şirketleri genel müdürüydü. Van 
Grieken bunun yanı sıra emlak, havacılık, 
rüzgar çiftlikleri gibi farklı yatırım 
fonlarının da yöneticiliğini yaptı. Van 
Grieken, iki yıl süreyle de Alman havayolu 
şirketi OLT’nin de genel müdürlügünü 
yaptı. 

Van Grieken, halen yöneticisi olduğu 
iki kooperatifin yanı sıra, Emden 
Üniversitesi’nde doçentlik de yapmaktadır.
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yaşanan sıkıntılar, koster segmentinde uzun ömürlü bir prob-
lem yaratmadı. Ancak koster segmentinde, yapısal bir sorun söz 
konusu: Son yıllarda “armatörün yük müşterileri” yani kiracılar, 
kendilerinden daha büyük şirketlerle birleşmeler yaşadı. Halen 
devam eden bu durum, kiracı sayısında belirgin bir düşüşe neden 
oldu ve kalan müşteriler, pazardaki güçlerini artırdı. Öte yandan 
bu segmentteki armatörler ise çok dağınık bir grup. Almanya’da 
koster işinde faaliyet gösteren taşımacılık şirketlerinin çoğu 1 ila 
15 arasında gemi işletiyor. Bu şirketlerde de sınırlı sayıda iş gücü 
bulunuyor.

Bu nedenler ve pazarın genel durumu nedeniyle, 2011 yılında 
bazı denizcilik şirketleri ve bir kiralama şirketi, Almanya’nın 
Haren kentinde bir araya gelerek bir kooperatif olarak Euro-
pean Minibulk eG’yi kurdu. Bunun yanında benzer bir kuruluş 
da konteyner feeder gemileri için de gerçekleştirildi. Kooper-
atifin 100’den fazla üyesi arasında denizcilik şirketleri, kiralama 
kuruluşları ve farklı ülkelerden gelen bankalar yer alıyor. 

Şirketin hedefleri:
- Kontrol kabiliyetlerini ve risk yönetimi becerilerini 

geliştirmek için üyelerine yardımcı olmak,
- Karar verme süreçlerine ilişkin profesyonelleşmeleri için 

üyelerine yardımcı olmak,
- Üyeleri için ortak kaynak satın alımı imkanları sağlamak,
- Finansal ihtiyaçlar ve kurumsal optimizasyonlar gibi 

uzmanlık gerektiren alanlara erişim sağlamak,
- Navlunlardaki mevsimsel düşüşlere (tatil sezonu gibi) 

direnç sağlamak için üyeler genelinde önlemler almaktır.
Bugün, Baltık Denizi ve Karadeniz arasında 1.500-7.000 

DWT’lik 3 bin gemiden oluşan koster filosu oldukça yaşlı ve 
gitgide daralıyor. Pek az inşa halinde geminin yanı sıra, artan 
sayıda hurdaya ayrılan gemiler var. Kiracılar, modern perfor-
mans parametrelerine sahip ve daha düşük bir karbon ayak izi 
bırakan yeni tonajlı gemiler istiyor. Ancak bunun bedelini öde-
meye de hazır değiller. Şimdilik…

Modern koster tasarımları var faizler düşük ve yeni gemi inşa 
kapasitesindeki azalmaya rağmen tersaneler, yeni kosterler inşa 
etmek için müsait. Ancak navlun ve kiralar yeni gemi inşa etmek 
için hala tam anlamıyla yeterli değil.

Teknik ve ticari yöneticilere ve koster sahiplerine önerimiz, 
maliyetlerini düşüreceğine inandıkları, uygun buldukları her 
alanda şirketler arası işbirliği yoluna gitmeleri. Pazarın gücünü 
artırmak ve hizmet yeteneğini geliştirmek için bu şart.

Denizcilik çok eski ve geleneksel bir iş kolu. Almanya’da koster 
segmentinde faaliyet gösteren bazı denizcilik şirketleri, yaklaşık 
yüz yıldır bir aile şirketi olarak hizmet vermekte. Hisselerini 
başkalarına devrederek karar verme gücünü paylaşabilmek ya da 
geçmişi çok eskiye dayanan bir şirket ismini değiştirmek kolay 
olmuyor… Ancak gelecekteki mücadelelere hazırlanmak için 
denizcilik firmaları ve charter şirketleri, bu gibi konularda kend-
ilerini güçlendirmeliler. Bankalar, proje finansmanından ziyade 
kurumsal finansmanı tercih ediyor. Kiracılar, sürdürülebilir ve 
güvenilebilir ortaklıklar arıyor. Koster segmentindeki çok küçük 
çaplı oyuncular, filolarını yenileyecek sermayeyi bulamayabili-
yor. Ve bu yüzden de daha uzun süreli kargo kontratları yapam-
ayabiliyorlar. Gelecekte maliyet yapısındaki gereklilikler, kontrol 
ve risk yönetimi becerilerine ihtiyaç, güvenilir ve sürdürülebilir 
filo performansı arayışı da artarak devam edecek.

İlgilenen her kurum, European Minibulk eG ile temasa geçe-
bilir. European Minibulk eG, üyesi olsun ya da olmasın, tüm 
şirketlere iş birliği ve şirket birleşmeleri konusunda doğrudan 
destek verebilir.

Many of the cargo clients have merged to bigger or very big 
companies during the last decades. By this still ongoing concen-
tration the number of cargo clients went down and the remaining 
players increased their market power.

On the other hand there is a fragmented group of tonnage 
providers in this segment. In Germany most of the shipping com-
panies and chartering houses in the coaster segment manage 1 
– 15 vessels. In these shipping companies a limited division of 
labor can be found.

For these reasons and because of the general market situation 
in 2011 the European Minibulk eG was founded as a coopera-
tive association by shipping companies and a chartering house 
in Haren/Germany - beside a similar set up for container feeder 
vessels. The more than 100 members of the cooperative are ship-
owning companies, shipping companies, chartering houses and 
banks from different countries.

The objectives of the company are
- to help the members to improve their controlling and their 

risk management skills,
- to help the members to professionalize regarding the decision 

making processes,
- to provide a common purchasing of supplies to the members,
- to provide access to required expertise regarding e.g. financ-

ing needs or organizational optimization,
- to bring up the freight rates in general and to avoid seasonal 

decreases of freight rates (e.g. during the holiday season) by com-
mon measures.

Today, the coaster fleet between Baltic and Black Sea of about 
3,000 ships (1,500 – 7,000 dwt) is overaged and shrinking. There 
are just very few new buildings and an increasing number of 
scrapped vessels. The cargo clients want new tonnage with mod-
ern performance parameters and a best possible energy footprint. 
But they don’t want to pay for it. Until now.

Modern designs are available, interest rates are low, despite 
decreasing new building capacity in the coaster segment building 
slots are available, but the freight and charter rates are still not 
sufficient for broad new building activity.

Our recommendation to technical managers, commercial 
managers and owners of coasters is to merge and to cooperate 
wherever appropriate and possible in order to improve the cost 
and revenue opportunities, to increase the market power and to 
improve the service capability. 

Shipping is a very traditional business. In Germany some of 
the shipping companies are family-run and working in the coast-
er segment for more than 100 years. It is not easy to hand over 
shares, to share decision-making power or to change an old name 
of a company. But in order to prepare for the future challenges 
shipping companies and chartering houses have to strengthen 
themselves. Banks prefer corporate financing to project financ-
ing. Cargo clients are looking for sustainable and reliable part-
ners. Too small players in the segment may not have access to 
capital to renew their fleets. And they may not be able to qualify 
for larger cargo contracts. Future requirements regarding cost 
structure, controlling and risk management skills as well as reli-
able and sustainable fleet performance will increase.

Any interested party may contact European Minibulk eG.
European Minibulk eG can provide direct support or can 

make contact to companies – member companies or others – that 
are looking for cooperation and/or merger.
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Kötü geçen 2015’in ardından pek 
de iyi geçmeyeceği açıkça görü-
len 2016 yılı bizi bekliyor. Bölgede 

tansiyonun gün geçtikçe artması ve olası 
savaş senaryoları zaten düşen ticaret hac-
mi üzerindeki baskıyı daha da arttırıyor. 
Tanker piyasasındaki bahar havası devam 
ederken, kuruyük ve konteyner piyasa-
sındaki düşük hacim ve gemi arzı fazlası 
sebebiyle, armatörler zor günler geçiriyor. 
Buna bir de bankaların baskıları eklen-
diğinde birçok armatörü hayatta kalma 
mücadelesi verecekleri bir yıl bekliyor. 
Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonu-
cunda maliyetlerin düşürülmesi gereklili-
ğiyle bazı gemiler sıcak veya soğuk devre 
dışı (lay up) yapılırken birçok armatör 
gemi adamı maaşlarını düşürmeye başla-
dı. 32 milyondan 26 milyon DWT’e düşen 
filomuzda, gemi adamları için iş bulmak 
maalesef eskisi kadar kolay değil. 

Ekonomik koşullar ve doların seyri-
ne bakılacak olursa gemilerde çalışmak 
uzun süre daha Türk gemi adamı için 
cazip olmaya devam edecek gibi gözükü-

yor. Piyasanın iyi olduğu dönemde karada 
istihdam edilen birçok kişi ise kazançla-
rının dolarla olan savaşı acı bir şekilde 
kaybetmesiyle deniz opsiyonunu ciddi bir 
şekilde tekrar düşünmeye başladı. Devlet 
kadrolarının sınırlı istihdam kapasitesi, 
denizcilerimizi uzun dönem iyi koşullar-
da güvenle çalışabilecekleri şirket arayış-
larına girmelerine sebep oluyor. 

Zabitan açığının 2018’de 21 bin 700’e 
çıkacağı öngörülüyor

Son dönemde açılan okullarla birlik-
te yetişen denizci sayımıza bakıldığında, 
sayısal anlamda ciddi bir artış yakaladı-
ğımızı söyleyebiliriz. Bu denizcilik sektö-
rünün içinde bulunduğu durum dikkate 
alındığında daha ucuz, ama nitelikli iş 
gücü arayan uluslararası firmaların bakış-
larını ülkemize doğru çeviriyor. BIMCO/
ISF Manpower raporuna göre 2015’te 27 
bin zabitan açığı olacağı öngörülüyordu. 
Drewry’nin 2014 Manning raporunda 
ise 2014’te 19 bin olan zabitan açığının 
2018’de 21 bin 700’e çıkacağı öngörülüyor. 

çalışmak hala cazip 
Gemilerde

Founder, Managing Director
MTR Informatics, Training and 

Consultancy Ltd. Co. 
Kaptan Özgür Alemdağ
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Perspektif

Yavaşlayan büyüme, yeni ticaret yolları 
ve değişen tonajlar her ne kadar ihtiyaç-
la ilgili rakamlarda ufak değişiklikler 
yapsa da dünya çapında ciddi bir zabitan 
açığı olduğu aşikar. Türkiye’de ise yine 
BIMCO/ISF Manpower raporlarına göre 
2010-2015 arasında 42 bin 830 olan tüm 
yeterliklerdeki aktif zabitan sayısı, yeni 
açılan okullar ve arttırılan kapasitelerle 
2015-2020 yılları arasında 55 bin 068’e 
yükseliyor.  Filo kapasitesindeki ciddi dü-
şüş ve bazı armatörlerin tamamen yaban-
cı personel çalıştırmaları ciddi bir zabitan 
fazlasının olduğunu ortaya koyuyor. 

Bugün Avrupa’da birçok ülkedeki sos-
yal standartlar gençlerin bu mesleği seç-
mesinin önüne geçmiş ve sonuç olarak 
deniz kökenli kara çalışanı eksikliği orta-
ya çıkmıştır. Kaybedilen bu nesil yerine, 
bu boşluklar gemilerde iyi performans 
gösteren zabitanlarla doldurulmaktadır. 
Geçen ay yaptığım seyahatte, Avrupa’da-
ki büyük beş firmayı ziyaret etme şansı 
yakaladım. Randevularımızı beklerken 
kapıdan giriş çıkış yapan insanların mil-
liyetleri gerçekten şaşırtıcıydı. Diğer yan-
dan yaşadıkları ekonomik krizlerle tekrar 
denizci yetiştirmeye çalışan ülkelerde ise 
kaybedilen o kültürün tekrar kazanılması 
oldukça uzun zaman alacak gibi. 

Ağırlıkta sektöre gemi adamı sağlayan 
Filipinler, Rusya, Ukrayna, Romanya gibi 
son dönemde ön planda olan ülkelerde 
yoğun bir şekilde insan kaynakları faali-
yetlerini sürdüren uluslararası denizci-
lik firmaları, kriz döneminde daha ucuz 
gemi adamı arayışı içerisinde. Ön plana 
çıkan ülkeler arasında Vietnam, Endo-

nezya, Çin, Bangladeş gibi ülkeler de yer 
almakta. 

 
Geçmişteki yatırımlar bugün ülke-

mizi denizci ihraç edebilecek seviyeye 
taşıyor

Ülkemizde son dönemde açılan okul-
lar sayesinde her yıl mezun olan zabitan 
sayımız hızla artıyor. Rakamlar her yıl 
verilen limitsiz yeterliliğe sahip zabitan 
sayısının 2 bin civarında olduğunu gös-
teriyor. Tabi güncel rakamlar için 2015 
raporunu dört gözle bekliyoruz ama gö-
rünen o ki zamanında yapılan yatırımlar 
bugün ülkemizi denizci ihraç edebilecek 
bir seviyeye doğru taşıyor. Son dönemde 
bizim de Yunan ortağımızla öncülüğünü 
yaptığımız profesyonel “Crew Manage-
ment and Training” konsepti Türkiye’de 
de hızla yaygınlaşacak gibi görülüyor. 

Peki, Türk zabitanı uluslararası piyasa 
da nasıl algılanıyor. Öncelikle beş yıl ön-
cesine oranla bugün çok daha fazla Türk 
zabitan yabancı firmalarda çalışıyor. Bu 
durum bakış açısının da yavaş yavaş de-
ğişmesini sağlıyor. Öncelikle yeni neslin 
yabancı personelle çalışma konusunda 
daha esnek ve istekli olduğunu söylemek 
lazım. Armatörler ise iki sebeple yeni 
arayışlar içerinde. Daha ucuz ama daha 
nitelikli personel. Bugün genel bir değer-
lendirme yapacak olursak Doğu Avrupa 
skalası içerisinde hem maaş hem de ka-
lite açısından bakıldığında en cazip ülke 
Türkiye. Yaptığımız ziyaretlerde aldığımız 
tepkiler bunu kanıtlar nitelikteydi. Tabi ki 
kimse ucuz iş gücü olarak anılmak iste-
mez ama krizle beraber Türkiye’ye yöne-

len gözleri ancak bu şekilde etkileyebili-
yoruz. 6-7 ay önce bir zabitanla başlayan 
ilişkiler bugün tüm filonun Türk zabitanla 
donatılmasına kadar gidebiliyor. Bu geli-
şen ilişkiyle kanıtladığımız kaliteniz ise 
ilerleyen dönemde fiyatınızı belirliyor.

Sektörün makine kadrosunda yetiş-
miş elemana ihtiyacı var

Tabi nicelik olarak artan zabitan sayı-
mızın nicelik olarak da artması gerekiyor. 
Bugün sektörün özellikle makine kad-
rosunda ciddi olarak yetişmiş elemana 
ihtiyacı bulunmakta. Diğer rakiplerimize 
göre şanslıyız, çünkü gemi adamı sağlayan 
birçok ülkeden farklı olarak bir denizcilik 
geleneğimiz ve güçlü bir ticaret filomuz 
var. Bu kendi bünyemizde yetişmiş, tecrü-
beli zabitan sayımızın artmasını sağlıyor. 
Ancak eğitim kurumlarının artan sayısı-
na rağmen okul ve eğitim altyapılarının 
istenen seviyeye gelmesi için biraz daha 
gayret gösterilmesi, mesleki konuların 
yanı sıra alım kriterlerinde en önemli 
faktör olan İngilizce eğitimi konusunda 
ciddi iyileştirmeler yapılması gerekiyor. 
Çok sayıda okul açılmasındansa, bölge-
sel okulların daha iyi imkanlarla yüksek 
kapasitede zabitan yetiştirmesi çok daha 
maliyet etkin bir sonuç getirecektir ka-
naatindeyim. Romanya örneğine bakacak 
olursak ülkede faaliyet gösteren iki devlet 
okulu yılda bin 200 mezun veriyor. De-
nizcilik Fakülteleri ise devlet ve özel sek-
tör desteğiyle her türlü teknik imkan ve 
kabiliyetlere sahip. Bugün Romanya’daki 
aktif zabitan sayısı 24 bin 400 ve faaliyet 
gösteren büyük yabancı armatör sayısı 
14 iken, faaliyet gösteren Crewing Agent 
sayısı 114. Bu yüksek talep aynı zamanda 
gemi adamlarına ödenen rakamları da ol-
dukça yukarı çekiyor.     

Armatörlerimizin zor geçen bu dö-
nemde, düşen ve belki de geç ödenen ma-
aşlarla, nitelikli gemi adamlarını firma-
larında tutabilmek için, eskisinden daha 
fazlasını yapmak zorunda oldukları kesin. 
Yapılan araştırmalar seçim kriterlerinde 
maaşın ilk sıralamalarda gelmediğini ve 
gerçek anlamda “İnsan Kaynakları” uy-
gulamaları yapan, personelinin eğitim ve 
gelişimine destek olan, insan odaklı yak-
laşımları benimseyen firmaların bu tip 
durumlarda, maliyet odaklı ve suçlama 
kültürünün ağırlıkta olduğu kültürlere 
göre çok daha başarılı olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

İş bulmakta zorluk yaşayan gemi 
adamlarımıza tavsiyem ise İngilizce se-
viyelerini ve mesleki yetkinliklerini art-
tırarak nitelikli global işgücüne katılmayı 
denemeleri. Bu ilerleyen dönemde hem 
denizcilik kültürümüzün gelişmesine, 
hem de denizcilikte daha güçlü hale gel-
memizi mümkün kılacaktır.   
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İki kuşak evvelimizde 1940/1950 yıl-
larında takaların, çektirme motorla-
rın önemli bir kısmında aile reisi işin 

başında, kardeş ve/veya çocuklarının bir 
bölümü ile birlikte denizde çalışılan, ce-
saretle, zorlukla, inatla deniz taşımacılığı 
yapılan yıllar. O dönemde en büyük zor-
luk gemiyi/tekneyi bir limandan diğeri-
ne selametle ulaştırabilmek, bilinmeyen-
lerle mücadele edebilmekti. O dönemde 
bilinmeyenlerinden bazılarına; deniz ile 
yapılan mücadele, teknik olanaksızlıklar, 
yeterli liman rıhtım olmaması, maddi 
imkansızlıklar diyebiliriz. Lambalarda, 
sobalarda yakılacak gaz yağının teneke-
lerle taşındığı, bakkaliye, sebze meyve, 
hububat yüklerinin gelişinin limanlarda 
bando mızıka ile karşılandığı yıllar. Kap-
tan isminin çok değerli ve saygın olduğu 
bu yıllarda, armatör olmanın da zorluk-
larla mücadele eden, gururlu ve mağrur 
olunmayı hak ettiği yıllar. Armatörlük 
mesleğinin üretken hale gelmesi aynı 
doğrultuda gemilerin ve yan sanayinin 
de artması, oluşan yeni kuralların kaçı-

nılmaz, zamanla da dayanılmaz olduğu 
günümüze kadar uzanışı.

Armatörlere uygulanan cezalar
Piyasa şartları iyi iken dahi zorlayan, 

piyasaların iyice daraldığı bu anlarda 
adedi ve katsayıları artarak armatörlerin 
ve dahi gemi adamlarını da etkileyecek 
şekilde can sıkıcı hal almaya başlayan 
cezalar. Örneklerimiz de Türkiye şart-
larında karşılaştığımız ve aşağıdakilerle 
sınırlı olmamakla beraber sıklıkla rast-
lanan ceza çeşitlerine bir göz atabiliriz.

Eksik yakıt beyanı cezası
Eski gemilerin hesaplanamayan, ka-

libre tutmayan tank kapasiteleri, Gemi 
makine jurnalinde yapılan toplama çı-
karma hataları ve yanlış verilen yakıt 
beyanları, akabinde yakıt kaçakçılığı 
suçlaması, tespit edilen yakıtın gemiden 
dışarı alınması ve kesilen yüksek cezalar 
üstüne bir de basında ‘yakıt kaçakçılığı 
yapan gemi yakalandı’  haberlerinin çık-
ması…

Meryem Ana Denizcilik 
Genel Müdürü

Kaptan Mahmut Turan

Kesilen 
cezalar, 

ödenen 
bedeller

Makale
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ÖTV’siz yakıt kullanımındaki ceza-
lar/harçlar

Kabotaj hattında yapılan taşımada 
yakıt fiyatı, mevcut pompa fiyatından 
ÖTV’si indirilmiş hali ile hesaplanmak-
tadır. Bu uygulamanın bir diğer sebebi 
ise kaçak yakıt kullanımını engelle-
mektir. Bunda da büyük oranda başarılı 
olunmuştur. ÖTV’siz yakıt alımı yakla-
şık 12 yıldır uygulanmakla birlikte ilgili 
kanunda neredeyse her yıl düzenlemeler 
yapılmaktadır.

İlgili kanunun limanlardaki gümrük 
idareleri tarafından dahi farklı yorum-
lanması bizlere ceza olarak uygulan-
maktadır, örneğin dahili seferde transit 
olan yüklerin taşınmasında, yükleme 
limanındaki gümrük müdürlüğü–gemi 
transit olacağından harcayacağı yakıt 
transit olmalıdır derken, varış limanın-
daki gümrük idaresi - dahili limanlar 
arası taşımada taşıdığı yük transit dahi 
olsa yerli yakıt harcanması gerektiğini 
bildirmiş ve transit yakılan yakıt için ton 
başına yaklaşık 2.000 TL ceza uygulan-
mıştır.  Sözün ve navlunun bittiği yer.

Damga vergisi, gerçek yakıt miktarı 
üzerinden hesaplanmalı

ÖTV’si indirilmiş yakıt kullanabil-
mek için gereken Yakıt Alım Defteri her 
yıl yenilenmektedir. Geminin ana maki-
ne ve dizel jeneratörlerin toplam gücü-
ne göre yapılan hesaplama ile yıl içinde 
alabileceği maksimum yakıt miktarı be-
lirleniyor. Armatör o yıl içinde talep ede-
bileceği yakıt miktarından damga vergisi 
tahsil ediliyor. Yakıtın vergisiz fiyatı üze-
rinden hesaplanan oran 2016 yılı için 
binde 8.5, yıl sonu itibarı ile talep ede-
bileceğiniz yakıtı almaz iseniz bile vergi-
sini ödemiş oluyorsunuz. Damga Vergisi 
alınacaksa yılsonunda alınan gerçek ya-
kıt miktarı üzerinden hesaplanmalı.

Eksik/fazla yük cezası 
Tahliye sonrasında, kantar ya da draft 

survey sonucuna göre çıkan konşimento 
fazlası veya eksiği ile gümrük kanununa 
göre kesilen cezalar. Burada da sorun 
yine kalibresi tutmayan gemiler ya da 
ayarı kaçmış kantarlar, kabul edilebilir 
eksiklik oranı olan 0,003 (binde 3) ge-
nelde yetmiyor. 

Liman otorite cezaları 
Belirtilmiş kanunlar çerçevesinde ya-

pılan uygulamalar olmakla beraber yine 
de denizcilik lisanı hali ile idare edilebi-
lecek kusurlarda bile ceza kesilmesi, fır-
tınadan dolayı liman bölgesine demirle-
mek zorunda kalmak, liman sınırlarının 
dışında kalan bölgelere demirleme (1 
gominaya dahi af yok). Hepimizin ortak 
derdi 48 saatte limandan hareket etme 
zorunluluğu, nam-ı diğer  ‘Transit Halin’ 
bozulması. Mücbir sebep hava şartları 
ise problem yok, yük bağlantısı düşmüş 
yani yük bulamama cezası üzerine tran-
sit halinin bozulması cezası, yeniden 
liman başkanlığından evrak düzenlen-
mesi, liman giriş çıkış fener ücreti, sağ-
lık rüsumu acentelik, bir de boğaz geçişi 
varsa ilaveten boğaz geçişi fener ve tah-
lisiye ücreti. Boğaz geçişlerinde kuvvetli 
akıntılara bağlı olarak 4 knot hızın altına 
düşen gemi süratinde uygulanan pilotaj 
ve romorkör hizmetleri için alınan üc-
retler de cabası.

Çevresel cezalar
“Temiz Çevre, Temiz Deniz” ilkemiz 

olmalı ve bu yönde gereken tedbirler 
alınmalı, ancak bu tedbirlerin yalnızca 
gemilerde ve armatörler tarafından alın-
ması yeterli değildir. Kıyıların doldurul-
ması, dere ve su yataklarından denize 
karışan her türlü atıklar kirliliğe yol aç-
makta. Bir çok Belediye ıslah ettiği kana-
lizasyon ve drenaj borularından denize 

taşan kirli sudan sorumlu tutulamıyor. 
Deniz bağlantılı dere yataklarında bile 
yapılan drenajlarından çıkan atık hafri-
yatlarının bir kısmı denize dökülüyor. 

Evsel atık adı altında tuvalet suları 
da gemilerin en büyük derdi. Alınan bir 
kova insani atık numunesi geminin gros 
tonu ile ölçülendirilip, farklı hesaplama 
yöntemleri ile tebliğ ve tahsil ediliyor, 
buraya kadar ağır olan hesaplama yön-
temi yetmezmiş gibi aynı suç 3 yıl içinde 
tekrarlanırsa her seferinde misli ile kat-
lanıp tahsil ediliyor. 

Sayamadığım, yukarıdaki konular-
dan daha da önemli cezai uygulamalar 
ile karşılaşılmaktadır. Yurt içi yurt dışı 
PSC denetimleri limanlarda karşılaşılan 
sorunlara, zorlu piyasa şartlarında ağır 
anlaşma şartlarını kabul etmek zorunda 
kalınmasını, kiracı tarafından belirlenen 
ve pazarlık yapma şansınızın çok az ol-
duğu acenteler ve tam tarife ücretlerine 
değinemedim bile. Ceza ödemek, bedel 
ödemek her ne kadar yakın olsalar da 
farklı olarak ele alınmalı. Ceza ödemek, 
oluşan kusurdan dolayı ödenmesi gere-
ken ücret. Bedel ödemek ise, zor piyasa 
şartları ile mücadele ederken cezayı öde-
yecek gemiyi çalıştırabilmek. 

Armatörlük günümüzde de zor şart-
lar altında idame edilebilen mesleklerin 
başında gelmektedir. Uluslararası kural-
lar baz alınarak ülkemizde de kuralların 
oluşturulması gereklidir, doğaldır.

Ceza/rüsum adı altında kesilen be-
deller piyasa şartları dikkate alınmadan 
arttırılırken, petrolün, dövizin piyasa 
şartlarına göre belirlendiği bu piyasada, 
ceza/rüsumlar niçin gerekli haller ve 
sebeplerden dolayı düşürülmüyor, yakıt 
fiyatları düşünce navlun fiyatları da on-
dan daha hızla düştüğü hatta çakıldığı 
bu yıllarda, niçin bizim ödemek zorunda 
kaldığımız bedeller düşmüyor. Hatta bir 
kısmı tamamen ortadan kaldırılmıyor. 
Denizcilikte ise bir hayli fazla olan bi-
linmeyenlerin, her zaman matematiksel 
denklemler ile doğru orantılı olmayaca-
ğı da aşikardır. Ancak bu denklemin X 
faktörü olan bizler, bunca ceza yükü ile 
su üzerinde kalma şansı olmayan bizler, 
fırtınada çaresiz kalmış gemilerin lima-
na sığındığı gibi bu zor şartlarda sığına-
cak liman arayan bizler.

Denizcilikte yapılan hesaplamalar 
tahminidir, limana varış süresi, yükle-
me/tahliye süresi, denizcilik tabiri ile 
E.T.A. (tahmini varış zamanı) Eta’yı tut-
turmak için iyi bir Rota’ya, Rota’yı belir-
leyebilmek için de iyi bir kılavuza ihtiyaç 
var. Bizden öncekilerden devraldığımız 
bayrağı geleceğimize taşıyabilmek adına 
verdiğimiz ETA için, sayın yetkilileri-
mizden bizlerin yanında kılavuz olmala-
rını arz ederiz.
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Piyasalar

Grafik 2: Koster Teslimleri (adet bazında)

Piyasaların durgunluğuna rağmen çok 
önceden sipariş edilen gemilerin 2015’te 
teslim edilmesiyle devreye giren gemi to-
najı 2014’e göre %3 daha fazla oldu. 2016 
için ise kağıt üstünde daha ciddi bir giriş 
olacağı, 87,6 milyon DWT’yi bulan bir fi-
lonun bu yıl teslim edileceği öngörülüyor.

Bu arada 2015 yılında teslim edilen bu 
47,4 milyon DWT’nin de aslında kağıt 

üzerinde teslim tarihi 2015 olan gemile-
rin %63’ü olduğu yüzde 32’sinin 2016’ya 
sarktığı, kalan %5’in ise iptal edildiği be-
lirtiliyor ki benzer bir durum 2016 için de 
geçerli olabilir.

Özetle büyük tonajın aşırı arz kay-
naklı sıkıntıları süreceğe benziyor. 2013-
2014’ten sonra başlayan eko-tasarım 
(düşük yakıt tüketimi için geliştirilmiş 

gemi formu ve ileri teknoloji ana makine 
donanımına haiz) gemi siparişi furyası 
büyük oranda 2016 ve 2017’de teslim edi-
lecek. Bundan çok önce siparişi verilen ve 
eko-olmayan gemilerin piyasası daha da 
daralacak ve kaçınılmaz olarak yeni gemi-
ler rekabetçi olurken, sadece 4-5 yaşında 
olan gemiler iş bulmakta güçlük çekebilir.

Büyük başın derdi de büyük oluyor…
Büyük tonajda durum böyle olunca 

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Der-
neği olarak biz de kendi tonajımızı ve 
bölgemizi inceledik. Bilindiği gibi KOS-
DER tarafından Akdeniz ve Karadeniz 
koster piyasasının sorunu temelde büyük 
tonaj gibi arz/talep dengesi merkezinde 
değil; 2011’den beri Arap Baharı, Avrupa 
borç krizi, Rusya-Ukrayna ve şimdilerde 
Rusya-Türkiye gerginliği, Mısır, Libya ve 
Suriye’nin iç karışıklıkları gibi jeopolitik 
olumsuzlukların ticaret üzerindeki yıkı-
cı etkileri merkezinde değerlendiriliyor. 
Fakat her ne kadar bu değerlendirme ve 
tespitler yapılıyor ve tonaj arz/talep den-
gesinin ihmal edilebilir seviyede olduğu 
işleniyorsa da tonaj arzını son 10 yıllık 
dönem için irdelemekte yarar gördük. 

Büyük tonajın 
arz sorunu, koster 

piyasaları için de 
geçerli mi?

İtalyan gemi brokerliği devi 
Banchero Costa, Aralık ayında 
bir sunum yayınlayarak 20.000 

dwt ve üzerindeki kuruyük gemile-
rinin teslimat ve sipariş durumları-
nı inceledi. Bu çalışmaya göre 2015 
yılında teslimatı yapılan filonun 

büyüklüğü 47,4 milyon DWT idi ve 
155 adet Handysize, 246 adet Supra-
max/Ultramax, 112 adet Panamax, 
90 adet Panamax üstü ve/veya Cape-
size, 9 adet de VLOC’den (Very large 
ore carrier, çok büyük cevher gemi-
si) oluşmaktaydı. (Bkz. Grafik 1)

Kuruyük Gemi Teslimleri+Sipariş Defteri 
(DWT–senelik bazda)

(20.000 dwt ve üzeri, Kaynak: Banchero 
Costa)

Grafik 1: Kuruyük Gemi Teslimleri
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Akdeniz, Karadeniz 
kıyılarını ve Kuzeybatı 
Avrupa’yı çevreleyen mil-
letlerin sahip oldukları 
12.000 DWT kapasiteye 
kadar tüm kuruyük ve ge-
nel yük gemileri, yani kos-
terler ele alındığında 2006-
2015 arasındaki 10 yılda 
6,73 milyon DWT toplama 
sahip 1080 geminin inşa 
edildiğini görmekteyiz. 
(Bkz. Grafik 2 ve Grafik 3)

Bu milletlerin şu anda 
inşa halinde 71 koste-
ri bulunmakta, bunların 
toplam tonajı ise 388.000 
DWT civarına ulaşmakta. 
Görüldüğü gibi 2012 yı-
lından sonra teslimler sert 
şekilde hız kesmiş, büyük 
tonajın aksine 2013-2014 
yılında büyük bir sipariş 
dalgası olmadığından si-
pariş defteri de kısıtlı kal-
mış.

Burada Banche-
ro Costa grafiği ile 
KOSDER grafiğini 
yan yana getirdiği-
mizde (Bkz. Grafik 
4) son derece ilginç 
bir başka sonuç 

daha ortaya çık-
makta. 2007-2008 
piyasasında gemi 
siparişi veren büyük 
filo sahipleri veya 
buraya yatırım yön-
lendiren büyük ser-

maye sahipleri, hatta 
bunlara kredi veren 
büyük bankalar (ve 
dahi başkaları), öyle 
büyük bir gecikmiş 
arz fazlasına imza 
atmışlar ki, derin 
deniz piyasasına 
2009 yılı ve sonra-
sında teslim edilen 
gemi tonajı (yakl. 
486 milyon DWT), 
piyasalarda asıl bü-
yük getirilerin elde 
edildiği 2006-2008 
yılındaki teslim edi-
len tonajın (yakl.78 
milyon DWT) tam 
6,2 kat fazla.

Koster armatörlerinin siparişlerinin 
de benzer şekilde krizin sonrasına sarktı-
ğı görülüyor olsa dahi, 2006-2008 yılları 
arasında teslim edilen gemi tonajı (yakl. 
2,9 milyon DWT) ile krizden sonra teslim 
edilen tonaj (yakl. 3,8 milyon DWT) ara-
sında büyük tonaj kadar aşırı bir orantı-
sızlık göze çarpmıyor.

Küçük tonajın büyük resmine bir de 
hurdaya çıkışlar açısından bakalım…

2010 yılından 2015 sonuna kadar 
Aliağa’da 740 adet koster hurdaya çıkmış, 
bu gemilerin toplam tonajı ise 3,02 mil-
yon DWT’yi bulmuş. Burada 2009 rakamı 
eksik, onun da 2010 ile aynı seviyede kal-
dığını varsayabiliriz çünkü asıl patlama 
2011 ile başlamıştı. Yani krizde beraber 
en az 3,3 milyon DWT’lik bir koster filo-
sunun bölgede hurdaya çıktığı düşünüle-
bilir. 

Bu gemiler yine bu bölgenin gemi-
leri olacaktır çünkü Hindistan veya 
Bangladeş’te hurdaya ayrılması çok zor 
olan gemilerin tek adresi Aliağa’dır. Tabi 
ki bu tonaja ek olarak bölgeden çıkıp 
Uzakdoğu’da hurdaya ayrılan ciddi bir 
tonaj daha vardır ama bu konuda şimdi-
lik net bir rakam elde edemediğimiz için 
sadece Aliağa verileri üzerine yorum yap-
makta fayda var.

Hâsılı, bölgesel koster tonaj arzı dina-
miğini kabaca özetlemek gerekirse 2009 
ve sonrasında teslim edilen 3,8 milyon 
DWT’ye karşılık sadece Aliağa’da 3,3 mil-
yon DWT’lik bir hurdaya çıkış söz konu-
su olmuş. Bundan sonda hurdaya çıkış 
2015 seviyelerinde dahi seyretse (ki bizce 
2016’da hurdaya çıkış hızlanabilir), böl-
geye kıyısı olan ülkelerin toplam siparişi 
sadece 388.000 DWT seviyesinde.

Hazırlayan: ISTFIX Araştırma Müdürü
Engin Koçak

Grafik 3: Koster Teslimleri (DWT bazında)

Grafik 4: Büyük tonaj ve koster teslimleri karşılaştırması (dwt bazında)
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Öncelikle sizleri tanıyalım. Her bi-
rinizin denizcilik sektörüyle yollarını-
zın kesişme hikayesi nedir?

H. Can: Boğaziçi Üniversitesi’nde 
İşletme ve Pazarlama üzerine eğitim al-
mış birisi olarak benimki tamamen te-
sadüf. Arkadaşımın akraba firmasında 
part-time olarak çalışmaya başlamıştım. 
Böylece denizciliğe adım attım. Tabi o 
zamanki patronum da beni bırakmadı 
ve aynı yerde devam ettim tam zaman-
lı çalışmaya. İkinci senemdeyse Bora 
Denizcilik’e geçtim ve 2000’li yıllarda bu 

Feneri devralan
denizci kadınlar

The Women’s International Shipping & Trading Association, kısa adıyla WISTA, geçmişi 1970’lere 
uzanan bir oluşum. Denizci ve denizcilikle iştigal eden kadınların bir araya gelerek oluşturduğu 

ve yıllar içerisinde dünyanın birçok yerinden katılımcı profiline sahip bir dernek. Ülkemizde 
ise WISTA Türkiye oluşumuna 2008’de başlanmış. 17 kişiyle yola çıkılan bu yolda şu anda 72 
üye yer alıyor. WISTA Türkiye’nin yönetim kurulunda ise her biri kendi alanlarında uzman 

kadınlarımızdan Halime Can, Suzan Atasoy, Nazlı Selek, Defne Artar ve İren Arıcan yer alıyor. 
Defne Artar yurt dışında olduğundan, diğer yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek ‘Deniz ve 

Kadın’ üzerine keyfili bir sohbet gerçekleştiriyoruz. 

WISTA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı
Halime Can
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şirketin kiralama bölümünü devraldık 
ve Borachart Kiralama’yı kurduk. Bugün 
40 küsur çalışanıyla hala devam etmek-
teyiz.

İ. Arıcan: Benim denizciliğe adım 
atışım tamamen ailemin teşviki ile oldu. 
Babam gemi inşaa ve makine mühendi-
siydi. Lise yıllarımdan itibaren babam 
denizcilik yapmam için çok zorladı. An-
cak ben sosyoloji eğitimi aldım. Lisans 
eğitimim sonrasında Londra’ya giderek 
denizcilik üzerine master yaptım. Mas-
ter eğitimim sonrasında yurda döndü-
ğümde ise Bora Denizcilik’in sigorta bö-
lümünde başladım ve o günden bugüne 
dokuz yıl oldu neredeyse… 

 S. Atasoy: Benimki tamamen aile-
den. Denizcilik sektöründeki faaliyet-
lerimiz büyükbabamın babasına ka-
dar uzanıyor. Fakat eğitimim farklı bir 
alanda. Güzel sanatlar okudum. Kısa 
bir süreliğine yurtdışına gittim.  Dön-
düğümde yeni bir gemi yapılıyordu ve 

aileden birine ihtiyaç vardı. Başta kısa 
bir süreliğine telefonlara bakmam için 
çağırmışlardı. Sonrasında faks çek, şu 
işi takip et derken ofisboy gibi çalışmaya 
başladım. Başta haftada iki gün konuş-
muştuk, sonra bir gün daha kal dediler, 
üç gün beş güne çıktı, sonra bir bakmışız 
20 sene geçmiş. 

Av. N. Selek: Hukuk fakültesinde 
4. sınıfta öğrenciyken yurtdışında P&I 
kulübü olarak tabir ettiğimiz gemilerin 
mali mesuliyet sigortalarını yapan fir-
maların Türkiye temsilcisi bir şirkette 
çalışmaya başlamıştım. Denizcilikle be-
nim bağlantım bu şekilde başladı. Orada 
çalışmaya başlamama vesile olan kuze-
nim gemi brokerliği yapıyordu. Bu alan-
da devam et diye öneride bulundu ve bu 
şekilde adım attım sektöre. O şirkette 
6-7 yıl çalıştıktan sonra ayrılıp 2000 yı-
lında kendi şirketimizi kurduk ve ağır-
lıklı olarak da deniz hukukuyla ilgilenen 
bir büroyuz.

Başlangıç noktasından günümüze 
nasıl bir süreç yaşadınız? 

H. Can: WISTA’yı aslında çok önce-
lerde duymuştum. Hatta iş hayatımın ilk 
yıllarında Yunanistan’a gerçekleştirdi-
ğim bir iş seyahati esnasında ‘Neden siz 
de WISTA’yı oluşturmuyorsunuz?’ gibi 
bir öneriyle karşılaştım. Bu bahsettiğim 
1990’ların başı oluyor. O zaman bizler de 
denizcilik sektöründe çalışan kadınlar 
olarak neler yapabiliriz diye görüşmeler 
gerçekleştirdik ancak bir sonuca vara-
madık. Çünkü denizci kadınlarımızın 
farklı uğraşları ve mesuliyetleri olduğu 
ve komünikasyonun, bankacılık işlem-
lerinin çok zor olduğu o dönem doğru 
zaman değildi. Yıllar sonra 2008’de Ya-
semin Yardımcı ile beraber ayrı bir grup 
geldi ve o yıl hepimiz bir araya gelmeyi 
başardık.  WISTA Türkiye yönetim ku-
rulumuzda olan Av.Nazlı Selek’in ofisin-
de toplandık. Tüm hukuki süreçlerimiz-
le de Nazlı Selek’in takibinde NSN Law 
Hukuk Bürosu ilgilendi. Çok kısa bir 
süreçte WISTA Türkiye ayağını oluştur-
duk ve 2008’de çalışmalarımıza başladık. 
Hatta 2008’de bizi ilk ziyarete WISTA 
International’ın o zamanki başkanı Ma-
rita Scott gelmişti. Bize süreci anlattı 
ve bizler de bir yıl içerisinde çalışmala-
rımızı yapıp 2009’un mayısında resmi 
kuruluşumuzu gerçekleştirdik, Temmuz 
ayında da faaliyetlerimize başladık. Baş-
langıçta oluşumda 10 kurucu üyeyle be-
raber toplamda 17 kadın yer alıyordu. Şu 
anda ise sayımız 72 kişiye ulaştı.  WISTA 
Türkiye’ye ilk iki yıl Nuvara Uslu Erdön-
mez başkanlık yaptı. Son dört yıldır da 
ben yapıyorum. 

WISTA International’ın dernek/üye 
sayısı ve katılım profiliyle ilgili bilgi ve-
rebilir misiniz?

H. Can: WISTA International, 1974’te 
İngiltere’de sayısı beşi geçmeyen denizci-
likle uğraşan kadınlar tarafından kurul-
du. İngiltere daha değişik bir ülke. Orada 
denizcilik, erkek hegemonyası altında 
olan bir iş. Sadece erkeklerin yer aldı-
ğı yüzyıllık kulüpler var. Tabi o dönem 
olup böyle bir oluşuma ön ayak oluyorlar. 
Sonrasında iş ciddileşiyor ve 1981’de kon-
feranslar yapılmaya başlanıyor. WISTA 
International’ın şu andaki üye sayısı 2 bin 
200’e yaklaşıyor ve 35 ülkede faaliyette. 
WISTA International’ın dünyanın her 
yerinden katılımcısı var. Zaten oluşumun 
amacı da dünyaya ulaşmak. Geçen yıl ku-
ruluşunun 41’inci yılıydı. 

Peki sizlerin WISTA’ya dahil olma 
süreci nasıl gelişti?

 H. Can: Suzan Atasoy, Nazlı Selek ve 
ben başından itibaren varız. İren Arıcan 
2011 yılında dahil oldu. Denizci kadınla-
rımız kendileri WISTA’yı duyup geliyor-
lar. Ve gelen kişileri bir değerlendirmeye 
aldıktan sonra katılımı sağlanıyor. Çünkü 
bu bir sorumluluk ve bunu taşıyabilecek 
olanları dahil etmeyi isteriz.  

S. Atasoy: WISTA ile tanışmam ba-
şından itibaren birbirimizi desteklemek 
içindi. Irkçı cinsiyet ayrımıyla değil; etkin 
biçimde sektördekilerle iletişim kurmak, 
çalışma alanı oluşturmak, bilgi ve biri-
kimlerden faydalanmak önceliği ile katıl-
dım. 

Av. N. Selek:  WISTA’nın ismini yurt-

WISTA Türkiye Başkan Yardımcısı
Av. Nazlı Selek
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dışına gittiğimiz sektör toplantılarında 
hep duyardık. Kuruluş aşamasında ön 
ayak olan arkadaşlar bize geldiler ve ku-
ruluş için bizden yardım istediler. Biz de 
WISTA’nın kuruluş sürecini, hukuki iş-
lerini, dernek kuruluş işlerini gerçekleş-
tirdik. O günden bu yana WISTA’da aktif 
görev alıyorum. 

 “Yakamoz: Deniz ve Kadın” temalı 
sempozyumda WISTA olarak rolünüz 
nedir? 

H. Can: “Yakamoz: Deniz ve Kadın” 
GEMİMO’nun düzenlediği bir sempoz-
yum. Biz orada eş başkan olarak bulu-
nacağız. Altı eş başkandan biriyiz. Çıkış 
amacımız; kadın denizcilerin gemilerde 
staj için yer bulamaması, armatörlerin 
kadın denizcileri tercih etmemesi üzeri-
ne. Bu kadar yüksek puanlarla girdikleri 
okullardan mezun olan bu kadınlarımız 
bir şey yapamayacak neredeyse. Armatör-
lerin desteklerini alamadıkları için galiba 
kadın başvuran sayısı azalıyor bazı okul-
larda. Çıkış sebebimiz, denizde çalışan 
kadınlarımızın sorunlarını dile getirmek 
ve çözüm bulmak… Bir projemiz var; 
daha çok kişiye iş imkanı sağlaması için 
kadın çalışanı en fazla olan firmalara teş-
vik vermek.

Sektörde farklı kademelerde kadın-
larımız yer alıyor. Bu kapsamda deniz-
ci kadınlarımızın sorunları, sıkıntıları 
neler? 

İ.Arıcan:  Hepimiz karşılaşıyor olabili-
riz bu durumla. Randevu alıp görüşmeye 
gittiğimde “Aa siz mi gelecektiniz görüş-
meye?” diye şaşıranlar var. Kadın oldu-
ğum için benim sadece randevu alan bir 

çalışan olduğumu düşünüyorlar. Denizde 
çalışan kadınların sayısını gösteren bir is-
tatistik de yok. Hangi pozisyonda kaç ka-
dın var göremiyorsunuz. Sadece ülkemiz-
de değil hiçbir ülkenin böyle bir istatistiği 
yok.  Denizde bilinen sadece  %2’lik bir 
kadın çalışan oranının olduğu. Amacımız 
bilgilerimizi kadınlara aktarmak, geriden 
gelenleri bilgilendirmek. Bunların yanı 
sıra çocuklara burs imkanı da sağlıyoruz. 

Av. N. Selek: Sektörün kadına bakış 
açısı, dünyanın Türkiye’yi algıladığından 
daha iyi durumda. Dünya denizcileri 
Türkiye’ye geldiklerinde sektörde bu ka-
dar kadın çalışanı beklemediklerini söy-
lüyorlar. Sektörde çok fazla kadın çalışan 
var. Diğer sektörlere göre kadına daha 
ılımlı bakılıyor. Ama sektör içerisinde 
olup da bakış açısı çok farklı olanlar da 
var. Sektördeki kadınlar arasında üst dü-
zey yönetici de çok,  çünkü armatörlerin 
ailelerinde kız çocukları var. Onları erkek 
çocuklardan ayırmadıklarını görüyoruz. 
Hem yönetici olabiliyorlar hem de çalı-
şıyorlar. Gemidekilerde ise kadın kap-
tana mürettebat henüz alışık değil, hazır 
da değil. Kadınlar bir iki sene çalıştıktan 
sonra karaya dönmek istiyorlar. Bu nok-
tada mürettebattaki farkındalığı artırmak 
lazım. Deniz hukuku alanında ise ka-
dınlar çok başarılı. Dünya genelinde de 
ülkemizde de deniz hukuku ile ilgilenen 
kadın sayısı çok fazla. Tabi ki bu alanda 
genel mesleki sorunlarımız var. Bu sorun-
ların kaynağında ise kadın erkek ayrımı 
yok. Akla gelebilecek bir ihtimal,  Türk 
armatörlerinin genelde erkek avukatla 
çalışma eğiliminde olup olmadığı olabilir 
fakat bu hususta da herhangi bir olumsuz 
bakış açısı ile karşılaşmadık. Zira, eskiden 
beri çok geleneksel firmalar bile kadın 
avukatlarla çalışıyorlar. Denizci kadınla-
rımızın herhangi bir ayrımcılıkla karşılaş-
tıklarında veya herhangi bir sıkıntılarında 
bizim derneğimizin varlığını bilmeleri ve 
yardım alabileceklerini düşünmeleri bile 
belki hem işverenlerini hem de kendileri-
ni rahatlatır diye düşünüyoruz. O yüzden 
derneğimizin faaliyetlerini arttırarak bi-
linirliğini sağlıyoruz ki özellikle kadınlar 
kendilerini güvende hissetsin. Bir ağ olu-
şuyor. Kadınlarımız iş ararken önce öz-
geçmişlerini derneğe yolluyorlar. Orada 
bir öncelik tanıyıp değerlendiriyoruz. Bu 
tür yardımlar yapmaya çalışıyoruz. 

Bir de engelliler için projeniz vardı. 
Biraz da ondan bahsedelim.

H. Can: İlk kurulduğumuz dönemde 
Jubilee Sailing Trust’in işlettiği İngiliz en-
gelliler gemisi Türkiye’ye uğrak yapmaya 
karar vermişti, “Tenacious” adında bir 
gemi. Gemide sadece engelli arkadaşlar 
çalışıyordu. Burada amaç ise engellilerin 
denizci olabileceğini göstermekti. Ge-

minin Türkiye durağını fırsat bilip,  biz 
de beş Türk engelli arkadaşımız bir de 
danışmanın gemiye katılmasını ayarla-
dık. Onları organize ederken biz de hiç 
bilmediğimiz bir konunun içine girdik. 
Katılacak kişileri belirlerken Düşler Aka-
demisi ile iletişime geçtik ve yardımlaştık. 
Hala daha Düşler Akademisi ile çalışma-
lar yaparız. Bu projede en büyük emek o 
zamanki kurucu başkanımız olan Nuvara 
Erdönmez’e aittir. Bu projenin dışında 
okullara gidiyoruz. Diğer yandan her yıl 
düzenleme kararı aldığımız bir pana-
yırımız var. Ancak son yıllarda ülkede 
yaşanan üzücü olaylar,  Gezi Parkı olay-
ları ve geçen seneki WISTA Uluslararası 
Konferansı’nın 35’incisini biz düzenledi-
ğimiz için iki sene ara vermek zorunda 
kaldık. Bu sene, Kalamış Marina’da değil 
Bebek Panayırı’nda yer almayı planlıyo-
ruz. Henüz tarihleri netleşmedi ama bu 
panayırın geliri de öncekilerde olduğu 
gibi tamamen kız çocuklarımızın eğitimi-
ne aktarılacak. 

Son olarak deniz size neyi ifade edi-
yor? 

H.Can: Bana sonsuzluk, güzellik, te-
mizlik ve renkli yaşamı ifade ediyor.

S.Atasoy: Benim için hasret ve çalış-
mak… Babam kaptandı, çalışıyordu ve 
biz ona hep hasrettik.  

İ.Arıcan: Benim için deniz heyecan 
demek, denizi görünce içim kıpır kıpır 
oluyor.

Av. N. Selek: Deniz bana her açıdan 
hayatı ifade ediyor. Her anlamda canlı ve 
özgür bir hayatı…

WISTA Türkiye 
Yönetim Kurulu Üyesi
Suzan Atasoy

WISTA Türkiye 
Yönetim Kurulu Üyesi
İren Arıcan
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Yenilmez Armada 
"Aydınoğulları Beyliği"
14. yüzyılda Anadolu Türk Bey-

likleri arasında denizciliği en ile-
ri götüren Beyliklerden biri hiç 

şüphesiz Aydınoğulları Beyliği’dir. Bu 
beylik; Selçuk ve İzmir limanlarında 
birer kuvvetli dayanak kurup hazır-
ladığı filolarla Ege Denizi’ne girmiş, 
daha sonra Saruhan ve Menteşe bey-
liklerinin de ittifakını sağlayıp, çalışma 
sahasını İyon Denizi ile Karadeniz’e 
kadar genişletmiştir. Aydınoğulları 
denizciliği Umur Bey döneminde şaşı-
lacak derecede yükselme göstermiştir. 
Umur Bey, Batı Ön Asya Birliği’ni te-
mel alarak Yakın Doğu’da kuvvetli bir 
hakimiyet kurmuştur.  

Germiyanoğulları Beyliği’nin bir uç 
beyi olarak görülen Aydınoğulları Bey-
liği Mehmet Bey tarafından kuruldu. 
Denizlerde kuvvetli olmayı hedefleyen 
beylik, kendi bölgesinin kıyılarındaki 
Selçuk ve Birgi’yi ele geçirdikten sonra 
hemen iki tersane kurmak ve hafif ka-
dırgalar inşa etmek suretiyle denizcilik 
faaliyetine başladı. Aydınoğlu Mehmet 

Bey kendine ait beyliği kısa bir süre-
de kuvvetli bir hale getirdikten sonra 
uç beyliklerini de genişletti. Mehmet 
Bey’in beş oğlundan İsa Bey yanında 
kalmak, diğerlerine kale ve uç beyliği 
verilmek üzere Aydınoğulları Beyliği 
sağlam temellere oturtulmaya çalışıl-
dı.  Aydınoğlu Mehmet Bey, ufak fi-
losu ile Rodos ve Venediklilere ait ada 
ve gemileri vurmaya başlarken kardeşi 
Orhan Bey ise Rodos Adası üzerine bir 
sefer düzenledi. Yeniden doğan Türk 
Denizciliği, her biri ayrı birer deniz 
kuvvetine sahip olan Bizans, Kıbrıs 
Krallığı, Rodos Şövalyeleri, Venedik 
ve Cenevizliler ile mücadele etmek zo-
rundaydı. Bu arada Bizans’ın parçala-
nışı sırasında Ege’nin bir kısım adaları 
ile Mora kıyılarına yerleşerek buraları 
birer korsan yuvası haline çevirerek 
Türk kıyılarına baskınlar yapan -Haçlı 
seferleri artığı- birtakım prenslikler de 
Türk Denizcileri’nin hedefi olacaktı.

Çaka Bey’in ölümü ve Haçlı 
Seferleri’nden sonra yaklaşık 250 yıl 

denizlere hasret yaşayan Türkler Ay-
dınoğulları Denizciliği ile öylesine 
büyük bir kudret ile doğmuştu ki 300 - 
400 parçadan oluşan Beylik Donanma-
sı adeta yüzyıllarca süren bu susuzluğa 
nispet, kısa bir süre içinde “Yenilmez 
bir Armada” olarak Ege ve Akdeniz 
sularında ihtişamla boy gösterdi. Türk 
Denizcileri’nin deniz sularını yeniden 
hareketlendiren son hamlesine bu kez 
de Umur Bey öncülük ediyordu. Umur 
Bey, iki asırdan fazla bir süre kapanmış 
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Tersanesi’nden başlattı"



www.kosder.net/tr/ 85

bulunan Türk Deniz Tarihi’nin sayfa-
larını yeniden açarken Aydınoğulları 
Devleti’nin Amirali olarak ilk seferini 
kendi eseri olan İzmir Tersanesi’nden 
başlattı. Aydınoğulları Beyliği’nin de-
niz dayanağı bu tarihe kadar Selçuk 
Limanı idi. İzmir’in tamamen Türk-
lerin eline geçmesinden sonra Selçuk 
Limanı askeri değerini korumakla bir-
likte, İzmir Tersanesi de kullanılmaya 
başlandı. Umur Bey ilk filoyu Müslü-
man Hoca’ya İzmir’de yaptırdı ve ilk 
kadırgaya da “Gazi” adını verdi. 1329 
yılında İzmir’den hareket ederek Ça-
nakkale Boğazı’na kadar ilerleyen Türk 
Filosu, Bizans’a ait Bozcaada’yı tahrip 
ettikten sonra rastladıkları Göke sını-
fı çok yüksek bordalı beş parçalık bir 
Bizans Filosu ile iki gün iki gece süren 
çok kanlı bir savaşa girmişti. Mağlup 
olan Bizans Filosu, uygun rüzgarı bu-
larak Çanakkale Boğazı’na sığınmak 
suretiyle ancak kurtulabildi.

1330 yılında 28 parçası İzmir ve 
22 parçası Efes Üssü’nde hazırlanan 
toplam 50 parçadan oluşan bir filo ile 
denize açılan Umur Bey, gücünü Mi-
dilli ve Sakız adalarında göstererek bu 
iki adayı vergiye bağladı. 21 yaş gibi 
çok genç bir yaşta Aydınoğulları de-
nizciliğinin başına atanan Umur Bey 
Anadolu Türk birliğinin kurulmasına 
temel oluşturmak üzere, kıyı boyların-
daki küçük Türk Devletleri’nin deniz 
güçlerini Aydınoğulları denizciliği-
nin bayrağı altında toplayarak Ege ve 
Doğu Akdeniz’de tartışmasız bir Türk 
hakimiyeti kurulmasını ve buradaki 
yabancı kolonilerin vergiye bağlanma-
sını savunmakta ve yabancı bayraklı 
gemilerin deniz ticaretini vurmak su-
retiyle deniz ticaret savaşının devam 

ettirilmesine çalışmaktaydı. 
Uygulayacağı deniz siyasetini be-

lirleyerek hedeflerini iyi tespit eden 
Umur Bey, bunları hayata geçirebilmek 
için Efes ve İzmir tersanelerinde çalış-
maları hızlandırdı. Anadolu’daki Türk 
birliğini kurma yolunda ilk adımı da 
atarak kuzey komşusu Saruhan Bey-
liği ve güney komşusu Menteşoğulları 
Beyliği Deniz Kuvvetleri’ni de kendi 
bayrağı altına almayı başardı. Umur 
Bey’in ilk hedefi, Yunanistan ve ada-
larda kurulmuş bulunan Latin Prens-
liklerini Aydınoğulları Beyliği’nin ha-
kimiyeti altında vergiye bağlamak ve 
hareket serbestisine kavuşarak Bizans’ı 
barışa zorlayıp saf dışı bırakmaktı. 
Böylece ön planda Bizans’ı hedef tutan 
Umur Bey, Trakya Seferi için hazırla-
narak 1332 yılında savaş ve nakliye ge-
milerinden oluşan 75 parçalık bir filo 
ile İzmir’den hareket etti. Umur Bey, 
önce Çanakkale Boğazı’ndan geçerek 

Gelibolu Yarımadası’na asker çıkar-
dı. Gelibolu Kalesi’ni tahrip ettikten 
sonra filosunu Trakya kıyılarına yö-
neltti. Aydınoğulları Beyliği ile savaşı 
göze alamayan Bizans İmparatoru III. 
Andronikos, barış şartlarını kabul etti. 
Umur Bey böylece gelecekteki hare-
ketleri için Bizans’ı saf dışı bıraktı. 

Türk denizciliğinin yeniden ha-
reketlenmesi karşısında, Ege Deni-
zi’ndeki yabancı bayrakların bundan 
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önce sürdürdükleri korsanlık faali-
yetleri durdu ve Türk Deniz Ticareti 
yeniden özgürlüğüne kavuştu. Ancak 
Umur Bey Ege Denizi’nde yeni bir 
düzen kurmak ve bölgede kayıtsız - 
şartsız bir deniz hakimiyeti sağlamak 
istiyordu. Bu hedef için başlattığı 1333 
yılı Deniz Harekatı, yeniden doğan 
Türk denizciliğinin kısa bir sürede 
ulaşmış olduğu güç ve ihtişamı göster-
mesi bakımından ilgi çekicidir. Umur 
Bey, 1333 yılı baharında 250 parçadan 
oluşan bir filo ile Ege Denizi’ne açıl-
dı. Eğribos Dükalığı’nı ve Bodonice 
Prensliği’ni senelik bir vergi ile Aydı-
noğulları Beyliği’ne bağladıktan sonra 
Mora Yarımadası’nın güneydoğusun-
daki Monevesna’ya bir çıkarma yapa-

rak burayı da vergiye bağladı.
250 parçadan oluşan Türk 

Filosu’nun Ege Denizi’nde bayrak gös-
tererek, bir kısım dukalıkları ve prens-
likleri vergiye bağlamak sureti ile Ay-
dınoğulları Beyliği nüfuzuna alması ve 
yabancı bayraklı gemilerin yaptıkları 
korsanlığı sona erdirmesi, düşmanla-
rın Ege Denizi adına korku ve endi-
şelerini arttırdı. Türk Deniz Gücü’nün 
ağırlığını henüz üzerinde hissetmemiş 
olanlar sıranın kendilerine geldiğini 
hissederek korku içinde kendi menfa-
atlerini korumak amacı ile bir güç bir-
liği oluşturmak üzere harekete geçtiler. 

Umur Bey, yarım kalan Yunanis-
tan Seferi’ni tamamlamak üzere 1333 
yılında mevsim şartlarına aldırmadan 
kışın 170 parçadan oluşan filosu ile 
Güney Yunanistan’a doğru denize açıl-
dı. Atina Prensliği’ni yıllık vergi ile Ay-
dınoğulları Beyliği nüfuzuna aldıktan 
sonra Mora Despotluğu’na da ağır bir 
darbe indirdi ve çevrede bulunan bir 
kısım korsan yuvalarını temizledikten 
sonra İzmir’e döndü. 

Aydınoğlu Mehmet Bey’in 1334 ta-
rihinde vefat etmesi üzerine, Aydıno-
ğulları Beyliği’nin başına kardeşlerinin 
de onayı ile Umur Bey geçti. Bu sırada 
Umur Bey 26 yaşındaydı.

Ege Denizi’nde düşmanlara nefes 
aldırmayan yalnız Aydınoğulları Bey-
liği Denizciliği değildi. Karasi, Saru-
han ve Menteşoğulları Beylikleri de 
sahip oldukları deniz kuvvetleri ile 
akınlar yaparak gaza yolunda korsan-
lık faaliyetlerinde bulunuyorlardıysa 
da Aydınoğulları Denizciliği, Ön As-
ya’daki Türklerin deniz çıkarlarını sağ-
layacak bir deniz politikası ile Doğu 
Akdeniz hakimiyetinin planlarını 
hayata geçiriyordu. Tüm bu beylikle-

rin denizcilik faaliyetleriyle Ege De-
nizi’ndeki Türk Deniz Kuvvetleri’nin 
gittikçe artan baskıları sebebiyle nefes 
alma imkanlarını her gün biraz daha 
kaybeden düşman kuvvetleri Haçlı 
hareketi altında toplanmaya mecbur 
kaldılar. Türklerin sahip oldukları tek-
ne sayısı üstünlüğünü, yüksek borda-
lı, güçlü kadırgaları ile yeneceklerdi. 
Haçlı Donanması, 4’ü Papalık’a, 4’ü 
Fransa’ya, 10’u Rodos Şövalyeleri’ne 
ve 4’ü Kıbrıs Krallığı’na ait olmak üze-
re 30 güçlü Kadırga’dan meydana ge-
liyordu. Bu sırada Karasi Emiri Yahşi 
Bey, irili ufaklı 100 parçalık bir filo ile 
Selanik, Kasandra ve Teselya’da Galos 
Körfezi’ne asker çıkararak Bizans’a 
karşı bir harekete girişmişti. 

Eğriboz Adası’nın Halkis 
Limanı’ndan hareket eden Haçlı Fi-
losu, sayı bakımından fazla ancak 
hafif ve alçak bordalı Karasioğulları 
Beyliği’nin donanmasına zarar verip 
daha sonra da takip ederek İzmir’e 
vardı. Burada asıl hedefleri olan Ay-
dınoğulları Beyliği’nin deniz üssüne 
yüklendiler. Bu sırada Umur Bey ida-
resindeki Türk Güçleri Ege Denizi’nin 
güneyinde bulunduğundan Haçlı Do-
nanması ancak tersanede tamir için 
tutulan ve bakımdaki tekneler ile Ka-
resi Filosu’nun bir kısmını yakmayı ve 
karaya asker çıkarmayı başardı. Fakat 
karada direnişle karşılaşan ve deniz-
de bulunan Umur Bey’in baskınından 
korkan Haçlı Donanması, burada faz-
la kalamayarak İzmir’i terk etti ve Ege 
Denizi’ne döndü. 

Devamı bir sonraki sayıda…
Kaynak: Türk Tarih Sitesi (http://

turktarihsitesi.tr.gg/T.ue.rklerde-
Denizcilik.htm)
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Kitap

Denize Mektup “Sayın büyüğüm Deniz, 
Uzun yıllardır bir hayatı beraber yaşıyoruz 
ve hâlâ benim ile sorunumun ne olduğu-
nu anlamış değilim. Doğduğum günden 
beri dolaylı yollardan devamlı beni zorlu-
yorsun. Acaba annemin henüz bebek iken 
omzumdan çıkardığı nazar boncuğunun 
ortasındaki, ona verdiğin rengi inkar et-
tiğimizi mi düşündün? Yanılıyorsun! Ve 
seni ne kadar sevdiğimi hâlâ anlayamadın. 

Hayatımı senin varlığın ile kazandığımın 
bilincindeyim ve bunun için de her zaman 
sana minnettarım. Sana bir ömür verdim 
ama sen bulduğun her fırsatta beni acıma-
sız belaların içine ittin. Doğadaki gücü-
nün farkındasın ama benim de cesaretimi 
artık yavaş yavaş kabullenmen gerekiyor. 
4,5 milyon yaşındasın, bense senin dört 
milyonuncu nesilden torunun sayılırım. 
Unutma, benim de kanımda tuz ve iyot 
dolaşıyor ancak böylesine sonu gelmeyen 
nefret dolu saldırılarını bir türlü anlayamı-
yorum ve lütfen bu acımasız saldırılarına 
bir son ver. Eğer devam edeceksen bil ki; 
senden korkmuyorum. İster selam, istersen 
rest olarak kabul et, bir Afrika deyimi ile 
senden gelecek her türlü belaya “JAMBO” 
diyorum. Sevgi yüklü saygılarımı sunuyo-
rum.” Mesut Azmi Göksoy Kaptan

Jambo : Nazar Boncuğumu Neden 
Çıkardın Anne

Yazar: Mesut Azmi Göksoy
Yayınevi: Cinius  

Sayfa Sayısı: 408 Sayfa    
Baskı Yılı: 2015

Dili: Türkçe

Bu kitap, taşımacılıkla ilgili genel bil-
gilerin yer aldığı ilk bölümü takiben 
her bir taşımacılık türü açısından ilgili 
taşımacılık türünün genel özellikle-
ri ve muhasebesinin yer aldığı ikişer 
bölüm olmak üzere toplam dokuz 
bölümden oluşmaktadır. Taşımacılık 
türlerine ilişkin genel özelliklerin yer 
aldığı bölümlerde, ilgili taşımacılığın 
tanımı, türleri, dünya ve Türkiye’deki 
durumu, ilgili alanda etkili olan kuru-
luş ve sözleşmeler gibi hususlar ince-
lenmiştir. Muhasebe ile ilgili bölümde 
ise Türkiye’de ilgili taşımacılık türüne 
ilişkin faaliyetlerin Türk vergi kanun-
ları karşısındaki durumu, muhasebe 
organizasyonu ve örnek olaylar eşli-
ğinde özellikli muhasebe işlemleri in-
celenmiştir.

Taşıma İşletmeleri Muhasebesi
Editör: Prof. Dr. Yusuf Sürmen

Yazarlar: Kolektif (Prof. Dr. Yusuf Sürmen-
Prof. Dr. Uğur Kaya-Doç. Dr. Abdulkerim 
Daştan-Doç. Dr. Davut Aygün-Dr. Sercan 

Erol-Araş. Gör. Yaşar Bayraktar)
Yayınevi : Umuttepe Yayınları

Sayfa Sayısı: 672
Baskı Yılı: 2015

Dili: Türkçe

İş hayatında lider olmanın sırrı nedir? 
Liderlik öğrenilebilir mi? Vizyon sahibi 
olmak ne demektir? Hondaizmin temel il-
keleri nelerdir? Yazar, birinci bölümde bu 
sorulara cevap arıyor. İkinci bölüm: Şirket 
mimarisi. Yöneticilerin çalışanlar, tedarik-
çiler ve müşterilerle kurdukları uzun vadeli, 
kalıcı bağların irdelenmesi. Kaos, özgürlük, 
yetki devri, sorumluluk gibi kavramların 
açıklandığı bu bölümde şirketi şirket yapan 
“ruh” araştırılıyor.

Yöneticilik Dersleri
Yazar: Mustafa Özel

Yayınevi: İz Yayıncılık 
Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 182 
Dili: Türkçe
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