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Yıl Biterken...
Hüseyin Kocabaş

KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı

Beklentilerin aksine tahmin edilemeyen gelişmelerin ya-
şandığı piyasalar, 2018’i sonlandırmaya yaklaştığımız şu 
günlerde biz koster armatör ve işletmecilerini şaşırtsa da 
olumlu gelişmelerin yaşanacağına dair beklentimiz devam 
etmekte. Navlun piyasalarının yükseliş trendini ve olumlu 
havayı yakalamasının ekonomik hareketlilikle doğru oran-
tıya sahip olduğu aşikar. Türkiye ekonomisi, bölgemizin 
geçmiş dönemde olduğu gibi etkin bir ticaret sahası ol-
maya doğru evrilmesinde hayati önem taşımakta.

Sektörümüz adına dikkat çekici bir hareketliliğe sahne 
olan yıl süresince, ülkemiz özelinde ve global düzeyde 
müspet sonuçlar elde edeceğimiz önemli gelişmeler ya-
şandı. KOSDER’i yakından ilgilendiren ve bölgemizde-
ki sektörel faaliyetlerden azami verimi almamıza büyük 
oranda katkı sunacak Koster Filosunun Yenilenmesi Pro-
jesi imza töreni bu gelişmelerin lokomotifiydi. Bu projenin 
detayları bulunduğumuz zaman dilimine kadar konuşuldu 
ve bundan sonra da konuşulmaya devam edilecek. Teknik 
detaylardan çok, projeyi milli duygularla çıkılan bir yolun 
önemli bir mihenk taşı olarak kabul etmek ve bu düşün-
ceyi denizciliğimizin her alanında dile getirmek, amaca 
giden yolda büyük ehemmiyet taşımaktadır. 

Tarihte Türkiye’nin, dünya denizciliğinin geleceğini şekil-
lendiren ülke konumunda olduğu hepimizin malumu. 

Bilinmesini isteriz ki gayemiz; geçmişin öğretilerine ta-
kılıp kalmak değil, aksine gelecekte Türk denizcilerinin 
vakur duruşunun öncüsü olmaktır. Bu potansiyeli tekrar 
gün yüzüne çıkarmak hem KOSDER’liler hem de sektörün 
tüm paydaşları olarak hedeflediğimiz noktaya ulaşmada 
büyük önem arz etmektedir. Umut ediyoruz ki projenin 
hayata geçirilmesine yönelik önümüzdeki dönemde idare 
bazında da önemli gelişmeler yaşanacaktır.

Malumunuz KOSDER, sektörün farklı dallarındaki uzman-
ların katkılarıyla sadece denizciliğin ekonomisini değil, 
sektörü ilgilendiren diğer konular hakkında da çalışmalar 
yapmaktadır. Derneğimiz ‘Denizci devlet, denizci millet’ 
olmanın kazandırdığı değerler ışığında, çağdaş ve yenilikçi 
bakış açısıyla sektörümüze katma değer üretmeye önü-
müzdeki yılda devam edecektir.

‘Birlikte Daha Güzele’ temennisiyle başladığımız 2018’den 
bu yana değişen değil, gelişen ve daha iyisini başarmayı 
amaç edinen bir denizci Sivil Toplum Kuruluşu olarak aynı 
düşünceyle daha fazlası için etik değerlere bağlı kalarak 
çabalayacağımızın bilinmesini isteriz. Bu duygu ve dü-
şüncelerle başta KOSDER’in üstlendiği misyona sahip çı-
kan ve bu yolda desteklerini her daim esirgemeyen değerli 
üyelerimize, bütün deniz emekçilerine sağlıklı mutlu ve bol 
bereketli bir yıl diliyorum.

BAŞYAZI
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KOSDER’in 1. Serbest Kürsü 
Toplantısı Gerçekleştirildi

Toplantıya İMEAK Deniz Ticaret Odası 
Meclis Başkanı ve KOSDER Yönetim 
Kurulu Üyesi Salih Zeki Çakır, TOBB 
Deniz Ticaret Odaları Konsey Başkanı 
Cengiz Kaptanoğlu, KOSDER Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş, 
Yönetim Kurulu Üyeleri, üyeler ve üye 
temsilcileri katılım sağladı.

Dernek Müdürü/İK Danışmanı Tibet 
Özay’ın moderatörlüğünde gerçek-
leştirilen Serbest Kürsü’nün açılış 
konuşmasını yapan Yönetim Kuru-
lu Başkanı Hüseyin Kocabaş, orga-
nizasyona gösterilen ilgiden dolayı 
katılımcılara teşekkür etti. 2018’i ak-
tif ve KOSDER’in hedeflerine uygun 
bir şekilde değerlendirdiklerini ifade 
eden Hüseyin Kocabaş, yıl içerisinde 
gerçekleştirilen aktiviteler hakkında 
davetlileri bilgilendirdi. Geleceğe dair 
açıklamalarda da bulunan Başkan 
Kocabaş, 2019’da da KOSDER olarak 
sektörün her alanında verimli olma 
adına çalışmaların sürdürüleceğini 
vurguladı.

Programda ele alınacak konular hak-
kında bilgi veren Kocabaş, Koster Ye-
nileme Projesi başta olmak üzere uz-
manlar tarafından sunumu yapılacak 
her konunun ayrı ayrı denizcilik sek-
törü için önem arz ettiğini dile getirdi. 
Aynı zamanda Başkan Kocabaş, ilki 
düzenlenen ‘Serbest Kürsü’ toplantı-
sının geleneksel hale getirileceğinin 
de müjdesini verdi.

Hüseyin Kocabaş’ın ardından kürsü-
ye çıkan İMEAK Deniz Ticaret Odası 
Meclis Başkanı ve KOSDER Yönetim 
Kurulu Üyesi Salih Zeki Çakır, Koster 
Yenileme Projesi’nin geçmişi, bugünü 
ve geleceğine dair üyeleri detaylı bir 

şekilde bilgilendirdi. Çakır, idare ile ya-
pılan görüşmeler neticesinde KOSGEB 
desteği ile projenin yeniden hayata 
geçebileceği vurgusunu yaptı. Salih 
Zeki Çakır, konuyla ilgili gelişmeleri 
denizcilik sektörü ve kamuoyuna ak-
tarmaya devam edeceklerini bildirdi.

Salih Zeki Çakır’ın konuşmasının son-
rasında Avukat Ahmet Can Bozkurt ve 
Avukat Çağdaş Kırcalı, ‘Gemilerdeki 
Sosyal Güvenlik Durumu’ konusunda 
bir sunum gerçekleştirdi.

Bozkurt ve Kırcalı’nın ardından Deniz 
Ticaret Odası Mali Danışmanı Murat 
Erişti, ‘Yurt dışında Şirket Kurma Mev-
zuatı’ hakkında katılımcıları bilgilen-
dirdi.

Daha sonra İstanbul Deniz Otobüs-
leri Hukuk Danışmanı Avukat Ömer 
Tosun, ‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu’ çerçevesinde dik-
kat edilmesi gereken hususları ve ne-
ler yapılması gerektiğini anlattı.

Avukat Ömer Tosun’un ardından söz 
alan KOSDER Yönetim Kurulu Üyesi 
Engin Dönmez ise sahte kiracıların 
tuzağına düşmemek için alınacak ön-
lemleri ve dikkat edilmesi gerekenleri 
üyelere aktardı.

Son olarak Marmara Üniversite Öğ-
retim Üyesi ve Rana Denizcilik Tek-
nik Müdürü Murat Bakal, tüm sektö-
rü yakından ilgilendiren Balast Suyu 
Arıtma Sistemi’nin mevcut gemilere 
entegrasyonu ile ilgili merak edilenler 
ve sürecin nasıl işleyeceği konusunda 
sunum yaptı.

Sunum yapan katılımcılara plaket tak-
diminin ardından ‘Serbest Kürsü’ top-
lantısı sona erdi.

HABER

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği’nin (KOSDER) üyeleri arasında fikir alışverişi ve bilgi paylaşımını sağlama adına 
düzenlediği 1. Serbest Kürsü toplantısı 18 Aralık Salı günü gerçekleştirildi. 
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24 Aralık Pazartesi günü gerçekleş-
tirilen ziyaretlerde Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Zeynep Pınar Kal-
kavan Sesel, Genel Sekreter Hakan 
Çendik ile Dernek Müdürü/İK Danış-
manı Tibet Özay yer aldı.

Heyeti ilk olarak Deniz Ticareti Genel 
Müdürü Durmuş Ünüvar makamın-
da ağırladı. KOSDER’in çalışmaları-
nı yakından takip ettiğini dile getiren 
Ünüvar, denizci Sivil Toplum Kuruluş-
ları ile ortak hareket etmenin ve bilgi 
paylaşımının önemine dikkat çekti. 
Kabulde, ayrıca sektörün sorunları ve 
çözüm yolları hakkında fikir alışveri-
şinde bulunuldu.

Bakanlıktaki bir diğer ziyaret Deniz 
ve İçsular Düzenleme Genel Müdü-
rü Okay Kılıç ile gerçekleştirildi. Okay 
Kılıç ile yapılan görüşmede KOSDER 
ile idare arasında ortak platformlar 
oluşturularak sektör paydaşlarıyla bir 
araya gelme konusunda fikir birliğine 
varıldı.

KOSDER’den Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na Ziyaret
Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Heyet, son olarak Eğitim ve Belge-
lendirme Daire Başkanı Cem Erdem’i 
ziyaret etti. KOSDER ile sağlıklı bir 
iletişim ağı oluşturduklarını belirten

Cem Erdem, bu birlikteliğin gemi 
adamlarının sorunlarının çözümü adı-
na önemli olduğuna dikkat çekti.
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 “Gemi inşada hareketlilik başladı”

Gemi Mühendisleri 
Odası’nın 64. kuruluş yıl 

dönümü kutlaması 
programına katılan 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı 

Binali Yıldırım önemli 
açıklamalarda bulundu.

konusunda da fikir ürettiklerini ifade 
eden TBMM Başkanı Yıldırım, “Biz 
Gemi Mühendisleri Odası'na kaydı-
mızı yaptırdığımızda kayıt numara-
mız 500’ün altındaydı ama şimdi 4 
bin rakamından bahsediliyor. İnşal-
lah sayımız daha da artar, memleke-
tin zenginleşmeye ihtiyacı var. Gemi 
inşa sektörü de katma değer üreten 
bir sektördür. Türkiye üreterek kaza-
nacaktır, Türkiye, akıl terini alın terine 
katarak kazanacaktır.” diye konuştu.

Yıldırım’a konuşmasının ardından, 
Gemi Mühendisleri Odası’na kendi el 
yazısıyla yaptığı başvuru formu hedi-
ye edildi.

Deniz taşımacılığında da son 1,5 yıl-
da hareketliliğin arttığını dile getiren 
Yıldırım, şöyle konuştu: “Dünyanın or-
talama kalkınması, büyüme hızı 3’ün 
altında seyrediyor. 3’ün altında bir bü-
yüme esasında küçülmeye işaret edi-
yor. Dolayısıyla küresel kriz henüz tam 
anlamıyla geçmiş değil, başlangıçta 
gelişmiş ülkelerde, daha sonra geliş-
mekte olan ülkelerde etkisini göster-
meye başladı. Bu arada Türkiye güzel 
bir iş yaptı, Tuzla’nın yanı sıra biz Ya-
lova’yı da tersane bölgesi ilan ettik ve 
orada tersaneler kuruldu. 37 tersane-
miz varken, 80’e yakın tersaneye çık-
tık. Gemi inşadan kaybettiğimizi, pa-
zar daralmasını artık bakımdan telafi 
ettik. Bakımda öğrendiğim kadarıyla 
işler oldukça iyi gidiyor. Tersanelerin 
sayısının artmasıyla da 600 bin tonluk 
bir kapasitemiz vardı, yıllık 4,5 milyon 
ton kurulu kapasiteye geldik, çalışan 
sayısı 30 bin civarında. Sektöre, yan 
sanayiye hizmet verenleri de kattığı-
mızda 120 bine, aileleriyle birlikte 500 
bine yaklaşan bir nüfus, gemi inşa 
sektöründe ve yan sanayisinde ge-
çimini sağlıyor. Denizciliği bir bütün 
olarak düşündüğümüz zaman, ciddi 
anlamda üniversitelerde denizcilikle 
ilgili bölümler açıldı, hatta doğrudan 
denizcilik faaliyeti gösteren iki tane 
üniversitemiz var, yüksekokullar, lise-
ler, ortaokullar 50’den fazla okul var.”

 

Yıldırım, gemi inşa sektörünün, eğitim, 
istihdam gibi konularda kararlı bir şe-
kilde ilerlediğini de kaydetti.

“Türkiye, akıl terini alın terine 
katarak kazanacaktır”

Gemi inşa sektöründen çok sayıda 
ismin siyasetin önemli yerlerinde bu-
lunduğunu aktaran Yıldırım, milletve-
killeri, genel müdürler, rektörler gibi 
gemi inşa sektöründen  gelen isimle-
rin alanlarında hizmet ettiklerini be-
lirtti.

Denizcilerin sadece meslekleriyle ilgili 
konularda değil, ülkenin genel işleri
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Denizi Kirleten Gemilere 
Uygulanacak Yeni Cezalar Açıklandı

Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10.12.2018 tarihinde 30621 Resmi Gazete sayısıyla yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Öngörülen yasaklara ve sınırlamalara 
aykırı olarak petrol ve petrol türevleri 
tahliyesi veya deşarjı yapan tankerler-
le katı atık bırakan veya evsel atık su 
deşarjı yapan diğer deniz araçlarına 
uygulanan idari para cezaları da bü-
yük oranda artırıldı.

Katı yakıt özelliklerini sağlamayan ya-
kıtları ithal eden veya satanlarla katı 
yakıtların depolanması, taşınması, 
yüklenmesi, boşaltılması veya torba-
lanmasına ilişkin düzenlemelere uy-
mayanlara 10 bin lira, belgelerin veya 
izinlerin alınmaması durumunda ise 
15 bin lira idari para cezası kesilecek.

Petrol ve petrol türevleri (ham petrol, 
akaryakıt, sintine, slaç, slop, rafine 
ürün, yağlı atık ve benzeri) tahliyesi 
veya deşarjı yapan tankerlere uygu-
lanacak cezalar, bin (dahil) grosto-
na kadar olanlar için groston başına 
97,20 TL’den 400 TL’ye, bin ile beş 
bin (dahil) groston arasında olan-
lara, bu miktar ve ilave her groston 
başına 24,24 TL’den 100 TL’ye, beş 
bin grostondan fazla olanlara ise bu 
miktarlar ve ilave her groston başı-
na 232 kuruştan 10 TL’ye yükseltildi.

Kirli balast tahliyesi yapan 
gemilere verilecek cezalar da 
büyük oranda artırıldı.

Cezalar, Petrol türevleri (sintine, slaç, 
slop, akaryakıt, yağlı atık vb.) veya kirli 
balast tahliyesi yapan gemi ve diğer 
deniz vasıtalarından bin grostona ka-
dar olanlar için groston başına 48,58 
TL’den 200 TL’ye, bin ilâ beş bin (da-
hil) groston arasında olanlara bu mik-
tar ve ilave her groston başına 9,67 
TL’den 40 TL’ye, beş bin grostondan 
fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar 
ve ilave her groston başına 232 ku-
ruştan 10 TL’ye çıkarıldı.

Katı atık bırakan veya evsel atık su 
deşarjı yapan diğer deniz araçlarına 
uygulanacak cezalarda da değişikliğe 
gidildi. Buna göre cezalar; bin (dahil) 
grostona kadar olanlar için groston 
başına 24,24 TL’den 100 TL’ye, bin ile 
beş bin (dahil) groston arasında olan-
lara bu miktar ve ilave her groston 
başına 4,78 TL’den 20 TL’ye, beş bin 
grostondan fazla olanlara ise bu mik-
tarlar ve ilave her groston başına 90 
kuruştan 10 TL’ye kadar artırıldı.
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İMEAK Deniz Ticaret Odası 2. Müşterek Meslek 
Komiteleri Toplantısı Yapıldı

  İngilizce konusuyla ilgili iyileştirme-
ler oldu. Yönergeyle birlikte YDS’de 
azaltılmalar oldu ve bazılarını kaldır-
dık. Çalışmalar devam ediyor ama ayrı 
bir İngilizce sınavı konusunda çalışma 
yapıyoruz.

   Sınırlı Vardiya Zabitlerine Yat Kap-
tanlığı imkanı verilmişti. Şimdi de in-
gilizce şartı geldiği için alamıyorlar. O 
yıllarda sınırlı zabit olduğunu belgele-
yenlere yat kaptanlığı vereceğiz.

   Türk bayrağından kaçışla ilgili ka-
nuni düzenlemeler yapıldı. Yurt dışın-
daki bayraklarla aynı seviyede vergi-
sel düzenlemeler yapıldı ancak daha 
çok şeyler yapılması lazım.

   Neden Türk sahipli yabancı bayraklı 
gemide Filipinli çalışıyor? Bunun irde-
lenmesi lazım. Bunu hep beraber çöz-
memiz gerekiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz 
Ticareti Genel Müdürü Durmuş Ünü-
var’ın açıklamalarından öne çıkan kı-
sımlar ise şu şekilde:

   Gemi inşa sektörünün stratejik sek-
tör olarak değerlendirilmesi ile ilgili 
Genel Müdürlüğümüz görevlendiril-
miş durumda. Ocak ayında denizcilik 
sektörüyle ilgili vergilendirme konu-
sunda değerlendirme yapacağız. Yeni 
bir yol haritası çizeceğiz.

Deniz Ticareti Genel Müdürü Durmuş 
Ünüvar, Deniz ve İçsular Düzenleme 
Genel Müdürü Okay Kılıç, İMEAK De-
niz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Tamer Kıran, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı Bakan Danışmanı Ali Kuru-
mahmut, Deniz Ticaret Odası Meclis 
Başkan Yardımcısı Kenan Türkantoz, 
Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Mü-
dürü Salim Özpak ve Kıyı Emniyeti Ge-
nel Müdürü Hızırreis Deniz idareyi ve 
Deniz Ticaret Odası’nı temsilen top-
lantıda yer alan isimlerdendi. 

Kürsüye çıkan Meslek Komitesi Baş-
kanları yaşadıkları sorunları ve çözüm 
yollarına ilişkin değerlendirmeleri an-
lattılar.

Meslek Komite Başkanları'nın konuş-
malarının ardından Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanlığı Bakan Danışmanı Ali 
Kurumahmut söz aldı. Ali Kurumah-
mut, 1 Milyon Amatör Denizci Projesi 
ile vatandaşlarımızın yüzünü denize 
döndürmek istiyoruz’ diyerek şu ifa-
deleri kullandı: “Bir deniz ülkesiyiz 
ama denizci bir ülke değiliz. Denizci 
bir millet ve denizci bir devlet de ola-
madık. 1 milyon amatör denizci ufkun 
ötesini görmeyi deneyen bir proje. Va-
tandaşımızın yüzünü denize döndü-
rebilmek istiyoruz. Sadece vatanda-
şımızın yüzünü denize döndürebilsek 
ufkun ötesini gösterebilsek bu bizim 
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için yeterlidir. Bir doküman hazırladık. 
Amatör denizcinin bilmesi gerekenleri 
60 cümleye sığdırdık.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz 
ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü 
Okay Kılıç’ın Meslek Komiteleri Baş-
kanlarının sorularına verdiği cevaplar 
şöyle:

  Boğazlarda demir yeri konusunda 
çalışma yapıyoruz.

  Ordino konusunda 60 günlük liman 
çıkış belgesi veriyoruz. Neler yapabili-
riz değerlendireceğiz.

 Yerel Trafik Merkezi kurmaktaki 
amacımız Türk boğazlarından geçen 
gemilerle ilgili. Çok yoğun yerel trafi-
ğimiz var. Bu merkez şu anda otoma-
tik olarak çalışıyor. Sistem üzerinden 
ihlalleri tespit ediyor. Yetkili firmalar 
uyarılıyor.

  Liman sınırları değişmeden vatan-
daşlarımızın işlemlerini kolaylaştıra-
biliriz. 

  ROC konusunda bir düzenleme yap-
mamız gerekiyor. Sınırlı vardiya zabit-
lerinin belgelerini yenileme süresi gel-
di. Sınavla almaları lazım ama liman 
başkanlıklarına yetki vererek yerinde 
çözmeyi düşünüyoruz.

Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsü’nde gerçekleştirilen toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Deniz Ticaret 
Odası’ndan gelen temsilciler meslek komitelerinin sorularını cevaplandırdı. 
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Bu bilgiler için sektörden yeterli bilgi-
leri toparlayamıyoruz.

 Teknelerin barınma yerleri ile ilgili 
2016 yılındaki tebliğ ve yönetmelikte-
ki değişiklikle özel sektörün yat limanı 
yapmasının önü açılmıştır. Geçen sü-
reçte 14 yat limanı izni verilmiştir.

 Amatör Denizcilere yönelik teknele-
rin güvenli bağlama yeri ile ilgili çalış-
malarımız devam etmektedir. 20 binin 
üzerinde tekneye bağlama imkanı 
sağlanacaktır.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis 
Deniz, Şile açıklarında karaya vuran 
geminin personelinin kurtarılmasıy-
la ilgili olarak bu operasyona dikkat 
çekti. Hızırreis Deniz,”Bu bireysel de-
ğil ülkenin denizcilikteki deneyimi ve 
dünyaya örnek olacak operasyon 

olduğunu belirtmek isterim. Bu ope-
rasyon denizci devlet, denizci millet 
olduğumuzun göstergesidir.“ dedi.

Toplantıda söz alan  Koster Armatör-
leri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ko-
cabaş: ‘’Türk bayrağı azalıyor söy-
lentileri var. Nasıl eski günlerimize 
döneceğiz? 80’li yıllarda Karadeniz/
Akdeniz havzasında Türk tonajının 
hegemonyası vardı. Şimdi olmadığını 
görüp üzülüyorum. Türk bayrağından 
gidişe çare bulmak lazım diye düşü-
nüyorum. Türk bayraklı 126 geminin 
klastan kaynaklı sıkıntısı var. Belki 
onlar da Türk bayrağından çıkmak zo-
runda kalacaktır. Herkes ister istemez 
yabancı gemi adamına yöneliyor. Bu 
da bizim sıkıntımız. Türk bayrağına 
dönüş özendirilerek Türk gemi adam-
larını da ihraç yönünde artacağını dü-
şünüyorum." diye konuştu.

    Yeni inşa gemilerde ÖTV’siz yakıt 
konusunu görüşeceğiz. Değiştirilebilir 
bir şey. Değerlendiririz.

  Dünyada tonaj olarak ilk 5 ülke-
nin yabancı bayrak oranı yüzde 81, 
Türkiye’de bu oran yüzde 74.5. Türk 
bayrağını daha avantajlı hale getir-
mek için ne yapmamız gerekiyorsa bir 
çalışma yapıp ilgili bakanlıklarla biz 
Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü ola-
rak bu çalışmaları yürütmeye talibiz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersa-
neler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü 
Salim Özpak ise Meslek Komiteleri 
Başkanlarının sorunlarına şu cevap-
ları verdi:

 Strateji Belgesi’nin hazırlanma-
sı ile ilgili sektörden ve yan sanayi-
den datalara ihtiyaç bulunmaktadır.
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KOSDER Yönetimi  DTO Kocaeli Şubesi ve 
Liman Başkanlığı’nı Ziyaret etti

binasını gezdi ve hayırlı olsun dilekle-
rini iletti.

Heyetin bir sonraki durağı ise Kocaeli 
Liman Başkanlığı oldu. Kocaeli Liman 
Başkanı Murat Müftüoğlu ve Liman 
Başkan Yardımcısı Önder Eyigün 
KOSDER yönetimini makamlarında 
ağırlayarak gerçekleştirilen ziyaretten 
duydukları memnuniyeti dile getirdiler. 
KOSDER’in çalışmalarını yakından ta-
kip ettiğini belirten Başkan Müftüoğlu 
sektör paydaşlarıyla el ele vererek so-
runların üstesinden gelinebileceğinin 
altını çizdi. 

Heyet aynı zamanda Kocaeli Gemi 
Acenteleri Derneği (KOGAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Rasim Alponat ve Yö-
netim Kurulu Üyeleriyle bir araya gele-
rek fikir alışverişinde bulundu.

28 Kasım Çarşamba günü yapılan zi-
yaretlere Yönetim Kurulu Başkanı Hü-
seyin Kocabaş, Yönetim Kurulu Üye-
leri; Burak Akartaş, Fatih Yıldız, Metin 
Şener, Mahmut Turan ve Dernek Mü-
dürü/İK Danışmanı Tibet Özay katılım 
sağladı.

Heyetin Kocaeli’deki ilk durağı Deniz 
Ticaret Odası Kocaeli Şubesi oldu. 
Meclis Başkanı Kürşat Bal ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Vedat Doğusel Deniz 
Ticaret Odası’nın çalışmaları hakkın-
da KOSDER yönetimini bilgilendirdi.

Başkan Doğusel, heyete ziyaretlerin-
den dolayı teşekkür ederek KOSDER’in 
Türk denizcilik sektörünün sorunları-
nın çözümü adına önemli bir rolü ol-
duğunu ifade etti. Koster Yenileme 
Projesi’ne de değinen Başkan Doğu-
sel, Türk kosterlerinin yenilenmesi 
gerektiğini söyleyerek, yenilenecek 
kosterlerin bağlama limanının Kocaeli 
olması önerisinde bulundu.

Aynı zamanda denizci ülke olma yo-
lunda aşama kat edilmesi gerektiği-
ni de vurgulayan Doğusel, sokaklara 
denizi çağrıştıran isimlerin verilmesi 
konusunda Kocaeli’de çalışma yürüt-
tüklerini belirtti.

Kabulde, Kocaeli ve Körfez limanları-
na sıkça sefer yapan kosterlerin karşı-
laştıkları sıkıntıların çözülmesi 
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noktasında Liman Başkanlığı ile ortak 
çalışma yürütülmesinin önemine de 
dikkat çekildi.

KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Kocabaş da başarılı çalış-
malarından dolayı Kürşat Bal ve Ve-
dat Doğusel’i tebrik ederek sözlerine 
şöyle devam etti: “Türk denizciliği için 
büyük önem arz eden Kocaeli’de yapı-
lan çalışmaları yerinde görmek bizim 
için büyük bir gurur kaynağı. Bizler de 
KOSDER olarak bu birlikteliğin bir par-
çası olmaya ve denizciliğimize ivme 
kazandırma adına beraber mücadele 
etmeye hazırız.”

Kocabaş, gösterilen misafirperverlik-
ten dolayı teşekkür ederek Doğusel ve 
Bal’a plaket takdim etti. Heyet ayrıca 
Deniz Ticaret Odası’nın yeni yapılan

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Yönetim Kurulu, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi ve Kocaeli 
Liman Başkanlığı’na ziyaretler gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türk denizciliğinin bugünü ve geleceğine yönelik 
değerlendirmelerde bulunuldu.
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14 Aralık Cuma günü yapılan ziyare-
te KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Kocabaş, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Zeynep Pınar Kal-
kavan Sesel, Yönetim Kurulu Üye-
leri; Metin Şener, Mahmut Turan, 
Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Begüm Nergiz Birben ve Dernek Mü-
dürü/İK Danışmanı Tibet Özay katılım 
sağladı.

Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanımız   
Hüseyin Kocabaş, Türk Kılavuz Kap-
tanlar Derneği’nin 35. Olağan Genel 

Kurul toplantısında Başkan Seçilen 
Muhammer Arslantürk’e plaket tak-
dim ederek çalışmalarında başarılar 
diledi. Samimi bir ortamda yapılan 
görüşmeler sonrasında Başkan Ars-
lantürk, KOSDER heyetine dernek 
merkezinde bulunan fotoğraf sergisini 
gezdirdi.

KOSDER’den Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği’ne Hayırlı olsun Ziyareti

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği’ne ziyaret gerçekleştirdi. 



ERHAN GÖÇMEN
Gemi Kiralama Müdürü - Senior Broker

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

İnsan Faktörü ve Ticaretin 
Psikolojisi Üzerine

“…Yolda yürürken yanıma 11-12 yaş-
larında bir çocuk yaklaştı. Kendini 
tanıttı ve gelecek cumartesi gecesi 
yapılacak yıllık erkek izci sirkine bi-
let sattığını söyledi. Tanesi 5 dolar 
olan bu biletlerden almak isteyip is-
temediğimi sordu. Cumartesi gecemi 
geçirmek istediğim son yer izci sirki 
olduğu için reddettim. O da bana bilet 
almadığıma göre tanesi 1 dolar olan 
çikolatalardan alıp almayacağımı sor-
du. Birkaç tane aldım ve hemen olan 
bitenin farkına vardım. İlk bakışta ne 
olduğunu anlamamıştım çünkü a) Çi-
kolata sevmem b) Dolarları severim c) 
İki tane çikolata ile orada duruyordum 
d) O da benim 2 dolarımla yürüyüp gi-
diyordu.

Bize herhangi bir şekilde davranan 
kişi, karşılığında benzer bir davranış 
görür. Bu kuralın sonuçlarından biri-
nin bize yapılan iyilikleri geri ödeme 
zorunluluğu olduğunun altını çizmek 
gerekli. Bu kuralın başka bir sonucu 
bize taviz veren kişiye bizim de taviz 
gösterme mecburiyetimiz olduğudur. 
Aslında o izcinin beni soktuğu durum 
tam olarak budur. 1 dolarlık çikolata-
lardan almamı istemesi, 5 dolarlık bi-
letlerden alma talebinin geri çekilmesi 
ile kendi tarafından sunulan bir taviz 
şeklinde sunulmuştu. Karşılıkta bu-
lunma kuralının gerektirdiklerine göre 
davranırsam benim de bir tavizde bu-
lunmam gerekirdi. Ve gördüğünüz gibi 
bir taviz oluşmuştu. Büyük talepten 
küçük talebe geçtiğinde, her ikisini de 
istemememe rağmen, itaatsizlikten 
itaat etme durumuna gelmiştim…”

Günlük yaşantımızda kişisel olarak 
ihtiyaç duyduğumuz şeylerin bizlere 
satılması, ihtiyaçlarımızın giderilme-
si süreçlerinde ihtiyaç duyduğumuz 
şeyleri üreten, pazarlayan ve satan-
ların kullandıkları sayısız psikolo-
jik motivasyondan birisini yukarıda 
anekdotta görebiliyoruz. Tıpkı özel 
hayatımızda olduğu gibi, profesyo-
nel yaşantımızda da ihtiyaçlarımızın 
karşılanması ve ihtiyaç duyanların 
ihtiyaçlarının giderilmesi süreçlerin-
de benzer psikolojik motivasyonlar 
etkili. Kesintisiz olarak bir pazarlık 
süreci yaşıyoruz ve bu süreçlerin için-
de karar vericiler olarak bu psikolojik 
etkenlerden bihaber olmamız bizi mü-
zakere masasında genellikle silahsız 
ve savunmasız, aynı zamanda itaate 
meyilli duruma getiriyor. 

Denizcilik ve denizcilik eğitiminin 
önemi daha önceki sayılarda da vur-
gulanmıştı. Fakat söz konusu eğitimin 
bireylerin teknik bilgilerinin yükseltil-
mesi ve konularında donanımlı hale 
getirilmesi olarak sınırlanmasının 
yetkin profesyoneller yetiştirmede 
bütünlüğü sağlayamayacağı gerçeği 
de ortada duruyor. İletişimin, iletişim 
platformlarının her geçen gün insan 
hayatında daha fazla yer kapladığı 
çağımızda, profesyonel olarak yaptı-
ğımız işlerin psikolojik boyutlarının da 
en az teknik meseleler kadar öneme 
haiz olduğunun farkında olmalıyız. 
Teleks ile sefer bağlantılarının yapıl-
dığı dönemlerden, binlerce, yüzbin-
lerce, milyonlarca tonluk taşımala-
rın bağlantılarının görüntülü “skype”

aramalarında, “whatsapp” yazışma-
larında yapıldığı zamanlara geldik ve 
sonraki adımı bugünden kestirmek 
değişimin hızı ve şekli göz önüne alın-
dığında oldukça güç. Kesin olan şey 
ise her türlü beşeri ilişkide ve spesi-
fik olarak denizcilik profesyonellerinin 
yaptıkları işlerde de iletişimin tarih 
boyunca olduğundan daha fazla yer 
kapladığı, iletişimin kapladığı yer art-
tıkça bu işin psikolojisinin, dinamikle-
rinin ve motivasyonunun da üzerinde 
daha fazla düşünülmesi ve kafa yo-
rulması gerekliliğidir. Teknolojik ge-
lişmelere ayak uydurmak, teknolojinin 
ve tekniğin üreticisi olmayı başarmak 
ne kadar önemli ve değerliyse, insan 
faktörü, motivasyonu ve psikolojisi de 
aynı derecede önemli. Her geçen gün 
daha da kızışan rekabet ortamında 
insana yapılacak yatırımın hem eko-
nomik hem sosyal hem de toplumsal 
olarak geri dönüşünün sanılandan 
daha hızlı olacağına şüphe yok.

2018 yılını geride bırakırken…

2018 yılını geride bırakmaya hazırlan-
dığımız şu günlerde navlun piyasa-
larının her zaman olduğu gibi öngö-
rülebilirlik konusunda bize sürprizler 
yaptığını ifade etmek, sanırım, çok da 
yanlış olmayacak. Yaz aylarının son-
larında sezonun ikinci yarısı için bes-
lenen olumlu beklentilerin tam olarak 
karşılandığını söylemek oldukça zor.  
Bunda Amerikan Merkez Bankası’nın 
daralma politikalarından tutun, geliş-
mekte olan ülkelerin para birimlerinde 
yaşanan dramatik değer kayıplarına, 
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kırılgan petrol fiyatlarından tutun, Av-
rupa genelinde özellikle bu sene baş 
gösteren kuraklık sorununa kadar 
birçok sebep etkili oldu. Karadeniz 
navlun piyasaları sezonun ikinci ya-
rısında beklentilere görece yaklaş-
mış olsa da bu “iyileşmenin” Avrupa 
piyasası tarafından beslenememesi 
koster navlun piyasalarını tabir-i caiz 
ise bu sene topal bırakmışa benziyor. 
Özellikle Almanya ve Fransa çıkışlı 
hububat sevkiyatlarında henüz resmi 
veriler elimizde olmasa da ciddi bir 
azalma olduğu hissedilebiliyor.

Karadeniz navlun piyasalarının yılın 
ikinci döneminde belli bir seviye ulaş-
masının tek sebebi bölge ticaretindeki 
mevsimsel hareketlilik değildi elbette. 
Resmi veriler henüz elimizde olmasa 
da bölge ülkelerinin para birimlerinde 
yaşanan değer kayıplarının bu ticarete 
negatif etkisi olduğu yadsınamaz bir 
gerçek. Öte yandan, sözü edilen dö-
nem için koster piyasalarında açık po-
zisyon dağılımında da bir dengesizlik 
olduğundan söz etmek mümkündü.

Yani tek başına Karadeniz çıkışlı yük-
lerdeki mevsimsel artış değil ama aynı 
zamanda bölgedeki tonaj arzındaki 
zayıflık da navlunların belli bir seviye-
ye ulaşmasını sağladı. Bu tespitin ya-
pılmasının önümüzdeki döneme iliş-
kin öngörüler yaparken önemli bir veri 
olduğunun altını çizmek isteriz. Yak-
laşan tatiller öncesinde Karadeniz’de 
pozisyonlanan gemi sayısında artış 
olduğu, tatiller dolayısıyla yük arzında 
azalma yaşanacağı muhakkak.  

ISTFIX (www.istfix.com) verilerine 
göre 2017 yılının aynı döneminde 
2-4K DWT tonaj aralığında günlük 
time charter getirileri 2186 USD / 
Gün iken, bu dönemde 2,181 USD / 
Gün olarak ifade ediliyor, ki bu da bu 
tonaj aralığında neredeyse stabil bir 
durumdan söz edebileceğimizi gös-
teriyor. 4-6K DWT ton aralığında ise 
2017 erilerine göre günlük time char-
ter getirileri 3,327 USD / Gün iken bu 
sene 3,041 USD / Gün seviyelerini ko-
nuşuyoruz ki bu da yaklaşık %10’luk 
bir düşüşe karşılık geliyor. 6-8K DWT

aralığı için ise 582 USD / Gün’lük 
bir azalma mevcut (4520 USD /Gün 
vs 3,938 USD / Gün; %13’lük bir ka-
yıp). Son olarak 8-12K DWT için ise 
836 USD /USD/Gün'lük  bir kayıp var 
(6487 USD / Gün vs. 5651 USD/Gün; 
yine %13’lük bir kayıp). ISTFIX Bileşik 
Navlun Endeksi ise 2017 yılının aynı 
döneminde 779 puan iken bu sene 
707 puana gerilemiş. 72 puanlık bu 
kaybın karşılığı ise yaklaşık %10’luk 
bir düşüş. 

Yukarıda detaylandırdığımız veriler de 
gösteriyor ki koster navlun piyasala-
rı Avrupa ve Karadeniz odaklı olarak 
iki ayaklı ve bunların ikisinin de aynı 
gelişmeyi, dinamizmi gösterememesi 
koster armatör ve işletmecilerinin işi-
ni zorlaştırıyor. 

Umarız yeni yılla birlikte çalkantıları, 
kırılganlıkları geride bırakır; hepimizin 
özlediği ve hasretle beklediği bol ka-
zançlı günleri yaşamaya başlarız. 

Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına ol-
sun.
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Küresel gündemin son aylardaki ön-
celikli konularından biri ABD’nin İran’a 
ambargo uygulama kararı oldu. Her 
ne kadar İran’ın Birleşmiş Milletler 
Uluslararası Adalet Mahkemesi’ne 
ABD aleyhine yaptığı başvuru netice-
sinde bu karar askıya alınmış olsa da 
önümüzdeki günlerde ABD tarafından 
bu kararın uygulanması olasılığı gün-
celliğini koruyor. Öncellikle belirtmek 
gerekir ki; komşumuz olan bir ülkeye 
ABD tarafından uygulanması uygun 
görülen bu yaptırımların Türkiye’de 
ticaret yapan firmalar açısından bir-
takım problemler ve iş kaybına neden 
olacağını düşünüyoruz.  Uluslararası 
siyaset ve diplomasi dilinde ‘yaptı-
rım’ veya ‘ambargo’ kavramları, bir 
devlet, devletler grubu ya da örgüt 
aracılığıyla diğer bir devletin istenen 
çizgiye getirilmesi olarak açıklanıyor. 
Dünyanın farklı coğrafyalarında ülke-
ler arasında uygulanagelen bu yaptı-
rımlarla ilgili sebep-sonuç ilişkisinin 
doğru kurulması ve hesaplanması 
gerekiyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz 
yıllarda Birleşmiş Milletler uluslara-
rası anlaşmalar ve güvenlik ihlallerini 
neden göstererek İran’a neredeyse 35 
yıl süren ambargo uygulamıştı. Her 
ne kadar yaptırım kavramının hede-
finde genelde bir ya da birden fazla 
devlet yer alıyor olsa da yaptırımların 
etkisi yalnızca hedef alınan merci ile 
sınırlı kalmıyor. Aracı kurumlar, buna 
bağlı alt sektörler ve devletin duru-
mu, ekonomik, askeri ve siyasi gücü 
uyarınca küresel etkilere de neden 
olabiliyor. İran gibi petrol zengini bir 
devlete enerji alanında kısıtlamalar 
getirildiğinde tedarikçiler, aracı ku-
rumlar, taşımacılık sektörü ve küresel 
petrol piyasası da bu kısıtlamalardan 
etkileniyor.

Yaptırımları Türk lojistik sektörü açı-
sından incelersek; ortaya iki farklı 
sonuç çıktığını söylemek mümkün. 
Öncelikle lojistik sektörünün dış ti-
caret ile paralel bir ivmeye sahip ol-
duğunu belirtmek gerekiyor. Türkiye 
ve doğu komşumuz İran arasındaki 

ticaret hacmi, 2017 yılında 10,7 milyar 
dolar civarında gerçekleşti. Türkiye, 
İran’dan büyük çoğunluğu petrol-do-
ğal gaz alımı olmak üzere 7,5 milyar 
dolar civarında ithalat yaparken, altın, 
çelik profil, lif levha ve otomotiv yan 
sanayi ürünleri ağırlıklı olmak üzere 3 
milyar dolardan fazla ihracat gerçek-
leştirdi. 2017-2018 yıllarında iki dev-
letin üst düzey temsilcileri arasında 
yapılan görüşmeler ile 30 milyar do-
larlık bir ticaret hacminin gerçekleş-
mesi hedefi kondu. 

Ülke ekonomimizin temel taşlarından 
birinin ihracat ve tabii ki hizmet ih-
racatı olduğu düşünüldüğünde İran’a 
uygulanması söz konusu olan yaptı-
rımların çok ciddi sonuçları olacağını 
söylemek mümkün. Çünkü ülkemizin 
imalat, tekstil, inşaat, makine, sağlık 
ve turizm konusunda ciddi yetişmiş 
insan gücü ve bilgi birikimi var. İran’ın 
pazarını açma konusunda daha is-
tekli davranması halinde hem ticaret 
hacmi artar hem de açığımız azalabi-
lir. Bunun tam tersi gerçekleştiğinde 
yani uluslararası piyasanın İran’a tek-
rar ambargo uygulaması durumunda 
elbette başta İran ekonomisi zarar 
görecektir ama ticaret ortaklarına da 
zarar verecektir. 

Büyük resim İran’a uygulanacak am-
bargodan zarar görebileceğimizi bize 
söylüyor. Lojistik sektörü açısından 
özellikle güneyde âtıl kalacak TIR fi-
loları gündeme gelecek. Bunların yanı 
sıra İran’a uygulanan ambargonun 

son bulmasının ardından buraya yatı-
rım yapan birçok UTİKAD üyesi oldu-
ğunu da biliyoruz. İran sınırları içinde 
faaliyet gösteren Türk lojistik firmala-
rının akıbeti de bizi endişelendiriyor.

Ancak tüm bu endişeleri yaşarken du-
ruma farklı bir açıdan yaklaşmak da 
mümkün tabii ki. Türk lojistik sektörü 
olarak en büyük hedefimiz uluslara-
rası bir “hub” yani aktarma merkezi 
olabilmek. Hem devletin hem de özel 
sektörün tüm çalışmaları bu hedef 
çerçevesinde gerçekleşiyor. Bu nok-
tada İran belki de en güçlü rakibimiz 
olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Çin 
pazarından Kafkas ülkelerine yapıla-
cak pazarda Türkiye ve İran bu tica-
retin tam göbeğinde kalıyor. İran’ın 
taşımacılık alanındaki imkânlarını 
düşündüğümüzde Çin’den Azerbay-
can’a, Türkmenistan’a İran üzerinden 
gitmek daha avantajlı kalıyor. Aynı 
zamanda Bandar Abbas Limanı da 
verimli bir aktarma merkezi olarak 
Mersin Limanı’yla rekabet halinde 
bulunuyor. İran’ın oyun dışı kalması 
Türkiye’nin lojistik sektörü anlamında 
güçlenmesini bir deyişle tercih edilme 
oranını arttıracaktır. 

Ancak tüm bu olası gelişmelerin kar-
şısında enerji sektöründe yaşanacak 
dar boğazı da gözden kaçırmamak 
gerekiyor. Petrol ve doğalgaz ithalatı-
mızın yüzde 17’sini İran’dan sağladı-
ğımız düşünüldüğünde ambargonun 
yarardan çok zarara yol açması söz 
konusu olabilir.

İran Ambargosu Lojistik 
Sektörünü Nasıl Etkileyecek?

KÖŞE

Emre Eldener 
UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı

ANALİZ
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MURAT IŞIKLI
Nart Sigorta- Denizcilik Sigortalarından 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

İstanbul Teknik Üniversitesi Güverte Bölümü mezunu olan Murat Işıklı ilk olarak TDİ Denizyol-
ları İşletmesinde çalışmaya başladı. 1992-1993 yılları arasında Camialtı Tersanesi'nde Ens-
pektörlük yaptığı sırada devam ettiği İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı 
Enstitüsü, İşletmecilik ihtisasını birincilikle bitirdi.1996 Yılında Uzakyol Gemi Kaptanı oldu. 
1996 Yılında Uzakyol Gemi Kaptanı oldu. 1 Nisan 1997'de Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirke-
ti’nde Deniz İşleri Uzmanı olarak göreve başladı.1997-1998 yılları arasında Türk Sigorta Ens-
titüsü Vakfı, Sigortacılık Programı'nı, Genel ve Nakliyat Branşı üçüncüsü olarak bitirdi. Şubat 
2008’de Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’nde Nakliyat ve Sorumluluk Sigortaları Müdürü 
oldu. Beş sene boyunca sorumlu olduğu branşlarda sektör lideri olan Kaptan Murat Işıklı, Mart 
2013’te aynı şirkette Oto Dışı Hasar Müdürü oldu. Ocak 2017’de Yeditepe Grup bünyesine ka-
tılan Kaptan Murat Işıklı, 21 Mayıs 2018 tarihine kadar Yeditepe Sigorta Ekspertiz Hizmetleri 
A.Ş. ile ABS Yeditepe Uluslararası Araştırmacı Bilimsel Gözetim ve Sörvey Hizmetleri Müşavir-
lik A.Ş’nin aynı anda Genel Müdürlük görevlerini başarıyla yürütmüştür. Kaptan Murat Işıklı, 21 
Mayıs 2018’den bu yana Nart Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş’de Hasar Yönetimi, Hasar 
Danışmanlık ve Denizcilik Sigortalarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmak-
tadır. Yurt içi ve yurt dışında birçok seminere katılan, aynı zamanda eksper belgesine sahip ve 
mahkemelerde bilirkişi olarak da görev yapan Kaptan Murat Işıklı, evli ve 2 çocuk babasıdır. 

Hasar Ödeme Süreçleri
Tekne-Makine Poliçesi Kapsamında Ortaya Çıkan Hasarlar

Hasar ihbarı alındığı anda ilk yapılması 
gereken husus, poliçenin incelenmesi 
ve poliçede temin edilen risklerden bi-
rinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin 
tespit edilmesidir. Bu durum özellikle 
sigortalı-sigortacı ilişkisi açısından 
önemlidir. İlk anda oluşan tereddüdü 
ortadan kaldırmak, hem sigortacı-
nın çok daha hızlı hareket etmesini 
sağlayacak hem de sigortalıyla tam 
bir iş birliğinin tesis edilmesine yar-
dımcı olacaktır. Sigortalı açısından 
da poliçe teminatının işletilip işletil-
meyeceğinin anlaşılması nedeniyle 
önemlidir. Yine de bazı durumlarda 
olayın ilk safhalarında teminatın işle-
tilip işletilemeyeceğine net olarak ka-
rar verilemeyebilir. Bu gibi hasarlarda 
ileride ortaya çıkacak durum dikkate 
alınarak sigortalı açısından sanki hiç 
sigortalı değilmişçesine hareket edil-
mesi gerekmektedir. Bu durum genel 
bir prensip olsa da henüz teminatın 
işletilip işletilmeyeceğine karar veri-
lemediği durumlarda sigortalının tek 
başına karar verme inisiyatifini kulla-
nıp kullanmayacağı bilinemediği için 
bazı çekinceleri beraberinde getirebi-
lir. Eğer teminat işletilmeyecekse si-
gortalı, sigorta konusunu bulunduğu 
yerde bulunduğu haliyle (as is where 
is) değerlendirmek isteyebilir ya da 
bazı yeterliliklerini (klas gibi) daha alt 
derecelere indirgeyerek ticari haya-
tına devam etme kararı verebilir. Bu 
nedenle mümkün olan en kısa sürede 
bu durum açıklığa kavuşturulmalıdır.

Konu üzerindeki tereddüt giderildikten 
sonra süratle bir eksper ya da bilirkişi 
atanarak hasar tutarı tespit ettirilme-
lidir. Tutar sigorta şirketi açısından 
büyük öneme sahiptir. Çünkü kendi 
reasürans anlaşmaları gereği tutarın 
belirli bir sınırı aşması sonrasında 
sigorta şirketinin bazı yükümlülükle-
ri ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda 
kendi iş ortaklarıyla konuyu müzakere 
ederek bir eksper belirlemesi gereke-
bilir. Hatta bazı durumlarda müzake-
re şansı dahi olmayıp, iş ortaklarının 
istekleri doğrultusunda (laims control 
ya da claims cooperation clauses ge-
reği) eksperi belirlemesi gerekebilir. 
Hasar tutarının yükselmesi durumun-
da sigortacı kendi likiditesini bozma-
mak için peşin hasar (cash loss) de-
nilen bir yola başvurabilir. Bu sayede 
iş ortaklarından hesaplaşma dönem-
lerini beklemeksizin payları oranında 
hasara iştirak etmelerini isteyebilir. 
Benzer durum sigortalı için de geçerli-
dir. Sigortalı da yine kendi likiditesinin 
ve ticari hayatının olumsuz etkilen-
memesi için, hasar dosyasının tüm 
detaylarıyla oluşturulmasını ve kendi-
sine tazminat ödenmesine hazır hale 
gelmeden önce bir miktar tazminatın 
ön ödeme olarak gerçekleştirilmesini 
isteyebilir.  

Bir hasarı değerlendirirken en önem-
li hususlardan biri belgelerdir. Gemi 
sertifikalarına ek olarak olayın özelli-
ğine göre farklı belgeler de istenebilir. 

Ancak bunların içerisinde en önem-
lilerinden biri, geminin, olay olduğu 
sırada klasını korumakta olduğunu 
gösteren “Class Maintenance Cer-
tificate” adı verilen belgedir. Klasın 
devam etmemesi, askıya alınmış ya 
da yitirilmiş olduğu durumlar ile kla-
sın daha alt derecelere düşürülmüş 
olması, sigorta teminatının işletilme-
mesini gerektiren unsurlardır.

Bir diğer önemli husus hasar ihbarı-
nın alındığı anda prim ödemelerindeki 
durumdur. Teminatın işletilebilmesi 
için primlerin düzenli ödenmesi ge-
rekmektedir. Özellikle peşinat büyük 
öneme sahiptir. Peşinat ödenmediği 
sürece sigorta şirketinin hasarı kabul 
etmesi ve himaye borcunu yerine ge-
tirmesi düşünülemez. 

Bazen fiziki hasar yerine bir fedakar-
lıktan bahsedildiği durumlar olabilir. 
Bir deniz macerası atılan tüm değer-
leri tehdit eden olağanüstü bir teh-
likeden korunmak maksadıyla bile 
bile yapılan olağanüstü masraf ve 
fedakarlıklar, bu üç değerden birinin 
kısmen ya da tamamen kurtulmaları 
durumunda müşterek avarya (gene-
ral average) teşkil ederler. Böyle bir 
durumda tüm değerler adına hareket 
etmekte olan gemi kaptanı tarafından 
bile bile yapılan masraflar ve fedakar-
lıklar olabilir. En fazla görünen örnek-
leri yüklü halde karaya oturmuş ya da 
makine gücünden yoksun kalmış bir 
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geminin kurtarma yardım hizmeti 
(salvage) almak üzere kurtarıcılarla 
anlaşma imzalanması (salvage ag-
reement), yükü kaymış ve dengesi 
bozulmuş bir geminin denize yük at-
ması ya da sapma yaparak güvenli bir 
limana giderek yeniden yük istif yap-
masıdır. Bu gibi durumlarda en basit 
tanımıyla kurtulanlar, feda edilenleri 
karşılayacaktır. Yolculuğa başlanırken 
hangi oranda (değer anlamında) sefe-
re başlanmışsa, feda edilenleri karşı-
lama konusu da aynı oranda katılımı 
gerektirecektir. Bu noktada kurtarılan 
değer kavramı öne çıkmaktadır. Oran 
hesaplanırken geminin kurtarılan 
değeri üzerinden hesaplamaların 
yapılması gerekmektedir. Söz konu-
su hesaplamalar adjuster (dispeçör, 
kuruşlandırıcı) marifetiyle yapılır ve 
rapor olarak yayınlanır. Rapora ad-
justment (dispeç) adı verilmektedir. 
Her durumda adjuster atanmasına 
gerek olmayabilir. Yapılan fedakarlık 
ve harcamaların düşük ve paylaşımın 
basit olduğu durumlarda bir adjuster 
atanmaksızın da taraflar arasında an-
laşma sağlanabilir. 

Belki de en sıkıntılı ve uzun süreçler-
den bir tanesi de çarpışma olayının 
(collision) yaşandığı durumlardır. İki 
geminin fiziksel teması olarak adlan-
dırabileceğimiz bu husus, gemilerin 
yüklü olduğu (müşterek avarya) ve 
üstüne üstlük bir de kurtarma yardım 
hizmetinin alınmak zorunda kalındığı 
durumlarda iyice içinden çıkılmaz bir 
hal alabilir. Temel sorun olayın mey-
dana gelmesindeki kusur dağılımının 
taraflar arasında kabul edilmesidir. 
Sözkonusu olayda ortaya çıkan hu-
susi avarya (particular average), müş-
terek avarya, kurtarma yardım, belki 
dava say (sue and labour), Allah ko-
rusun tam zıya (total loss) ve çatışma 
sorumluluğu (collision liability) gibi 
olguların temeli, dönüp dolaşıp kusur 
oranlarına dayanacaktır. Kusur oran-
larının tespiti olayın nasıl meydana 
geldiğine ilişkin tüm rapor, tutanak, 
belge ve bilgilerin değerlendirilme-
si sonrasında ya taraflarca masada 
anlaşılarak ya da hakem marifetiyle 
sağlanacaktır. Bu uzun süreç, ciddi 
uğraşların ortaya konduğu bir dönem 
olacaktır.

Tam ziya demişken P and I sigortacı-
sı (Protection and Indemnity Club) ile 
tekne makine sigortacısını (hull and 
machinery insurance) karar noktasın-
da karşı karşıya getiren bir kavrama 
da değinmemiz gerekir. Bazen gemi-
nin bulunduğu hasarlı durum itibariyle 
yapılacak işlemin kurtarma yardım mı 
yoksa enkaz kaldırma (wreck remo-
val) mı olduğuna karar verilmesi ge-
rekmektedir. Bu durumda eğer tekne 
makine sigortacısı kurtarma yardı-
ma gerek olmadığı, süreç sonunda 
elde edilecek değerin bu değeri elde 
etmek için yapılacak masraflardan 
daha az olacağını düşünüyorsa, ge-
minin bulunduğu hasarlı haliyle ilgili 
bir tasarrufta bulunmayacak ve sovtaj 
talep etmeyecektir. Bu noktada sigor-
talının sigortacısına vereceği bırak-
ma beyanı (notice of abandonment) 
önem taşımaktadır. Eğer bu beyanı 
sigortacı kabul ederse kurtarma yar-
dım ücret ve masraflarını karşılamak 
zorunda kalacaktır. Elbette enkazdan 
elde edilecek gelir (sovtaj) de onun 
olacaktır. Ancak eğer bu beyan sigor-
tacı tarafından kabul edilmezse artık 
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yapılacak işlem enkaz kaldırma işle-
midir ve masrafları P and I tarafından 
karşılanmalıdır. Elde edilecek bir gelir 
varsa da bu gelir artık P and I klübü-
nün olacaktır. 

Yukarıda geçen bir kavrama daha 
açıklık getirmemiz gerektiğini dü-
şünüyorum. Bir yanlış algı vardır ve 
denir ki “sen sigortalısın, hasar oldu-
ğunda arkana yaslan, bırak her şeyi 
sigortacı yapsın”. Bu mümkün değil-
dir. Her adımda sigortalı ile sigortacı-
nın uyum içerisinde hareket etmeleri 
esastır ancak içinde bulunulan duru-
mu en iyi sigortalı tahlil edecektir. Bu 
nedenle tazminat ödemesi yapılana 
kadar (tazminatı ödeyen sigortacı, 
ödediği tutar oranında sigortalısının 
yerine geçecektir, halefiyet) sigorta-
cının sigortalının yerine geçebilmesi 
mümkün değildir. Bu durumun en ba-
riz örneği yük sigortalarında görülür. 
Bir deniz taşıması sonrasında malını 
hasarlı teslim alan yük alıcısı, gemi il-
gililerinden tahmini hasar tutarı kadar, 

eğer bu hasarın ortaya çıkmasında 
geminin bir kusuru varsa, garanti (te-
minat mektubu) almak zorundadır. Bu 
noktada yukarıda değinilen yanlış algı 
nedeniyle “neden bununla ben uğra-
şıyorum, bunu sigortacı yapsın, ben 
sigortalı değil miyim?” soruları akla 
gelebilir. Ancak sigortacının bu hu-
susları yerine getirebilmesi ne yazık ki 
mümkün değildir. Henüz hasarı öde-
memiş ve dolayısıyla mal üzerinde bir 
hakkı doğmamıştır. Bu nedenle tüm 
bu işlemleri sigortalı yerine getirme-
lidir. Bu işlemlerin her biri bir masraf 
kalemi doğuracağından, bu tutarların 
hepsi dava say (sue and labour) mas-
rafları adı altında sigortacı tarafından 
karşılanmalıdır. Bu yapılan işlemlerin, 
sigortacının rücu haklarını korumak 
için yapıldığı unutulmamalıdır.

Tüm bu kavramların her birinin sigor-
ta bedeli ile sınırlı olduklarını ve her 
birinin poliçe muafiyetine (hasarın 
sigortalı üzerinde kalan kısmı, deduc-
tible) tabi olduklarını da belirtelim. 

Hasarın ödenmesi sırasında sigor-
tacının irdeleyeceği hususların en 
başında rehinli alacaklı (creditor) 
kurumun pozisyonu olacaktır. Tekne 
üzerinde krediyi sağlayan kuruluşun 
hakları birinci sırada gelmekte oldu-
ğundan sigortacı hasarın sigortalısı-
na ödenmesine muvafakat edip et-
mediğini kuruma soracaktır. Kurum 
buna onay vermediği sürece, sigortacı 
tazminat ödemesini gerçekleştireme-
yebilir. 

Bir başka husus ise ibraname ve son 
dönemde iyice önem arzeden MA-
SAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) 
evraklarının sağlanması gerekliliğidir. 
Özellikle ibranamelerde şirketi temsil 
eden yetkili kişilerin imzalarının bu-
lunması şarttır. Sözkonusu yeterlilik 
şirketler tarafından oluşturulan imza 
sirkülerleriyle belirlendiği için, şirket-
lerin kendi oluşturdukları bu kurallara 
kendilerinin uyması sigortacı tarafın-
dan beklenecek ve aranacaktır. 

Hasarsız günler dilerim.
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2020’li Yılların Eşiğinde Konteyner Taşımacılığının 
Dinamikleri ve Trendler I. Bölüm

Dr. Selçuk Başarıcı 
Öğretim Görevlisi

Deniz yolu taşımacılığı içindeki yeri 
ve önemi yıllar içinde artan, büyü-
mesini istikrarla sürdüren konteyner 
taşımacılığına yön veren günümüz di-
namikleri ve trendler bu makalede iki 
bölüm altında analiz edilerek sektör 
üyeleriyle paylaşılmaktadır. Makale-
nin bu bölümünde sektörel dinamikler 
incelenmektedir. İkinci bölümün içe-
riği ise trendlerdir. Sektörün içinden 
beslenen dinamikler ile dış etken-
lerden beslenen trendler sektördeki 
gelişmeleri belirlemektedir. Her bir 
dinamik ve trend potansiyel yönleri 
dolayısıyla kendi içinde karşıtlık ilişki-
si üzerinden ele alınmıştır. Dinamikler: 
Büyüme – beka sorunu, tam rekabet 
– kartel karşıtlıklarıdır. Sektördeki 
trendleri belirleyen dış etkenler ise 
bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ge-
lişim, üretim merkezlerinin yerele ka-
yış beklentisi, insan sağlığı ve çevreye 
duyarlılıktaki artıştır. Bu doğrultuda 
trendler sırasıyla dar – geniş ölçekli 
bilgi paylaşımı, kıtalararası – bölgesel 
deniz taşımacılığı ve düşük toksik gaz 
emisyonu – operasyonel maliyet kar-
şıtlıkları bağlamında ele alınmışlardır. 
2017 senesi ve 2018’in ilk altı ayın-
daki sektörel gelişmeler saygın yayın 
kuruluşları aracılığıyla incelenmiştir. 
Sektörel ve akademik bilgi birikimi ile 
yorumlanan gelişmeler, konteyner ta-
şımacılığının kısa, orta ve hatta uzun 
vadede geleceğine ışık tutacak nite-
liktedir. 

Günümüzde sektörün önde gelen di-
namiği, büyüme ve karşıtı beka sorunu 
üzerinedir. Denizcilik sektörü gerektir-
diği varlıklar dolayısıyla yoğun serma-
ye yatırımına ihtiyaç duyar. Gemi ve 
konteyner yatırımlarının yanısıra bazı 
gemi operatörleri, terminal işletmeci-
liği, kara taşımacılığı vb. dikey büyü-
me alanlarına da yatırım yapmışlardır. 
Küresel gemi operatörleri

uzun yıllardır alyanslar kurarak gemi-
lerindeki kargo alanlarını rakipleriyle 
paylaşmakta, operasyonel maliyet-
lerini aşağıya çekmeye çalışmakta-
dırlar. Günümüzde üç küresel alyans 
bulunmaktadır. Bunlar: 2M (Maersk, 
MSC), OCEAN Alliance (CMA-CGM, 
COSCO, EMC, OOCL), THE Alliance’dır 
(HL, ONE, YML)(1). Zaman içinde gemi 
ve konteyner filo kapasiteleri açısın-
dan bir kaç gemi operatörü diğerleri 
ile aralarındaki farkı ciddi derecede 
açmıştır. Sektörde “dev” olarak tanım-
layabileceğimiz Maersk, MSC, CMA-
CGM ve COSCO dünya üzerindeki 
hemen tüm ana ve tali rotalarda ser-
vis ağlarını yaygınlaştırma faaliyet-
lerine devam etmektedirler. Organik

büyümenin sınırına geldiklerinde ra-
kiplerini satın alarak büyümelerini 
devam ettirmektedirler. Navlun üze-
rinden rekabette, filo büyüklüğünün 
sağladığı düşük operasyonel maliyet 
ve tedarikçilere karşı pazarlık gücü, 
dev gemi operatörlerinin önde gelen 
avantajlarıdır. Günümüzde küresel 
rekabet altında bir kaçı dışında hiç 
bir gemi operatörü, gelecekte varlığı-
nı sürdürebileceğinden emin olama-
maktadır. 2016 senesi içinde Güney 
Kore merkezli Hanjin Line’ın birleşme 
veya satın alınma yerine iflasını açık-
lamış olması, gemi operatörlerinin 
bıçak sırtında hareket etmek zorun-
da olduklarını açıkça göstermekte-
dir. Devler dahil hemen hepsi, aylarla
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ve hatta yıllarla ifade edilebilecek fi-
nansal dönemleri, operasyonel za-
rar ile kapatmaktadır. 2016 senesi 2. 
yarısında 13 küresel gemi operatö-
rü, Hanjin Line iflasına ve bir miktar 
navlun artışına rağmen faaliyet za-
rarı açıkladı. 2016 senesinin tama-
mında ise sadece üçü kar, kalan onu 
zarar açıklayarak seneyi kapattılar 
(2). Ötesinde, bu 13 gemi operatörü-
nün 2008-2016 arası 9 seneye ait 36 
çeyrek zaman diliminde faaliyet orta-
laması, 22 çeyrekte zarar ettiğini, an-
cak bakiyesinde kar elde edilebildiğini 
göstermektedir. Operasyonel karlılık/
kazanç oranları incelendiğinde, kar 
edilen çeyrek dönemler ortalaması 
% 4.16, zarar edilen çeyrek dönemler 
ortalaması ise % 6.61’dir (3). Böylesi 
bir tablo salt deniz yolu taşımacılı-
ğı faaliyetiyle hayatta kalabilmenin 
imkansızlığını gözler önüne sermek-
tedir. 2015 senesi ilk üç çeyreğinde 
kar açıklayan Maersk’ün “net kar (net 
profit)/vergi öncesi geliri (core EBIT)” 
oranı 0,97’dir (4). Yani neredeyse hiç 
vergi vermemiş gibi görünmektedir. 
Taşımacılık faaliyetlerine ilişkin vergi 
öncesi kazancından önemli bir oran-
da vergi düşümü sözkonusu olması 
gerekeceğinden net karının yüksekliği 
finansal karlılıkla açıklanabilir görün-
mektedir. Devlerin ve diğer güçlü sek-
tör oyuncularının ikinci akla gelen kar 
kapısı ise dikey büyüme sahası olarak 
gördükleri terminal yatırımlarıdır. De-
niz yolu taşımacılığında karşılaştıkları

zararı, terminal işletmeciliği üzerin-
den kapatma imkanları olabilmekte-
dir. Esasen denizyolu taşımacılığı ve 
terminal işletmeciliği birbirlerini ta-
mamlayan ve karlılığı her iki faaliye-
tin toplamında yakalamayı sağlayan 
alanlardır. Küçük çaplı gemi opera-
törlerinin ise yaşayabilmek için kısıtlı 
seçenekleri mevcuttur. Birleşerek ve-
rimlilik artışı hedeflemek bunlardan 
birisidir. Bu çerçevedeki birleşmeye 
en sıcak örnek Ekim 2016’da açıkla-
nan, Temmuz 2017’de kendi marka-
larını devam ettirerek birleşen, ancak 
Nisan 2018’de Ocean Network Exp-
ress (ONE) adı altında ortak faaliyete 
başlayan Japon gemi operatörlerinin 
(NYK, MOL, K Line) birleşmesidir (5,6). 
Bu birleşme sayesinde ortaklar bün-
yesinde toplam 1 milyar dolar tasarruf 
edilmesi beklenmektedir (5).  Bir diğer 
örnek ise Mayıs 2017’de tamamlanan 
HL, UASC birleşmesidir (7). Bazı gemi 
operatörleri için devlet desteği imkanı 
da mevcuttur. Önemli bir gemi opera-
törünü kaybeden Güney Kore devleti 
bir diğeri HMM’i (Hyundai) destekle-
me kararı aldı. 2016 senesi operas-
yonel zararı 595 milyon dolar (8) ola-
rak açıklanan HMM için Güney Kore 
devleti 5.6 milyar dolar fon ayırdı (9). 
HMM’e destek verilmesinin nedeni-
nin ise Hanjin’in kaybının Güney Kore 
ekonomisine getirdiği 2.6 milyar dolar 
maliyet olduğu söylenebilir (10). Gemi 
operatörleri, bağlı oldukları ülkeleri 
için stratejik öneme sahip olabilmek-
tedir. 

Örneğin: Ulusal çıkarları doğrultusun-
da uyguladıkları navlun politikalarıyla 
rakip gemi operatörlerini bu bağlam-
da yönlendirebilmektedirler. İflastan 
önceki son yol muhtemelen devlerden 
biri tarafınca satın alınmak olmakta-
dır. Piyasada kendini koruma gayreti 
içindeki nispeten küçük gemi ope-
ratörlerinin birleşme haberlerinden 
çok, yatay büyüme stratejisi kaynaklı 
birleşme ya da satın alma haberleri 
duyulmaktadır. Aralık 2016’da Maer-
sk, Hamburg Sud’ü markayı koruya-
rak kendi bünyesine kattı (7). Haziran 
2017’de ise Maersk, alt birimi Merco-
sur’u CMA-CGM’e satmaya karar ver-
di (7). Aralık 2017’de COSCO, markayı 
canlı tutarak OOCL’in bir iştiraki olan 
OOIL’i 6,27 milyar dolar bedel karşılı-
ğı satın alma niyetini beyan etti (7,11). 
Bir diğer sıcak gelişme MSC’nin 450 
milyon Euro karşılığında Linea Mes-
sina’nın % 49 hissesini satın almış 
olmasıdır (12). Bu çerçevedeki birleş-
me veya satın almaların temel nedeni 
ölçek ekonomisi olarak öne çıkmak-
tadır. Konteyner başına maliyet düşü-
rülerek zorlu ortamda rekabet edebil-
me imkanı arttırılabilmektedir. Gemi 
operatörü sayısının nispeten fazla 
olması klasik bir yaklaşımla rekabetin 
yüksek, navlunların da nispeten dü-
şük olması anlamına gelecektir. Gemi 
operatörü bazlı büyüme – beka soru-
nu karşıtlığının sektörel yansıması bir 
başka karşıtlığı ortaya çıkartmaktadır: 
Tam rekabet – kartelleşme.
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Sektördeki diğer dinamik, tam reka-
bet ve karşıtı kartelleşme arasındadır. 
Drewry Shipping Consultants araştır-
ması, 2017 sonu itibariyle iştirakle-
riyle birlikte sadece 7 gemi operatörü 
grubunun dünya konteyner gemi filo-
sunun % 90’ını kontrol ettiğini göster-
mektedir (13). Devletler ya da AB gibi 
devletlerin oluşturduğu siyasi veya 
ticari birlikler, devlerin pazarın büyük 
bölümünü kontrol etmesinden rahat-
sızlık duymakta, bölgesel tekellerin 
ve kartelin önüne geçmeye çalışmak-
tadırlar. Bu rahatsızlık zaman içinde 
artan bir seyir izlemiştir. Kartelleşme 
konusunda sıcak bir gelişme, bir kıs-
mı konteyner pazarında da var olan 
gemi operatörlerinin servis sağladığı 
Ro-Ro taşımacılığında yaşanmıştır. 
Ro-Ro taşımacılığı düzenli hat taşı-
macılığının bir kolu olması dolayısıyla 
konteyner taşımacılığı oyuncularına 
yakın bir sahadır. Avrupa Komisyonu 
Ekim 2006 ve Eylül 2012 arasında-
ki döneme dair kartel oluşturdukla-
rı gerekçesi ile CSAV, K Line, NYK ve 
WWL-EUKOR’a 395 milyon Euro ceza 
kesmiştir (14). Konteyner pazarı, Ro-Ro 
pazarına göre çok daha büyük ve ge-
niş bir manevra sahasına sahip olma-
sının avantajıyla bu dönemde resmen 
kartel suçlamasıyla karşılaşmamıştır 
ancak gitgide daha sıkı bir denetime 
tabi olmaktadır. Güney Afrika Rekabet 
Komisyonu, ONE’in kurulmasına kar-
şı olumsuz bir duruş sergilemiştir (15, 

16). Bir diğer gelişme Çin Ticaret Ba-
kanlığı’nın Maersk’ün Hamburg Sud’ü 
alımına ilişkin şartlı onay vermesidir.  
Talep edilen şartlar, birleşmenin ya-
ratacağı sinerjiyi frenleyerek rakiple-
rinin olumsuz etkilenmesinin önüne 
geçilmesini ve mevcut rekabet orta-
mının devamını hedeflemektedir (17). 
COSCO’nun OOIL’i satın alma girişimi 
hem Avrupa Birliği hem Çin hem de 
ABD’nin dikkatini çekmiş ve bu niyet 
takip ve incelemeye alınmıştır (11). Her 
bir siyasi otorite kendi sahasına yöne-
lik bağımsız kararlar almaktadır.  

Küresel bir sektör olan deniz kontey-
ner taşımacılığının bölgesel kontrolü 
pek kolay görünmemektedir. Her bir 
ülke ancak kendi çıkarını korumaya 
odaklanmaktadır. Güney Afrika’nın 
aksine Singapur Rekabet Komisyonu, 
aksi yönde görüş ifade ederek ONE’i 
destekleyici açıklamalarda bulun-
muştur (18). Devlet çıkarı hususu tam 
rekabetin sağlanması konusunun dı-
şına taşmaktadır. Çin devleti, 11 kü-
resel gemi operatöründen terminal 
ücretlerini indirmelerini talep etmiş, 
yaklaşık %17 indirim ile ülke tüccarla-
rına senelik 500 milyon dolar tasarruf 
etme şansı tanımıştır (19). Ancak sek-
törün küresel oyuncuları geniş oyun 
alanında, bir bölgede ettikleri zararı 
bir başka bölgeden çıkartma imkanını 
bulabilmektedir. Devletlerin ve siyasi/
ticari birliklerin ortak bir platform-
da hareket etmemeleri küresel gemi 
operatörlerine nefes alacak alanlar 
sunarken, bölgesel operatörler za-
man içinde oluşan sıkıntıları aşmakta 
zorlanmaktadırlar. Esasen bu durum 
devlerin işine gelmekte, rekabette 
zorlanan rakiplerini ele geçirmek için 
fırsatlar oluşmaktadır.    

Analizimizi yaparken dinamikler ka-
dar önemli diğer hususun konteyner 
taşımacılık sektörünü etkileyen trend-
ler olduğunu vurgulamak gerekir. 
Trendler potansiyel yönleri itibariyle 
dinamikler gibi karşıtlıklar üzerinden 
incelenmektedir. Konteyner taşıma-
cılığını etkileyebilecek öne çıkan ilk 
trend, gelişen bilgi teknolojileri sa-
yesinde verinin ve bilginin paylaşıl-
ması bağlamında dijitalleşme çağrısı 
ve beklentisidir. İkinci trend, üretim 
merkezlerinin gelecekteki konumları 
üzerinedir. Üretim küresel coğrafyada 
belli noktalarda yoğunlaşabilir ya da 
daha homojen bir dağılım sergileyebi-
lir. Trendin yönü konteyner taşımacılık 
alanının kıtalararası mı yoksa bölgesel 
alanlarda mı yoğunlaşacağını belirle-
yecektir. İnceleyeceğimiz son trend ise

düşük toksik gaz salınımı ile karşıtı 
olan operasyonel maliyeti arasındaki 
karşıtlıktır. Çevreye ve insan sağlığına 
olumsuz etkisi olan sülfür emisyonu-
nu kısıtlayıcı önlemler alınmakta ve 
deniz taşımacılığı sektörü bu kısıtların 
yerine getirilmesi noktasında baskı 
görmektedir. Konteyner taşımacılığı-
nın bugünü ve geleceği üzerine anali-
zimize sektörü etkileme potansiyelleri 
son derece yüksek trendler ile devam 
edeğiz. 
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Son iki sayımızda yer alan yazı dizisi-
ne III. Bölümü ile devam etmek iste-
rim. Ana hatları ile hidrografi, oşinog-
rafi, meteoroloji ve alt prensipleri ile 
tanımlanan deniz bilimleri, deniz

tabanını, kimyasal, fiziksel ve biyolojik 
olarak tanımlanması önceliklidir. 

Deniz bilimlerinin temelini oluş-
turan hidrografik, oşinografik ve 

meteorolojik ölçümler, aslında kaba-
ca denizlerin röntgen filmini çekmeye 
benzemektedir. Ama küresel olarak 
dikkat çeken, şimdi olduğu gibi gele-
cekte de ülkelerin güçlerini belirleye-
cek olan enerji savaşları, yerkürenin 
neredeyse %70’ine yakınının sular ile 
kaplı olması ve işlenebilir kaynakla-
rında denizler altında olması nede-
niyle deniz bilimleri daha da önem ka-
zanmıştır. Deniz bilimleri ne işe yarar 
sorusu; dünyanın %70’inden fazlasını 
oluşturan okyanusların, denizlerin, 
göllerin, nehirlerin, kıyı alanlarının 
fiziksel özelliklerinin ölçülüp tanım-
lanması işini yapar cevabını karşılar. 
Ayrıca, sular ile kaplı yeryüzünde; su 
yüzeyinde, altında ve üstünde gerçek-
leşen ve gerçekleşebilecek tüm fizik-
sel ve kimyasal özellikleri anlamayı 
sağlamaya yarar cevabı çok yerinde 
olacaktır. 

Son zamanlarda güncel haberler ara-
sında yer alan özellikle Doğu Akdeniz 
ve bir kısmının da Aidiyeti Belli Olma-
yan veya Karşılıklı Kabul Edilmemiş 
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Doğruları İle Deniz Bilimleri III. Bölüm
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Şekil 1. 
3 boyutlu deniz haritası kesiti
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Ege Denizi Adalar (EGE AYDAAK) gru-
bunun güney uzantısına kadar olduğu 
tahmin edilen deniz alanında yapılan 
araştırmalar işlenebilir deniz altı kay-
naklarının aranması hususudur. 

Doğu Akdeniz de kıyıdaş ülkelerin 
deniz alanlarında yeraltı kaynaklarını 
araması ve bu konu üzerinde gerek 
bilimsel gerek hukuki çabalarda bu-
lunması, denizaltı kaynaklarının ve 
işlenmesinin ne kadar önemli olduğu-
nu göstermektedir. Ülkemiz yakın za-
manda ilk sondaj gemisi ile yukarıda 
belirtilen ruhsatlı sahalarda ve ulus-
lararası sularda enerji araştırma ça-
lışmaları yapmaya başlamıştır. Fakat 
dikkatleri önemli bir konuya çekmek 
isterim, deniz araştırmaları ile ilgili 
yetişmiş insan gücü kısıtlı sayıda bu-
lunmaktadır. Uluslararası Hidrografi 
Örgütü’ne (IHO-International Hydrog-
raphy Organization) tabi olan ülkemiz 
gibi ülkelerde uygulamalı hidrografi 
uzmanlığı eğitimli personeller ile de-
niz araştırmaları yapılmaktadır. Ülke-
mizin bu kaynağı, T.C. Deniz Kuvvetle-
ri Komutanlığı bağlısı, Seyir, Hidrografi 
ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tara-
fından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, 
Maden Tetkik Arama (MTA) ve bazı 
YÖK bağlısı okullar ve enstitülerde 
bu araştırmaları yapmaktadır. Fakat 
ülkemizde deniz harita eğitimi veren 
bir eğitim kurumu bulunmamaktadır. 
Gelişen teknoloji ve ülkelerin denizaltı 
kaynaklarına verdiği önem paralelinde 
bu ve benzeri eğitimleri veren kurum-
ları kurmak ve geliştirmek çok önem 
arz etmektedir. 

Dikkat çeken diğer bir konu ise, Ülke-
mizin de araştırmalar yapmaya ça-
lıştığı kutup çalışmalarıdır. Gelişmiş 
ülkeler, uluslararası statüde bulunan 
kutuplarda hem enerji kaynakları 
araştırmaları hem de deniz bilimleri 
araştırmalarına çok önem vermiş ve 
bu uğurda önemli yatırımlar yapmaya 
çalışmışlardır. Osmanlı Bahriyesi’nden 
süre gelen ‘’Sancak Varlık göstermek’’ 
faaliyetinin önemi azımsanmamalı-
dır. Bu bağlamda Türk kutup araştır-
ma ekibinin misyonu çok önemlidir.

Denizler, şüphesiz insanoğlunun vaz-
geçilmez unsurlarındandır. İktisat 
biliminin temel konusu olan insa-
noğlu ve onların sonsuz ihtiyaçları-
nın, hammadde tedarik aşamasından 
üretilip satışa sunulması aşamasına 
kadar denizyollarının kullanılması 
denizcilik sektörünün dünya durduk-
ça devam edeceğinin göstergesidir.

Şekil 2.Akdeniz’de Türkiye’nin Muhtemel Münhasır Ekonomik Bölgesi olması dü-
şünülen alan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sahiplenmeye çalıştığı alanın ken-
dilerine göre çakıştığını gösteren görsel. (Başeren 2010, TÜDAV Yayınları, S.34)

KÖŞE

Şekil 3. İlk sondaj gemimiz, ‘’Fatih’’

Şekil 4. Kutup Araştırma Ekibimiz
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Deniz taşımacılığı geçmişten günümüze dünyanın en önemli ticaret yolu 
olarak kabul ediliyor. Öyle ki uluslar, düşük maliyeti sayesinde denizlerini 
sınırsızlaştırdı ve ticari verimliliği daha da arttırdı. Ancak bu durum çev-
re kirliliğini gün yüzüne çıkarmakla beraber, kurum ve kuruluşların bir dizi 
önlemler alma mecburiyetini de ortaya çıkardı. Bu çerçevede denizciliğin 
global sahada düzenleyici kuruluşu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 
tarafından 2020 yılında hayata geçirilmek üzere yüzde 0,50 m/m küresel 
kükürt üst sınırının uygulanması kararı alındı.

İşletmeciler, gemilerinde düşük kükürtlü uygun yakıt kullanmak suretiyle 
ya da alternatif sistemlere yönelerek bu gereksinimi karşılayabilme adına 
planlamalarını şimdiden yapıyorlar. Bu alternatiflerin ilk akla geleni baca 
gazı yıkama sistemi (scrubber) kurala entegrasyon açısından önemli ak-
törlerden biri olacağa benziyor. 

Bizler de IMO’nun gemilerdeki kükürt oksit (SOx) kuralını ve baca gazı yı-
kama sistemini uzmanlarına sorduk. Anlaşılan o ki; kuralın uygulayıcıları 
armatörden beklentilerini netleştirmişken, gemi sahipleri ve işletmeciler 
halihazırda yol haritalarını tam manasıyla çizmiş değil.   



IMO 2020 SOx kuralı nedir ve hangi 
gerekçelerle bu kurala ihtiyaç duyul-
muştur?

Kural tüm dünyada ve tüm gemiler-
de kullanılan yakıtın yüzde 0,5 azami 
kükürt içermesini zorunlu kılıyor. Al-
ternatif olarak baca gazının sülfürden 
arındırılması teknolojisinin (Scrubber) 
kullanılmasına da izin veriyor. Kural 
hiçbir gemi tipi, tonajı, yaşı, çalıştığı 
bölgeyi hariç tutmuyor ve bütün ya-
kıt tüketen makinaları (ana/yardımcı 
dizeller, kazanlar) kapsıyor. Kural ECA 
bölgelerinde halen geçerli olan azami 
yüzde 0,1 kükürt limitini de koruyor.

Kuralın gerekçesi ise şu şekilde açık-
lanabilir;

Denizyolu taşımacılığı dünya üzerinde 
ekonomik ve çevresel olarak büyük 
bir etkiye sahiptir. Dünya üzerindeki 
taşımacılığın yüzde 90’ı gemilerle ya-
pılmaktadır. Bunun da yüzde 70’i kara 
parçalarının 400 km ofsetinde yapıl-
maktadır. Taşımacılıktaki kükürt-ok-
sit (SOX) emisyonlarının yüzde 60’ı 
da gemilerden çıkmaktadır. Gemilerin 
çıkardığı SOX emisyonunun tüm glo-
bal emisyona oranı ise yüzde 8 civa-
rındadır.

Kükürtün SO2 formasyonu insan 
karaciğerlerinde sağlık sorunlarına 
(astım, kanser) neden olurken, SOx 
formasyonları da asit yağmurlarına 
neden olmaktadır. 

Yine baca gazındaki katı ve sıvı par-
çacıkların (PM) havada asılı kalma-
sı ve bu parçacıkların özellikle gemi 
trafiğinin yoğun olduğu Avrupa, Mar-
mara ve Asya kıyılarında yıllık 60 bin 
kişinin ölümüne neden olduğu tahmin 
edilmektedir.

Bu çerçevede bilim insanlarının 
ve sağlık kuruluşlarının hazırladı-
ğı raporlar hükümetleri bu konula-
rı çözmeye zorlamaktadır. IMO’nun 
BM tarafından kurulduğu düşünü-
lürse bu tür gerekçeli yaptırımların 

gelmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu 
karar hava kirliliğinin ticari kaygıların 
ötesine geçtiği şeklinde yorumlanabi-
lir. IMO’nun ayrıca ilgili kurallarını 20 
yılı aşkın süredir geliştirdiği, 2008’de 
uygulayacağını belirttiği ve 2016 da 
zorunlu kıldığı düşünüldüğünde bu 
karar sürpriz sayılmamalıdır.

Kuralın kontrol mekanizması ve yaptı-
rımları nasıl olacak?

Kuralın yaptırımlarının 1 Mart 2020’den 
itibaren liman devleti kontrolleri ile 

DOSYA

TAMER ÇAKMAK
Gemi İnşaatı ve Makine Mühendisi

DOSYA

1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi’nden mezun 
oldu. Üç yıl gemilerde 3. Mühendis olarak çalıştı. Daha sonra 18 yıl Delta Marine de Dizayn 
Mühendisi, Dizayn Donatım Müdürü ve Dizayn Müdürü olarak çalıştı. Halihazırda kurucu 
ortağı olduğu Entech&Semar’da konsept dizayn, yeni inşa/retrofit danışmanlık ve ekipman 
temini konuları üzerine çalışmaktadır.
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yapılacağı belirtiliyor. Genel olarak 
“Bunker Delivery Note” (BDN) kontrol-
leri, gemiden alınan yakıt numuneleri, 
gemiden ve dışarıdan yapılan baca 
gazı ölçümleri (drone vb. ile) şeklin-
de yapılması planlanmaktadır. Okya-
nus kontrollerinin de helikopterler ile 
yapılabileceği belirtilmektedir. Kural 
ihlallerine nasıl bir yaptırım uygula-
nacağı henüz netleşmese de liman 
devletlerinin gemiyi limana almama, 
ek para cezası uygulama gibi hakları 
olacaktır.

Ayrıca IMO, bayrak devletlerini 1 Ocak 
2020’den önce kendi liman ve termi-
nallerinde uygun yakıtın mevcudiyeti 
hakkında IMO Global Entegre Taşıma-
cılık ve Bilgi sistemi (GISIS) üzerinden 
bilgilendirme yapmasını zorunlu tut-
muştur. 

Bu da uygun yakıt var olduğunda yük-
sek sülfürlü yakıtın hala kullanılması 
mümkün olmayacaktır şeklinde yo-
rumlanabilir.

Uygun yakıt kullanımı tam olarak neyi 
ifade ediyor? Kuralın bunker piyasası-
na etkileri sizce neler olacak?

Uygun yakıt tanım olarak içinde yüzde 
0,5 azami kükürt içeren LSFO olarak 
adlandırılabilir. Rafineriler günde yak-
laşık 400 bin ton daha fazla LSFO ya-
kıt üretmek durumunda. Verilere göre 
rafinerilerin yüzde 50’sinin bu yakıtı 
üretme teknolojisi var. 

Diğer rafineriler ise milyar dolarlar se-
viyesinde ek yatırım yapmak zorunda. 
Bu yatırımların birkaç rafineride devlet 
desteğiyle yapılmaya başlanacağı be-
lirtiliyor. Bu rakamlara göre rafinerile-
rin ihtiyacı tam olarak karşılayıp kar-
şılayamayacağı belirsizdir. Shell gibi 
bazı rafinerilerin düşük sülfürlü yakıt 
üretmeye başladıkları bilinmektedir.

Kuralın bunker piyasalarına etkisi ise 
şu şekilde özetlenebilir;

Güncel olarak HFO 500 dolar, MGO 
750 dolardır. MGO fiyatlarının talep 
nedeniyle 2020’den itibaren 1000 do-
lara çıkması beklenebilir. Bunker piya-
sası yeni bir yakıtı (LSFO) portföyüne 
katacaktır. Bu yakıtın fiyatının HFO/
MGO arasında olacağı (tahminen 750 
dolar) söylenebilir.

Hacimsel olarak HFO’nun bunker pi-
yasasındaki oranı 2020’den itibaren 
azalacaktır. Rafinerilerin yeterli MGO 
ve LSFO üretememesi durumunda 
bunker piyasası arz yetersizliği ve fi-
yat dengesizliği sorunlarıyla karşıla-
şabilir.

Bu uygulamanın koster filomuza ve 
bölge ticaretine etkileri sizce neler 
olacak?

Genel olarak Türk koster filosu tonaj 
ve yaş bakımından baca gazı yıkama 
sistemi montajı için uygun değildir. Bu 
durumda kosterler MGO ya da LSFO 
kullanacaklardır. Bu da yakıt maliyet-
lerini ton başına 250 dolar artıracaktır. 
Bu artış da mecburen navlunlara yan-
sıyacaktır.

Akdeniz/Karadeniz bölgesinde çalı-
şan tüm kosterler aynı tercihi yapa-
cakları için ticaret hacminde bir deği-
şiklik beklenmez. Sonuç olarak yakıt 
maliyeti gemi sahiplerinin katalizör-
lüğünde son kullanıcılara yansıyacak 
ve ithal ürünlerde fiyat artışları yaşa-
nacaktır.

DOSYA

DOSYA
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Baca gazı yıkama sistemi (Scrubber) 
nedir ve nasıl çalışır?

Baca gazı yıkama sistemi  gemilerin 
baca gazlarında bulunan kükürt bile-
şenlerinin atmosfere yayılmasını en-
gelleyen cihazlardır.

Egzost bacasına yerleştirilen su ile 
karışık kimyasal ya da deniz suyu 
püskürten sistem ile baca gazı

içerisindeki kükürt ve kükürt bileşen-
lerini yok etmeye yönelik çalışır. Ge-
milerde kullanılan ağır yakıt (HFO) içe-
risindeki kükürt oranı yüksek egzost 
gazı atmosfere yayıldığında havanın 
içerisindeki su ile birleşerek sülfürik 
asit yağmurlarına neden olmaktadır. 
Doğaya ve çevreye zarar veren asit 
yağmurlarını önlemek amacı ile 2020 
yılı itibarı ile IMO (Uluslararası Deniz-
cilik Örgütü) aldığı kararla 2020 yılın

da gemilerde egzost gazında açığa-
çıkan sülfür oranına yüzde 0,5 olarak 
kısıtlama getirmiştir. 

Bu nedenle gemi sahipleri ve gemi iş-
letenleri gemilerinde LS (Low sulphur, 
düşük kükürtlü) yakıt kullanmak zo-
runda ya da baca gazı yıkama sistemi   
kurma zorunluluğu üstlenecektir.

Baca gazı yıkama sistemi nasıl çalı-
şır?

Gemilerin ana makine baca çıkışına 
monte edilen kimyasal sıvı püskürtme 
ve oluşan kirliliği toplama sistemi ile 
kimyasal sıvıyı toplayan temizleyen ve 
tekrar kullanılmasını sağlayan tank, 
separatör ve pompa yanı sıra egzost 
gaz içeriğini ölçen cihazlardan oluş-
maktadır. 

Ana makine çalıştırılmadan öce dev-
reye alınan kapalı kimyasal sıvı püs-
kürtme ve kirli sıvıyı geri toplama sis-
temi makine çalıştırıldığında özellikle 
ağır yakıt içerisinde bulunan ve baca 
gazında açığa çıkan kükürtün atmos-
fere yayılmasını önleyici olarak su ile 
belli oranda karıştırılmış sodyum hid-
roksit (Na(OH)2 ile nötralize edilerek, 
egzost gazının içerisindeki karbon ve    
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makine dairesinde bulunan ve bu sis-
teme özel çalıştırılan separatörden 
geçirilerek sirkülasyon tankına alınır 
ve katı parçacıklardan arındırılmış 
kimyasal tekrar baca gazının üzerine 
püskürtülür. 

Genelde limanda, kıyı seyri ve dar ka-
nal geçişlerinde kullanılan bu sistem 
açık denizde denizden alınan deniz 
suyu ile beslenerek sistem kirli suyu 
gemi dışına atılarak tekrar denize 
gönderilmektedir.

Baca gazı yıkama sistemi tipleri ne-
lerdir? Hangi tip gemilere ne tür sis-
temler kullanılacaktır ya da mevcut 
durumda kullanımı söz konusu mu-
dur?

Gemilerde üç tip baca gazı yıkama 
sistemi kullanılmaktadır. Bunlar sırası 
ile; Açık, kapalı, karma tip olarak ta-
nımlanmaktadır.

Açık tip : (Open Loop Scrubber) Açık 
denizde kullanılacak şekilde egzost 
gazına deniz suyu püskürtülerek ça-
lışmaktadır. Denizden aldığı deniz 
suyu ile baca gazını arındırdıktan 
sonra tekrar denize verilir.

Kapalı tip : (Closed Loop Scrubber) 
Limanda ve kıyı şeridinde kanal ge-
çişlerinde kullanılmaktadır. Sodyum 
hidroksit ilave edilmiş suyu baca ga-
zına kapalı devre ile püskürterek geri 
donen kirli sıvı karışımı separatörden 
geçirip tekrar egzost gazı üzerine 
püskürtmektedir. Burada separatör-
den ayrıştırılan kirli sıvı gemide tutu-
larak sıvı veya katı olarak liman tesis-
lerine kayıtlı olarak teslim edilir.

Karma tip: (Hybrid Scrubber) Hem 
limanda, dar kanal, kıyı seyri ve hem 
de açık denizde çalışabilecek şekilde 
kimyasal ve deniz suyu püskürtecek 
şekilde dizayn edilmiş baca gazı te-
mizleme sistemleridir.

Sistemin montajı nasıl yapılır ve genel 
zorlukları nelerdir?

Sistemin montajı oldukça dikkatli ya-
pılması gereken bir çalışmadır. Baca 
egzost borusu üzerinde yapılacak ve 
kurulacak sistem için ön dizayn ve 
tasarım çalışması yapılır. Bu çalışma 
survey kuruluşlarına onaylatılır. Siste-
mi kuracak olan üstlenici firma gemi-
de yapılmış ve onaylanmış tasarıma 
uygun sistem hazırlığı yapar. Geminin 
büyük bakımı ya da yüksüz bekle-
me periyodunda tersane yada demir 
bölgesinde sistem montaj ve testleri 
yapıldıktan sonra gemiye uygunluk 
sertifikası ilgili survey kuruluşu tara-
fından verilir.

Sistemin gemide çalışabilmesi için 
kurulu olması gereken başka sistem-
ler var mıdır?

Baca gazı yıkama sistemi beraberinde 
filtre, pompa, separatör, sirkülasyon 
tankı, baca gazı ölçüm cihazı, basınç 
ve sıcaklık ölçen sensör, valf ve boru-
lardan oluşur otomasyonu sağlayan 
PLC ile yönetilir.

Sistemin gemiye entegre edilmesin-
den sonra bakımları hangi periyodlar-
la ve nasıl yapılacaktır? Bu bakımla-
rın işletmelere tahmini mali yükü ne 
oranda olacaktır?

Sistem gemiye entegre edildikten 
sonra bakımları geminin seyir süresi-
ne ve yakıt kalitesine bağlı olarak de-
ğişiklik gösterebilmektedir. Separatör 
ve filtre haftada bir temizliği gereke-
cektir. Pompa ve separatör sensör 
bakımları yılda bir yapılması uygun-
dur. 

Kimyasal harcamı ve kirliliğin kara te-
sislerine verilmesi gemi işletme mas-
raflarına artı bir yük getirecektir. Bu 
konuda ABS’in araştırma raporu daha 
detaylı bilgi verecektir.

Baca gazı yıkama sistemi  gemiler 
için en iyi çözüm mü? İşletmeciler bu 
sistemi neden tercih etmeli?

Baca gazı yıkama sistemi gemiler 
için en iyi çözüm sorusuna karşın 
sistem imalatçıları ve yakıt imalatçı-
larının farklı görüşleri bulunmaktadır. 
IMO’nun hazırlamış olduğu tabloya 
baktığımızda 2012 de üretilen ağır ya-
kıt miktarı 228 milyon ton iken bu ra-
kam 2020’de 30 milyon tona düşeceği 
varsayılmaktadır. Aradaki boşluğu 
LNG ve düşük kükürtlü yakıt alacağı 
öngörülmektedir.

Sistem üreticilerinin iddiası düşük 
sülfürlü ağır yakıt üretilecektir ama 
yüksek kükürtlü ağır yakıtın iki üç 
misli fiyata satılacaktır. Bu değerlen-
dirmeye bağlı olarak yüksek kükürtlü 
yakıt fiyatı düşeceği için düşük kü-
kürtlü yakıta oranla bir sistem, 50.000 
DWT’lik bir gemide kendini iki-üç yıl-
da amorti edebilmektedir. Dolayısı ile 
otuz yıl ömrü olan bir gemiye iki yılda 
amorti edilecek bir sistemin monte 
edilmesi kesin gözü ile bakılmaktadır.

5000 GT altında olan gemilerde ana 
makinelerde; baca gazı yıkama siste-
mi  tercih edilmezken ağır yakıt yerine 
Marine Gas Oil (Diesel oil) kullanma 
tercihi ağır basmaktadır. Sakıncası 
yakıt pompalarında ve enjektörlerin-
de iç ve dış kaçaklara neden olurken 
yakıt harcama yakıtın düşük kalorifik 
değerine bağlı olarak yaklaşık yüzde 
10 artacaktır.

Sonuç olarak; 2020 yılına yaklaşırken 
rafineriler ve baca gazı yıkama sis-
temi  üreticileri birbirinden bağımsız 
kendilerini yenileme ve gelişen pa-
zarda ekonomik pozisyonlarını güç-
lendirme çalışmalarını sürdürürken 
gemi işletmecileri ve armatörler 2020 
yılından sonra IMO kararlarına uygun 
olarak değişecek durumda bekle gör 
politikasının yetersiz kalabileceği en-
dişesini taşımaktadır.
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Baca gazı yıkama sisteminin (Scrub-
ber) gemilere etkileri neler olacaktır? 
Ne gibi handikaplar söz konusu ola-
bilir? 

Gemilerdeki kükürt oksit (SOx) emis-
yonlarını azaltmaya yönelik IMO dü-
zenlemeleri MARPOL Sözleşmesi 
olarak da bilinen, Uluslararası Ge-
milerden Kaynaklanan Kirliliği Önle-
me Sözleşmesi Ek VI ile 2005 yılında 
yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girdiği 
tarihten bu yana, kükürt oksitlerin 
üzerindeki sınırlar giderek daha da sı-
kılaştırılmıştır. 1 Ocak 2020 tarihinden 
itibaren, belirlenen emisyon kontrol 
alanları dışındaki gemilerde kullanı-
lan akaryakıttaki kükürt limiti yüzde 
0,50’ye indirilecektir. IMO tarafından 
kurulmuş olan emisyon kontrol alan-
larında (ECAS) ise bu limit yüzde 0,1’e 
indirilecektir.

Baca gazı yıkama sistemi, geminin 
düşük kükürtlü yakıt kullanmadan 
ağır yakıt kullanarak emisyon düzen-
lemelerine uymasını sağlamaktadır. 
Genelde ağır yakıtlardan ortaya çıkan 
yüzde 2,7 oranındaki kükürt oranının 
yaklaşık yüzde 97’sinin temizlenme-
sini sağlayarak yüzde 0,1’in altına 
inmesini sağlar. Emisyon sınırlamala-
rına uymak için baca gazı yıkama sis-
temi kurulumu yapan gemilerin ağır 
yakıt kullanarak mevcut navlun fiyat-
larıyla rekabet daha kolay olacaktır. 
Baca gazı yıkama sistemi, maliyetin-
den dolayı bir mali kayıp olarak görül-
memelidir. Çünkü baca gazı yıkama 
sistemi  için yapılan yatırım çok kısa 
sürede yakıt giderlerinden telafi edile-
bileceği gibi geminin mevcut değerini 
arttırdığı için bir yatırım olarak görüle-
bilir. Yani baca gazı yıkama sisteminin 
gemilere en önemli etkileri mali bir ka-
zanç ve daha rekabetçi bir işletmeye

sahip olmadır. Handikap olarak sis-
tem maliyetleri  görülebilir. Özellikle 
hibrit sistemin diğer sistemlere göre 
maliyeti daha fazladır. Sistem üretici-
lerine göre hibrit ile açık (open loop) 
sistem arasındaki fiyat oranı 1.3 ile 
1.6 arasında değişmektedir. Sektörde 
bu fiyat farkından dolayı hibrit sistem 
tercihlerini açık sistem olarak kullan-
mak zorunda kalanlar olabilir.

Sistemden  çıkan atık suyun depolan-
ması ve tahliyesi konusundaki uygu-
lamalar neler?

Baca gazı yıkama sistemi uygulama-
ları, yıkama suyu seçimi ve tahliye-
siyle ilgili olarak 3 farklı şekilde ele 
alabiliriz. Bunlar “Open-Açık”, “Clo-
sed-Kapalı” ve “Hybrid-Hibrit” olarak 
adlandırılır. Açık sistemde yıkama 
suyu olarak alkalinitesi sebebiyle de-
niz suyu kullanılır, eğer düşük alkalini-
teye sahip su varsa sisteme hidroksit 
denen karışım eklenir. (Nehir suların-
da) kapalı sistemde açık sistemden 
farklı olarak devirdaim tankı, sludge 
tankı, kostik soda tankı, su tutma tan-
kı vardır. Kısaca oluşan kirli su temiz-
lenerek tekrar kullanılır, yıkama suyu 
su tutma tankında toplanır ve sirküle 
edilir. Hibrit sistem ise açık ve kapalı 
olarak çalışabilir. Yani geminin ope-
rasyonel bölgesine göre açık olarak 
kullanılarak deşarj yapılabilir veya de-
şarj işleminin yasak olduğu bölgeler-
de kapalı sistm olarak çalışabilir. Bu 
seçimi yaparken geminin operasyonel 
bölgesine, kullanılabilir mevcut alana 
ve güç çekimine dikkat edilmelidir.

Sektöre yetecek kadar baca gazı yıka-
ma sistemi mevcut mudur? Arz-talep 
dengesi sizce sağlanabilecek mi?

Sektöre yetecek sistem temini olarak 
konuyu ele almak doğru olmayabi-
lir. Çünkü sistem maliyetinden dolayı 

Denizcilik hayatına 2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Maki-
naları Mühendisliği Bölümü eğitimi ile başladı. Yan dal olarak Makina Mühendisliği eğitimi 
aldı. Tersanelerin tamir ve yeni inşa bölümlerinde proje mühendisi olarak çalıştıktan sonra, 
İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde Makina Dinamiği, Titreşim ve 
Akustik üzerine Yüksek Lisans eğitimini başladı. Kendisi şu an THE MARITIME HOUSE çatısı 
altında Esko Marine’de Proje ve Pazarlama Koordinatörü olarak çalışmaktadır.

ABDÜLKADİR PEKİN
Proje ve Satış Mühendisi
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sektörün bir kısmı çekimser tutumunu 
devam ettirmektedir. Ama arz-talebi 
değerlendirebilmek için sistem üreti-
cilerinin teslim sürelerini göz önüne 
alabiliriz. 2018 yılının başında sistem  
teslim sürelerinde isteğe bağlı esnek-
likler yapılabiliyordu. Şu an itibari ile 
arıtıcı üreticilerinin en büyüklerinden 
olan CR Ocean Engineering ve diğer 
rakip firmaların birçoğu en yakın tes-
lim süresi olarak 2020 yılını işaret et-
mektedir. 

Oluşan arz-talep dengesini kurabil-
mek için yeni üreticiler ortaya çıksa 
da 2020 yılında kükürt sınırlamasıy-
la ortaya çıkan yakıt fiyatlarına bağlı 
olarak artacak sistem taleplerinin kar-
şılanması oldukça zor olacaktır.

Baca gazı yıkama sistemi maliyetle-
ri ne civardadır? Yüksek maliyetlerle 
karşılaşıldığında alternatif arayışları 
olacak mıdır?

Sistem maliyetinden bahsetmek için 
en önemli parametremiz, sisteme 
bağlamak istediğimiz      makinaların 
gücüne bağlı olarak değişen egzost 
gaz akışıdır. Egzost gaz akışına bağlı 
olarak baca gazı yıkama sistemi di-
zaynı yapılabilmektedir. Ana makine 
gücü 8.000 kW civarında, yardım-
cı makinaları ise 3 x 750 kW olan bir 
gemimiz için MCR yüzde 85-90 kabul 
edilirse açık sistem için ortalama fiyat 
1.400.000 Amerikan Doları civarında 
olabilir. Son zamanlarda açık sisteme 
yönelim olsa da, deşarj probleminden 
dolayı geminin operasyonel bölgesine 
göre sistem seçimlerini kapalı veya 
hibrit yönünde yapılabilmektedir. Açık 
sisteminin en büyük avantajları: 

   Maliyetin diğer sistemlere göre dü-
şük olması

    Daha az tersane masrafı

    Daha kısa tersane süresi

   Sistemin basitliği ve daha az yer iş-
gal etmesi

  İstenildiğinde ilk yatırım maliyeti 
korunarak açık veya hibrit sistemine 
dönüştürülebilir olmasıdır.

Dezavantaj olarak bazı liman ve böl-
gelerde deşarj işleminin yasak ol-
masıdır. Ayrıca her geçen gün deşarj 
işleminin yasaklı olduğu bölgeler ge-
nişlemektedir.

Yüksek maliyetler ile karşılaşma-
mak için alternatif arayışlar mutlaka

olacaktır. Şu an yeni yakıt türleri alter-
natif olarak gözükmüş olsa da zaman 
içinden özellikle ana makinalarda ve 
yardımcı makinalarda emisyon sı-
nırlamalarına uygun olarak yenilikler 
yapılabilir ve bu özellikle yeni inşada 
alternatif olabilir. Ayrıca sistem mali-
yetini tek başına ele almak yeterli ol-
mayabilir, ek olarak tersane masrafları 
ve mühendislik hizmetleri masrafları-
nı da ele almak gerekir.

Maliyet ve uygun yakıt baz alındığın-
da sistem, işletmelere neler kazandı-
racaktır?

Öncelikle mevcut navlunlar ile ayak-
ta kalabilmenin en önemli kriterleri 
işletme giderlerini minimuma indir-
mektir. İşletme giderlerinin yarısın-
dan fazlasını oluşturan yakıt giderle-
rini azaltmak için baca gazı yıkama 
sistemi tercih edenler, yüksek fiyatlı 
MGO giderlerinden muaf olacaklardır. 
Ayrıca MGO kullanımı ile ana maki-
ne ve yardımcı makinalarda ekstra 
ortaya çıkan yedek parça, bakım ve 
servis giderlerinden kurtulacaklardır. 
Şu an için küresel olarak ortalama 
yakıt fiyatları göz önüne alındığında 
MGO ile HFO yakıt arasındaki fark 
250 Amerikan Doları civarındadır. 
Ancak 2020 ve sonrasında bu fark

arz-talep doğrultusunda 400 Ameri-
kan Doları üstüne çıkacağı öngörül-
mektedir. Sistem maliyetinde değin-
diğimiz örnek gemi için günlük yakıt 
tüketimi ortalama 25 ton ve yıllık ope-
rasyon günü 220 gündür. Yakıt için 
MGO yerine HFO yakıt kullanımı ile şu 
an ki yakıt fiyatlarıyla yıllık ortalama 
1.375.000 Amerikan Doları potansiyel 
kazanç sağlanabilir. MGO ile HFO ara-
sındaki fiyat farkı 400 Amerikan Doları 
kabul edildiğinde yıllık potansiyel ka-
zanç 2.200.000 Amerikan Doları sevi-
yelerine olabilir. Bu da sistemin ma-
liyetini 1 yıl içinde çıkarılabileceğini 
göstermektedir. Potansiyel kazanç ile 
ilgili daha kesin bilgilere sahip olmak 
için geminin yakıt tüketimi ve operas-
yonel işlev parametreleri göz önüne 
alındığında daha somut bir veri elde 
etmek mümkündür.

Sistemin tercihi ile sadece mali ka-
zançlar düşünülmemelidir. Ayrıca, 
ağır yakıtların (HFO) diğer yakıtla-
ra göre daha kolay ulaşılabilirliğini, 
makine kullanım ömürlerine bağ-
lı olarak geminin teknolojik ömrüne 
zarar vermeden devam edebilmeyi 
ve MGO kullanımı bağlı olarak ekstra 
yedek parça, bakım ve servis ihti-
yaçlarından dolayı operasyonel gün-
den ödün vermeden işletmeyi sağlar. 
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Baca gazı yıkama sistemi gemiler için 
en iyi çözüm mü? İşletmeciler sistemi 
neden tercih etmeli?

2020 küresel kükürt sınırı düzenleme-
lerine uyum sağlayabilmek için yapı-
labilecek çözüm seçeneklerini 4 farklı 
kalemde ele alabiliriz. Bunlar;

     Kükürt değeri yüze 0,10 dan düşük 
olan damıtılmış yakıt (MGO) kullan-
mak, 

    Kükürt içerikli ağır yakıt kullanılma-
sına devam etmek için baca içerisine 
baca gazı yıkama sistemi  kurmak,

    Yakıtı LNG’ye dönüştürmek, 

     Kükürt değeri düşük olan yeni nesil 
yakıtlar (LSHFO, ULHFO) kullanmaktır.

Alternatif yakıt kullanımı yaygın ola-
rak bilinmesine karşılık; yakıtı LNG’ye 
dönüştürmek, retrofit için çok da sağ-
lıklı bir çözüm gözükmeyebilir. Çünkü 
LNG kullanımı ile mevcut yakıt tank-
larından 2 katından daha fazla yere 
ihtiyaç olabilecektir. Bu da gemi sa-
hipleri için daha az navlun anlamına 
geldiği içinekonomik bir kayıp olarak 
görülebilir. Ayrıca LNG ile ilgili diğer 
sıkıntılar;

   Yeterli LNG üretimi ve dağıtımı, 

  LNG’nin kalitesi, ikmallerde kulla-
nılacak ekipmanların (hortum, kaplin, 
boru, flanş, detektör vs.) standartları 

  İkmalin ne zaman yapılıp ne zaman 
yapılmayacağı; yolcu indirilip bindiri-
lirken, araç ya da yük yüklenip boşal-
tılırken bu işlemin yapılıp yapılmaya-
cağı

   Emniyetli mesafe (ikmal 
bakımından) 

   Gemideki LNG tanklarının kısa 
mesafeli taşımalarda (yolcu gemi-
leri ya da ROPAX’larda) Norveç’in 
(Bu konuda IMO’ya müracaatta bu-
lunmuştur) talebi ile maksimum 48 
saatlik kullanım ile sınırlı olması gibi

problemlerle karşılaşılabilir.

Buna karşılık yakıt fiyatları 2020’den 
sonra da yükselişin devam edece-
ği düşünüldüğünde, enerji verimliliği 
olan gemilere talep artacaktır ve gemi 
değerini belirleyen en önemli kriterler-
den biri enerji verimliliği olacaktır. Bu 
nedenle, sektör optimal enerji kullanı-
mı ve güç sistemlerine odaklanacak 
olup, LNG gibi alternatif yakıtla çalı-
şan gemilere yönelecektir. LNG reviz-
yonu ve alternatif yakıt kullanımı daha 
yüksek maliyet, ekstra yedek parça 
ihtiyacı, ekstra bakım ve servis ihtiya-
cı doğuracağı için baca gazı yıkama 
sistemi tercihi hem geminin teknolo-
jik ömrü için hem de maliyet ve ağır 
yakıtların kolay bulunabilirliği açısın-
dan daha avantajlı olduğu için tercih 
edilebilir.
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IMO tarafından yayınlanan ve 1 
Ocak 2020’de uygulanmaya başla-
yacak olan tüm dünyada denizcilik 
yakıtlarının düşük kükürtlü (Maksi-
mum %0,5) olmasına yönelik kural 
tüm denizcilik ve ikmal piyasalarını 
kökünden değiştirecek bir durum-
dur. Açık söylemek gerekirse bugü-
ne kadar tüm taraflar bunu hafife 
aldılar daha ziyade ertelenir veya 
“%3,5 yakıt kullanıyorduk şimdi ku-
ral %0,5 oldu onu kullanırız.” şeklin-
de yüzeysel bir yaklaşım sergilediler.

Başta IBIA (International Bunker In-
dustry Association) ve İMEAK Deniz 
Ticaret Odası (DTO) olmak üzere çe-
şitli kurumlardaki görev ve çalışma-
larım çerçevesinde bu konuda on-
larca toplantıya katıldım, yüzlerce 
yayın okudum ve DTO dergisi dahil 
birçok yerde yazdım. Tüm bunla-
rı harmanlayıp  durumu özetlersek;

Kuralın emrettiği yakıt (%0,5 kükürt 
fuel oil) denizcilikte şu anda kulla-
nılan %3,5 kükürt fuel oil gibi yaygın 
olarak üretilen ve sunulan bir ya-
kıt değildir. Hatta belli rafineriler ve 
bölgeler dışında bu yakıt yoktur ve 
fiyatı meçhuldür. Fiyat yayınlayan 
kuruluşlar önümüzdeki yıl kotas-
yonlar vereceklerdir ancak nasıl bir 
rakam oluşacağı henüz belirsizdir.

Rafineriler genel olarak üretimleri-
ni ve yatırımlarını daha yüksek de-
ğerli olan beyaz ürünlere yönelik 
yapmaktadırlar. Bunun en yakın ör-
neği, ülkemiz TÜPRAŞ rafinerisinin 
3 milyar dolar yatırımla tesis ettiği 
“Fuel oil dönüşüm ünitesi” rafineri-
den çıkan tüm fuel oili beyaz ürün-
lere dönüştürme projesidir. Fueloilin 
kükürtünü düşürme projesi değildir.

Mustafa Muhtaroğlu
Enerji Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Aynı şekilde Ekim 2018’de açılışı ya-
pılan ülkemizin ikinci rafinerisi Star 
Rafineri’de hiç fuel oil çıkmayacak-
tır. Hal böyle olunca “Bugüne kadar 
%3,5 fuel oil alıp kullanıyorduk şimdi 
kural %0,5 oldu onu alır kullanırız.” 
düşüncesinin piyasada karşılığı yok-
tur ve düşük kükürt fueloil yüksek 
kükürt fueloilden biraz pahalı bir ya-
kıt olmayacak daha ziyade moto-
rinden biraz ucuz bir yakıt olacaktır.

Bazı üreticiler %0,5 kükürt fuel oil 
üreteceklerini ve belli bölgelerde su-
nacaklarını ilan etmelerine rağmen 
henüz gerçek hayatta fiziken böyle 
bir durum görülmemiştir.  Bu ürünün 
her yıl binlerce limanda gemilere ik-
mal edilen 250 milyon tona yakın %3,5 
kükürtlü fuel oilin yerini dolduracak 
miktar ve yaygınlıkta olmadığı açıktır.

2020 Yakıt Kural Değişimine Bakış
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Bu şartlar altında armatörlerin 2020 
sonrası kullanacakları yakıta ilişkin 
karar vererek buna yönelik hazırlıklar 
yapmaları gerekmektedir. Bu konu-
da en yaygın alternatifler gemilere 
scrubber takılması veya bu evsafta 
yakıt kullanmaktır. Scrubber için ge-
nel geçer bir reçete yoktur. Her gemi 
özel olarak değerlendirilip yaşına, bü-
yüklüğüne ve çalıştığı bölgeye göre 
karar verilmesi gerekir. Şu ana kadar 
dünyada bulunan 60 bin civarı gemi-
den 1850 tanesine scrubber takıldığı, 
bu sayının 1 Ocak 2020’de 2 bin 200 
ve 31.12.2020’de 3 bin olacağı ondan 
sonra ise durumun yakıt fiyatlarına 
göre daha doğrusu yüksek kükürt-
lü yakıt ile düşük kükürtlü yakıt fiyat 
farkına göre hareket edileceği an-
cak maksimum 6 bin gemide scrub-
ber olacağı hesap edilmektedir. 

Genel olarak, scrubber opsiyonunu 
düzenli sefer yapan gemiler, kontey-
ner hat gemileri ile cruiser, Ro-Ro gibi 
sürekli belli (aynı) limanlara giden 
gemilere uygun olduğu değerlendiril-
mekte olup, bu uygulamanın olmazsa 
olmazı kullanılacak yüksek kükürtlü 
fuel oil ikmalinin sağlama alınmasıdır. 
Tramp çalışan gemilerde bu yakıtın 
her an her yerde bulunması garanti 
olmayabilir. Talebi düşük olan bir ma-
lın arzının da düşük olacağı,  rafineri 
fiyatı düşük olmasına rağmen piya-
saya sunum şartlarının aynı paralelde 
olmayacağı ve şu anki gibi etkin ve 
rekabetçi şartlarda sunulamayacağı 
endişeleri vardır. Bu  arada scrubber 
olmayan gemilerde yüksek kükürtlü 
fuel oil bulunması yasaklanmıştır. Bu 
konuda gemilerin üzerlerindeki yakıt-
ları bitirmeleri için 3 ay süre verilmiş-
tir. Ondan sonra scrubber olmayan 
gemide yüksek kükürtlü yakıt bulun-
ması yasaktır, gemide bulunamaz ve 
ikmal edilemez.

Kasım 2018 de yüksek kükürt fuel 
oil (380cst) 450 dolar motorin 650 
dolardı yani arasında 200 dolar fark 
vardı. Çok basit bir yaklaşımla kural 
bugün başlasa yüksek kükürt kullan-
ması söz konusu olmayan (scrubber 
takılmamış) bir gemi tonu 200 dolar 
pahalı yakıt kullanmak durumundadır 
(ECA bölgesinde kullanılan düşük kü-
kürt fuel oil %0,1 motorinden sadece 
15/20 dolar ucuz olduğu önemli bir 
referanstır). İşte scrubber hesabı da 
tamamen buna göre yapılmakta hat-
ta yüksek kükürt talebi çok düşeceği 
için fiyatını aşırı ucuzlayıp farkın 400 
dolarlara çıkacağı söylenmekte. Buna 
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göre scrubber yatırımının çok kısa sü-
rede kendini ödeyeceği yönünde pro-
jeler sunulmaktadır. 

Bu konudaki bir görüş, eğer bu ka-
dar kazanç varsa scrubber üreticisi 
taksın kazancı paylaşsın şeklinde 
olup bu çerçevede ayrıca rafinerilerin 
ürettikleri yüksek kükürt fuel oil iç B 
planları olduğu muhakkaktır.  Birçok 
rafineri 3-5 yıl içinde hiç fuel oil üret-
mez noktaya gelmeyi planlamaktadır. 
Yenileme yatırımı yapamayan bazı 
rafinerilerin ise hayatlarını idame ede-
meyecekleri konuşulurken bir görüşe 
göre de oluşacak fiyata göre rafine-
riler bunu sunup (scrubber yatırımını 
karşılayacak kadar) fiyat avantajı var-
sa bunu almaya yönelecekleri şeklin-
dedir, yaşayıp göreceğiz.

Tüm bunlar değerlendirildiğinde; 

(a) Scrubber takacak armatörlerin 
yüksek kükürtlü yakıt ikmalini sağla-
ma alacak hazırlıklar yapması, düzenli 
sefer yapıyorlarsa HFO kontratı yap-
maları, 

(b) Scrubber takmayıp düşük kükürt 
yakıt kullanacak gemilerin tanklarını 
ve sistemlerini buna hazırlaması ge-
rekmektedir. Konunun teknik tarafları 
başka bir yazının konusu olup, DTO 
dergisinin aralık sayısında bu hususta 
değerli bir yazı ve bilgiler vardır.

Konuya KOSDER üyesi armatörler 
açısından bakıldığında; koster tip ge-
milerin bir bölümü ana makinelerinde 
motorin yakmakta olup bunlar için 
değişen bir şey yoktur ancak muh-
temel senaryoda motorin talebi artıp 
fiyatın yükselmesi beklenebilir. 

Ana makinelerinde fuel-oil kullanan 
koster tipi gemilerin scrubber tak-
ması çok beklenen bir durum değildir. 
Kosterler nispeten daha düşük mik-
tarda yakıt tüketmektedir. Bu gemiler 
bulabildikleri oranda düşük kükürtlü 
yakıt kullanmaya başlayacaklar, bu-
lamadıklarında ise motorin kullana-
caklardır. Burada mesele bu gemilerin 
çalıştıkları bölgeler itibari ile düşük 
kükürtlü fuel-oilin yeterince buluna-
bilirliği, fiyatları (fiyat farkı) ve temel 
olarak motorin yakma durumunda 
kalmalarıdır.

Daha yakından bakıldığında bu ge-
milerin ana ikmal limanı İstanbul 
başta olmak üzere genelde Akdeniz 
limanlarıdır. İstanbul Limanı TÜPRAŞ 
rafinerisi ile yakın bölge ülkelerin-
den (İsrail, Rusya, Yunanistan) gelen 
yakıtlarla beslenmektedir. Bunların 
hiçbirinin şu anda 0,5 fuel oil üretimi 
yoktur. Bazıları karışım olarak suna-
bilir ki bunun çeşitli sıkıntıları vardır. 
Genel kanı olarak karışımın %85’inin 
çok düşük kükürtlü motorin olacağı 
ve %15 bir katkı için karışımın bilinen
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komplikasyonlarına girmemek yö-
nündedir. Ayrıca fiyatın ne olacağı be-
lirsizdir. Karışım yapmaya (ve almaya) 
değecek bir ekonomi oluşacak mıdır? 
bu karışımı alan daha sonra her yerde 
bunu bulamadığında başka karışım 
yoksa motorin mi alacaktır? Bunların 
her birine farklı tank nasıl ayrılacak-
tır? Bu konuda çeşitli soru ve sorunlar 
vardır. Gemi sahiplerinin her biri filola-
rına göre strateji oluşturacaklardır. Bu 
yazıyı hazırlarken Akdeniz çanağında 
ikmal veren firma ve rafinerilere tek 
tek yazıp sordum. Planları nedir? Bu 
yakıtı sunabilecekler mi?   Sunacak-
larsa ne zaman ve ne miktarda suna-
bilecekler? Tüm gelen yanıtlar sunma 
çalışmaları olduğu yönündedir ancak 
ortada fiziken bir mal durumu ve fiyat 
telaffuz eden yoktur.  Ne yazık ki bunu 
ancak malı alıp yakınca göreceğiz.   
Böyle olunca koster armatörlerinin 
2019’un son aylarına kadar durumu 
gözlemlemeleri ve ortaya çıkacak 
tabloya göre yol belirlemeleri en man-
tıklı durum gibi gözükmektedir.

Tüm bu gelişmeler yanında bir önem-
li konu da Akdeniz’in ECA olması 
yani daha düşük kükürt (%0.1) kısa-
cası motorin kullanılma önerisidir.   

Fransa’nın öne sürüp Almanya’nın 
desteklediği bu öneriyi en son Bar-
celona’da (City Council) destekledi-
ğini açıklamış olup, bizim Bakanlı-
ğımız da desteklemektedir.   Burada 
önemli olan Akdeniz’le beraber Ege, 
Marmara ve Karadeniz’in topyekün 
ECA olmasıdır.   Bu bütünlük olmaz-
sa daha zor ve karmaşık bir durum 
ortaya çıkacaktır. Bu anlamda KOS-
DER’in doğru lobi yapması önemlidir.

Son tahlilde Akdeniz’in ECA olması 
her yerde kolayca bulunan motorin 
kullanımı ile armatörlerimiz için şart-
ları eşitleyecek bir uygulama olarak 
değerlendirilip desteklenebilir. Bu ko-
nuda Türkiye’nin büyük bir motorin 
ithalatçısı olduğu unutulmamalıdır.   
Halihazırda Türkiye yılda 24-25 mil-
yon ton motorin tüketmekte ve bunun 
12-13 milyon tonu ithal edilmektedir. 

Star Rafinerisi’nin tam kapasite dev-
reye girmesi ile yurt içine 5 milyon ton 
bir motorin vermesi ön görülmekte-
dir. Halihazırda ülkeye gelen, alt yapı-
sı, depolaması, piyasası ve ikmal ya-
pılanması hazır motorin piyasasından 
sarkan miktar denize kanalize 

edilerek ikmallerin sorunsuz devamı 
temin edilebilir.

Bu durum armatörlerimizin ikmal gü-
venliğini sağlarken aynı zamanda da 
ülkemize ciddi miktarda döviz girdisi 
ve istihdam katkısı yapacaktır.  Yakıt 
ikmalleri ve bu nedenle duran gemi-
lerin yarattığı ilave kazançlarla ülke-
miz ve denizciliğimize pozitif katkısı 
olan faaliyetlerin devamı ülkemizin 
genel menfaatine olacaktır. Bu çer-
çevede yaptığımız tüm çalışmalarda 
idaremizin konuyu yakinen izlediği ve 
hem armatörlerimizin hem de ikmal-
cilerimizin menfaatlerini koruyarak, 
neticede ülkemizin kazançlı çıkacağı 
şekilde konuya baktıklarına şahit olu-
yoruz, kendilerine teşekkür ederiz.

Yazımı şöyle sonlandırmak istiyo-
rum; tüm bunlar kadar önemli olan 
bir konu da tank temizliğidir. Bütün 
gemiler ve ikmalcilere ait birçok tank 
temizlenmesi gereklidir. Bu çok büyük 
bir emek ve maliyettir.  Ben daha 2017 
yılında idaremize yazı yazıp tankların 
yeni konacak mallarla kendi kendine 
temizlenmesine imkan sağlayacak bir 
düzenlemeyi önerdim. Hep birlikte bu 
önemli konuya da çalışmalıyız.
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Balast Suyu Sözleşmesi 
Ne Getiriyor?

IMO, balast suları ile taşınan türle-
rin yayılımını en aza indirgemek için 
önlemler alınmaya başlanmış, uzun 
dönemli IMO çalışmalarının sonucu 
olarak dünya devletlerinin isteği ile bir 
uluslararası konvansiyonun oluşturul-
masının en iyi çözüm olacağına karar 
verilmiş ve 2004 yılında International 
Convention for the Control and Ma-
nagement of Ships’ Ballast Water and 
Sediments (BWM) kabul edilmiştir.
 
Bu konvansiyonun 18. Madde, 1. Ben-
dine göre; sözleşmenin, dünya ticaret 
gemisi gros tonajının yüzde otuz be-
şinden azını oluşturmayan otuz dev-
letten az olmamak kaydıyla ülkelerin 
onay, kabul, uygun bulmasını herhan-
gi bir çekince olmadan imzaladıkları 
ya da onaylama, kabul ve uygun bul-
duklarını tevdi ettikleri tarihten 12 ay 
sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. 
Sözleşme gereğince; 400 gros ton 
ve üzeri gemiler, Balast Suyu Yöneti-
mi Planı ve Balast Suyu Kayıt Defte-
ri gemide bulundurmak zorundadır. 
Bayrak devleti, BWM Sözleşmesi-
ni onaylamayan gemiler için ise bir 
belge veya uygunluk beyanı düzen-
lenebilir. Gemiler sözleşmede belir-
tilen D-1 (Balast suyu değişimi) ve/
veya D-2 (Balast suyu performans) 
standartlarına uygun olarak balast 
suyu yönetimi gerçekleştireceklerdir.

Finlandiya’nın da katılımı, balast su-
larındaki potansiyel zararlı sucul or-
ganizmaların yayılımını engelleyerek 

çevre korumasına katkıda bulunacak 
olan bu sözleşmenin yürürlüğe gir-
me şartı gerçekleşmiş oldu ve BWM 
Sözleşmesi, 8 Eylül 2017’de yürür-
lüğe girerek yerel ekosisteme zarar 
verebilecek, biyo-çeşitliliği etkileye-
bilecek ve önemli ölçüde ekonomik 
kayıplara neden olan istilacı sucul 
türlerin yayılmasını durdurma yönün-
de bir dönüm noktası haline geldi.
 
Sözleşmeye göre, gemiler bir Balast 
Suyu Yönetim Sistemi oluşturmalılar. 
Geminin sözleşmeye uygunluk zaman 
sınırı geminin inşa yılına ve balast ka-
pasitesine göre değişmekteydi. Ancak 
bu zaman sınırı, sözleşmenin yürür-
lüğe girmesinin ertelenmesi ve son-
rasında ise tersanelerde yaşanacak 
yığılmanın önüne geçilmesi için IMO 
MEPC 71 No’lu toplantı kararına göre 
var olan gemiler için (existing vessels) 

Tablo 1’deki halini almıştır. Tablo-
da görüleceği üzere bütün gemiler, 
son IOPP sertifikası yenileme tari-
hine göre değişebilen ancak en geç 
08 Eylül 2024 yılına kadar D-2 Stan-
dardını sağlamak durumundadır. 

D-1 Standardı

Günümüzde zararlı sucul organizma-
ların yayılmasını kontrol etmek için 
tavsiye edilen metot balast suyu de-
ğişimidir. Bu değişim, sahil kesimin-
den alınan balastın, seyir sırasında 
açık deniz suyu ile (200 mil açıkta ve 
200 m derinlikte, eğer 200 mil müm-
kün değil ise 50 mil açıkta) boşaltılıp/
doldurularak (empty and refill) ya da 
dolu tanka suyun pompalarla basılıp 
tankı taşırarak (flow through dilution) 
sağlanabilir.
 

Çağlayan Top
Öğretim Görevlisi

KÖŞE

2000 yılında İTÜ Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü’ne girmiş ve 2005 yılında 
bu okuldan mezun olmuştur. 2005-2008 tarihleri arasında dökme yük ve kim-
yasal tankerlerde Uzakyol Zabiti olarak görev aldıktan sonra, 2008-2011 yılları 
arasında kimyasal tankerlerde 1. Zabit olarak görev almıştır. 2011-2014 yılları 

arasında yine kimyasal tankerlerde gemi kaptanı olarak çalışmış ve 2014 yılın-
da Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak 

çalışmaya başlamıştır. Şu anda MYO Kalite Koordinatörü ve Deniz Ulaştırma 
İşletme Program Sorumlusu olarak görev almaktadır. 2015 yılında İstanbul 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği’nde 
yüksek lisansa başlamış ve halen devam etmektedir. 

Tablo 1: BWM Uygulama Tarihleri
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Balast suyu yönetim konvansiyonun 
D-1 regülasyonuna göre, bu yöntemi 
uygulayan bir gemi konvansiyonun 
B-3 “Balast Suyu Değişim” bölümün-
de belirtilen şartları sağlayarak balast 
suyunun hacimsel olarak en az  yüzde 
95’ini değiştirmelidir.

Balast suyunun değişiminde taşırma 
yöntemini (flow through) seçen bir 
gemi D-1 standardını sağlaması için 
her balast tankı için, tank hacminin 3 
katı kadar suyu balast tankına alırken 
tankı taşırması gereklidir. Ancak ge-
minin hacimsel olarak en az yüzde 95 
oranında hacimsel değişimin gerçek-
leştiğini kanıtlaması durumunda üç 
katından daha az hacimle pompala-
ma da kabul edilebilir. 

Bilindiği üzere; özellikle Karadeniz 
limanlarında, gemilerin Karadeniz’e 
girdikten sonra limana varmadan 
önce bu değişimi yapıp yapmadıkları 
sıkı bir şekilde kontrol edilmekte, bazı 
durumlarda gemi/armatör çok zor 
durumlara düşmektedirler. Konvan-
siyonun B-4 “Balast Suyu Değişim” 
sekmesi 3. maddesinde geminin bu 
değişim için rotasını değiştirmemesi 
ya da herhangi bir gecikmeye neden 
olmamasını belirtmesine karşın özel-
likle Karadeniz’e kıyısı olan limanlarda 
değişimi yapılmayan balast suyunun 
büyük sorunlara neden olduğu bilin-
mektedir.  

D-2 Standardı

D-2 standardında, balast değişimin-
den farklı olarak tahliye edilecek ba-
last suyunun içerebileceği en fazla 
bakteri/virüs çeşit, boyut ve miktarları 
belirtilmiştir. 

dolayı IMO’dan onay almış birçok sis-
tem USCG onayı alamamıştır. 

https://cgmix.uscg.mil/Equipment/
EquipmentSearch.aspx adresinden 
USCG onaylı güncel listeye ulaşılabi-
lir. USCG, IMO’nun onayladığı sistem-
lere 5 yıl geçerli olarak AMS (Alternate 
Management System) sertifikası ver-
miş ve kendi sularında bu sistemlerin 
kullanılmasına 5 yıl süre ile izin ver-
miştir. Ancak 5 yıl içinde bu sistem 
USCG sertifikası alamaz ise gemi 
Birleşik Devletler sularında bu sistemi 
kullanarak balast basımı yapamaya-
caktır. 

Gemi sefer bölgesi düşünüldüğünde 
bir armatörün sadece IMO onayı almış 
bir sistemi seçmesi, sistemin kurulum 
maliyetini önemli ölçüde düşürecektir. 
Ayrıca sadece belli limanlar arasında 
sefer yapan gemiler, konvansiyonun 
A-4 “Muafiyetler” maddesinde ele 
alınmıştır. Bu kurala göre aşağıdaki 
şartları sağlayan gemiler, konvansi-
yonda bahsedilen şartlardan muaf 
olabilirler.

Bir geminin bu şartları sağlaması için 
bünyesinde balast suyu ıslah sistemi 
(Ballast Water Treatment System – 
BWTS) bulundurmalıdır. 

BWTS’lerin tahliye edecekleri suyun 
D-2 standardına uygun olup olma-
dıklarını kanıtlamaları için BWTS’lerin 
IMO’nun G8 ve/veya G9 kılavuzlarında 
belirtilen test prosedürlerini tamam-
layıp yine bu kılavuzlarda belirtilen 
prosedürlerle tip/onay sertifikalarını 
aldıktan sonra IMO onayı almaları ge-
rekir. 

Ancak Birleşik Devletler Sahil Gü-
venliği’nin (USCG) de kendine ait ba-
last suyu standardı, BWTS için test 
prosedürü ve bu sistemlere verdiği 
USCG onayı mevcuttur. Tahliye edi-
lecek su standardı IMO ile çok benzer 
olmasına karşın IMO’da yaşayabi-
lir (viable) ibaresi bulunurken, USCG 
organizmaların yaşabilirliliklerinin 
test edilmesinin çok zor olduğunu 
belirtip bu ibareyi yaşayan (living) 
olarak değiştirmiştir. Bununla birlik-
te test prosedürlerindeki farklardan

KÖŞEKÖŞE

Tablo 1: BWM Uygulama Tarihleri
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1.  Özel olarak belli limanlar arasında 
sefer yapan ya da belli seferleri tekrar-
layan gemi ya da gemilere verilecektir. 

2.  Verilecek muafiyet, ara incelemeye 
konu olacak ve geçerlilik süresi 5 yıl-
dan daha fazla olmayacaktır.

3.  1. Maddede bahsedilen limanlar ya 
da bölgeler haricinde alınan balast su 
ya da çözeltiyi karıştırmayacaktır ve; 

4.  Verilecek muafiyet İdare tarafından 
yapılmış risk değerlendirmesine da-
yanacaktır. 

Yukarıdaki muafiyet şartları değerlen-
dirildiğinde sadece Marmara Denizi 
içi sefer yapan bir gemi İdare’den A-4 
maddesi kapsamında alacağı mu-
afiyet ile gemisine BWTS kurulumu 
yapmayacaktır. Ancak yine görüldüğü

üzere bu muafiyet 5 yıllık verilmekte-
dir ve her 5 yılda ara değerlendirilme 
yapılıp muafiyetin devam edip etme-
yeceği İdare tarafından karar verile-
cektir. 

Gemisi farklı bölge/limanlar arası 
sefer yapan bir armatör ise muafiyet 
alamayacağından, gemisinin tona-
jı ve yaşı ne olursa olsun Tablo 1’de 
verilmiş zaman sınırına uygun olarak 
gemisine BWTS kurulumu yapmak 
zorundadır. Eğer armatör D-2 stan-
dardı zamanından önce gemisine 
BWTS kurulumu yapmış ise, gemi 
zaman sınırına kadar balast değişim 
yöntemini seçebilir. Örneğin son IOPP 
yenileme tarihi 1 Ocak 2015 tarihinde 
olan bir gemiye armatörü BWTS kuru-
lumu yapmış olsun. IOPP sertifikası-
nın yenileme tarihi 1 Ocak 2020 ola-
cağı için gemi BWTS’e sahip olmasına

karşın balast değişim yöntemini 1 
Ocak 2020 tarihine kadar seçebilir. 
Zaten gemiye verilecek “Ballast Wa-
ter Management Certificate” de “in 
accordance to D-1” ve “in accordan-
ce to D-2” bölümleri seçili olacaktır. 
Ancak 2020’de yenilenecek sertifi-
kayla beraber artık gemi balast deği-
şim yöntemini yapamayacak ve D-2 
standardına uyum sağlamak için her 
operasyonda BWTS kullanmak zorun-
da kalacaktır.  

Şu anda armatörlere sunulan fark-
lı metotlar kullanan BWTS’ler mev-
cut olup, armatör seçim aşamasında 
gemisinin çalıştığı sefer bölgesi, li-
manlar, kurulum maliyeti, sistemlerin 
avantajları/dezavantajlarını, bakım 
periyod ve maliyet vb. parametrele-
ri değerlendirerek bir seçim yapması 
gerekmektedir. 
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Bilindiği gibi denizcilik; su ürünlerin-
den deniz turizmine, taşımacılıktan 
gemi inşaya birçok alanda ülke eko-
nomisine katkı sağlayan büyük bir 
sektörler kümesidir.

Denizciliğin  gelişiminde,   coğrafi   ko-
numun   yanında   fedakâr  girişimcile-
rin   ve   iyi  eğitimli  insan kaynağının 
rolü büyüktür.

Denizcilik kümesine dâhil sektör-
ler için gerekli insan kaynağı birçok 
sektörde olduğu gibi, orta ve yükse-
köğretim  kurumlarının  yanında  çe-
şitli  kurslar  tarafından  sağlanmakta,  
bazen  de  mevcut personel hizmet içi 
eğitimlerle ihtiyaçlar doğrultusunda 
geliştirilmektedir. Ülkemizde de her ne 
kadar denizcilik kümesindeki niş alan-
ları ve yeni teknolojileri kapsayan eği-
timlerin verildiği yeter sayıda eğitim  

kurumları  olmasa  da,  su  ürünleri,  
gemi  inşa,  deniz  işletmeleri  yöne-
timi,  yat  ve  marina işletmeciliği vb. 
birçok alanda önemli sayıda saygın 
özel, vakıf ve kamu eğitim kurumları 
mevcuttur.

Birçok sektörde olduğu gibi, ulaştırma 
teknolojileri de çeşitli kırılmalı aşama-
lardan geçerek günümüze gelmiştir. 
“Devrim” otomobilin ve milli otomobil 
üretiminin iptal edilmesiyle geri kal-
dığımız otomotiv teknolojisini  milli  
elektrikli  araba ile yakalamaya  çalı-
şıyoruz.  Hızlı  trende  batılı  ülkelerle  
kısmen eşzamanlılık sağlansa da ha-
len son teknolojiler yakalanamamıştır. 
Cumhuriyetin başlarında pervaneli 
uçak teknolojisinde bazı gelişmiş ül-
kelerle eşzamanlılık söz konusu olsa 
da çeşitli gerekçelerle maalesef bu 
konudaki yatırımlar engellenmiştir. Bu 
yüzden jet teknolojisine adaptasyon 

günümüzde gerçekleştirilmeye ça-
lışılmaktadır. Bütün engellemelere  
rağmen, ülkemiz özellikle harp sana-
yiinde yeni bir kırılım olan  insansız 
hava  araçları  ve  silahlı insansız hava  
araçları  teknolojisinde  gelişmiş ülke-
lerle yarışır düzeye gelmiştir.

Son yıllarda  yapılan tersanecilik/gemi 
inşa  yatırımları,  yerli inşa  edilen tu-
ristik tekneler,  modern ticari ve askeri 
gemiler (MİLGEM – Milli Gemi Proje-
si) ülkemizi gemi inşa alanında da bir 
merkez haline getirmektedir.

Teknolojideki gelişmelere paralel 
olarak, yeni yapılan gemilerdeki oto-
masyon dereceleri her geçen gün art-
makta, yeni sensörler, yeni mekatronik 
sistemler devreye girmekte ve ülkemiz 
dış kaynaklı bu teknolojilere ciddi para 
ödemektedir.

KÖŞE

Türkiye’de Denizcilik Eğitimi
Üzerine bir Değerlendirme 

Dr. Öğretim Üyesi Muhammed BAMYACI
Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı

İstanbul Teknik Üniversitesi, Meteoroloji Mühendisliği (Lisans); Anadolu 
üniversitesi İktisat Fakültesi (Lisans); Endüstri Mühendisliği (Yüksek Lisans); 

İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü International Management 
(Lisans sonrası uzmanlık programı); Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Deniz 

Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Doktora) mezunudur. Denizciliğe 1980 yılında 
DB Deniz Nakliyatı’nda başladı. 1985 yılında Türkiye Denizcilik İşletmelerine 
(TDİ A.Ş.) geçti. 1989-2006 yılları arasında çeşitli idari görevlerde bulundu. 

TDİ’de 2001 yılında Türkiye’nin buluttan çalışan (cloud computing) ilk e-bilet 
projesini gerçekleştirdi. Akademik hayatına 1989 yılında İstanbul Teknik Üniver-

sitesi Denizcilik Fakültesinde başladı. Birçok vakıf yüksek öğretim kurumunun 
lojistik bölümlerinin kuruluşlarında ve geliştirilmesinde görev aldı, akademik ve 
idari görevlerde bulundu, konferanslar verdi, mütevelli heyet üyeliği yaptı. Halen 

Kocaeli üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı ve Deniz,
Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.
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Öte  yandan,  Endüstri  4.0 konsepti  
çerçevesinde  ve  otonom/sürücüsüz 
taşıtlar son yılların güncel konuların-
dan  biri  olup  gelişmiş ülkelerde bu  
alanda  çok  ciddi  yatırımlar  yapıl-
maktadır.  Benzer  şekilde denizcilik 
sektöründe çok tartışılan konular-
dan biri de otonom/mürettebatsız
(autonomus/unmanned) gemiler ol-
muştur. Nitekim Uluslararası Denizci-
lik Ögütü’nün (International Maritime  
Organization-IMO)  3-7  Aralık  2018  
tarihleri  arasında İngiltere’de yapılan  
Maritime  Safety  Council (MSC)’in  
100  no’lu  oturumunda  Maritime  Au-
tomated  Surface  Ships  (MASS)  ko-
nusu  özel  olarak tartışılmıştır.

Gemi inşa bölümleri tekne tasa-
rım ve yapımına odaklanmışken, 
gemi makinaları işletme mühendis-
liği ve deniz ulaştırma işletme mü-
hendisliği bölümleri de daha çok 
denize elverişlilik belgesini alıp 
 denize açılacak gemilerin işletilmesi-
ne yönelik olup,  doğası gereği eğitim 
açısından daha statik ve  konvansiyo-
nel bölümlerdir. Eğitim  programları 
IMO-STCW  standartlarına  göre  dü-
zenlenmiş  ve  daha  çok  mevcut  ge-
milerin işletilmesine  (yürütülmesine)  
yönelik  olduğundan,  bu  bölümlerde  
Ar-Ge  çalışmaları genellikle lisan-
süstü eğitimde yapılabilmektedir.  Öte 
yandan, gemideki elektronik cihazla-
rın ve otomasyonun artması  gemi-
lerde  mevcut  elektrik  zabitlerinin  
yerine  elektronik  zabiti  bulundur-
ma  ihtiyacını  da getirmiştir. Gemide 
çalışmaya yönelik yetiştirilen insan

kaynağı bir süre denizde çalıştıktan 
sonra deniz işletmelerinin kara  kad-
rolarında  çalışmayı tercih  etmekte-
dirler.  Denizde  çalışma  sürelerinin 
kısalması birçok ülkede sektör açı-
sından önemli bir sorun olarak görül-
mektedir.

Ülkemizde Gemi  İnşa  Mühendisliği,  
Gemi  ve  Deniz  Teknolojileri  Mü-
hendisliği,  Gemi  Makineleri İşletme 
Mühendisliği,   Deniz Ulaştırma Mü-
hendisliği vb. gibi çeşitli bölümler 
bulunsa da bu bölümlerin çoğu artan 
otomasyon ihtiyaçlarını tam olarak 
karşılayacak entelektüel sermaye-
yi sağlayamamaktadır.   Bu  neden-
le disiplinlerarası  bir  bölüm  olarak  
“Gemi  Otomasyonu Mühendisliği“  
gibi  gemi  otomasyonunda  uzman-
laşmış  bölümlerin  açılmasına  ve ya-
pılandırılmasına acil ihtiyaç vardır.

Gemi   otomasyonu   konusundaki   
yetiştirilecek   insan   kaynağı   ve   bu-
nun   sektöre   adaptasyonu otonom/
mürettebatsız  (autonomus/unman-
ned  ships)  konusunda  ülkemizi  ön  
plana  çıkaracak  ve katma değer sağ-
layacak önemli teknolojik atılımlardan 
biridir. Bu sayede denizcilik alanında 
da diğer gelişmiş ülkelerle eş zamanlı 
olarak rekabette yer alınabilecektir.

Diyelim ki en güzel gemileri inşa etti-
niz ve en iyi gemilere sahipsiniz. An-
cak bu gemileri işletirken de satarken 
de çok iyi yetiştirilmiş, disiplinler arası 
bakış açısına sahip, dünyayı, ekono-
mik, ticari ve finansal sistemi, değer 

ve tedarik zinciri felsefesini iyi bilen 
insan kaynağına ihtiyaç var.

Maalesef  halen kullanılan eğitim  ma-
teryallerimizin  çoğu  batılı  kaynaklar-
dan  yararlanılarak  hazırlanmış.  Bu  
da dünyanın eksik okunmasına yol 
açmakta. Sadece  denizcilik  sektö-
ründe  değil,  neredeyse  bütün  alan-
larda  çağdaş  eğitim  materyalleriyle 
desteklenmiş, sadece batı kaynak-
larının değil, denizcilik alanında söz 
sahibi diğer ülkelerin güncel eğitim 
materyallerinden faydalanılarak oluş-
turulmuş Türkçe ve İngilizce ders ki-
taplarına ihtiyaç var. Ancak kitap yaz-
mak çok meşakkatli ve emek yoğun 
bir iştir. Bardağın taşması için önce 
dolması gerekir. Sadece İngilizce li-
teratürün değil, dünya literatürünün 
taranması, taradıklarınızın içselleşti-
rilmesi uzun zaman ve emek ister.

Diyelim ki  bunları  yaptınız.  Kitabını-
zı  yayınlayacak  bir yayınevi  bulmak  
zorundasınız.  Öte  yandan, maalesef 
ki, ders kitabı yazımı akademik iler-
lemede puan getirmemektedir (bkz,. 
Üniversitelerarası Kurul  Doçentlik  
Şartları).  Bu  yüzden  çoğu  akade-
misyen  akademik  ilerlemede  ders  
kitabı  yazmak yerine, bildiri ve maka-
le gibi puan kazandıracak uğraşlara 
yönelmektedir. Her ne kadar ders ki-
tabı dışındaki kitaplar puan getirse de 
bu puanlar SCI ve SSCI indeksi dergi-
lerde yayınlanan makalelerden daha  
düşük  olmaktadır.  Bir  makale  yaz-
maktaki  emek yoğunluğu ile  bir  kitap  
yazmaktaki  emek yoğunluğu 

KÖŞEKÖŞE 47www.kosder.net



kıyaslandığında yine makale yazımı 
daha çok tercih edilmektedir. Diyelim 
ki makale yazdınız, bu makaleyi ya-
yınlatacak bir yer bulmak zorundası-
nız. Çünkü daha popüler bilim adam-
larının ya da batılı bilim adamlarının 
yayınları daha çok tercih görmekte 
ve önceliklenmektedir (bkz. Robert K. 
Merton, Matthew Effect in Science). 
Maalesef Batı’nın Türk bilim insan-
larına bakışı da ülkemize bakışı gibi 
çoğu zaman ön yargılı olabilmektedir.

Sadece  akademik vizyona  sahip bilim  
insanları  teoriyi  pratikle  bütünleştir-
mekte  zorlanmaktadırlar. Akademiyi, 
teorinin döndüğü kurumlardan, teori 
ile pratiğin bütünleştirdiği kurumlara 
dönüştürmek lazım.  Sektörden tecrü-
beli  profesyonellerin  tam  veya  yarı  
zamanlı  olarak  akademiye  katılım-
ları  çok önemlidir. Son zamanlarda 
literatürde bu konu “Klinik Öğretim 
Üyeliği” kavramıyla tartışılmakta-
dır (bkz,., Clinical Faculty Members 
in the Schools of Education in the 
United States: An Overview, E.Gök).

İyi uygulandığında mentorluk mü-
essesesi de eğitimde çok önemli 
bir konudur. Daha fazla sayıda tec-
rübeli sektör profesyonelinin aka-
demiye katılması hem genç akade-
misyenlere hem de mezun olacak 
öğrencilere katkı sağlayacaktır. 

Bu durum aynı zamanda aka-
demisyenleri teorik döngüden 
kurtararak sektörün   ihtiyaçla-
rına   uygun   araştırma   yapma-
ları,   makale   ve   kitap   yazmala-
rı   konusunda cesaretlendirecektir.
Nitekim  geçenlerde  sektör  profesyo-
nellerinin  akademiye  katılımı  konu-
sunda  önemli  bir  gelişme olmuştur. 
YÖK, sektör profesyonellerinin akade-
miye katılımı için bazı alanlarda ALES 
ve yabancı dil şartını kaldırarak sektör 
profesyonellerinin akademiye tam za-
manlı katılımına da olanak sağlamış-
tır.

Sektör-akademi ilişkisine güzel bir 
örnek olarak Lojistik Derneği’nin (LO-
DER) lojistik derneğinin yaptığı eğitim 
çalıştayını örnek verebiliriz. Lojistik 
Derneği (LODER) bir platform oluştur-
muş, ülkemizdeki sektör paydaşları ve 
lojistik bölümü bulunan üniversite ve 
akademisyenlerin katılımıyla bölüm 
çıktılarının tespit edilmesi, bu çıktılara 
uygun ders isimlerinin  belirlenmesi,  
ders  içeriklerinin  ve  ders  izlence-
lerinin  hazırlanması,  bu  içeriklere  
göre güncel   kitapların   yazımı   ve   
akademisyenlerin   hizmet   içi   eği-
timleri   konusunda   çalışmalar yürüt-
mektedir.  Peryodik olarak yapılan bu 
toplantılarda dersler ve ders izlence-
leri neredeyse tamamlanmış olup, bu 
izlenceler doğrultusunda yeni ders 

kitapları hazırlanacaktır.   Öte yandan 
bir gurup akademisyen İskenderun’da 
bir limanda eğitim almış, sınava gir-
miş ve başaranlar sertifikalandırıl-
mıştır.   Aynı şey niçin deniz işletme-
ciliği alanında yapılmasın?

Sonuç olarak;

  Gemi Otomasyonu Mühendisliği 
bölümlerinin kurulması cesaretlendi-
rilmelidir.

  İslami finansman yöntemlerine ilgi 
her geçen gün artmakta. Denizci-
lik sektörüne yönelik  islami finansal 
araçlar da geliştirilmelidir. 

  Sektör paydaşlarının da katılımıyla 
Deniz İşletmeciliği, Deniz ve Liman 
İşletmeciliği ve ihtiyaç duyulan diğer 
bölümler için sektörün gerekleri doğ-
rultusunda ilgili programa yönelik uy-
gun ders listesi ve ders içerikleri be-
lirlenmelidir.

   Uluslararası  literatür  taranmalı,  
İngilizce  dışındaki  önemli  yayınlar  
da  Türkçeleştirilerek araştırmacıların 
kullanımına sunulmalıdır.

  Çağdaş eğitim materyalleriyle des-
teklenmiş ders kitaplarının yazımı 
teşvik edilmelidir.
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  Ders kitabı yazımı da akade-
mik ilerlemede kriter olarak alınmalı 
ve üniversitelerarası kurul tarafından 
puanlandırılmalıdır.

   SCI   ve   SSCI   indeksli   dergi-
lere eşdeğer,   çok   seçici  yetkin bir   
hakem   heyetince değerlendirilen 
yayınların kabul edildiği ve akade-
misyenlere akademik ilerlemede SCI 
ve SSCI yayınlar kadar puan getiren 
bir TÜBİTAK dergisinin oluşturulması 
önemlidir.

  Eğitimde  örnek  olayların kullanıl-
ması çok  önemlidir. Denizcilikle  ilgili 
eğitici örnek  olaylar
kitaplaştırılarak akademinin kullanı-
mına sunulmalıdır.
 
  Yayın  esaslı  akademik  ilerlemenin  

yanında  kıdem  esaslı  akademik  iler-
leme  imkânları  da getirilmelidir.

  Yine, sektörle ilgili bazı alanlarda 
tam oturmasa da mesleki yeterlilik 
konusu halen önemli bir konudur ve 
akademik yükseltmelerde göz önüne 
alınmalıdır.

  Eğiticinin eğitimi ve akreditasyonu 
önemlidir.

  Deniz işletmeleri yönetimi alanında 
farklı alanlardan gelen sektör men-
suplarının, lisansüstü programlarla

sektöre kazandırılması sektöre, deniz 
işletmeciliğine ve sektörün disiplinler 
arası bir bakış açısıyla gelişmesine 
katkıda bulunacaktır.

  Akademisyenlerin işletmeleri daha 
fazla tanımaları, hem işletmelere hem 
de akademiye daha fazla  katkı  yap-
malarını  sağlayacaktır.  Bu  bağlamda  
denizcilikle  ilgili  kurumların,  deniz-
cilik şirketlerinin yönetim kurullarında 
denizci akademisyenlere yer verilmesi 
önemlidir.

  Lisansüstü öğrencilere ve hatta 
akademisyenlere (gönüllü) ilgili alan-
da stajyerlik imkânları sağlanmalıdır.

  Şu anki uygulamada; kamudan  
emekli  akademisyenler  ve  akade-
misyenliği  tercih  eden  emekli  kamu  
çalışanları devlet üniversitelerinde 
çalışmaya başladıklarında emek-
li maaşları kesilmektedir. Bu yüzden 
emekliliği dolan akademisyenler ve 
akademisyenliği düşünen emekli 
bürokratlar genellikle vakıf üniversi-
telerini tercih etmektedirler. Emekli 
akademisyenlerin devlet üniversite-
lerinde de emekli maaşları kesilme-
den tam zamanlı olarak ders verme 
statüleri sağlanmalıdır. Bu yaklaşım 
özellikle  eksik kadro ile eğitimi yü-
rütmeye çalışan yeni açılmış devlet 
üniversitelerimize yetişmiş akade-
misyen sağlamadaetkin olacaktır.

  Akademisyenlerin  yurt dışı  kongre,  
fuar  vb.  toplantılara  katılımları  cid-
di  bir  maliyettir. Üniversitelerin kısıtlı 
bütçe imkânlarıyla verdikleri destek-
ler sınırlı olup fuar organizasyonları-
nı kapsamamaktadır.  Deniz  Ticaret  
Odası  vb. ilgili  kurumların  akademik  
etkinliklere  ve  bilhassa uluslararası  
fuar  organizasyonlarına  akademis-
yenlerin  katılımı  konusunda  katkı  
sağlaması değerli ve yararlı olacaktır.

  Ülkemizde üniversiteler tarafından 
düzenlenen toplantılara yurt dışından 
uzman konuşmacı
getirilmesi konusunda destek sağlan-
malıdır.

  Oda’nın ve firmaların sektörün ih-
tiyaç duyduğu konularda akademiye 
Ar-Ge desteği vermesi önemlidir.

Bütün bu konularda öncelikle kamu, 
özel sektör ve akademinin birbiri-
ne daha yakın, daha samimi ve daha 
gayretkâr olması ve fikir alışverişi ile 
ortak akıla dayalı çözümler üretmesi 
gereklidir.

Böylece,  Gazi  Mustafa  Kemal  Ata-
türk’ün  işaret  ettiği  gibi  “Denizciliği  
Türk’ün  milli  ülküsü  olarak düşün-
meli ve onu az zamanda başarma-
lıyız” sözünü gerçekleştirmek üzere 
önemli bir adım daha atılmış olacaktır.
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Ali Tevfik Çakır
Omni Sigorta - Broker

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

Kafamız Karışık
2011 yılına kadar şirket bünyesindeki 
gemilerin kiralanması, operasyonu, ik-
malleri ve sigortaları ile ilgili yoğun bir 
çalışma hayatım oldu. Armatör şirke-
tinde görev yaptığım yıllarda sadece 
evin içindeki gelişmelerle ilgilenmekle 
ve sorunlara çözümler aramakla geçti 
yaşantım. Bir de D.B. Deniz Nakliyatı 
ayarında bir şirkette hizmet veriyor-
san başka denizcilik kuruluşu yokmuş 
gibi hareket etmen kaçınılmaz oluyor. 

Deniz sigortaları konusunda görev 
yapmaya başladığımdan bu yana 
sektörümüzle ilgili sorunların ciddiye-
tini daha iyi anlamaya ve bu sorunlar-
la ilgilenmeye başladım. Eskiden ilgi 
alanım yıllar itibarı ile 9 ile 29 gemi 
arasında sınırlı iken şimdi bu rakam 
Türk armatörlerimizin yerli ve yabancı 
bayraklı tüm gemileriyle birlikte büyük 
oranda arttı.

Sektöre hızlı bir giriş yaptığım 1974 
yılından bu yana hem iyi hem de kötü 
olaylarla karşılaştım. Tahmin ediyo-
rum geçmişe baktığınızda sizlerin de 
hafızalarından silinmeyen birçok olay 
vardır. Yaşanan olumsuzlukların bü-
yük bölümünde amacımız nedenleri 
araştırmak, düzeltici faaliyetlerde bu-
lunmak ve hatalardan dersler çıkar-
maktı. Bazen basiretimiz bağlanıp ha-
talar da yaptığımız oluyordu. Yaklaşan 
bir fırtınada gemimizde gerekli emni-
yet tedbirlerini almamaktan kaynaklı 
yaşanan panik nedeniyle can, mal, 
çevre ve şirket zarar görebiliyordu. 

Baca gazı arıtma sistemi tedariki ve 
montesi, yakıt teminindeki yaşanması 
muhtemel sorunlar, gemilerin “scrub-
ber’a haiz’’ olup olmaması gibi konu-
lardan bahsetmek ve yorum yapmak 
haddimi aşıyor. Uzmanlar fiyat, teknik, 
yakıt tedariki ve ticari açıdan değer-
lendirmelerde ve tavsiyelerde bulun-
maktalar. Ancak şunu ifade edebilirim 
ki, armatörlerimiz hem gemilerini hem 
de işletmelerini çok iyi biliyorlar. Bu 
çerçevede kendileri şirketlerinin ve 
çalışanlarının çıkarlarını gözetecek 
şekilde en doğru kararı alacaklardır. 

Her ortamda öne sürülen personel so-
runları, kiracıların, yük sigortacılarının 
armatör ve gemilerinden beklentileri, 
yükleyici/alıcı ile yaşanan ihtilaflar, 
gemilerimize sigorta temininde ya-
şadığımız sorunlar gibi birçok konu 
başlığı maalesef mevcut. Esasen 
bahsettiğim tüm bu konular Deniz Ti-
caret Odamız başta olmak üzere Sivil 
Toplum Kuruluşlarının düzenlediği 
toplantı ve seminerlerde uzmanlar ta-
rafından ele alınmakta.

Yazımın başında belirttiğim gibi, deniz 
sigortacılığının içinde olmamız hase-
biyle sektörümüz paydaşlarıyla de-
vamlı temas halindeyiz. Bu temaslar 
neticesinde Türk bayrağından yaban-
cı bayrağa ve Türk personelden ya-
bancı personele geçiş düşüncelerinin 
geçmiş yıllara nazaran daha da fazla 
gündeme geldiğini görüyoruz. Bu du-
rum önümüzdeki dönemde Türk 

Dolayısıyla ulusal ve uluslararası de-
ğişimlere ve uygulamaya girecek ku-
rallara da hazırlıklı olmalıyız. Günlük 
hatta saatlik değişimlere hem kendi-
mizi hem şirketimizi hem de gemileri-
mizi hazır durumda bulundurma mec-
buriyetindeyiz.

Kurallardan kast etiğim, MARPOL ve 
IMO ‘’Gemilerin balast suları ve sedi-
malarının kontrolü ve yönetimi söz-
leşmesi’’ ve ‘’Deniz taşımacılığından 
kaynaklanan emisyonlar’’. Yaklaşık 10 
yıl önce yapıldı bu duyurular ve yürür-
lüğe girme tarihi 2020 olduğu bilindik 
bir durumdu. Yıl 2018 ve hala daha 
Türk armatörü olarak gemilerimizin 
kurallara uygun hale getirip uluslara-
rası sularda rekabet edebilecek koşul-
lara hazırlanması yönünde verdiğimiz 
kesin bir karar yok. “Scrubber mı (Baca 
gazı yıkama sistemi) takalım? Ana 
makinede gerekli modifikasyonu yap-
mak suretiyle MGO/MDO mu tercih 
edelim?  Ana makinde methanol mü 
kullanalım?  Yoksa gemileri satıp ana 
makinede LNG kullanımına haiz yeni 
gemi siparişi mi verelim?” vb. sorular.  
Sonrasında da “Gemilerimizin yaşı 
ve kondisyonları uygun mu?” sorusu 
geliyor aklımıza.  Zira montesi gerek-
li ekipmanlar için hem uygun bir alan 
hem de yüklemeye mâni teşkil etme-
yecek şartları sağlamak gerekir. Tabii 
ki ana makinede modifikasyon her ne 
kadar baca gazı arıtma sistemi mon-
tesi kadar masraflı olmasa da bir ope-
rasyon maliyetini arttıracağı aşikar.
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denizciliği adına problemli bir süreç 
yaşanabileceği şüphesini uyandırdı 
bende.  

Her şeyden önce gemilerimizin ulusal 
ve uluslararası sularda ticari faaliyet-
lerinin bulunması için belli başlı ev-
raklara haiz olması gerekir. Bunlardan 
biri P&I poliçesi. Ticari açıdan bakar-
sak P&I poliçesi ve bununla birlikte 
temin edilen CLC, MLC ve Wreck Re-
moval sertifikaları, gemi çantasında 
liman yetkililerinin öncelikli aradıkları 
evrakların başında geldiğini unutma-
yalım. Kaldı ki artık yük sigortacıları, 
kiracılar tarafından armatöre gönde-
rilen anketlerde (questionnaire) ge-
minin sahip olduğu tekne ve makine 
sigorta poliçelerinin varlığını sorgu-
lamaktalar. Nedeni malum; müşterek 
avarya konularında “Muhatap kim?” 
sorusu.

Bilinmesi gereken diğer bir konu da 
özellikle baca gazı arıtma konusun-
da, kurallara uyulmaması neticesinde 
liman otoriteleri tarafından tahakkuk 
ettirilecek cezaların P&I teminatı dı-
şında kalacak olmasıdır. Bu durumu 
sabit veya havuz kulüpleri gözetme-
den dikkate almalıyız. P&I kulüplerinin 
farkındalık ve kayıp önleme kapsa-
mındaki yayımlarının takibi her zaman 
menfaatimizedir. Sigorta brokerleri 
olarak bizim başlıca vazifemiz bizden 
talep edilen hizmeti, armatör menfa-
atlerini ön planda tutmak koşuluyla 
yerine getirmektir. Bu da işletmeci 
kuruluş organizasyonuna, gemilerin 
tip ve tonajına göre en uygun şart ve 

diyoruz. Bu birleşmede satın alınan 
şirketten sigortalının başlıca beklenti-
si, büyük şirketin kurallarına uyma zo-
runluğu sebebiyle geçmişteki uygu-
lamalarından taviz vermemesidir.  Şu 
an için birleşmelerden kaynaklanan 
herhangi bir sorun yaşanmamakta 
ancak zaman içinde olması muhtemel 
bir durumdur.

Sigorta sektöründeki son gelişmeler 
ise, Amerika’yı vuran kasırgalar ve 
yangınlar nedeniyle deniz dışı rea-
sürörlerin prim artışı taleplerine ih-
tiyaç duyacakları yönündedir. Sabit 
prim uygulayan bazı P&I kuruluşları-
nın reasürörlerin anlaşmalarının iptali 
veya sermayedarlarının sermaye kı-
sıtlamaya gitmeleri bir sürpriz olma-
yacaktır. 

Tekne & Makina sigorta piyasasında 
nerede ise her hafta kepenk indiren 
bir sendika ile karşılaşmaktayız. Yük 
sigorta poliçesi sunan şirketlerinin 
kurallara uygun, yetkilendirilmiş kuru-
luşlardan gerek gemi gerekse işletme 
onayı almış/kabul görmüş gemileri 
tercih konusunda düne nazaran daha 
hassas olacakları da aldığımız du-
yumlar arasındadır. Kısacası, sigorta 
sektörü genelde bir kapasite daralma-
sına girmekte ve bunun sonucunda da 
kısa ve orta vadede prim artışı olacağı 
gerçeğidir.  

Şirketimiz ve gemilerimizin pruvasının 
her daim neta olmasını dileğiyle…

primle sigorta poliçesi temin etmektir. 
Poliçe temininde haliyle geminin yaşı, 
klas kuruluşu, işletme ile ilgili bilgiler, 
sefer sahası, personelin milliyeti ve 
tecrübesi v.s. konuları değerlendiril-
mek suretiyle ister 13 kulübün bulun-
duğu “Havuz Kulübü” diye ifade ettiği-
miz sigorta kuruluşlarına üye yapmak 
veya sabit prim uygulayan sigorta 
şirketlerinden sigorta poliçesi temin 
etmektir. 

Bazen armatörlerimizden, ‘’40 ya-
şında gemiye poliçe veriyorsunuz 
onlarda bizimle rekabet ediyor.’’ şek-
linde bir eleştiri geliyor. Armatör/ta-
şıyıcı tarafından kiracıya verilen nav-
lun teklifleri önemli olmakla beraber 
neticede taşıma anlaşmasının (C/P) 
onaylanması, yükleyici, alıcı ve yük 
sigortacısının, gemi yaşı, klası, P&I ve 
Tekne & Makina sigortası, yükün de-
ğerinin değerlendirilmesi neticesinde 
olmaktadır. Böylelikle aynı tonajdaki 
biri yaşlı diğeri genç gemiler her yüke 
kabul edilecek şeklinde bir yorumun 
gerçekçi olmayacağı inancındayım. 

Malumunuz, sabit prim uygulayan üç 
şirket önde gelen bir havuz kulübünü 
de yöneten başka bir şirketin bünye-
sine dahil edildiler. Bu şirket bir iş-
letmeci sıfatıyla hareket etmektedir 
(Underwriting Agency). Birleşmenin 
nedeni ne olursa olsun kabullenme-
miz gerekir ki ticari bir karardır. 

Türkçede bu tür durumlar için çok 
güzel sözler bulunmaktadır. İngilizce 
de ise buna ‘’Market Consolidation’’
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Mehmet Uğur Yavuz
Sosyal Güvenlik Denetmeni    

1978 yılında Ordu Fatsa doğumlu olan Yavuz, 2002-2010 yılları arasın-
da çeşitli uluslararası nakliye firmalarında yönetici olarak görev yaptı. 
Yavuz, 2010 yılında İŞKUR’da başlayan kamu kariyerinde sırasıyla icra 
memuru, denetmen yardımcısı, merkez müdürü unvanlarıyla çalışma-
larını sürdürdü. Kendisi halen SGK Çanakkale İl Müdürlüğü’nde Sosyal 
Güvenlik Denetmeni olarak hizmet vermektedir. Ayrıca çeşitli yayın or-
ganları için muhasebe uygulamaları, iş ve sosyal güvenlik hukuku üze-
rine yazılar yazmaktadır.

Gemi adamlarının İhbar 
Tazminatından Yapılan Kesintiler

İşçi ile işveren arasında kurulacak 
olan hizmet akdinin belirsiz süreli ol-
ması sözleşmenin ilanihaye devam 
edeceği anlamına gelmemektedir. İş 
ilişkisini düzenleyen kanunlar da bu 
öngörüye uygun tanzim olunmuşlar-
dır. Hizmet akdinin kolayca bozulma-
sını engellemek gayesiyle taraflara 
birtakım yükümlülükler kanunlarca 
tanımlanmıştır. Bununla beraber akit-
leşme “Katolik Nikahı” gibi değerlen-
dirilmemiş gerektiğinde sona erebil-
mesi mümkün kılınmıştır.

Hizmet akdini sona erdirmek isteyen 
taraf, bu iradesini karşı tarafa yazılı 
şekilde ve çalışma süresinin gerektir-
diği önele bağlı olarak açıklıkla bildir-
melidir(1). İş sözleşmesinin kanunda 
belirlenen fesih sürelerine uymadan 
sonlandırılması akdi sonlandıran ta-
rafı ihbar tazminatı ödeme yükümlüsü 
kılar. 

İhbar tazminatının tutarı tıpkı kıdem 
tazminatında olduğu gibi işçinin üc-
retine ilave olarak işçiye sağlanmış 
olan para, para ile ölçülmesi mümkün 
olan sözleşmeden ve kanundan do-
ğan menfaatlerin toplamı göz önün-
de bulundurularak hesaplanır. Öte 
yandan ihbar tazminatından yapılan 
vergisel kesintiler kıdem tazminatı-
na göre farklılık arz etmektedir. Türk 
Uluslararası Gemi Sicili’ne (TUGS) 
kayıtlı gemilerde çalışan personele 
işverenlerince ödenmesi zorunlu ih-
bar tazminatından yapılacak vergisel 
kesintilere mercek tutmaya çalışaca-
ğımız bu yazı vesilesiyle tüm KOSDER 
camiasına selam ve muhabbetlerimi 
arz ediyorum.

İhbar Süresi ve Tutarı Nasıl 
Hesaplanır?

4857 Sayılı İş Kanunu Süreli Fesih 
başlıklı 17.maddesine göre; 

İş sözleşmeleri; 

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi 
için, bildirimin diğer tarafa yapılma-
sından başlayarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar 
sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer

tarafa yapılmasından başlayarak dört 
hafta sonra, 

c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar 
sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer 
tarafa yapılmasından başlayarak altı 
hafta sonra, 

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, 
bildirim yapılmasından başlayarak 
sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır. 
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Asgari olan bu süreler sözleşme ile 
artırılabilir. Bildirim şartına uymayan 
tarafın, bildirim süresine ilişkin ücret 
tutarında tazminat ödemesi zorun-
lu olup; işveren, bildirim süresine ait 
ücreti peşin vermek suretiyle de iş 
sözleşmesini feshedebilir (2). Ödene-
cek tazminattan yapılacak yasal ke-
sintilerin doğru olarak tespiti işveren 
açısından hayatidir.

İhbar Tazminatından Yapılacak 
Kesintiler

5510 Sayılı Kanun ihbar tazminatının 
sigortalıların prime esas kazançların-
dan müstesna tutulacağı hükmüne 
haizdir (2). Bu nedenle ihbar tazmina-
tından sigorta prim kesintisi yapıl-
mamaktadır. 193 sayılı Kanun’da ise 
ihbar tazminatı ücret gibi değerlendi-
rilmiş ve gelir vergisinin konusu olarak 
sayılmıştır (2). 488 sayılı Kanun’a göre 
de ihbar tazminatından damga vergi-
si kesintisi yapılması zorunludur (3). 

Genel uygulamada ihbar tazminatı 
ödemesinden gelir vergisi ve damga 
vergisi kesintisi yapılmaktadır. Yazı-
mızda ele aldığımız Türk Uluslararası 
Gemi Sicili’ne kayıtlı gemilerde çalı-
şan personeller için ise konu farklılık 
arz etmektedir.

TUGS’a Kayıtlı Gemilerde Ve Yatlarda 
Çalışan Personel İçin Farklılıklar

Türk Uluslararası Gemi Sicili’nde ka-
yıtlı gemilerde ve yatlarda çalışan 
personele ödenen ücretler gelir vergi-
si ve fonlardan müstesnadır (4). Bura-
dan hareketle kaptan, makinacı, tay-
fa, miço vesair adlar altında çalışan 
personele ödenen ücretler gelir ver-
gisine tabi olmayacaktır. Fakat gemi 
işletmeciliği yapan firmanın gemide 
çalışan personeli dışındaki diğer ça-
lışanlara yapılan ücret ödemeleri ise 
istisnaya tabi değildir(5). Bu bilgiye ek 
olarak Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne 
kayıtlı gemilerde çalışan personele 

ödenen ücretlerin damga vergisinden 
istisna olacağına dair herhangi bir 
hüküm de gerek 4490 Sayılı Kanun’da 
gerekse 488 sayılı Damga Vergisi Ka-
nunu’nda yer almamaktadır. 

Yukarıda özet şeklinde verilmeye ça-
lışılan bilgiler ışığında, ihbar tazmi-
natları ücret niteliği taşımaktadır. Türk 
Uluslararası Gemi Sicili’nde kayıtlı 
gemilerde çalışan personele ödenen 
ücretlerin gelir vergisi ve fonlardan 
istisna edilmesi nedeniyle Türk Ulus-
lararası Gemi Sicili’ne kayıtlı gemi-
lerde çalışan personele ödenen ihbar 
tazminatının gelir vergisinden istisna 
edilmesi gerekmektedir (6). Yine yazıda 
belirtildiği gibi ihbar tazminatlarından 
sigorta prim kesintisi yapılmamakta-
dır. Şu halde vergi ve sosyal güvenlik 
boyutuyla Türk Uluslararası Gemi Si-
cili’nde kayıtlı gemilerde çalışan per-
sonele ödenecek ihbar tazminatların-
dan yapılacak yegane kesinti damga 
vergisi kesintisi olacaktır.
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Denizcilik sektöründe istihdam so-
rununun neredeyse en üst düzeye 
ulaştığı son dönemlerde bir de Türk 
sahipli yabancı bayraklı gemi işleten 
firmaların yabancı personel tercihleri-
nin -ki bu ayrı bir yazı konusu olacak-
tır- istihdama bir sekte daha vuracağı 
kaçınılmazdır. 

İşte böyle vahim bir durumda bir sürü 
müracaatın arasından firmalar tara-
fından tercih edilmek için neler yapıl-
malıdır?

  Öncelikle gemilerde çalışmak için 
gerekli tüm evrakların kuralların ön-
gördüğü sertifikaların ve tarihlerinin 
geçerli olması gerekmektedir. Unutul-
mamalıdır ki bazı ülkeler limanlarına 
gelen gemi insanlarının belge sürele-
rinin 6 ay, 1 yıldan az olmamasını isti-
yorlar, aksi durumda resmi veya gayri 
resmi ceza uygulayabiliyorlar. Bu şe-
kilde sıkıntı doğma ihtimaline karşı 
şirket personel müdürleri uzun süreli 
belgelere sahip olan gemi insanlarını 
tercih etmektedirler.

  Referansınızın mutlak suretle iyi 
olması gerekmektedir. Gemi kaptan-
larının, personel müdürlerinden gemi 
insanı taleplerinde mesleki yeterli-
liklerinden sonra ilk istenilen özellik 
“uyumlu” personel olmasıdır. Bu ne-
denle firmadan mutlaka iyi ayrılma-
lısınız, firmayı zora sokarak, yerinize 
personel gelmeden ve devir teslim 
yapmadan gemiden ayrılmayınız.

  İnsan kaynakları yönetiminde ya-
pılan istatistiklere göre sıralamada 
çalışanların yüzde 80’i için “kendini 
değerli hissetmesi maddiyattan önce 
gelmektedir. Yani çalışan için paradan 
önce duygusal doyum daha önemli 
oluyor. Bu tanımlama sonunda tekrar 
sektörümüze dönersek benim şahsi 
düşünceme göre “İşte aidiyet duygu-
su da burada başlamaktadır."

• 

  Aidiyet duygusu, ait olmak yani ken-
disini oradan biri gibi hissetmek, bir 
kademe yukarı çıkarsak gemiyi kendi 
gemisi gibi hissetmek de diyebiliriz. 
Aidiyet duygusu taşıyan personellerin 
tümünü bir araya getirdiğinizde ken-
dilerini artık “çekirdek kadro” olarak 
niteleyebiliriz.

  Hep söylediğimiz gibi bir firmanın 
çekirdek kadrosu yüzde 40-50 arasın-
da ise o firma personel departmanlığı 
başarılı bir departmanlıktır.

  O çekirdek kadroyla birlikte çalışan 
yeni katılmış gemi insanları da göre-
cek, yaşayacak ve o grubun bir üyesi 
olmak isteyecektir. 

Geçelim iş müracaat formuna; 

İş müracaat formu personel müdü-
rünün gemi insanını hatırlaması için 
hazırlandığından bazı maddelerine 
dikkat çekmek isterim:

  Öncelikle tüm bilgiler kesinlikle 
doğru olarak yazılmalıdır. Teknolo-
jinin bu kadar ilerlediği bir dönemde 
iş müracaat formuna yanlış yazılabi-
lecek bir bilgi hemen ortaya çıkacak

ve sadece küçük bir hatadan dolayı iş 
kaybedilebilecektir.

  Konu formda mutlaka resim bulun-
malıdır. 

  Önceki çalışılan firmalar doğru ola-
rak mutlaka belirtilmelidir.

  Katılış tarihi belirtilmelidir.

 Ev adresi ve telefon numarası ile 
alternatif ikinci telefon numarası da 
mutlaka verilmelidir.

Gemiye katılış sorasını ele almak ge-
rekirse;

Hiçbir gemi insanı çalıştığı gemide 
huzursuz, problemli personel ile aynı 
ortamda bulunmayı istemez. Bu ne-
denle işini çok bilen ama geçimsiz 
bir gemi insanı yerine her zaman işi-
ni yeterli derecede bilen ama geçimli, 
huzurlu personellerin kesinlikle kabul 
gördüğünü unutmamalıyız. Hele ki is-
tihdamın bu kadar karanlık olduğu bir 
dönemde… 

Sağlıkla kalın, denizde kalın

Gemi İnsanlarına Öneriler

KÖŞE

Tibet Özay
KOSDER İK Danışmanı ve 

Dernek Müdürü

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

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

devam etmektedir. Evli ve 2 Kız babasıdır.
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MURAT BAKAL
Marmara Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi - Teknik Müdür 

Kadın Denizciler ve Demokrasi

Globalleşen dünyada demokrasinin 
gelişmesinde kadınlara sağlanan hak-
ların önemli bir yeri vardır. Kadınların 
sahip olduğu haklar aynı zamanda 
ülkelerin gelişmişlik seviyesinin de bir 
ispatıdır. Kadınların iş dünyasında yer 
alması kalkınmanın önemli bir unsuru 
olarak olarak kabul edilmelidir. Türki-
ye’de ise denizcilik sektöründeki uy-
gulamalar kadınlara yönelik cinsiyet 
ayrımcılığı ve ön yargının günümüzde 
halen var olduğunu göstermektedir. 
Bu ön yargı ve fırsat eşitsizliği kadın-
ların meslekten uzaklaşmasına neden 
olmaktadır.

İş yerlerinde kadınlara karşı olan cin-
siyet ayrımcılığı sadece denizcilik de-
ğil hukuk ve havacılık gibi çeşitli mes-
lek dallarında da olabilmektedir.

Ülkemizde kadın ve erkeğe yüklenen 
roller, kadın ve erkek arasında ayrım-
cılığa neden olmaktadır. Türkiye’de 
toplumsal yaşam biçimi büyük ölçü-
de erkeğin eve gelir getirdiği, tek ka-
zananlı aile modeline dayanmaktadır. 
Eski dönemlerde özellikle kırsal ke-
simde kadınların iş gücüne katkıların-
dan dolayı kadın, tarım ve hayvancılık 
gibi alanlarda önemli bir rol üstlen-
mişken günümüzde birçok sektörde 
üniversite mezunu eğitimli kadınla-
rın aktif olarak görev alması yetersiz 
ekonomik ve sosyo-kültürel yapının 
olduğu toplumlarda sığ olan kalıpların 
dışına cıkılmasına sebep olmakta ve 
bu da cinsiyet ayrımcılığı ve ön yargı 
olgusunu ortaya koymaktadır. 

İş yaşamında cinsiyet ayrımcılığı, eşit-
sizlik ve adaletsizliğe yol açmakta ve 
bu durum erkekler için zaman zaman 
avantaj sağlayabilmektedir. Kadınlar 
için daha çok uygun olarak görünen 
birincil meslek dallarından, örneğin 
öğretmenlik gibi mesleklerde dahi 
okul müdürü gibi üst pozisyonlarda 
daha çok erkekler tercih edilmektedir. 
Birçok kadın yeterli eğitim ve deneyi-
me sahip olmasına rağmen özellikle 
özel sektörde yönetim kademelerinde 
bulunamamaktadır. Yönetim kademe-
lerinde kendine yer bulan kadınların 
çoğunlukla tanıdık ilişkisine dayandı-
ğını belirtmek gerekiyor.   

Birçok sektörde cinsiyete dayalı ay-
rımcılık işe alınırken ve terfi zamanla-
rında çok sık karşılaşılan bir durum-
dur. Çoğu şirket tarafından kariyer 
beklentisi olmayan eğitim seviyesi 
daha düşük genç yaşta ve tercihen 
bekar kadınlar işe alınmaktadır.  Bu 
değerlendirmelerin dayandığı temel 
görüş ise kadının birincil görev olarak 
kendini işe veremeyeceği düşüncesi 
bulunmaktadır. Kadının bir anne, eş 
olduğu için yönetemez düşüncesini 
toplum olarak dışlamalıyız. Genel-
likle kadınların önceliklerini hala ev 
sorumlulukları üzerine kurmaları, ka-
dınların özel sektörde zor şartlarda 
çalışmalarına rağmen ev içinde er-
keklere göre azalmayan hatta cocuklu 
ailelerde artan sorumlulukları ve bu 
nedenle gece mesaileri, iş yemekle-
ri, seyahatler vb. birtakım faaliyetleri 
aksatmaları kadınların işlerinde iler-
lemesini engelleyen bir neden ola-
rak düşünülmektedir. Aslında kadın

doğası gereği derleyici, düzenleyici, 
organizasyonel ve disiplinize edici 
özellikleri benimsenerek yönetime 
daha aktif olarak katılmasının sağ-
lanması sonucu iyi bir yönetici ola-
bilir fakat erkeklerin kadın üslerinden 
emir almaktan hoşlanmadığı, büyük 
çoğunlukla erkek yöneticilerin tercih 
edildiğini günümüz iş dünyası için 
söylemek zor değildir.

Denizcilik sektöründe çalışan kadın-
lar; liman işletmeciliği, gemi kaptan-
lığı, gemi makine mühendisliği, tersa-
necilik ve turizm gibi alanlarda çeşitli 
pozisyonlarda görev almaktadır. 

Kadın çalışanların genellikle ofis ve 
denizcilik ile ilgili çeşitli şirketlerde 
karada çalıştıklarını söyleyebiliriz. 
Gemide çalışan kadın sayısı son de-
rece az olmak ile birlikte son seneler-
de artış göstermiştir. Birçok kadının 
özellikle staj döneminde karşılaştığı 
zorluklar da meslekten soğumalarına 
neden olmaktadır. Bugün birçok şirket 
bayan zabit ya da stajer çalıştırma-
maktadır. 
 
Sonuç olarak; 

Üç tarafı denizlerle çevrili olan Tür-
kiye’de denizciliğin önemi büyüktür 
ve kadınlarımız da en az denizlerimiz 
kadar kıymetlidir. Denizcilik sektö-
ründe çalışan kadınların arttırılması 
için, kadınlara yönelik toplumsal an-
layışların ve önyargıların kaldırılması, 
demokrasinin işlemesi, erkeklerle aynı 
şartların sağlanması gerekmekte ve 
bu durumun da eğitimle çözülmesi 
hedeflenmelidir. 

KÖŞE

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

Görkem Akgül
İşletme Doktora Öğrencisi

İnsanlar, yüzyıllar boyunca yerleşim 
yeri seçimlerinde su kaynaklarına 
yakın alanları tercih etmişlerdir. Su 
kaynakları, insanların yaşamlarını de-
vam ettirebilmelerinin yanı sıra birçok 
aktiviteyi gerçekleştirebilmelerinde 
önemli bir araç olmuştur. Bu aktivi-
teler yıllar geçtikçe farklı boyutlarda 
keşfedilerek, turistik aktivitelerin de 
gerçekleştirildiği alanlar haline gel-
miştir. 1750 yılında İngiliz Doktor Ri-
chard’ın, hastalarına tedavi amaçlı 
olarak su kenarlarına gitmelerini ve 
deniz suyu ile banyo yapmalarını tav-
siye etmesi ile başlayan, 18.yy son-
larına doğru büyük bir evrim geçiren 
ve her kesime hitap eder hale gelen 
deniz turizmi; günümüzde büyük kit-
lelere ulaşıp, sürekli ve hızlı büyüme 
göstererek ekonomiye önemli katkılar 
sağlayan hizmet endüstrilerinden bi-
risi olmuştur. 

Deniz turizmi bileşenleri, çeşitli iş-
letme formlarından oluşmaktadır. 
Bunlar; kruvaziyer turizmi, su sporla-
rı ve yat turizmi olarak üç ana başlık 
altında toplanabilir. Yat turizminin 
önemli bir parçası olan yat limancılı-
ğı (marinacılık) faaliyetleri ilk olarak 
1930’lu yıllarda Amerika Birleşik Dev-
letleri’nde ortaya çıkmış, II. Dünya sa-
vaşının ardından Avrupa’da gelişmeye 
başlamıştır. Özellikle 1970’li yıllardan 
itibaren deniz kenarlarında ikinci ev 
olarak tabir edilen yazlık kültürünün 
gelişmesi ile deniz kaynaklı faaliyetler 
popüler hale gelmiş olup; Fransa, İs-
panya, İngiltere ve Portekiz’de modern 
marinalar inşa edilmiştir. 

Türkiye’de 1967 yılında “Bakanlıklar 
Arası Yat Limanlarını Planlama Tet-
kik Komisyonu” kurularak yat liman-
larının inşası konusunda çalışmalar 
yapılmıştır. İkinci Beş Yıllık Kalkın-
ma Planı (1968-1972) döneminde 

Ulaştırma Bakanlığı’nca işletilmesi-
ne karar verilen yeni yat limanlarının 
kurulması konusunda karar alınmıştır. 
1970’li yılların sonunda Turizm Ba-
kanlığı bünyesinde yat turizmi günde-
me alınarak, Türkiye’nin çeşitli yerle-
rinde yat limanı yerleri tespit edilmiş, 
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tara-
fından yat limanları konusunda plan-
lar hazırlamıştır. 1976 yılında Bodrum, 
1977’de Kuşadası’nın ardından aynı 
yıllarda Çeşme Yat Limanı hizmete 
açılmıştır.

Türkiye’nin turizm faaliyetleri arasın-
da önemli bir role sahip olan mari-
nacılık sektörü; marina sayılarının ve 

tekne bağlama kapasitelerinin arttı-
rılması ile bölgesel ve ulusal olarak 
kalkınmada önemli katkılar sunmak-
tadır. Türkiye’nin Akdeniz çanağındaki 
coğrafi konumu ve iklimi marinacı-
lık sektöründe rekabetçi bir konuma 
ulaşmasında önemli bir ayrıcalıktır.

Marinalar hem denizden-karaya, hem 
karadan denize geçişi sağlayan çeşitli 
hizmet değişkenlerini bir arada barın-
dıran kompleks yapılardır. Marinalar-
da yatların bağlanması, yakıt ikmal 
ve tamir-bakım-onarım gibi zaruri 
ihtiyaçların karşılanmasını sağlayan 
hizmet birimlerinin olmasının yanında 
günümüzde müşterilerin ihtiyaçlarına 

KÖŞE

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nden 2013 yılında mezun olduktan sonra aynı yıl 
içerisinde başladığı Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Deniz Turizmi 
tezli yüksek lisans programını 2015 yılında tamamlamıştır. Halen, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 
İşletme Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmekte olup, yönetim ve hizmet pazarlaması konuları 
üzerine ulusal ve uluslararası çapta çalışmalar yapmaktadır.
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yönelik olarak sosyal ve konakla-
ma tesislerinin bulunmasına öncelik 
verilmiştir. Marinalar geniş kitlelere 
hizmet veren yerleşim merkezleri ile 
entegre olmuş alışveriş merkezlerin-
den, restoranlara sinema salonlarına 
ve spor alanlarına kadar tüm sosyal 
etkinliklerin gerçekleştirilebileceği te-
sisler haline gelmiştir. Bundan dolayı-
dır ki marinalarda sağlanan hizmet-
ler çeşitlilik göstermekte ve müşteri 
memnuniyeti hedeflenmektedir. Her 
ne kadar müşteri memnuniyetinin pek 
çok bileşeni bulunsa da hizmet kalite-
si bu bileşenler içerisinde önem dere-
cesi yüksek bir unsurdur.

Bu açıdan marina işletmeciliği; pa-
zarlama aşamasında ve sonrasında 
müşteri ile yakın ilişki kurmayı gerek-
tiren bir hizmet sektörüdür. Değişen 
pazar koşullarında müşteriler satın 
aldıkları mal veya hizmette fiyat bazlı 
yapılan farklılaştırmalarla tatmin ol-
mamaktadır. Müşteriler kendini özel 
ve değerli hissettikleri davranış ve 
ilişkileri talep etmektedirler. Marina-
larda müşterilere yönelik olarak sağ-
lanan hizmetlerin algılanan hizmet 
kalitesini oluşturması ve memnuni-
yet sağlaması, işletmelerin stratejik, 
planlı ve doğru hizmet kalitesi boyut-
larını belirlemesi ile gerçekleşir.

Tüm bu yaşanan gelişmeler kapsa-
masında Türkiye’deki marinalardan 
hizmet satın alan yabancı ve yerli 
müşterilerin genel olarak memnuni-
yet algılamalarına bakılacak olursa, 
iki müşteri grubu arasında farklılıklar 
olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bağlam-
da, Türk müşteriler ile yabancı müş-
terilerin memnuniyetlerini etkileyen 
hizmet kalitesi değişkenlerinin ana-
lizi ile mevcut durumun anlaşılması 
ve aksayan yönlerin belirlenip gerekli 
tedbirlerin alınmasında fayda vardır. 

Genel olarak yabancı müşteriler Türk 
marinalarında sunulan hizmet kali-
tesini Türk müşterilere oranla daha 
iyimser olarak değerlendirmektedir. 
Ancak yabancı ve yerli müşterilerin 
ortak eleştirel yaklaştıkları konu deniz 
suyu temizliği ile ilgilidir. Deniz suyu-
nun çeşitli kanal akıntıları veya doğa 
olayları sonucunda kirlenmesi ile 
teknelere zarar vermesi müşterilerin 
memnuniyetini etkilemektedir. 

Günümüzde uluslararası hizmet su-
nan her sektör için önemli bir konu 
haline gelen yabancı dil sorunu mari-
na işletmelerinde de yabancı müşte-
riler açısından önem arz etmektedir. 
Yönetimsel olarak marina idaresinin 

personel alımlarında dikkatli davran-
ması ve sonrasında belirli aralıklarla 
personelin bilgi/beceri ve yabancı dil 
düzeyinin sınamasında fayda vardır. 

Son yıllarda popüler hale gelen sosyal 
marina kavramı müşteriler açısından 
önem kazanmaktadır. Özellikle şe-
hir merkezinden uzak marinalardan 
hizmet alan müşteriler açısından 
marinalarda verilen sportif ve sos-
yal faaliyetlerin varlığı müşterilerin 
vakitlerini kaliteli geçirebilmeleri, 
konaklamalarının devamlılığı açı-
sından önemli bir hizmettir. Sosyal 
marina kapsamında önemli bir diğer 
konu internet hizmetidir. Müşteriler 
günlük işlerinde, sosyal paylaşım-
larında ve diğer birçok alanda aktif 
olarak interneti kullanmakta olup, 
kesintisiz bir sanal iletişim sağlama-
yı talep etmektedirler. Günümüzün 
vazgeçilmezi olan bu tarz hizmetler 
büyük ölçüde müşterilerin memnu-
niyetlerini doğrudan etkilemektedir. 

Müşteriler tarafından sanal ortam, 
sözlü iletişim ya da geribildirim ku-
tularına yapılan öneri-şikayet gibi 
isteklerin işletmeler tarafından ta-
kip edilmesi ve gerekli iyileştirme-
lerin hızla yerine getirilmesi müşteri 
memnuniyeti açısından olumlu bir 
etki yaratmaktadır. Bu durum özel-
likle kalite yönetim sistemi uygula-
mayan marinalarda karşılaşılan en 
önemli sorunlardan bir tanesidir. 

Türk ve yabancı müşteriler arasında 
demografik olarak mesleki farklılıklar 
bulunmaktadır. Yabancı müşterilerin 
genellikle denizcilik kültürü yüksek 
olan ülkelerden gelen emeklilerden 
oluştuğu gözlenmiştir. Büyük bir 
çoğunluğu yat sahibi olan yaban-
cı müşteriler, yatlarının kaptanlığı-
nı yapabilmesi nedeniyle, ayrıca yat 
kaptanına ihtiyaç duymamaktadırlar. 
İki müşteri grubu arasındaki bir di-
ğer fark da kullandıkları tekne tipi-
dir. Türk müşterilerin çoğunluğunun 
motor-yat, yabancı müşterilerin ise 
yelkenli tekneleri tercih ettikleri gö-
rülmüştür. Buna göre, daha fazla 
deniz kültürü ve bilgisine sahip olan

ve denizde daha fazla vakit geçirme 
imkânı bulabilen yabancı müşterile-
rin yelkenli tekne tercih ettiği; buna 
karşın kısa süreli tatil yapma imkânı 
bulunan yerli müşterilerin ise hız ve 
zaman ilişkisi açısından bu duru-
mu daha efektif kullanabilecekleri 
tekne tipine yöneldiği söylenebilir.

Günümüzde birçok alanda önemli 
farkındalıklara yol açan engelsiz ya-
şam, marinalarda da aranan bir kriter 
haline gelmiştir. Marina tesislerinin 
alt yapı ve üst yapıların uygun olma-
sı ve marinalarda bulundurulan özel 
ekipman ve sistemler ile engelli yat 
sahibi/ yat kaptanı ya da misafirlerine 
hizmet sunulması yabancı müşteriler 
tarafından özellikle dikkat edilen ko-
nular arasında yer almaktadır. 

Marinalardan hizmet alan müşte-
rilerin milliyetlerinin farklı olması 
marinalarda sunulan hizmet değiş-
kenlerinin farklı algılanıp değerlendi-
rilmesine ve buna bağlı olarak mem-
nuniyet düzeylerinin de değişmesine 
neden olmaktadır. Bu farklılıklar göz 
önünde bulundurularak marina işlet-
meleri; genel hizmetler, teknik hizmet-
ler, liman hizmetleri, ofis hizmetleri ve 
sosyal hizmetlere ait değişkenlerde 
gerekli iyileştirmeler ve gelişmeler ile 
desteklenmelidir. 
  
Ülkemiz; doğal ve kültürel zenginlik-
leri, uygun coğrafi yapısı, neredeyse 
on iki ay boyunca yat turizmine el-
verişli iklimi ile marinacılık sektörün-
de önemli avantajlara sahiptir. Son 
yıllarda marina sayısının artmasının 
yanı sıra mevcut marinaların kapasi-
telerinin genişletilerek daha fazla yerli 
ve yabancı müşterilere hizmet veril-
mesi ülkemizin bu sektörde hakkettiği 
yerlere gelmesinde kuşkusuz önemli 
gelişmelerdir. Marinaların, yatların 
park edildiği yerler olmalarının yanı 
sıra diğer hizmetleri eksiksiz sunması 
da müşteriler açısından önemli kriter-
ler olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle 
uygulayıcıların bu kriterlere daha faz-
la önem vermesinde ve aksayan yön-
lerin tespit edilip gerekli tedbirlerin 
alınmasında fayda vardır.
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Anne, Çocuk ve Deniz...



Nasıl anlatılmalı bir çocuğa? Çok zor 
olduğunu bildiğimiz halde, diyorum ki; 
hayat çocuğa, deniz kadar uzak değil! 
Deniz kadar temiz, deniz kadar mavi, 
umutla bakarak, paylaşarak ve seve-
rek anlatılmalı.

Hayatla mücadele etmeyi anlat ona. 
Sonunda kazanmakta olabilir kaybet-
mekte. Her ikisini de kabullenmeyi, 
her şeyin bir sonu olduğunu anlat ona. 
Özlemlerin, beklenen zamanın bıkkın-
lık yaratabileceğini, çekilen hasretle-
rin sonunda kavuşmaların eskisi gibi 
heyecan vermeyebileceğini anlat. 

Yaşamda ayakta kalabilmenin for-
müllerini ver, büyüyecek ama bilerek, 
öğrenerek büyüyecek. Hayatta ki mü-
cadelenin içinde en doğru olan şeyin 
“okumak” ve “araştırmak” olduğunu 
anlat. Bu yaşamda bilmenin en değer-
li hazine olduğunu anlat ona. İnsan 
öğrendikçe benliğinin farkına varır, 
güç ve erdem kazanır. Öğrenmekse 
insanın en değerli parçası haline gelir, 
bunlardan dolayı ayakta kalabilir. 

Hayal kurmaktan bahset, birlikte ha-
yal kurun.  İnsan kendi gerçeğine ina-
nır ve hayal kurar ise kavuşabilir. Ve 
kurduğunuz hayallerinize birbirinize 
inanarak, konuşarak ve dokunarak 
kavuşacaksınız.

Bunlardan bahset! 

Anne-baba farkındalıkları var ise, ya-
şamda sağlam duruş sergileyip des-
tek oluyorsanız kaygınız olmamalı. 
Yaşanan olumsuzluklarda onu anladı-
ğınızı, yanında olduğunuzu bilsin ye-
ter ki. O da ayakta durmayı ve sağlam 
olmayı öğrenecek.  Bilerek yaşamak 
başarma azmini güçlendirir. Büyü-
düğünde arkasında dolu bir yaşam 
hatırlar; mücadelelerle, sabırla ve dik 
duruşuyla başardığı hayatını.

Aile olmak; birlik ve beraberliği koru-
makla, iyi gün, kötü gün ve her güne 

yenilenerek başlamakla oluyor. Ço-
cuklarımızın yaşanan ayrılıklara, uzun 
soluklu özlemlere katlanmaları ancak 
hissetmekle başlar. Annesinin de ba-
basının da kendileri kadar özlediğine 
şahit olmaları, özlemleri için buluşma 
ve arama zamanı yaratmaları, bu so-
yut zamanları bir resimle, hazırlanan 
bir tabloyla, takvimle somuta çevir-
meleriyle biraz daha hafiflemiş olur. 

Zaman geçer, çocuklar büyür, ebeveyn 
kaygısı biraz azalır. Geriye başarıları-
nız kalır; adına tecrübe dediğimiz.  

Hayatta ve zamanda mutlu kalın.
  

Deniz, Uzaklık ve Özlem!

KÖŞE

SERAP ÖZAY
Çocuk Gelişim Uzmanı

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

ve 6 yıl okul öncesi müdürlüğü yaptıktan sonra 16 yıl kendine ait okul 
öncesi eğitim kurumunu işletti. Milliyet gazetesi Pembe Nar Köşe-
sinde yazarlık yapmakta olup halen Sarıyer Belediyesi Anaokulları 

Müdürü olarak görevine devam etmektedir. KOSDER İK Danışmanı ve 
Dernek Müdürü Tibet Özay ile evli olup 1 kız annesidir.

Anne, Çocuk ve Deniz...
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Denizci

Gemi adamının mesleğine, aslında 
hayatına verilen isimdir denizcilik. Zor 
meslektir, korkutur.  Bir yaşam tarzı 
olmuştur artık. Ekseriyetle üç kuruş 
fazla kazanmak için seçildiği düşü-
nülse de bir film karesidir yaşananlar 
ve demir yığınlarında ki yaşamın fil-
minin baş rolünü de denizciler oynar. 
İlk perdesi yahut son perdesi olmayan 
bir şölendir, film setidir yaşamı deniz-
ci için. Senaryosunu da kendi yazar, 
filmini de kendi çeker. Aynı değildir 
günleri ve değişik figüranlar katılır film 
karelerine.
 
Atlatılan her zorluk ve yeni macera 
arayışları... 

Anlamlandırılmamış şiirdir denizcinin 
yaşamı. Herkesin ben bu mısraları 
bir yerde duydum, dur dilimin ucunda 
ismi demesi gibidir denizcinin yaşa-
dıkları. Hep içinde yaşamak istediği-
miz bir hikayedir ama ilk adımı ata-
madığımız o hikayedir işte.

İnsan formunun üçte ikisi sudur. Belki 
de denizciler bu sebeple çağrılıp dur-
muştur denize. Kâbustan uyanmak 
istercesine ruhları izlemiştir denizin 
çağrısını. Şehrin trafiği, kargaşa, bo-
ğucu bir uğultu yoktur hayatında.

Özgürdür ruhu. Haykırır fütursuzca 
özgürlüğünü. Karadakiler diye bir ay-
rım vardır hayatında. Bıçakla kesilmiş 
gibidir hayatlar. Birbirlerinden farklı. 
İyi ve kötü gibi, beyazla siyah gibi belki 
de hiç tarif edilmemiş zıtlıkların

dünyasıdır denizcinin yaşadığı. Ne 
içindeki ne de dışarıdaki fırtınayı anla-
yamayacak olandır karadakiler.

Ve an gelir. Sevgilinin sesi beklenir-
ken uzaklardan, canhıraş bir çığlıktır 
duyulan. Denizcilerin özgürlük talep-
lerine sahipsiz rüzgârların cevabı-
dır fırtınalar.   Tek bir kurtuluş vardır 
o da koşulsuz itaattir ve inanmaktır 
yol göstericiliğine kaptanın.  Deniz ve 
rüzgârın kavgasıdır yaşanan ve işte, 
o savaşın ortasında, orada denizci 
olunur. Çekiçle dövülmesi gibidir çe-
liğin, denizcinin fırtınayla imtihanı. 

Sabretmesi gerekir darbelere ruhu-
nu şekillendirmek için. An gelmiştir

ve anlamıştır dünyadaki acizliğini.
Küçüktür, küçücüktür yaşanan sa-
vaşın ortasında. Hisseder, gözlerini 
kapatır ve hayal eder yıldızları. Bilir 
ki gökyüzünde yıldızlar parıldar her 
savaşın bitişinde. O yıldızlar değil 
miydi bulutsuz gecelerde sevdiğine 
yol gösteren. Belki bir dua ya da bir 
küfür mırıldanır içinden ve umut eder.
Sorsalar denizcilik nedir diye. Özle-
mek, çok özlemek derim. Delicesine 
özlemek her şeyi, bir de o fırtınanın 
ortasındaki umut.

Yıllarını denize vermiş babam Ahmet 
Yıldıran’a ve tüm denizcilere ithafım-
dır.

FARUK EMRE YILDIRAN
Orebulk Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı

KÖŞE
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NAZLI ERDOĞAN
Uzman, Klinik Psikolog

Hayatın Anlamı

Şimdi kendinize şu soruyu sormanızı 
istiyorum. Beklediğiniz, hayal ettiği-
niz hayatı yaşıyor musunuz? Yapılan 
araştırmalar kişinin yaşamdan bek-
lentileri yaşadığı hayattan ne kadar 
uzaksa aldığı zevkin de o kadar dü-
şeceğini gösteriyor. Peki beklentileri-
mizi ne belirliyor? Eskiden olsa içine 
doğduğumuz sosyal ortam ve öğren-
diklerimiz diye sınırlamak mümkün-
ken artık teknolojinin de gelişmesiyle 
görgümüzün çok ötesinde hayatların 
bilgilerine ulaşabilir hale geldik. Bu 
erişimin avantajları olduğu gibi deza-
vantajları da yok değil. Örneğin çevri-
miçi olarak normalde güçlükle ulaşa-
bileceğimiz bilgilere ya da hayatlara 
bir tıkla bakabilirken, bu bilgileri, hiç 
ulaşamayacağımızı ama hep eksik-
liğini hissedeceğiniz hayallere de 
dönüştürebilirsiniz. Özellikle sosyal 
medyada gördüğümüz renkli hayatlar 
kendi yaşantımızı olumsuz yönde sor-
gulamamıza sebep olabiliyor. 

Peki başkalarının hayatlarına bakar-
ken kendi hayatınıza da gerçekçi bir 
mesafeden bakabiliyor musunuz? 
Örneğin, denizci ya da denizci yakını 
olurken şimdi yaşadığınız hayatı tah-
min edebiliyor muydunuz? Zamanın-
da bu konuda deneyimli olanlardan 
bilgi almış mıydınız ve bu bilgiler sizin 
yaşadıklarınızla örtüştü mü? Aktarı-
lanlarla yaşadıklarınız bire bir örtüş-
müş olsa bile bilmek yaşamakla aynı 
şey mi? 

Denizciler ve yakınlarıyla yapılan kı-
sıtlı sayıda da olsa çalışmalara bak-
tığımızda sonuçlarda ortak sıkıntılar 
olduğu dikkati çekiyor. Denizde olan-
lar; evlerinden ve sevdiklerinden uzun 

süre uzakta kalmak ve geldiklerinde 
de onların yaşamlarına adapte olmak-
ta zorluk çektiklerinden yakınıyorlar. 
Denizdekileri bekleyen yakınlarıysa; 
sürekli özlem çekmekten, yalnız 
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Lisans ve Yüksek Lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamladı. 
Meslek hayatına bir sivil toplum kuruluşunda risk altında ergenler ve 
aileleriyle çalışarak başladı. Ardından yine bir sivil toplum kuruluşuna 
bağlı "aile içi şiddete son" projesinde psikolog olarak uzun yıllar görev 
aldı. 2014 yılından beri hem kendi ofisinde hem de online olarak, ergen 
ve yetişkinlere yönelik danışmanlık hizmeti sağlamakta. Bunun yanında 
çeşitli kuruluşlarla işbirliği içerisinde bilgilendirici seminer ve eğitimler 
vermeye devam ediyor.
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ebeveyn olmaktan, hayatın ve ailenin 
yükünü tek başına yüklenmenin yor-
gunluğundan dem vuruyor. Hal böyle 
olunca her iki tarafın da yaşamdan 
aldığı zevkin düşmesi kaçınılmaz olu-
yor.    

Şimdi diyebilirsiniz ki; “Tabii ki öyle 
ama ekmek aslanın ağzında ve para 
kazanmak lazım.” Size kötü bir ha-
berim var, insanın hayalindeki arzular 
mantıklı gerçeklerle pek de ilgilenmi-
yor. İyi haberse bu durumun farkında 
olup, bilinçli seçimlerle harekete ge-
çerseniz tatmini yakalamak mümkün. 
Diğer bir deyişle tatmin için ya yaşan-
tımızda ya da beklentilerimizde bir 
değişikliğe gitmemiz gerekiyor. 

Bu noktada mükemmeliyetçilikten 
de bahsetmenin önemli olduğunu 
düşünüyorum. “Hep daha fazlasını 
ol ve iste!” mesajının pompalandığı 
bir çağda, gerçekten olduğumuzşe-
ye çok azımız bakabiliyoruz. Bizim 
maddi, manevi deneyimlerimize, 
içinde bulunduğumuz ortama, fi-
ziksel ve ruhsal kapasitemize bak-
maksızın kurmayı hayal ettiğimiz 
“mükemmel hayat” bizi mutluluk-
tan çok mutsuzluğa sürüklüyor. Hep 

“aslında olabileceğimiz” ama bir türlü 
olmadığımız için hayal kırıklığı ve ça-
resizlikle kendimizi ve çevremizi suç-
ladığımız bir hayatın içine hapsoluyo-
ruz. Çok güzel bir deyiş vardır “elinde 
çekiç olan dünyayı çivi sanır”. Biz de 
hayata; adil, adaletsiz, haklı, haksız 
gözlüğünden baktığımızda dünya ka-
ranlık bir yere dönüşmeye başlıyor. 
“Peki bu dünyadan kurtulmanın kes-
tirme yolu nedir?” diye sorduğunuzda 
cevap yine sizde bitiyor; kendinizi me-
rak etmek ve onunla ilgilenmek.

Bilmiyorum kaçınız uçağa bindi ama 
binenlerin pek dikkat etmediği, güven-
lik bilgilerinin aktarıldığı anonsun bir 
kısmında büyük hayat dersleri gizlidir. 
Denir ki “Acil bir durum anında başı-
nızın üzerindeki kapaklar açılacak ve 
oksijen maskeleri düşecektir. Lütfen 
birine ya da çocuğunuza yardım et-
meden önce kendi maskenizi takınız.” 
Uçakta böyle bir durum yaşansa ba-
kım verenlerin birçoğunun bu önemli 
bilgiyi hatırlamayacağına ve tam da 
bu sebepten zararı arttıracağına nere-
deyse eminim. Neden mi? Çünkü ken-
dini feda edenin, gerçek ihtiyaçlarıyla 
temas etmek yerine kendine ihanet 
bile olsa “olması gerekeni” yapanın

“iyi insan” sayıldığı bir toplumdayız da 
ondan. Şimdi bazılarınızın, çocukların 
hayatının önemli olduğunu söylediği-
ni ya da nefes almaya vakit olmadığını 
ya da birilerinin bunu yapması gerek-
tiğini söylediğini duyar gibiyim. Öte 
yandan size göre daha zorda olduğu-
nu düşündüğünüz kişi ya da kişileri 
kurtarmak için yaptığınız bu hareketle 
uzun vadede sevdiklerinizi kendiniz-
den mahrum bırakmış olmayacak mı-
sınız? “Onca fedakârlık yaptım, bana 
bunu nasıl yapar?”, “ O kadar iyi bir 
insandım bu benim başıma nasıl ge-
lir?”, “Yıllarca kendimi paraladım ama 
olan bana oldu” gibi cümleler aklı-
nızdan geçiyorsa varoluşunuza olan 
saygınızı ve merhametinizi gözden 
geçirmenizin zamanı gelmiş demek-
tir. Kendinizi ve ihtiyaçlarınızı fark 
edip, karşılamanızla, dünyanın kendi 
etrafınızda döndüğünü düşünmeniz 
oldukça ayrı şeylerdir. Kendinize ve-
receğiniz en büyük bakım “şimdi ve 
burada”nın içinde saklıdır. Durmayı, 
nefes almayı, bedeninizin işaretlerini 
dinlemeyi ve kendinize ne istediğini-
zi sormayı geciktirmeyin derim çünkü 
siz yoksanız hayat yok. Yorgan gitti 
kavga bitti...
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Bu makalemi halen çalışmakta ol-
duğum yeni eserimden olabildiğince 
özetleyerek hazırladım. Çalışmalarım 
tamamlandığında Türk Armatörleri 
Tarihi’nin yedinci cildi olarak yayın-
lanmalıdır. 

Osmanlı Devleti’nin son yüzyılında 
özellikle düzenli hat seferleriyle de 
atılım yapmış, aynı zamanda zeytin-
yağı üretimiyle, maden işletmeciliğiy-
le de başarı tesis etmiş olan Panos 
Michail Courtgis, milliyeti bakımın-
dan Midilli adalı Osmanlı ahalisinden 
ve Rum asıllıydı. İstanbul’da kurduğu 
armatörlük şirketinin gemileriyle Os-
manlı Devleti’nde yurt dışı dahil tarifeli 
seferler yapan ilk armatör olmuştur.

Gerek yaşamı ve gerekse armatör 
olarak gösterdiği başarılı meslek ha-
yatı, Doç. Dr. Metin Ünver’in “Courtgi 
(Gürcü) Bahr-i Sefid (L’egee) Vapur 
Kumpanyası, 1883-1911” başlıklı mü-
kemmel araştırması neşredilinceye 
dek, ülkemizde incelenmedi, önem-
senmedi. Buna karşın Yunanistan 
kültür çevrelerinde P.M. Courtgis be-
nimsendi ve Michael Ant. Kaitatzides 
imzasıyla “Aegean Steam Navigation 
P. M. Courtgis & Co 1883-1911” baş-
lıklı bir belge eser yayınlandı. Bu eser-
de P.M. Courtgis, bir Yunanlı armatör 
ve müteşebbis olarak anlatılmaktadır.

Bana gelince; Midilli Adası’ndaki “Ae-
gean Historical Archive-Ergani” deki 
Courtgis arşivine ulaştım ve 1564 bel-
geden 50 belgeyi seçerek kendi arşivi-
me kaydettim. 

Deniz Ticaret merkezi olarak 
İstanbul

Ondokuzuncu yüzyılda Osmanlı İm-
paratorluğu’nun başkenti bir liman 
olarak tamamiyle geri kalmış bir kar-
maşa içeresindeydi. Depolama alan-
ları, rıhtımlar ve elleçleme donanım-
ları yok veya ilkel ve yetersizdi. Aynı 
şekilde yetersiz olan liman hizmetleri 
ve çok zayıf limancılık sonucunda pek 
çok sorunlar meydana gelmekteydi.

Doç. Dr. Metin Ünver “Courtgi (Gür-
cü) Bahr-i Sefid (L’egee) Vapur Kum-
panyası, 1883-1911” başlıklı ma-
kalesinin ilk satırlarındaki ifadeleri 
şöyledir; “Courtgi Bahr-i Sefid Vapur

Kumpanyası Osmanlı Devleti’nin son 
döneminde sivrilmiş bir yerli sermaye 
ürünü olarak 1883-1911 yılları arasın-
da faaliyet göstermiştir. Kurucusunun 
milliyeti, yabancı kaynaklarda Osman-
lı Devleti’nin içinde geliştiği ekonomik 
ve siyasî ortamdan ziyade 19. yüzyılın 
sonlarına doğru gelişen Yunan deniz 
taşımacılığı ve ticaret filosu tarihinin 
bir parçası olarak değerlendirilmeye 

Geçmiş Zaman olur ki…
Osmanlı Tebaası Rum Armatör Panos Michail Courtgis
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OSMAN ÖNDEŞ
Gazeteci-Yazar

1954 yılında Deniz Harp Okulu’nu bahriye zabiti olarak birincilik-
le bitiren Osman Öndeş daha sonra Deniz Kuvvetleri’ne katıldı. 

Meslek yıllarında bir yıla yakın ABD Maryland, İngiltere’de South 
Shields, Newcastle, Glasgow, 1968-70 yıllarında Malta Adası’nda 

yaşayan Öndeş 1972’de kendi isteğiyle emekli oldu. Yurt içi ve 
yurt dışında çok sayıda gazete ve dergide yüzlerce makalesi ve 
araştırması yayımlanan Öndeş, bununla birlikte Türk denizcilik 

sektörüne çok sayıda eser kazandırmıştır.

 (Ön sıra soldan) P.M.Courtgis’in eşi Mirsinio, Panos Michael Courtgis, oğlu Mitsas, kızı Nellos; 
(Arka sıra soldan) erkek çocukları  Giorgos ve Liolis Courtgis. Kaynak- Courtgi Belgeleri, Aegean 
Historical Archive “Ergani” Midilli Adası.
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çalışılmasına sebebiyet vermiştir. Söz 
konusu yaklaşım, tarihi gerçeklik açı-
sından gözden geçirilmelidir.” 

Panos Michail Courtgis gerçek an-
lamda bir Osmanlı idi. Osmanlı dedi-
ğimizde Osmanlı Devleti’ne ait Midilli 
Adası’nda doğmuştu. Başkent İstan-
bul’da iş hayatına atılmıştı.

Lloyd’s Register verilerine göre Rum 
asıllı İstanbul ve İzmirli 10 armatör 
arasında P.M.Courtgis, 6,554 Nrt top-
lamında 6 gemi sahibi olan Leonidas 
Zarifi’ye nazaran 11 gemi ile birinci 
sırada, fakat  5,947 Nrt ile ikinci sıra-
dadır. Bir süre İstanbullu armatör G. 
Stathopulo 3 gemi 2,918 Nrt ile birinci 
sırada, 2 gemi ve 2,406 Nrt ile Mica-
linas & Co. üçüncü sırada olmasına 
karşın, İzmirli Hacı Davud Farkouh 
3,865 Nrt toplamında 10 gemilik bir 
filoya sahiptir. İstanbullu Levanten 
Foscolo & Mango 6,071 Nrt toplamın-
da 4 gemiye sahip olmasına karşın bu 
gemiler “Mango & Doresa , Londra” 
kayıtlıdırlar. Sinissioglu S. 2,283 Nrt 
toplamında 2 gemi sahibidir.   Listede-
ki diğer armatörler; Dandria Kardeşler, 
Saliaris A.K., Pantaleon P., Langores-
sis N., Evangalatos E., Andrea Spiteri, 
Stamiades MJ.’dir.

“Osmanlı döneminde Ereğli kömür 
madenlerinde faaliyet gösteren şir-
ketler arasında “Gürcü Kumpanyası” 
ara başlığı ile verilen firma P.M. Court-
gis’in   kurduğu firmadır.  Bu başlık 
altındaki açıklamada “Mısır hattında 
deniz taşımacılığı yapan Gürci Pa-
nos tarafından 200 bin lira sermaye 
ile nakliye gemilerinin yakıt ihtiyacını 
daha ucuz bir şekilde tedarik etmek 
maksadıyla 1885 yılında kurulmuştur. 
Nakliye işlerinde ortağı olan kişinin 
başarısızlığından sıkıntıya giren Pa-
nos, sahip olduğu ocakları 10 bin lira-
ya Ereğli Şirketi’ne satarak havzadan 
çekilmek mecburiyetinde kalmıştır. 
Bu şirket tarafından istihdam edilen 
Darunt, Kronoşdil, İstastopulos ve 
bilhassa Ralli gibi bilgi ve tecrübe sa-
hibi mühendislerin havzanın iktisadi 
gelişimine önemli katkıları olmuştur.” 
denilmektedir.

Osmanlı armatörü Panos Michael 
(Mikael) Courtgis kimdir?

Panos Michael (Mikael) Courtgis, 
Midillili tüccar Michael Courtgis’in 
en büyük oğlu olarak  30 Ocak 1850 
gece yarısından sonra Midilli (Lesbos) 
Adası’nın Mytilene/ Midilli kasabasın-
da dünyaya geldi. Büyük büyükbabası 

1790’da Gürcistan’ın Tiflis şehrinden 
göç etmiştir. Bu nedenledir ki “Court-
gis” soyadı Gürcistan kökenli oldukla-
rını işaret eden “Gecourtgis” den gel-
mektedir. Haziran 1865’de Midilli’de 
liseden mezun oldu.

Midilli’de 1867’de meydana gelen 
müthiş deprem sonucu adada bü-
yük yıkımlar meydana geldiği gibi ve 
adada akrabaları tarafından açılmış, 
henüz sonuçlanmış davadan ötürü 
Mikhael Courtgis ailesi ve çocuklarıy-
la birlikte İstanbul’a yerleşti.

1870’de artık daha Osmanlıydı ve 
imparatorluğun başkenti İstanbul’da 
yeni bir yaşamla karşılaştı.  Bu büyük 
liman kentinde memleketlisi olan bazı 
dostlarını buldu veya dostluklar kur-
du. 

1873’de İstanbul’da önde gelen Gala-
ta Bankeri sayılan George I. Zarifi ile 
tanıştı. George I. Zarifi aynı zamanda 
imparatorlukta sayılı toptancılardan 
biriydi. Zarifi ile tesis ettiği dostluk sa-
yesinde, kendisinden büyük yardımlar 
gördü ve hatta karşılaştığı hemen her 
sıkıntı Zarifi tarafından çözümlendi.

1874’de İstanbul’da Michael Coum-
pas ile “P.M. Courtgis & Co.” şirketini 
kurdu ve 1876’da Midilli’de “Court-
gis- Coumpas & Co.” şirketini haya-
ta geçirdi. Bu şirket dışında Midil-
li’de zeytinyağı ve sabun üretimine 
ve markalayarak pazarlama işlerine 

yöneldi. Ancak tüm bu ticarî faali-
yetlerinde George I. Zarifi ile ortak 
çalışmanın her şeyin üstünde önem 
taşıdığını da öğrendi. Zira George I. 
Zarifi’nin Osmanlı Devleti indindeki 
çok yüksek itibarı sayesinde Osman-
lı askeriyesine, diğer bazı nazırlıklara 
zeytinyağı, sabun, hububat, tuz gibi 
ikmal maddeleri temin eden kuman-
yacı haline geldi.

1883’de George I. Zarifi’nin yüzde 30 
hisse sahibi olduğu “Aegean Steam 
Navigation P.M. Courtgis & Co.” yu 
hayata geçirdi ve böylelikle armatör-
lük yaşamına yöneldi. Bu alanda da II. 
Abdülhamid devrinde tonaj bakımında 
birinci olan Georgis Zarifi’ye karşın, en 
fazla gemiye sahip birinci armatörlük 
firması seviyesine yükseldi. 

Panos Michael Courtgis gemilerin 
hepsinde 1.ci, 2.ci ve 3.cü sınıf yolcu-
lara ait her türlü kolaylıklar bulunuyor-
du.

Kısa zamanda gemilerinin küçük ona-
rımları için Fener’de Tersane-i Âmire 
teknik imkanlarından daha iyi bir ter-
sane kurdu. Tersane binası iki katlıydı. 
Zemin katı 2430 metre kareydi ve üst 
kat 1215 metre karelik bir alanı kap-
lıyordu. Böylece tersane 2430 metre 
kare kapalı alana sahipti. Rıhtımda 12 
ton kaldırma gücüne sahip bir yüzer 
vinç vardı ki kendi gemilerinden baş-
ka Osmanlı ve yabancı bayraklı ticaret 
gemilerinin onarımı sağlanmaktaydı. 
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Courtgi Bahr-i Sefid Vapur Kum-
panyası’nın merkezi Karaköy’deki 
Mehmet Ali Paşa Han No.11’de Va-
gon-Li’nin bulunduğu hanın yanında 
sahilde idi.  Her iki han, Adnan Men-
deres tarafından yol açılma kazıları 
sırasında yıktırılmıştır. Bu han aynı 
zamanda Dersaadet Ticaret Odası 
ilk genel merkezi olarak da tarihi bir 
önem taşıyordu. Şirket İstanbul’da ay-
rıca Yemiş İskelesi ve Bahçekapı’daki 
Midilli Bankası- Banque de Metelin 
şubelerinin içinde de ofisler açmıştı. 

Courtgi Bahr-i Sefid Vapur Kumpan-
yası 1883’de faaliyete geçmiştir. Ku-
ruluş tarihi şirketi logosunu içeren 
başlıkta da yer almaktadır. Bu konuda 
Courtgi Bahr-i Sefid Vapur Kumpan-
yası’nın bir Osmanlı denizcilik şirketi 
olduğunu hatırlatmamız doğru ola-
caktır.  O tarihlerde Midilli bir Osmanlı 
Devleti adasıdır. Midilli’de Yunanis-
tan’ın konsolosluğu vardır ve Konso-
los Nikolaos Sousidas’tır. 

İlk düzenli hat seferlerini başlattı

P.M.Courtgis zamanında düzenli hat 
seferlerini kurmak ve başarıyla yönet-
mek suretiyle de  bir ilk olmaktadır; 
İstanbul - Girit uğraklı ring seferler, 
İstanbul’dan başlayarak Gelibolu, Ça-
nakkale, Midilli, İzmir, Sakız, Andros, 
Tinos, Siros, Pire, Hanya, Resmo, Kan-
diye - İstanbul olarak yapılıyordu. 

Volos Hattı; İstanbul, Gelibolu, Çanak-
kale, Athos, Selanik, Volos ve İstanbul 
dönüşlüydü.

Trabzon Hattı; İstanbul, İnebolu,  
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve

ayni iskelelere uğrayarak İstanbul’a 
dönülüyordu.

Tuna Hattı; İstanbul, Varna, Sulina, 
Tulça, Galatz, Brail ve ayni iskelelere 
uğrak yapılarak İstanbul limanına av-
det ediliyordu.

Gera (Yera) Hattı; İstanbul, Gelibolu, 
Çanakkale, Bozcaada, Molova, Akçay, 
Kemer, Ayvalık, Cunda, Midilli, Pilmar, 
Yera olarak  yapılmıştır. Bu hattı ilkkez 
düşünen ve gerçekleştiren de Panos 
Michael Courtgi olmuştur.

Trieste Hattı, Ege’ye bile sefer yapıl-
madığı bir dönemde, Panos Michael 
Courtgi’nin muntazam yolcu/yük ta-
şımacılığı Avrupa limanlarına ulaştır-
mak için ortaya koyduğu inancını ve 
kararlılığını göstermektedir. Tireste 
Hattı; İstanbul, Midilli, İzmir, Çeş-
me, Sakız, Pire, Gytheion, Kalamata, 
Patras, Korfu, Ag. Sarande, Avlonya, 
Trieste olarak devam etmekteydi.  

Courtgi filosundaki SS Alexand-
rie, 1902-1911 yıllarında Tuna, 
Gera, Trieste hattında;  Alexandros, 
1902’den ibaren Tuna hattında; Brai-
la, 1892’den itibaren Trieste, Trabzon 
hattında; Iraklea,  1892’den itibaren 
Tuna hattında;Thassos 1911’den 
itibaren Gera hattında; Kardiff  2 Ni-
san 1911’den itibaren Tuna hattın-
da,  Kriti  1884’den itibaren  Gera,-
Volos hattında;  Massalia 1892’den 
itibaren  Tuna, Trieste hattında; Ne-
apolis 19 Ağustos 1895’den itibaren   

Trieste hattında; Odissos,  26 Haziran 
1911’den itibaren Trieste hattında;  
Panormos, Haziran 1883’den itibaren

Girit, Gera, Tuna hattında; Polis Tis 
Mtylinis,  1892’den itibaren  Tuna, 
Trieste hattında; Lesbos (bir kayıt 
bulunamadı); Smyrni ,1887’den itiba-
ren  Tuna, Gera hattında; Trapezous, 
1887’den itibaren  Girit, Trabzon hat-
tında; Chios, 1884’den itibaren  Girit, 
Tuna, Gera hattında sefer yapmışlar-
dır.

Bu gemilerin bilinen süvarileri; Kap-
tan I. Makris, Kaptan A.Nikas, Kaptan 
A.Kourentis, Kaptan Skourtis, Kaptan 
Theod.Sgardanos, Kaptan N.Karais, 
Kaptan N. Arlanelis idi.

1891’de “Banque de Metelin- Midilli 
Bankası”nı kurdu. Bankanın kuruluş 
sermayesi 90.000 Türk lirası idi ki, bu 
rakam, sahibi olduğu gemilerin değe-
rine eşit oluyordu.

12 Eylül 1891’de Myrsini Vasiliou ile 
evlendi. Ayni sene gemilerinin kö-
mür ihtiyacını doğrudan karşılamak 
amacıyla Kozlu’da sahibi olacağı bir 
kömür madenini satın almaya karar 
verdi ve ancak 1897’de Pontoiraklia/ 
Zonguldak Kozlu’da kömür madeni 
sahibi oldu. 

P.M. Courtgis 20 Ocak 1896’da Al-
manya’nın Midilli Yardımcı Konsolosu 
tayin edildi. 1903’de Midilli’den ayrıla-
rak tamamıyla İstanbul’a yerleşti. 

Galata Bankeri ve armatör George 
Ioannis Zarifi’nin hudutsuz güvenine 
sahip Panos Michael Courtgis 1931 
yılında Midilli Adası’nda vefat etti.

KÖŞE

Courtgi Bahr-i Sefid Vapur Kumpanyası’nın merkezi Karaköy’deki Mehmet Ali Paşa Han No.11’de Vagon-Li’nin bulunduğu hanın yanında sahilde idi.  Her 
iki han, Adnan Menderes tarafından yol açılma kazıları sırasında yıktırılmıştır. (Altta) bu han aynı zamanda Dersaadet Ticaret Odası ilk genel merkezi olarak 
da tarihi bir önem taşıyordu. Kaynak: İTO.

TARİH-İNCELEME
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Deniz, kimilerine göre tutku kimilerine 
göre de para kazanmak için önemli ve 
bir o kadarda meşakkatli bir yol. Bakış 
açıları tanımların değişmesine neden 
olsa da aslında bu çeşitlilik beraberin-
de duyguların dışavurumuna ve farklı 
yollarla ifade edilmesine olanak sağlı-
yor. Bizler de sanat ve denizi bir araya 
getiren ve tuvale aktaran Deniz Res-
samı Ayşen Can ile mavileri konuştuk. 
Kaptan olan eşi Mustafa Can ve oğlu 
ile birlikte 6 yıl sefere giden Ayşen 
Can, pozitif enerjisi ve güler yüzüyle 
denizin yükünü adeta sırtında taşı-
mış. “Mavilik bize sadece gökyüzünü 
yansıtmıyor; umudu, sevgiyi, anaçlığı, 
derinliği ve gücü de yansıtıyor” diyen 
Can, bu süreçte resme olan özlemini 
hep saklı tutmuş içinde. 

Röportaj isteğimizi kabul ettiği-
niz için çok teşekkür ediyoruz. 

RÖPORTAJ

KÜLTÜR - SANAT

Bize kendinizden kısaca bahseder 
misiniz?

Çocukluğumdan itibaren defterlerin 
köşelerinden başlayan resim serü-
venim boyumu aşan tuvallere kadar 
devam etti. Kendimi bildim bileli 
gördüğüm nesnelere kişiliğimi ve 
değerlerimi katmadan duramadım. 
Sadece resim değil kıyafetlerle ve 
takılarla da kendimi anlatmaya de-
vam ediyorum. Yolculuğumda elimi 
sıkı sıkı tutan ve bana destek olan 
eşim ve iki çocuğum var. 

Hem denize hem de sanata olan 
bağlılığınız üst seviyede. Bu tutku-
yu hangi nedenlere bağlıyorsunuz?

İtiraf etmeliyim ki eşimle tanışma-
dan önce denize özel bir tutkum

yoktu. Ona aşık oldukça onun tut-
kusu da bana yansıdı. Onun denize 
ve bana olan bağlılığı sayesinde 6 
yıl boyunca oğlumla birlikte sefer 
yaptık. 

Her gün bu maviliğe uyanmak, onun 
kudretinden korkmak, sakinken ona 
alışmak, bizi sevdiklerimizden uzak 
kılıyor diye ondan nefret etmek ama 
hep ona hayran kalmak güzelliğine 
ve umursamazlığına... Gibi hisler 
uyandırması denizle olan bağımın 
ana kaynağıdır. 

Tahmin edersiniz ki gemide yaşa-
mak resim yapmaya elverişli değil. 
O yüzden 6 yıl boyunca denizi  göz-
lemleyerek fotoğraf ve karakalem

"Mavilik bize sadece gökyüzünü yansıtmıyor; umudu, 
sevgiyi, anaçlığı, derinliği ve gücü yansıtıyor."

Ayşen Can
 Deniz Ressamı
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çalışmaları yapabildim. Sanata olan 
bağlılığıma gelirsek; kendimi hep en 
iyi bu şekilde ifade edebiliyorum ve 
başka türlüsünü düşünemiyorum.

Resim sanatıyla tanışmanız ve bu ko-
nuda tabiri caizse kendinizi keşfiniz 
nasıl oldu?

Kendimi keşfetme konusunda tam 
bir aydınlanma anımsayamıyorum. 
Kalemle tanıştığımdan itibaren çizdi-
ğim her bir eserde kendimi anlatmaya 
çalışıyorum. Aklıma kızımın ailemin 
evinde bulduğu ilkokul defterim geldi. 
Defterin başında dikkatlice not alma-
ya başlamış sonra da çizimler yap-
maya başlamışım. Bu o dönem keş-
fimin başlangıcıydı. Yeniden doğuşu 
ise evlenip çocuklarımı büyüttükten 
sonra başladı. Elime tekrar fırça alıp-
resim yapmaya başladım, sonrası za-
ten akıp gitti. 

 

Denizde geçirdiğiniz zaman diliminin 
size ve ailenize etkileri neler oldu?

Bu sürecin en güzel yanı ailemle bir-
likte olmaktı. Yaşadıklarımız sefere
çıkan diğer insanlardan farklı değildi. 
Tüm deneyimi özel kılan birlikte olu-
şumuzdu. Ayrıca sefere çıkmak bilir-
siniz bağları güçlendirir. Bizim de aynı 
gemici düğümleri gibi sımsıkı bağla-
rımız var. 

Denizde yaşam çok zorlu ve meşak-
katli bir süreç. Bu sürecin eserlerinize 
yansımaları oldu mu?

Denizde yaşamın zorluğu ve resim 
yapmama engel olması çoğu şeyin 
içimde birikmesine sebep oldu. Re-
simlerimi yaparken aklıma gelen kötü 
anılarım zaman zaman çok karan-
lık eserlerin ortaya çıkmasına neden 
oldu. 

Eserlerinizde renklerin canlılığı dik-
katten kaçmıyor. Bunun özel bir ne-
deni var mı? 

Benim zihnimde deniz hiçbir zaman 
tek renk olmamıştır bu kadar canlıya 
yuva olan bir mavilik bize sadece gök-
yüzünü yansıtmıyor; umudu, sevgiyi, 
anaçlığı, derinliği ve gücü yansıtıyor. 
Bu yüzden ona tek renk adayamıyo-
rum. Benim gözlerim onu rengarenk 
görüyor.

Yaptığınız eserlerin bir de sosyal so-
rumluluk tarafı var. Bu konudaki ça-
lışmalarınızdan bahseder misiniz?

Tabii ki insan bu kadar sevdiği şeyi 
korumak istiyor. Neden olduğumuz 
kirliliğin vicdan azabının dışavurumu 
oldu. İlerde bu konuda daha da an-
lamlı ve güçlü bir çalışmalar yapaca-
ğım. 

RÖPORTAJRÖPORTAJ

KÜLTÜR - SANAT
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Aralık 2018
KOSTER PAZAR RAPORU &
DEĞERLENDİRMELER

Engin Koçak
ISTFIX Araştırma Müdürü

ISTFIX Bileşik Endeks yılı 689 puandan kapattı. Endeks bu yıla 889 puandan giriş yapmış, Nisan ayına kadar 
bu seviyelerde tutunmuş ama daha sonra kur hareketleri ve ticaret savaşları söylemlerinin etkisiyle 550 puana 
kadar sert düşmüştü. Eylül’den sonra tekrar toparlanan endeks, Kasım ayında petrolün sert düşmesi sebebiyle 
ve dolayısıyla kiracıların navlunları arttırmakta isteksiz davranmasıyla 700 puan seviyesinde tutundu.

ISTFIX

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

 

ISTFIX

Arjantin’deki G20 zirvesi son derece 
ilginç gelişmelere sahne oldu. Birleşik 
Devletler Çin’e uyguladığı ve haliha-
zırda yüzde 10 civarında olan vergileri 
yüzde 25’e çıkartmaktan 90 günlü-
ğüne vazgeçmiş görünürken, Çin de 
Birleşik Devletlerden ciddi miktarda 
tarım ürünü satın almaya ve otomobil 
ithalatına koyduğu vergileri düşürme-
ye söz verdi. Ateşkes ilan edilmiş ol-
masına rağmen belirsizlikler sürüyor.

Birleşik Devletler Federal Rezerv Ban-
kası (Fed) bu sene dördüncü faiz ar-
tırımını gerçekleştirerek faizleri 2,25-
2,50 bandına çekti. Fed ayrıca 2019 
için faiz artırım sayısını ikiden üçe 
düşürse de takvimini korumuş oldu. 
Piyasalar daha güvercin bir tutum 
beklerken genel itibariyle reaksiyonla-
rı olumsuz oldu. Bu gelişmelerin nihai 
sonuçlarının Noel ve yeni yıl sonrası 
netleşmesi beklenebilir.

Brexit cephesinde her ne kadar par-
lamentodaki 11 Aralık Brexit oylama-
sı ertelenmiş olsa da Birleşik Krallık 
Başbakanı Theresa May güven oyla-
masını kazanarak partisinin başında 
kalmayı başardı ve Brexit müzakere-
leri yeni bir döneme daha girmiş oldu. 
Brexit’in hala parlamentoda onaylan-
ması gerekiyor ve bunun haricindeki 
tek alternatif ise anlaşmasız Brexit 
olarak görülüyor.

Diğer yandan sızdırılan bir belge ile 
anlaşmasız Brexit’in Birleşik Krallık’a 
15 yılda 252 milyar sterline mal ola-
cağı bilgisi basına yansıdı.

Kasım ayında Rusya ve Ukrayna ara-
sında geçici ama tehlikeli bir gergin-
lik yaşandı. Rusya bir gemiyle Kerch 
Boğazı’nı bloke ettikten sonra Ukray-
na’nın bir ganbotunun Rusya tarafın-
dan vurulması ve her iki tarafın askeri 
unsurlarını hareket geçirmesiyle du-
rumun ciddiyeti hızla arttı. Ukrayna'da 
28 Kasım Çarşamba günü itibariyle 
sıkı yönetim ilan edilince hem ticaret 
erbabı hem de kiracılar ticari faaliyet-
lerin kesintiye uğramasından endi-
şelendi. Buna rağmen ülkedeki çelik 
tesisleri ve limanların sevkiyatlara 
devam etti. Yeni yıla kadar başka ger-
ginlik yaşanmadı.

Avrupa Merkez Bankası, 2018 ve 
2019 için bölge ekonomisiyle ilgili 

öngörülerini düşürdü. Banka, 2018 
için büyüme tahminini yüzde 1,9’a, 
2019 için ise yüzde 1,7’ye indirdi. Enf-
lasyon beklentileri de ilgili yıllar için 
yüzde 1,8 ve yüzde 1,6’ya revize edildi.

Avro bölgesi işsizlik oranı yüzde 8,1 
ile 2008’den bu yana en düşük sevi-
yeleri görmüş durumda. Bölgedeki en 
düşük işsizlik sırasıyla yüzde 2,2 ve 
3,3 ile Çekya ve Almanya’da görülür-
ken, en yüksek işsizlik sırasıyla yüzde 
14,8 ve 18,9 ile İspanya ve Yunanis-
tan’da kaydedildi.

Goldman Sachs, Birleşik Devletler'in 
büyüme hızının düşebileceğini ifade 
etti. Banka tarafından sirküle edilen 
bir bilgi notuna göre, ülke, üçüncü 
çeyrekteki yüzde 3,5'lik büyümeye 
rağmen, 2019'da yüzde 1,75 büyüme 
hızı görebilir. Banka 2018'de ortalama 
büyümeyi yüzde 2,9, 2019'da ise yüz-
de 2,5 olarak öngörüyor.

İki yıllık bir resesyonun ardından 
2017 ‘de yüzde 1,5 büyümeyi ba-
şaran Rusya ekonomisi 2018’de de 
yüzde 1,8 büyüyebilir. Rusya Fede-
ral İstatistik Kurumu (Rosstat) tara-
fından açıklanan verilere göre, ülke 
ekonomisi ekimde geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 2,5 büyüdü. 
2018’in ilk 3 çeyreğinde büyüme 
yüzde 1,5 gelirken üçüncü çeyrek 
büyümesi 1,8’i bulmuş durumda.

Bu arada kredi derecelendirme kuru-
luşu Fitch, Türkiye için öngörülerini 
revize ederek ülkenin 2019’da po-
tansiyelinin altında büyüyebileceğine 
vurgu yaptı. Fitch’in son öngörüsü-
ne göre Türkiye 2018’de yüzde 3,5 
2019’da ise yüzde 0,6 büyüyebilir. 
Fitch’in bir önceki öngörüleri ise sı-
rasıyla yüzde 3,8 ve yüzde 1,2 idi.

 Rus Tarım Bakanlığı da buğday ha-
sadına yönelik tahminini 68-69 mil-
yon ton aralığından 69,3 milyon tona 
çekti. Bu arada 2018-2019 tahıl ha-
sadı beklentisi ise 1 milyon ton arta-
rak 110 milyon tona geldi. Öte yandan 
Rusya’nın toplam tahıl ihracatının 
halen 38-39 milyon ton civarında ger-
çekleşmesi bekleniyor. Buğday ihra-
catının ise 33-34 milyon ton civarında 
olması beklenebilir.

 2018-2019 hasat yılının başlangı-
cı olan 1 Temmuz 2018’den başla-
yarak, kasım ayının sonu itibariyle 
Rusya 24,3 milyon ton tahıl ihracatı 
gerçekleştirmiş bulunuyor. Bu durum 
bu sene gözle görülür biçimde düşen 
hasada rağmen geçen senenin aynı 
döneminde elde edilen 22 milyon tona 
göre yüzde 10 daha yüksek.

  SovEcon’a göre ise rekor tohum 
ekim alanına işaret eden ilk istatis-
tiklere göre, her şey yolunda giderse 
Rusya 2019-2020 sezonunda 131 
milyon ton tahıl hasadı gerçekleşti-
rebilir.

Çin’de sanayi üretimi ve perakende sa-
tışlar Kasım ayında beklentiden daha 
yavaş büyüdü ve sırasıyla yüzde 5,4 
ile yüzde 8,1 yıllık artış kaydetti. Eko-
nomistler sanayi üretiminin yüzde 5,9, 
perakende satışların ise yüzde 8,8 art-
masını bekliyordu. Uzmanlar rakam-
ları yavaşlama sinyali olarak algılıyor 
ve “Ticaret Savaşlarının” bu durumun 
tek sebebi olmadığını, Çin’in iç dina-
mikleri sebebiyle yavaşladığını ifade 
ediyor. 2019 başlarında ekonomik 
yavaşlamaya karşı devreye girecek 
önlemlere ek olarak Çin Merkez Ban-
kası’nın da gevşemeye gitme ihtima-
linin kaçınılmaz olduğunu düşünüyor.

EKONOMİ VE EMTİA 
HABERLERİ 

ISTFIX
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2) Çelik & Hurda 

  Türk ham çelik üretimi yılın ilk 10 
ayında son derece kısıtlı bir artışla 
yüzde 0,8 yükseldi ve 31,3 milyon ton 
oldu. Toplamda çelik ihracatı ise daha 
kuvvetli arttı ve ilk 10 ayda, geçtiği-
miz senenin aynı dönemine göre 16,4 
milyon tondan 17,4 milyon tona çıktı.

 Türkiye ve Karadeniz menşeli çelik 
mamul ürünlerine talep şu günler-
de düşüş gösteriyor. Türk üreticiler 
Avrupa’dan ve Birleşik Devletler’den 
alımları hem zayıflayan iç talep hem 
de ihracat talebiyle düşüyor. Tür-
kiye’deki piyasa Ukrayna ve Rusya 
ihracatını da olumsuz etkiliyor. Ra-
porlar aynı durumun Mısır’ın talebi 
için de geçerli olduğunu gösteriyor.

 Ukrayna çelik üreticileri birliği Ukr-
metallurgprom’a göre yılın ilk 11 aylık 
döneminde Ukrayna çelik üreticile-
ri 18,8 milyon ton dökme demir, 19,2 

ISTFIX

ISTFIX

4) Petrol

 Ukrayna’nın mısır ihracatı, ülkenin 
tahılda günü kurtarmasını sağlıyor. 
Buğday ve arpada geçen seneye göre 
gözle görülür bir düşüş olsa da mısır 
ihracatı, toplam tahıl ihracatının bu yıl 
artıya geçilmesini sağlıyor. APK-In-
form’a göre 2018/2019 hasat yılının 
başı olan 1 Temmuz 2018’den aralık 
ortasına kadar olan dönemde ülke-
nin toplam tahıl ihracatı yüzde 8,6’lık 
artışla 20,6 milyon tona yükseldi.

 Ukrayna’nın buğday ihracatı, 
2018/2019 hasat yılının başı olan 
1 Temmuz 2018’den bu yana yüz-
de 9,3 düşerek 9,7 milyon tona ge-
riledi. Aynı dönemde arpa ihracatı 
yüzde 16,7 düşerek 3 milyon tona 
geriledi. Mısır ise yüzde 80’lik artış-
la 7,3 milyon tona çıktı. Bu durum 
muhtemelen Ticaret Savaşları’nın 
bir neticesi ve Çin ile ABD arasın-
daki gerginlikten kaynaklanmakta.

  Fransa’nın yumuşak buğday ihra-
cat öngörüleri yine değişti. France-
AgriMer Avrupa Birliği ülkelerine ih-
racat miktarı beklentisini 7,9 milyon 

tondan 7,8 milyon tona çekti. Ülkenin 
Avrupa Birliği dışına ihracat potan-
siyeli ise 8,75 milyon tonda bırakıldı.

milyon ton çelik ürünü ve 16,85 mil-
yon ton rulo mamul üretmiş durum-
da. Bu miktarlar dökme demir için 
geçen senenin aynı dönemine kıyas-
la yüzde 3’lük artışa, çelik ürünleri 
için yüzde 1’lik düşüşe, rulo mamul-
ler için ise yüzde 1’lik artışa tekabül 
ediyor. Birliğin öngörülerine göre, 
Ukraynalı üreticiler aralık ayında 1,8 
milyon ton ek dökme demir, 1.8 mil-
yon ton çelik ürün ve 1.6 milyon ton 
rulo mamul üreterek yılı kapatabilir.

İhracat bakımında ise Ukrayna’nın çe-
lik ihracatı geçen seneye kıyasla hafif 
yukarı yönlü seyrine devam etti. Kay-
nakların aktardığına göre Ukrayna çe-
lik üreticileri 2018'in ilk 10 ayında 15,4 
milyon ton çelik ihracatı gerçekleş-
tirdi. Dolayısıyla geçen senenin aynı 
dönemine kıyasla ihracatlar, yüzde 
1,5’lik bir artış kaydetmiş bulunuyor.

  Petrol fiyatları sonbahar kış döne-
minde sert düşüş kaydetti. Batı Tek-
sas tipi ham petrol 70 dolar/varilden 
45 dolar/varile, Brent ise 80 dolar/va-
ril civarından 50’li seviyelere geriledi.

NAVLUNLAR
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Günlük getiriler geçen senenin aynı 
dönemine göre küçük tonajda 300 
dolar/gün, büyük tonajda ise 1200 
hatta 1.700 dolar/gün aşağıda sey-
retmekte. 

Bu düşüşlerin:

  Geçen senenin aynı dönemine göre 
aynı seyreden yakıtlara rağmen ve 

  Bir şekilde geçen seneki seviyelerde 
seyreden toplam tahıl ihracatlarına 

rağmen gerçekleşiyor olması önü-
müzdeki dönemde navlunların baskı 
altına gireceği anlamına gelebilir. Ka-
sım ayından itibaren yıl sonuna kadar 
genel olarak tüm beklentilerde bir bo-
zulma görülmesi de bu paralelde nav-
lunlara yansımış olabilir.
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GEMİ ALIM SATIMI

YAKIT

Bu ayki satışlarda:

   “Kryssholm” (4.300 dwt, 2011 Türk 
inşası, RINA klaslı, vinçsiz) Norveçli 
alıcılara 5,5 milyon dolara teslim edil-
di.

 Lao Chuan Zhang 17 (2.300 dwt, 
2007 Çin inşası, Intermarine klas) 
2,74 milyon dolara satıldı.

 Duyulduğu kadarıyla toplam 11,2 
milyon avro bedelle aşağıdaki altı 

Gemi yakıt fiyatları geçen senenin 
aynı dönemine göre ortalama yüzde 
33 yukarıda seyrine devam ediyor.

gemi, blok olarak Norveçli Wilson 
Gemi İşletmeciliği’ne satıldı:

“Kine” (3,000 dwt, 1996 Slovenya inşa, 
GL klas)

“Anne” (2,800 dwt, 1995 Hollanda 
inşa, BV klas)

“Kristin D” (2,780 dwt, 1997 Hollanda 
inşa, BV klas)

“Berit” (2,500 dwt, 1996 Slovenya 
inşa, GL klas)

“Tove” (2,500 dwt, 1996 Slovenya 
inşa, GL klas)

“Nina” (2,500 dwt, 1997 Slovenya 
inşa, GL klas)

 Hollandalı kardeşler “Longfjell” ve 
Longfjord” (5.700 dwt, 2005 Hollanda 
inşası, BV klaslı, vinçiz) beheri 5 mil-
yon dolara satıldı.
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’Türkiye’nin Beş Asırlık Lojistik Tıkanma Noktaları’ adlı 
çalışmada, Türkiye için tarih boyunca değişmeyen deniz 
ve karayolu tıkanma noktaları tespit edilerek, söz konusu 
tıkanmalar iki farklı tarihsel dönem içerisinde karşılaştır-
malı olarak inceleniyor. Tıkanmaların tarihsel arka planı 
ile mevcut durumunun ortaya konulduğu çalışmada, söz 
konusu tıkanmaların Türk ihracatına etkileri de tartışılı-
yor.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın Preveze'de Akdeniz hâki-
miyetini kesinleştirdiği yıl, Mısır Beylerbeyi Hadım Sü-
leyman Paşa donanmasıyla Süveyş'ten çıkıp Yemen'i 
fethederek Hindistan'a gidiyor ve Kanuni, bizzat çıktığı 
Boğdan seferinde Bender'i fethediyordu. 1538 tarihli 
Bender kitabesine göre artık o, "bahr-ı frenk ve mağrib 
ve Hind" denizlerinde "gemiler yürüten" bir sultandı. Doğu 
ve Uzakdoğu'nun ünlü baharat ticaret yolu Osmanlıların 
müdahalesi sayesinde Portekiz'in bütün çabalarına rağ-
men eski güzergâhını korumaya devam etti. Osmanlı 
donanması çoğu kez İspanya, Venedik, Fransa, Papalık, 
Ceneviz, Napoli ve Malta gibi denizlerde söz sahibi dev-
letlerin oluşturduğu müttefik Haçlı donanmaları ile tek 
başına mücadele etti. Bu kitap, Osmanlı deniz politikaları, 
deniz teknolojisi ve ticaretini ele alan makalelerden olu-
şuyor. Makalelerin dayandığı Osmanlı belgelerinin çoklu-
ğu Osmanlı devletinin denizlere gösterdiği ilginin de bir 
işareti. 16. yüzyıl sonrasına ait yüzlerce tersane muhase-
be defteri, gemi inşası ile ilgili malzemelerin kaydedildiği 
belgeler, gemilerin donanımı, mürettebatı ve onların yiye-
cek-giyecek ihtiyaçlarının sağlanması hakkındaki sayısız 
evrak araştırmacılarını bekliyor. Sadece denizciliğin siya-
si tarihini değil, deniz teşkilatını ve deniz ticaret tarihini 
de aydınlatacak özellikte olan bu engin belge hazinesini 
doğru okumak ve anlamlandırmak bizi sağlıklı sonuçlara 
ulaştıracak.
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