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fotoğrafların hakları, logosu ve isim hakkı 

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

yazılardan Koster Dergisi sorumluluk 
üstlenmez. Kaynak belirtmek koşulu ile alıntı 

yapılabilir.
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BAŞYAZI

Denizcilik dediğimiz 
satranç oyununda 
kostersiz bir tahta 
olmuyor

Türk denizciliği için daha fazla yenilikçi, değişimci olmaya 
ve sıra dışı parlak fikirler üretmeye ihtiyacımız var.

Denizcilik “satrancında” küçük ama stratejik “taşlar” olan 
koster armatörleri ve işletmecileri, verdikleri kayıplara rağmen 
bitmeyen bu satrançta hep tahtanın üzerinde olmuşlardır ve ol-
maya da devam edeceklerdir.

Antik çağlardan beri milletlerarası ticaret küçük gemilerle 
yapılagelmiş, Karadeniz, Akdeniz, kıta Avrupası ve Ortadoğu’da 
denizcilik kültürü küçük gemilerle oluşmuştur. Küçük gemile-
rin antik çağlarda izlediği rotalar bugün kosterlerin izlediği ro-
taların aynıdır. 

Bu yüzdendir ki, Türk denizciliği dünyayla beraber modern 
tarihin en zorlu döneminden geçmekteyken koster armatörü 
son 100 yılın değil son 1000 yılın deniz hikayelerini yazmış ol-
manın verdiği olgunlukla halen direnebilmektedir ve direnebi-
lecek kültüre de sahiptir. Demek ki denizcilik dediğimiz satranç 
oyununda kostersiz bir tahta olmuyor.

Bunun yanında denilebilir ki Türk ticari deniz filosu ise 
gelişimini büyük oranda koster armatörlüğüne borçludur. 
İstanbul’un fethinden dahi önce Karadeniz ve Ege kıyıla-
rı dahilinde çektirme ve yelkenlilerle yapılan deniz ticareti, 
Osmanlı’nın bir imparatorluk olmasıyla lonca organizasyo-
nu mantığıyla gelişmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne geçişte ise 
denizde yük ve eşya taşımacılığı devlet eliyle desteklenmiştir. 
1960’lardan 80’lere uzanan dönemde Haliç tersanelerinin geliş-
mesiyle Türk kosterleri Türkiye’de inşa edilmiş, 90’larda ise kos-
ter armatörlerinin başarılı olanları tonaj büyütmüştür. 

Türk denizciliğinin temellerini atanlar, ister müteşebbisi ol-
sun, ister gemideki emekçisi olsun, isterse de tersanedeki ustası 
olsun, koster üzerine atmıştır. 

Koster işletmeciliği aynı denizcilik gibi “navlun” üzerinden 
dönen çok büyük bir ekosistemin en tepe noktasındadır. Nav-
lun, armatör üzerinden gemi işletme maliyetlerine bağlı bir te-
darik-tüketim zincirine ve bunun oluşturduğu bir “ekosisteme” 
aktarılır. Bu sistem de denizcilik ekonomisini teşkil eder.

Navlun üzerinden hayat bulan ekosistemde, navlunlar sa-
yesinde maaş alan gemi personeli (kara veya deniz personeli 

dahil); gemiler sayesinde gelir sağlayan acenteler; gemi bağlan-
tıları üzerinden komisyon alan brokerler; gemileri sigortalayan-
lar; gemilere yakıt ikmal edenler; gemiye yağ, kumanya, yedek 
parça, malzeme verenler; tabii ki tersaneler ve bu listeye ekle-
nebilecek, 15 ana kalem altında toplanmış 100 alt kalemi veya 
hizmeti sağlayan binlerce işletme ve dolayısıyla on binlerce aile 
bulunmaktadır. Bu ekosistem armatörün kazandığı “navlun” sa-
yesinde dönmektedir. 

NAVLUN’UN VARLIĞI SADECE ARMATÖRÜ AYAKTA 
TUTMADIĞI GİBİ YOKLUĞU DA SADECE ARMATÖRÜN 
SORUNU DEĞİLDİR.

 Denizciliği kaybetmek bu tedarik zincirini kaybetmek de-
mektir. Denizciliğimizi ve bölgede tüm olumsuzluklara rağmen 
ayakta kalmakta direnen koster filomuzun geleceğini, dolayısıy-
la bu tedarik zincirini kurtarmak adına ve kısa vadede koster 
armatörümüzün bu travmayı atlatabilmesi için devletimizin bir 
dizi akıllı teşvik vermesi hayatiyet arz etmektedir.

Devlet bankalarımızın can suyu olabilecek uzun vadeli ve 
düşük faizli işletme kredileri tahsis etmek üzere bir fon oluştur-
maları koster armatörümüzün hayatta kalmasını sağlayacaktır.

Uzun süredir devam eden ve koster armatörleri olarak ço-
ğumuzun takatini sonuna kadar tüketen bu kötü piyasada ka-
çınılmaz olarak alacaklılarıyla sorunlar yaşayan armatörlük şir-
ketlerinin kendi haline bırakılması milli servetimiz olan koster 
filomuzun hızla tasfiye edilmesine çanak tutacaktır.

Bu sıkıntıları yaşayan armatörlerin bir araya getirilerek ku-
rulan böyle bir fondan istifade ettirilmesi, koster armatörlerinin 
büyük çoğunluğunun yok olmaktan kurtulmasını sağlayacaktır.

Büyük bir bölgesel/küresel güç olma gayesi ancak oluşturula-
cak milli denizcilik politikalarının hayata geçirilmesiyle müm-
kündür.

Denizcilikte istediğimiz seviyelere ulaşmak temennisiyle, 
tüm denizcilik camiasının ve halkımızın “1 Temmuz Denizci-
lik ve Kabotaj Bayramı”nı kutluyor, saygılarımı ve sevgilerimi 
sunuyorum.

KOSDER Başkanı Salih Zeki Çakır
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Betumar Denizcilik, geleneksel 
hale getirdiği ramazan iftarında, 

denizcilik sektöründe faaliyet 
gösteren birçok firma ve 

çalışanını, dernek ve meslek 
odası mensuplarını, armatör ve 

işverenlerini 14 Haziran Salı günü 
Üsküdar’daki boğaz manzaralı 
Filizler Köftecisi’nde bir araya 

getirdi. İftarın ardından sektörün 
mevcut durumu ve geleceği 

hakkında konuşmalar yapıldı ve 
organizasyon gece geç saate 

kadar devam etti. 2006 yılında 
Tuzla’da kurulan Betumar şirketi, 

Belçika vatandaşı Serge Van 
der Haegen ait olup; özellikle 
denizcilik sektöründe faaliyet 

göstermektedir. Ana müşterileri 
arasında, tersaneler balıkçılar 

ve endüstriyel tesisler yer alan 
firma, Özata Tersanesinin İzmir 

Büyükşehir Belediyesinin kent 
ulaşımı için inşa ettiği yolcu 

gemilerine vermiş olduğu Fransız 
Baudouin ana makineler ve 

jeneratörler ile adını sektörde 
ilk defa duyurmuş oldu. Yine 

aynı şekilde Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğünün, geçtiğimiz yıllarda 

inşa ettirmiş olduğu “Garp” ve 
“Şark” römorkörlerine verdiği 

ana makinelerle de adından söz 
ettirmiştir. İstanbul tersanesinde 

yapımı süren, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı için yapılan askeri 

gemilere de Belçikalı gemi 
ana makinesi üreticisi ABC 

firmasından sağlamıştır. Ayrıca 
şanzıman, pervane üreticileri ve 

valf, boru bağlantıları üreten 
yurtdışı menşeili birçok firmanın 
Türkiye temsilciliğini yürütmekte 
ve bu bağlamda hemen hemen 
her tersane ve armatöre hizmet 

vermektedir.

Betumar sektörü 
iftarda buluşturdu

Kısa Kısa

Gemi Brokerleri Derneği’nin, 
geleneksel hale getirdiği ve iki 
yılda bir düzenlediği Uluslararası 
Brokerler Yemeği'nin 3.'sü 
gerçekleşti. Etkinliğe denizcilik 
sektörü yoğun ilgi gösterdi. Gemi 
Brokerleri Derneği’nin geleneksel 
hale getirdiği ve bu yıl 3. kez 
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi 
Maçka Terası’nda 1.500 yerli ve 
yabancı katılımcı ile düzenlenen 
yemekte denizcilik sektörünün 
yerel ve uluslararası isimleri bir 
araya geldi. Yemeğe Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Suat Hayri 
Aka, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı Deniz 

Ticareti Genel Müdürü Cemalettin 
Şevli, İMEAK DTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Metin Kalkavan, TOBB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Halim Mete, İMEAK DTO Yönetim 
Kurulu Üyesi Kaptan Alev Tunç 
ve KOSDER Başkanı Salih Zeki 
Çakır'ın yanı sıra sektörün 
önde gelen birçok ismi katıldı. 
İMEAK Deniz Ticaret Odası, 
Armador ve Yıldırım Holding 
ana sponsorluğunda gerçekleşen 
gecede 1500 misafir ağırlandı. 
Gemi Brokerleri Derneği, 
düzenlediği Uluslararası Brokerler 
Yemeği’nden elde edilecek gelir 
ile bir sosyal sorumluluk projesi 
yapmayı hedefleniyor.    

Gemi Brokerleri Derneği denizcileri buluşturdu



Uluslararası Denizcilik Örgütü 
(IMO) tarafından onaylanan, 

Denizde Can Güvenliği 
Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) 
hükümleri gereğince 1 Temmuz 
2016 tarihinde yürürlüğe giren 
uygulama ile ihracatçılara dolu 
konteynerlerin brüt ağırlığının 

tespit edilerek doğrulanması ve 
doğrulanmış brüt ağırlıklarının 

bildirilmesi zorunluluğu getiriliyor. 
Konteyner taşımacılığında aşırı 
yüklemeler nedeniyle meydana 
gelen kazaların önüne geçmek, 

daha emniyetli ve güvenli bir 
denizyolu taşımacılığı sağlamak 
amacıyla IMO tarafından 2014 

yılında, dolu konteynerlerin 
tartılarak beyan edilmesine 

(VGM-Verified Gross Mass of a 
Container) karar verildi. SOLAS 
kapsamına alınan uygulamanın 

yürürlük tarihi ise sektörün 
hazırlıklarını tamamlayabilmesi 

için 1 Temmuz 2016 olarak 
belirlendi. Yeni uygulamada artık 
geri sayım başladı. Tüm dünyada 

aynı anda devreye girecek yeni 
düzenleme, uluslararası deniz 

trafiğinde SOLAS sistemiyle 
limanlarda yükleme yapılan tüm 

konteynerlere uygulanacak. 
Türkiye’de de SOLAS kapsamında 

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı tarafından 

‘Deniz Yoluyla Taşınacak Dolu 

Konteynerlerin Brüt Ağırlığının 
Tespiti, Doğrulanması ve Bildirimi 
Hakkında Yönerge’ hazırlanıyor. 

Henüz yürürlüğe girmeyen 
Yönerge Taslağı ile deniz 

yoluyla taşınmak üzere Türkiye 
limanlarında gemilere yüklenecek 

olan dolu konteynerlerin brüt 
ağırlıklarının tespit edilerek 

doğrulanması, doğrulanmış brüt 
ağırlıklarının bildirimi ve tarafların 

sorumluluklarına ilişkin usul ve 
esaslar belirlendi..

Konteyner için 
milat 1 Temmuz 

Kısa Kısa
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Kısa Kısa

İnebolu Limanı'nda bulunan 
tersanede yüzer onarım 
havuzunun boyu uzatılarak 
kapasitesi arttırıldı. İnebolu 
Tersanesi Yönetim Kurulu 
Başkanı İhsan Karavelioğlu, 
yaptığı açıklamada, 
Karadeniz'de tüm kanal 
gemilerine hizmet verecek 
kapasiteye ulaştığını belirtti. 
Havuzun boyunu 18 metre 
eklemeyle 118 metreye, 
orijinal boyuta çıkardıklarını 
belirten Karavelioğlu, "Bunu 
yapmakla kanal gemisi 
bazında yüzde 50 olan 
Karadeniz filosu kapasitesini, 
yüzde 100'e çıkardık” 

dedi. Havuzdaki kapasite 
artırımının ardından Panama 
bandıralı 132 metrelik iki 
geminin onarım için İnebolu 
Limanı'na geldiğini dile 
getiren Karavelioğlu, "Bu 
gemiler kendi sefer bölgeleri 
Karadeniz olmasına rağmen, 
daha önce Tuzla'daki 
tersanelere gitmek zorunda 
kalıyordu. Diğer bir deyişle, 
Karadeniz içinde ve Karadeniz 
bağlantılı ticaret yapan 
yerli ve yabancı firmalar 
için ciddi anlamda tasarruf 
sağlamaktayız.” diye konuştu.
Karavelioğlu, “Kaliteli hizmet 
bilinirliğimiz için elimizden 

gelenin en iyisini yapıyoruz. 
145 metre uzunluğuna kadar 
gemilere her türlü onarım 
ve hizmeti sağlayabiliyoruz. 
Kapsamlı bir şekilde 
yaptığımız atölye yatırımları 
sayesinde tüm tamirlerin 
yanında artık 9,5 metreye 
kadar şaftları tersanede tamir 
edebiliyoruz.” “Ukrayna, 
Rusya ve Türkiye‘nin artık 
rekabet ülkeleri olmadığına, 
birbirini tamamlayıcı ülkeler 
olduğuna inanıyoruz. Biz de, 
Türkiye’den İnebolu Tersanesi 
olarak, armatörlere birinci sınıf 
hizmet vermekteyiz” dedi.

İnebolu 
Tersanesi’nde 
Kapasite Artırımı

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri 
Fakültesi Mezunları Derneği 4. 
Geleneksel Mezunlar Günü’nde 
bir araya geldiler. İstanbul Teknik 
Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz 
Bilimleri Fakültesi Mezunları 
Derneği tarafından organize 
edilen “Geleneksel Mezunlar 
Günü” etkinliği bu sene 15 Mayıs 
tarihinde gerçekleşti. İTÜ Gemi 

İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi 
ve İTÜ Makine Fakültesi Gemi 
Mühendisliği bölümü mezunları 
eski üniversite arkadaşlıklarını 
yâd etmek ve stresten uzak, 
güzel bir gün geçirmek amacıyla 
fakülte koridorlarında tekrar bir 
araya geldi. Etkinlik, İTÜ Gemi 
İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi 
Mezunları Derneği Başkanı 
Özgür Üstüner’in ve İTÜ Gemi 

İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Ahmet Ergin’in açılış 
konuşmaları ile başladı, fakültenin 
emekli akademisyenlerinden 
Prof. Dr. Yük. Müh. Aydın Şalcı 
tarafından verilen “Nostalji 
Dersi” ile devam etti. Ardından 
sıra her sene üç kişiye takdim 
edilen Onur Ödülleri’ne geldi. Bu 
seneki ödüllerin sahibi Prof. Dr. 
Ferhat Küçük, Yük. Müh. Behçet 
Tuğlan ve Kpt. Altay Altuğ oldu. 
Konferans salonunda gerçekleşen 
törenin ardından fakültenin orta 
bahçesinde aile fotoğrafı çekildi. 
The2Strings grubunun müzik 
dinletisi eşliğinde verilen öğle 
yemeği ile mezunlar birlikte vakit 
geçirerek sohbet etme fırsatı 
buldular. Fakültede bu sene 
birincisi düzenlenen “Yüzen Ev” 
yarışmasının sonuçları da bu 
etkinlikte açıklandı ve ödülleri 
sahiplerine teslim edildi.

İTÜ Mezunları 4. kez buluştu



Anaklia Limanı’na 
ilk gemi 2020’de 
yanaşacak
Ekolojik değerleri korumada maksimum 
düzeyde iddialı olan Anaklia Derin Deniz 
Limanı inşaatının 2017 sonlarında başlayıp 
2019’da tamamlanacağı ve ilk geminin 2020 
yılında limana yanaşacağı bildirildi. Anaklia 
Kalkınma Konsorsiyumunu oluşturan ABD 
şirketi Conti Group ile Gürcü TBC Holding 
yöneticileri ve Samegrelo-Zemo Svaneti Valisi 

yaptıkları açıklamada bölgeye 3400 rezidans 
inşa edileceğini, limanda 6400 kişilik istihdam 
sağlanacağını, başlangıç kapasitesi olarak limana 
900.000 TEU'luk konteyner ve 100 milyon 
ton yük taşınacağını, bölgede aynı zamanda 
serbest bölge kurulacağını, Anaklia Derin Deniz 
Limanının sadece Gürcistan için değil bölge için 
de çok önemli bir yatırım olacağını bildirdiler.  

CertAsig; Denizcilik Sektöründeki Güvenilir Sigorta Firmanız

CertAsig, istikrarlı bir şekilde sunduğu rekabetçi sigorta çözüm-
leri ile denizcilik alanındaki risklerinizi teminat altına almaktadır. 
Ana ürünlerimiz içerisinde, Tekne & Makine Sigortası, Koruma & 
Tazmin Sigortası, Yük Sigortası bulunmaktadır.

Güçlü Yanlarımız:
• Teklif, Hasar Tespit & Tazmini gibi isteklere hızlı ve çözüm  
 odaklı hizmet.
• Bağlı olduğumuz güvenilir reasürans şirketleri ve firma   
 ortaklarından aldığımız yüksek finansal gücümüz.
• Londra pazarı  ile aynı özelliklerde ve şartlarda hizmet veriyor  
 olmamız.
• CertAsig Türkiye’de, P&I sigortası hizmeti için Ulaştırma
  Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tanınmış ilk 
 Romanya şirketidir.
 
Lütfen bizimle tercih ettiğiniz broker aracılığı ile irtibata geçiniz.

www.certasig.ro

Bükreş - Şirket Merkezi
Adress: 61B Nicolae Caramfil 
Street, 1st district, Bucharest, 

Romania 014142
Telefon: +40 311 91 04

Köstence Ofisi (Constanta)
Adress: 251-253 Mamaia 
Blv. 2nd flor Constanta, 

Romania, 900546
Telefon: +40 241 64 52 66

İstanbul Ofisi
Adress:  Bebek Mah. Kucuk Bebek 

Cad. Emek Apt. No.30 D.2
Bebek 34342, Istanbul TURKEY
Telefon: +90 212 257 10 72
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Çin mallarının dünya 
ticaretindeki pazar payı 
%13,8'e çıktı. 50 yıldır hiçbir 
ülke bu orana ulaşamamıştı. 
Birleşmiş Milletler Ticaret 
ve Kalkınma Konferansı'nın 
(UNCTAD) açıkladığı yeni 
istatistiğe göre Çin ihracat 
mallarının %12,3 olan küresel 
pazar payı, 2015 yılında 
%13,8'e çıktı. Bundan daha 
yüksek bir orana en son 
ABD, 1968 yılında ulaşmıştı. 
Ekonomi uzmanları Çin'in bu 
başarıyı yakalayabileceğine 
ihtimal vermiyordu. Buna 

gerekçe olarak ülkede dolar 
bazında işçilik maliyetinin son 
on yılda beşte bir oranında 
yükselmesi gösteriliyordu. 
Çin'in o nedenle pazar payını, 
işçilik maliyetinin daha düşük 
olduğu Vietnam karşısında 
yitireceği tahmin ediliyordu. 
İhracat şampiyonu Çin bir 
yandan uluslararası ortama 
olan bağımlılığını iç talebi 
artırarak azaltma hedefi 
güdüyor. Bir yandan da 
ihracatçı firmalara desteğini 
artıran hükümet, bu hafta 
içinde bir düzenleme yaptı. 

Düzenleme bankaların kredi 
verme konusunda teşvik 
edilmesini ve başta makine 
üreticileri olmak üzere belli 
firmalara vergi indirimi 
öngörüyor.

Türk Armatörler Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Bedri İnce: 
“Öncelikle Türk bayraklı 
gemide çalışan personelin 
SGK primlerinin diğer 
ülke uygulamalarında 
olduğu gibi yüzde 10’lara 
indirilmesi gerekli. Ayrıca 
Türk armatörünün yabancı 
bayraklı gemisinde 
istihdam sağladığı Türk 
personeli için yüzde 14,5 
SGK kesintisi yapılmadığı 
için ceza kesilmesi 
uygulamasının kaldırılması 
şart. Marmara Denizi’ndeki 
uğraksız geçişin bozulması 
durumunda ve transit 
geçişte alınan fener ve 
tahlisiye ücretlerinin 
düşürülmesi ve yeniden 

düzenlenmesi ile 
Marmara’da yani kendi 
sularımızda düzenlemeler 
gereği sadece 48 saat 
kalabildiğimiz süre 
kısıtlamasının kaldırılması 
bir başka çözüm.” Son 
dönemlerde ortaya çıkan 
ülkelerarası siyasi krizler 
deniz taşımacılığını 
önemli derecede 
etkilemiş ve arz-talep 
dengesinin neticesinde 
deniz taşımacılığını 2008 
yılından itibaren büyük bir 
krize doğru sürüklemiştir. 
Sektördeki bu kriz hala 
artarak devam ediyor. 
Armatörlerin şu an birinci 
öncelikli sorunu gemi alım 
kredilerinin ödenmesi ve 
finansman konusudur. 

Devletimizin koordinesinde 
sorunun çözüm 
yöntemlerine ve kısa 
sürede çözüme ulaşmaya 
çalışmak çok büyük önem 
arz ediyor. Burada çözüm 
yönündeki beklentimiz 
armatörlerin bankalara 
yaptığı ödemenin 
kurulacak bir sistem ile 
1 – 2 yıl süresince devlet 
tarafından orta uzun 
vadeli ve düşük faizli 
kredi imkanı sunan uygun 
fonlardan sağlanması veya 
kriz dönemini atlatacak 
şekilde kredi anapara ve 
faiz ödemlerini en az iki 
sene öteleyebilecek şekilde 
devlet tarafından bir 
teminatın verilmesidir.

Dünya ticaretine Çin 
hükmediyor

Türk gemilerinde 
SSK yüzde 10 
olmalı



Yıllardır dünya denizlerinde emniyetin simgesi UZMAR’ın gücü; 
köklerinden ve tarihi boyunca geleneksel denizcilik değerlerine sadık 

kalmasından gelir. UZMAR’ın liman hizmetleri ve tedarik zincirinde 
en güçlü halka olması ise sadece bugün değil, yarın da denizlerin 

güvencesi olmak için durmaksızın çalışmasının bir sonucudur.

Köklerimiz Geleneğimizde, 
Gözlerimiz Gelecekte!

Merkez: Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Erden İşhanı Kat: 7 Pasaport 35210 Konak - İZMİR
T  +90 232 445 7600  F  +90 232 445 7900
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Rusya Tarım Ürünleri Denetim 
Dairesi “Rosselhoznadzor”, 
16 Mayıs Pazartesi günü 
Türkiye’den tüm tarım ürünleri 
ithalatını yasaklama kararından 
vazgeçtiğini açıkladı. Rus tarım 
kurumu sadece zararlı haşere 
içerdiği için bal kabağı ve 
kabağın 19 Mayıs tarihinden 
itibaren geçici olarak yasak 
ürün listesine ekleneceğini 
bildirdi. Açıklamayı yapan 
“Rosselhoznadzor”  Başkan 
Yardımcılarından Yuliya 
Şvabauskene, “Bugün 
yaptığımız değerlendirme 

toplantısında Türkiye’den 
tüm tarım ürünlerine yasak 
uygulamasına herhalde 
geçilmeyecek. Türk tarafından 
hataları düzeltme yönünde 
olumlu sinyaller alındığı için 
radikal adımdan şimdilik 
vazgeçtik. Daha önce ilan 
ettiğimiz üzere bugün sadece 
marul ve kıvırcık yasağı 
uygulanmaya başlandı. 19 
Mayıstan itibaren ise bal kabağı 
ve kabak da yasak listesine 
geçici olarak eklenecek. 
Türk ürünlerine ek yasaklar 
tamamen ürünlerin kalitesi 

ve karantina şartlarına 
bağlı. Yasaklanan ürünlerde 
sistematik biçimde Kaliforniya 
Tripsi olarak bilinen haşereye 
rastlandığı için geçici yasak 
getirmek zorunda kalıyoruz. 
Türk tarafının davranışlarına 
göre yasak konduğu gibi 
kaldırılabilir” dedi. Böylece 1 
Ocak yaptırım kararları listesine 
göre yasaklanan ve daha 
sonra eklenen tarım ürünleri 
toplandığında Rusya’nın şu 
anda sadece Türkiye’den 
limonu yasaklamadığı ortaya 
çıkıyor.

Azerbaycan Ulaştırma Bakanı Ziya 
Mammadov Türk girişimcilerin, Bakü-
Aktau-Bakü, Bakü-Türkmenbaşı-Bakü 
güzergahında yük taşımacılığına ilgi 
duyduğu açıkladı. Söz konusu tekliflerin 
müzakere aşamasında olduğunu ifade 
eden Bakan, tekliflerin Azerbaycan’ın 
da çıkarlarına uygun olması durumunda 
gerçekleşebileceğini açıkladı. Türkiye 
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Rusya 
ve Türkiye ilişkilerindeki krizin, Trans-
Hazar taşımacılığının önemini artırdığı 
bildirmişti. Ayrıca Başbakan  Binali 
Yıldırım da açıklamasında, Trans-
Hazar güzergahının, Avrupa ve Orta 
Asya arasında taşımacılıkta öncelikli 
güzergah olması gerektiğini vurgulamıştı. 
Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan ve 
Ukrayna arasında ocak 2016’da anlaşma 
sağlanarak Trans-Hazar güzergahında 
taşımacılık tarifelerinin rekabete dayanıklı 
olması için çalışmalar yapıldı.

Türk şirketleri 
rotayı Trans-Hazar 

güzergahına 
çevirdi

Rusya yasaktan 
vazgeçti
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,  İzmit 
Körfezi'nin temizlenmesi, atıklardan 
arındırılması ve korunması için çalışmalarını 
sürdürüyor.  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 
2006 yılından bu yana İzmit Körfezi'nde 
gemilerden ve diğer deniz araçlarından 
kaynaklanan deniz kirliliğine yönelik tespit ve 
idari yaptırım kararı verme görevini yürütürken, 
havadan ve denizden kontrollerde bulunuyor. 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 
ekipleri, deniz kirliliğine sebep oldukları 
gerekçesiyle 2006 yılından bu yana 423 deniz 
taşıtına yaklaşık 13 milyon TL tutarında para 
cezası kesti. Havadan ve denizden yapılan 
denetim ve uygulanan cezalar sayesinde denizi 
kirleten gemilerin sayısında önemli miktarda 
düşüş yaşandı. Yılda ortalama 10 bin geminin 
giriş yaptığı İzmit Körfezi'nde ilk yıllarda yılda 
90 civarında gemiye ceza kesilirken, 2016 
yılında bu güne kadar 4 gemiye ceza kesildi. 
Ayrıca, denetimler sırasında kıyı tesislerinden, 
endüstriyel tesislerden veya limanlardan 
kaynaklı bir olumsuzluk tespit edildiğinde 
gerekli değerlendirmelerin yapılması 
hususunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne 
bilgi veriliyor.

Konuşmaların 
ardından, 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın 
video konferans 
yöntemiyle 
canlı yayınla 
katıldığı 
törende, Dubai 
Port Yarımca 
Limanı'nın 
açılışı 
gerçekleştirildi.

Dubai Port (DP World) Yarımca Limanı'nın 
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gerçekleştirilen açılış 
töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 
limanın yapılmasında çevre hassasiyetiyle 
büyümeyi, kalkınmayı, üretime katkı sağlamayı 
bir denge içerisinde gözettikleri için Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’na teşekkür etti. 
Yıldırım, Kocaeli'nin bir denizci ve sanayi şehri 
olduğunu dile getirerek, İzmit Körfezi'ndeki 
37 liman ile Türkiye'deki toplam taşımacılığın, 
ticaretinin yüzden 20'den fazlasının bu bölgede 
gerçekleştirildiğini aktardı. DP World Şirketler 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Ahmet 
bin Sülayem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan'a ve hükümete, Türkiye, Ortadoğu ve 
Afrika için gösterdiği vizyon için teşekkür etti. 
"Bu muhteşem proje, bize güveniniz ve bu 
muhteşem tesisin kurulması için bölgeye yapmış 
olduğunuz katkılar için teşekkür ediyoruz." 
diyen Sülayem, şöyle konuştu: "Elimizden 
geldiğince en son, en akıllı teknolojiyi Yarımca 
Limanı'nda hayata geçirdik, çalışmalarımıza 
yansıttık. Çünkü ekonomi akıllı bir ekonomi. 
O yüzden de akıllı teknoloji kullandık. Sadece 
Yarımca ile sınırlı kalmayacağız. Türkiye çapında 
başka yatırımları da arıyoruz. Sizin bize göstermiş 
olduğunuz bu güvenin karşılığını vereceğiz, 
başka yatırımlarla bunu taçlandıracağız."

Körfez için 10 yılda 13 milyon lira 
ceza kesildi

DP World Yarımca 
Limanı’nın görkemli 
töreni

Kısa Kısa

ÖZATA TERSANESİ
Hersek Mah. Hersek Sok. No:65 Altınova 77700 Yalova/TÜRKİYE
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65. Hükümet’in
denizcilik politikası

Gemi inşa mühendisliği kökenli ve 
aynı zamanda Türkiye’de en uzun 

süre ulaştırma bakanlığı yapmış bir 
isim olan Binali Yıldırım’ın özellikle 

denizcilik sektörü tarafından içinden 
geldiği sektöre nasıl bir yaklaşım 
sergileyeceği heyecan ve merakla 

bekleniyor.

Açıklanan Hükümet Progra-
mı ile Binali Yıldırım başba-
kanlığında kurulan Türkiye 

Cumhuriyeti’nin 65. Hükümeti’nin de-
nizcilik ve ulaştırma politikaları kaldığı 
yerden devam ediyor. Yeni dönemde 
ulaştırma alanında; bölgeleri ve illeri 
birbirleri ile bütünleştirmeye, hem yolcu 
hem de yük açısından güçlü bir lojistik 
ve ulaştırma altyapısı oluşturma çalış-
maları devam edecek.

Programda denizciliğe de önemli bir 
yer ayrılmış durumda. Denizcilik sektö-
ründe Türkiye’yi küresel deniz taşımacı-
lığı ile entegre transit bir liman ülkesine 
dönüştürmek, Türk deniz ticaret filo-
sunu yenileyerek 10 milyar tona ulaşan 
dünya deniz ticaret hacminden daha faz-
la pay almak, gemi ve yat inşa sanayimizi 
yenilikçi teknolojilerle donatarak daha 
rekabetçi bir hale getirmek hedefleniyor. 

Türkiye’nin dış ticaretinde Türk sa-
hipli filoyu kullanarak navlun açığı-
nı azaltmak için gemi işletmeciliğini 
destekleyen yeni modeller oluşturula-
cağı açıklanan programda, denizcilik 
eğitimini iyileştirerek Türk ve dünya 
filolarında Türk gemi adamlarının is-
tihdamını arttıracak, deniz turizminde 
ihtiyaç duyulan tekne bağlama kapasite-
sini yükseltmek diğer hedefler arasında.  

Ülkemizin bölgesinde transit liman 
üssü olmasını teminen kıyılarımızda 

büyük ölçekli limanların tesis edilmesi-
nin sağlanacağı belirtilen programda, 3 
büyük denizde 3 büyük liman inşa edile-
cek. Marmara Denizi’nde Kuzey-Güney 
aksında en az 2 RO-RO terminali inşa 
edilerek körfez ve boğaz köprüleri üze-
rindeki trafik yükü azaltılacak, İstanbul, 
kurvaziyer gemilerin ana yolcu değişim 
limanı haline dönüştürecek, kurvaziyer 
gemilerin diğer limanlarımıza uğrak 
çeşitliliğini teşvik edecek önlemler alı-
nacak. 

Ayrıca, üretim alanlarının, ticari çı-
kış noktalarına demiryolu bağlantısını 
güçlendirecek, lojistikte kritik bir ku-
rum olan TCDD’nin yapılandırılması da 
tamamlayacak. Bunun yanında, kent içi 
ulaşımı, ulusal lojistik planlarıyla uyum-
laştıracak.

Programda; genel sanayi politikala-
rının stratejik bir unsuru olan savunma 
sanayi, ulusal güvenliğimiz açısından sa-
hip olduğu önemin yanı sıra katma de-
ğeri yüksek bir ekonomi inşa etme ama-

Başbakan
Binali Yıldırım
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cımızla da yakından ilgilidir. Ülkemizin 
milli ve yerli bir sanayi geliştirmesinde 
savunma sanayinin ayrıcalıklı bir konu-
mu bulunmaktadır. Son 14 yılında bü-
yük bir atılım gerçekleştirdiğimiz savun-
ma sanayiinde, 65’inci Hükûmetimiz 
döneminde de yerli Ar-Ge ve üretimi 
desteklemeye devam edeceğiz. Bir ta-
raftan savunma sanayinde ülkemizin 
yeterliliğini artırırken, diğer taraftan sa-
vunma sanayini diğer sanayi alanları ile 
entegre edeceğiz. 

Denizlerde MİLGEM’in yanı sıra, 
yeni tip karakol botu, hızlı müdahale 
botu, amfibi gemi, arama kurtarma ge-
misi, süratli amfibi gemi, Perry sınıfı 
fırkateyn modernizasyonu projelerini 
hayata geçirmekteyiz. 

Milli tanksavar, milli füze, milli tor-
pido, milli tankımız ALTAY, yeni tip de-
nizaltı, çıkarma gemisi, hastane gemisi, 
uçak ve helikopter projelerimiz sürmek-
tedir. Savunma sanayindeki bu projele-
rimizin gerçekleşmesiyle sadece milli ih-
tiyaçlarımızı temin etmekle kalmayacak, 
savunma sanayii ihracatında da küresel 
düzeyde önemli bir aktör haline gelece-
ğiz.

Ticareti kolaylaştırıcı ve güven orta-
mını tesis etmeye yönelik uygulamaların 
devam ettireceği belirtilen programda; 
piyasa gözetim ve denetimi ile piyasanın 
düzenlemesine yönelik çalışmaları sür-
düreceğiz. 

Ticaret hizmetlerinde markalaşma 
ve kurumsallaşma kapasitesinin geliş-
tirilmesi yoluyla işletmelerin özellikle 
yeni gelişen çevre ülke pazarlarına daha 
fazla açılmasını sağlayacağız. Girişim-
cilerin yurtdışı pazarlara açılması ama-
cıyla elektronik ticaret hizmetlerinin 
geliştirilmesini sağlayacağız. Elektronik 
ticaretin geliştirilmesi amacıyla mevzuat 
çalışmalarını tamamlayacağız. Gümrük 
işlemlerinde ‘Tek Pencere Sistemi’ ile dış 
ticaret işlemlerinin tek bir noktadan ta-
mamlanmasını sağlayacağız. 

‘Tek Durakta Kontrol’ ve komşuları-
mızla ‘Ortak Gümrük Kapısı’ projeleri 

sayesinde sınır geçişlerini hızlandırmak 
suretiyle rekabetçiliği artıracağız. 

KOBİ’lerimizin rekabet güçlerini ar-
tırarak ekonomik büyümeye daha fazla 
katkı vermesi temel amaçlarımızdan bi-
ridir. 65’inci Hükûmet olarak, hızlı bü-
yüyen veya büyüme potansiyeline sahip 
girişimler ile yenilikçi KOBİ’leri destek-
lemeyi, istikrarlı ekonomik büyümenin 
ve sosyal gelişmenin önemli bir gereği 
olarak görmekteyiz.  Yüzyılın en büyük 
projelerinden biri olacak olan Kanal İs-
tanbul Projesi’nin çalışmalarına devam 
ediyoruz denildi.
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Röportaj

Sektöre tavsiyem:
Çalışmak, çalışmak ve
daha çok çalışmak

Milli Savunma Bakanı 
İsmet Yılmaz 1 Temmuz 

2015 - 17 Kasım 2015 
tarihleri arasında Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı, bu görevinden 

önce Millî Savunma 
Bakanlığı ve Ulaştırma 
Bakanlığı görevlerinde 

bulundu. 24 Kasım 2015 
tarihinde kurulan 64. 

Türkiye Hükümeti’nde 
yeniden Milli Savunma 

Bakanlığı görevine atanan 
İsmet Yılmaz, denizcilik 

kökenli ve denizciliği 
sağladığı katkılarla sektörde 

tanınan ve sevilen bir 
isim.  İsmet Yılmaz Türk 
denizcilik tarihi ve gemi 

inşa sanayi alanında 
gerçekleştirilen projeler 

hakkında önemli bilgiler 
verdi. 

Milli Savunma Bakanı
İsmet Yılmaz 
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Denizcilik kökenli ve Türk deniz-
ciliğine önemli katkılar sağlamış bir 
siyasetçi olarak Türk denizciliğinin 
gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Denizler, tarihin akışı içinde devlet-
lerin refah ve güvenliği için her zaman 
önemli bir rol oynamıştır. Denizlerini, 
savunmanın yanı sıra ticaret ve kendi 
ulusal menfaatleri doğrultusunda da 
kullanma becerisini gösterebilen devlet-
ler tarihin her döneminde güçlerini ko-
ruyarak ayakta kalmayı başarmıştır. Bu 
nedenle gemi inşa sanayi, dünya tarihi 
boyunca, pek çok ülke tarafından stra-
tejik bir alan olarak değerlendirilmiş ve 
özel uygulamalar ile korunmuş, destek-
lenmiş ve teşvik edilmiştir.

Millet olarak bu topraklarda de-
nizcilik tarihimizin yaklaşık 800 yıllık 
bir geçmişi olup, bilinen ilk tersaneler 
Selçuklular Devrinde kurulan Sinop, 
Alanya ve İzmir tersaneleridir. Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde ise deniz ti-
caret filosundan çok güçlü donanmalar 
oluşturmak için askeri amaçlı gemilerin 
inşasına önem verilmiş ve bu amaçla İz-
mit, Karamürsel, Gelibolu, İstanbul, Si-
nop ve Süveyş Tersaneleri kurulmuştur.

1571 yılında İnebahtı’da Osmanlı 
donanmasının yakılmasının ve nere-
deyse tamamen yok olmasının ardın-
dan Tersane-i Amire, çok kısa bir sü-
rede 150’den fazla kadırga inşa ederek 
bir yıl gibi kısa bir sürede 1572 yılında 
denize indirmeyi başarmıştır. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun gerileme dönemin-

de dünya gemi sanayindeki gelişmeler 
ve teknolojik ilerlemelerin milli tersa-
nelere aktarılamamış olmasına rağmen, 
Tersane-i Amire, İstanbul Taşkızak ve 
Azapkapı Tersaneleri 19. yüzyıl baş-
larına kadar dışa bağımlı kalmaksızın 
donanma için gerekli hizmeti vermeye 
çalışmıştır. I. Dünya Savaşı’ndan sonra, 
İstanbul’un askerden arınmış bir bölge 
olarak planlanmasından dolayı tersane-
nin işlevi büyük ölçüde azalmış ve bu-
nun üzerine dönemin hükûmeti tarafın-
dan Gölcük’te bir askeri tersane yapımı 
planlanmıştır.

Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda; 
denizciliğin ve deniz ulaştırmasının 
geliştirilmesinin ülke gelişmesinin ana 
yapı taşlarından biri olması kabul edil-
miş ve temel endüstri üsleri durumun-
daki tersanelerin teknoloji ve altyapı ek-
sikliklerinin giderilmesi, ihtiyaç duyulan 
yatırımların yapılarak milli ekonomiye 
katkıda bulunmalarının sağlanması 
amaçlanmıştır. Ancak, 2. Dünya Savaşı 
sebebiyle ertelenen çalışmalar 1944 yı-
lında tamamlanabilmiştir. Yine bu dö-
nemde İstanbul’da Haliç, Camialtı ve İs-
tinye Tersaneleri yapılan düzenlemelerle 
kamu teşekkülleri olarak faaliyetlerine 
devam etmiştir.

Türk Deniz Ticaret Filosu’nun ih-
tiyacı olan gemilerin inşa edilebilmesi 
amacıyla, İstanbul’da, 1939 yılında Pen-
dik Tersanesi’nin inşa çalışmalarına baş-
lanmıştır. Ayrıca tersanelerde istihdam 
edilecek beyin gücünün yetiştirilmesi 
maksadıyla, 1944 yılında İstanbul Tek-

"Cumhuriyet’in kurulduğu 
yıllarda; denizciliğin ve 

deniz ulaştırmasının 
geliştirilmesinin ülke 

gelişmesinin ana yapı 
taşlarından biri olması 

kabul edilmiş."
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nik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi 
bünyesinde “Gemi İnşa” bölümü açıl-
mıştır.

1969 tarihinde Bakanlar Kurulu ka-
rarı ile Tuzla Aydınlı Koyu “Tersaneler 
Bölgesi” olarak ilan edilerek alt yapı 
yatırımlarının devletçe yapılıp tersane 
kuracak müteşebbislere devri kararlaş-
tırılmıştır.

Günümüzde de küresel ve bölgesel bir 
güç olabilmenin en önemli şartlarından 
biri, gerek ticari gerekse askeri açılardan 
denizlerde güçlü olmaktır. Türkiye üç 
kıtanın birleştiği Akdeniz ve Karadeniz 
gibi iki önemli denizi birbirine ve dün-
yaya bağlayan suyollarını kontrol eden, 
Orta Asya ve Ortadoğu enerji havzala-
rının dünya pazarlarına açıldığı oldukça 
stratejik bir konumda yer almaktadır.

Günümüzde mülteci ve yasa dışı göç 
hareketlerinin alışılmadık düzeyde art-
ması ve denizlerin tarihte yaşanmamış 
düzeyde sık kullanılan bir kaçakçılık 
yolu haline gelmiş olması, bu alana özel 
bir önem verilmesini zorunlu kılmıştır.

Bilindiği üzere gemi inşa sektörü, 
değişik endüstri ürünlerinin birleşimini 
içeren bir imalat sanayidir. Diğer bir de-
yişle, çelik sanayi, makine imalat sanayi, 
elektrik-elektronik sanayi, boya sanayi 
ve lastik-plastik, ahşap sanayi gibi pek 
çok sanayi kolunun mamullerinin bilim-
sel ve teknolojik temellere dayalı olarak, 
belirli bir sistematik ve disiplin içerisin-
de tersanelerde bir araya getirilmesini 

kapsar.

Özellikle askeri denizcilik sektörü-
nün bugünkü durumuna bakıldığında, 
geçmişte yurtdışından tedariki gerçek-
leştirilen birçok proje, bugün artık milli 
imkânlarla yapılmaktadır. Bugüne kadar 
askeri ve özel tersanelerimizde inşası ya-
pılarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-
mıza 37 platform teslim edilmiş, 17 adet 
platformun da inşa faaliyetleri devam 
etmektedir.

Türk gemi inşa sanayi, son yıllarda 
Savunma sanayi için ürettiği projeler 
ile ön plana çıkıyor. 3 tarafı denizler-
le çevrili olan ülkemizde bu projelerin 
Milli olarak hayata geçirilmesi büyük 
önem arz ediyor. Bu projelerin çeşit-
lendirilmesi, arttırılması ve ihracatı 
konusunda düşünceleriniz nelerdir?

Özellikle son dönemde hepimizin 
dikkatle takip ettiği gelişmelerin de 
gösterdiği gibi, bulunduğu jeopolitik 
ortamda, siyasi, askeri, ekonomik ve 
coğrafi bakımdan bölgesel bir güç olan 
ülkemizin bu gücünü daha da arttırmak 
için, etkin ve caydırıcı bir silahlı kuvvet-
lere sahip olmamız gerekmektedir.

Önceki yıllarda yüzde 80 oranında 
dışa bağımlı bir savunma sanayiimiz, 
başta Sayın Cumhurbaşkanımızın sü-
rekli desteğiyle, bugün binden fazla 
şirketimizin, KOBİ’nin, araştırma kuru-
luşlarımızın ve üniversitelerimizin katı-
lımını sağlayan, Türkiye’nin bu alanda 
bütün üretim gücünü seferber eden bir 

yapıya dönüşmüştür. Dünyada sayılı 
ülkede bulunan bu kapsamdaki kabili-
yetimizin artırılarak kalıcılığının sağlan-
masının önümüzdeki dönemde hepimiz 
için öncelikli bir hedef olacağını da be-
lirtmek isterim.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizi en üstün 
modern silah, gereç ve platformlarla do-
natmak, savunma sanayimizin önceliği 
olmaya devam edecektir. Savunma Sana-
yimiz, yıllık 5 milyar doları aşan üretim 
gücüne ve 1.7 milyar dolara yaklaşan ih-
racat kapasitesine ulaşmıştır. 2002 yılın-
da ihracat rakamının sadece 60 milyon 
dolar olması bugün gelinen noktanın 
önemini gözler önüne sermektedir.

Devlet olarak, istihdam yoğun bir 
sektör olan gemi inşa sektörümüzü son 
derece stratejik görüyoruz. Geçmişten 
bu yana bölgesinde haklı bir üne sahip 
olan gemi inşa sektörümüz, 2008 yılın-
dan beri dünyada bu alanda devam eden 
daralmanın olumsuz etkilerini savunma 
projelerimizle azaltmaya çalışıyoruz. Bu 
kapsamda dört tarafımızı çevreleyen de-
nizlerde harekât yapacak Deniz Kuvvet-
leri Komutanlığımızın mevcut ihtiyaç-
larını karşılamak üzere yakın dönemde, 
azami oranda yerli savunma sanayimize 
dayanan MİLGEM Korvetleri, Karakol 
Botları, Amfibi Gemiler, Denizaltı Kur-
tarma Gemisi, Yardımcı Gemiler gibi 
birçok projenin gerçekleştirilmekte ve 
yürütülmektedir. Şu an ikisi askeri ter-
sane olmak üzere, toplam 7 tersanemiz-
de yürüyen projelerin bütçe toplamı 4,5 
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milyar avro seviyesindedir. Bu rakam 
önümüzdeki 1 yıl içinde başlatılacak 
korvet, fırkateyn, hücumbot, süratli bot-
lar, ikmal gemileri ve bilimsel araştırma 
gemisi gibi platformlara yönelik yeni 
projelerle beraber 12 tersane için 7 mil-
yar avro seviyelerine ulaşacaktır.

Bu projeler ile hem Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığımızın ihtiyaçları rekabetçi 
bütçeler ile tedarik edilmekte, hem de 
gemi inşa sektörümüz ana ve alt yük-
lenicileri ile beraber kabiliyetlerini kriz 
dönemlerinde de genişletmeye devam 
etmektedirler.

Ülkemiz Gemi İnşa Sanayi iyi bir üne 
sahip olsa da, askeri ürünlerin kıymeti 
üzerindeki silah, sensör ve yazılımların 
etkinliğinden gelir. 2008 yılı ile beraber 
gemi inşa sektöründe başlayan daralma, 
petrole dayalı kazançlardaki düşüş, dün-
ya ekonomisinin yavaşlaması ve bölge-
mizdeki siyasal krizlerle birleşince ihra-
cat pazarımız daraldı. Bu krizlerin bittiği 
süreçte dizayn olarak denenmiş hazır 
ürünlerimizin olması çok önemlidir.

Devleti denizcileştirmek, denizcili-
ği bir devlet politikası haline getirmek 
için ne gibi çalışmalar yapılabilir?

Yatırımlar, teknolojik gelişmenin or-
taya çıkması, ekonomik büyümenin ger-
çekleşmesi, işsizlik seviyesinin azalması 
için gereklidir. Ancak bu gelişmeler; ya-
tırımların hacmine, ülkedeki dağılımına 
ve yatırım projesinin seçildiği “öncelikli 
sektöre” bağlıdır. Bu bağlamda, taşıdığı 
özellikler nedeniyle teknolojik gelişme-
nin gerçekleşmesi, ekonomik büyüme-
nin sağlanması ve işsizliğin azaltılması 
için seçilecek öncelikli sektör tanımına 
en uygun sektörlerden biri gemi inşa 
sektörüdür.

Gemi inşa sanayi, nüfusu genç ve is-
tihdam sorunları olan Türkiye için hem 
askeri, hem ticari, hem de sosyal açıdan 
değişik fakat özel bir öneme sahip olan 
ve bu nitelikleriyle de her daim teşvik 
edilmeye ve desteklenmeye lâyık bir sek-
tördür. Gemi inşa sanayiinin gelişmekte 
olan ülkelerde hızlı kalkınma, istihdam 
yaratma, teknoloji üretme, yeni yan sa-
nayi sahalarının yaratılıp geliştirilmesi 
gibi her türlü olumlu gelişmenin motor 
gücü olması yanında, ülkemizin savun-
ma sanayiine yaptığı katkıdan dolayı 
da stratejik bir öneme sahip olduğu çok 
önemli bir gerçektir.

Gelişmiş ülkeler 17. yüzyıldan itiba-
ren tersanelerin finansman yüklerini 
azaltmak için bu sektöre doğrudan ve 
dolaylı teşvik ve sübvansiyon sağlamış 
ve halen sağlamakta iken; Japonya başta 

olmak üzere, bazı ülkelerde gemi inşa sa-
nayi ekonomik gelişmede anahtar olarak 
seçilmiş ve bu kapsamda bağımsız geliş-
me politikaları izlenmiştir.

Gemi inşa sanayinin gelişmiş olduğu 
ülkeler incelendiğinde, askeri ve ticari 
gemi inşa sanayinin geliştirilmesinin bu 
sektöre yapılan yatırımların hacmine, 
devletin sağladığı sübvansiyonlara ve 
uygulanan geliştirme politikalarına bağlı 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde 
de gemi inşa sanayi kalkınma planların-
da öncelikli sektörler kategorisinde yer 
almış, ancak sektörde yapılan yatırımlar 
yıldan yıla dalgalanma göstermiştir.

Tersanelerin finansal açıdan güç-
lenmesi, desteklenmesi ve yatırımların 
teşviki için tersanelere, bankacılık sek-
törüne, kamu kurum ve kuruluşlarına 
önemli görevler düşmektedir. Türkiye’de 
gemi inşa sanayinin geliştirilmesi için 
teknolojik gelişmenin anahtarı olan 
yatırımları teşvik etmek ve finansman 
sorunlarını gidermek amacıyla, sektörü 
oluşturan şirketler ve finans piyasalar ile 
işbirliği içerisinde çalışmalar yürütül-
mesi önem arz etmektedir.

Tersanelerin gemi inşasındaki talep 
projeksiyonlarını takip etmesi ve gemi 
tipine yönelik talep değişikliklerine za-
manında cevap verebilmesini sağlayacak 
ihtisaslaşma ile birlikte kendi yatırım 
planlarını oluşturmaları gerekmektedir. 
Bununla birlikte, değişken pazar koşul-
larında tersanelerin, faaliyet alanlarının 
sadece gemi inşası ile sınırlı kalmaması, 
bağ ilişkisi olan sektörler ile ortak proje-
ler geliştirmesi ve gemi alt sistemlerine 
yönelik (dümen sistemi, çelik üretimi 
vb.) üretim faaliyetlerinde de yer alması 
gerekmektedir.

Ülkemizin 2023 hedefleri doğrul-
tusunda bir değerlendirme yapacak 
olursak, denizciliğimizi bu hedeflerin 
neresinde görüyorsunuz?

Günümüz dünyasında denizcilik; 
sadece bir taşımacılık türü olmaktan 
çıkmış, dünya ticaret hacmindeki artışa 
paralel olarak yük ve yolcu taşımacılığı 
başta olmak üzere, daha geniş bir en-
düstri, ticaret ve hizmet dalına dönüş-
müştür.

Türkiye, 8400 km’den fazla doğal kıyı 
uzunluğu ile Avrupa ve Asya ortasındaki 
jeopolitik konumuyla, doğu-batı ve ku-
zey-güney ulaştırma koridorları arasın-
da büyük bir ticaret güzergâhının kalbi 
durumundadır. Türkiye bu avantajlı 
konumu itibarıyla denizyolu bağlantılı 
aktarma/transit yükleri limanlarına çe-
kebilecek potansiyele sahiptir.

Türk gemi inşa sanayi, 2000’li yılların 
başında artmaya başlayan yeni gemi ta-
lebi karşısında, sağladığı kapasite artışı 
sonucunda dünyada önemli gemi inşa-
cı ülkeler arasına girmiştir. Şu an yeni 
inşada yaşanan daralma sadece bizim 
değil tüm dünyanın krizi. Bu dönemi-
nin sonuna kadar kabiliyetlerimizi kay-
betmeden, erimesine müsaade etmeden 
sektörümüzü, yetişmiş insan gücümüzü 
taşıyabilmemiz önem arz ediyor.

Türkiye denizcilik sisteminin, ulus-
lararası rekabet gücü yüksek, küresel ağ 
ile entegrasyonu sağlanmış, ülke ekono-
misini destekleyen ve istihdamda artan 
paya sahip bir yapıya kavuşturulması ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanması ana he-
def olmalıdır.

Son yıllarda, sizin gibi denizci kö-
kenli siyasetçilerin sayısının artması 
sektör tarafından memnuniyetle kar-
şılanmakta. Bu sayının artması, de-
nizciliğin siyasette etkin şekilde temsil 
edilmesinin sürdürülmesi gerekiyor. 
Bu noktada gerek denizcilik eğitimi 
almakta olan gerekse sektörde hizmet 
veren sektör mensuplarına tavsiyeleri-
niz nelerdir?

Çalışmak, çalışmak ve daha çok ça-
lışmak, sektör mensuplarına öncelikli 
tavsiyemiz olacaktır. İnsan için çalıştı-
ğının karşılığı vardır. Bu alanda çok şeyi 
birlikte başardık. Ancak daha çok yapı-
lacak şey var. Bunları da fikri hür, vic-
danı hür, çalışkan insanımız yapacaktır. 
Hizmet kalitesinin arttırılması, karada 
ve denizde hizmet veren personelin 
daha nitelikli hale getirilmesi gerekmek-
tedir. Sorunlarımız siyaset ile çözüme 
kavuşmakta olup bu anamda gerekli ça-
lışmaların gerektiği şekilde yürütülmesi 
sağlanmalıdır.
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Gurur kaynağımız: 
TCG Anadolu
Küresel veya bölgesel olarak yaşanan 

olaylar, Türk Deniz Kuvvetleri’nin de-
ğişkenlik gösteren olaylar karşısında 

ani reaksiyon gösterebilen, afet ve insani yar-
dım yapabilen bir yapıda kuvvete ihtiyacı oldu-
ğunu gösteriyor. Uzak mesafelere güç aktarımı 
yapabilen, hava imkân kabiliyeti olan, geniş 
hacmi ile araç ve insanların belli bir süre koru-
naklı şekilde barınabileceği ‘TCG Anadolu’ da 
bu doğrultuda ön plana çıkıyor.

TCG Anadolu’nun özellikleri

Pek çok ilkleri bünyesinde barındıran TCG 
Anadolu 225 metre uzunluğunda tasarlandı. 
Kıtalararası görev yapabilecek kadar donanımlı 
gemi tamamen çelik olacak. 20-21 knot(37-39 
kilometre) sürat yapabilecek gemi tam yüküy-
le 28 bin ton ağırlığa erişecek. Gemi 225 metre 
boy ve 32 metre eninde olacak.

Mekanize Çıkarma Aracı, Amfibi Hücum 
Aracı, Zırhlı Personel Taşıma Aracı, rehberle-
me maksatlı komutan vasıtası ve sert karinalı 
şişme bot tedariklerini kapsayan gemi, helikop-
terler ile birlikte muhtelif amfibi araç ve Amfibi 
Deniz Piyade Taburunu taşıma kabiliyetine de 
sahip olacak.

Sözleşmesi 1 Haziran 2015 tarihinde imza-
lanan ve proje faaliyetlerine 18 Eylül 2015 ta-

rihi itibarıyla başlanan TCG Anadolu’nun top-
lam maliyetinin 1 milyar 250 milyon Euro’yu 
bulması bekleniyor.

Dünyanın dört bir yanına insani yardım 

Türkiye’nin belki yarım asır önce sahip ol-
ması gereken uçak gemisinin ilk örneğinin 
inşasına ancak bugün başlandığını söyleyen 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gemi-
nin İnşa Başlangıç Töreni’nde yaptığı konuş-
mada, “En büyük, en ağır helikopterlerin dahi 
iniş kalkış yapabileceği bu gemi gerektiğinde 
dünyanın her köşesinde askeri ve insani ope-
rasyon yürütebilmemize imkan sağlayacak” 
dedi...

Savunma sanayi projeleri için ‘kişisel hima-
yem altına aldım’ diyen Erdoğan, “Her projede 
önümüze öyle engeller çıkartıldı ki yavaş iler-
leme kaydettik. Bu projede onlardan biridir. 
Bürokratik oligarşi diyorum ya bundan neler 
çektik neler. Belki de bu gemiyi bitme nokta-
sına gelecektik. Hep bu oligarşi. Buna rağmen 
projeler birer birer hayata geçmeye başladı” 
diye konuştu...

4 yılda bitecek

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan proje-
nin öneminden bahsederken, geminin tamam-
lanması gereken 5.5 yıllık süreyi 4 yıla çekti...  

Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı (SSM) 

tarafından Havuzlu 
Çıkarma Gemisi 

(LPD) olarak ihaleye 
çıkarılan ve daha 

sonra Havuzlu 
Helikopter Gemisi'ne 
(LHD) dönüştürülen 

proje, en sonunda 
Çok Maksatlı 

Amfibi Hücum 
Gemisi (LHD) 
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Başbakanımız
sektör için büyük 
şans

Sayın vekilim kısaca kendinizi ta-
nıtarak başlayalım dilerseniz röpor-
tajımıza…

1972 İstanbul doğumluyum. Aslen 
Kastamonu Cideliyim. Güven Kepçe 
Makine İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. sahiple-
rindenim. Kastamonu 26. Dönem Mil-
letvekiliyim.

Sektörde, denizci ve ulaştırma kö-
kenli bir Başbakan olan Sayın Binali 
Yıldırım liderliğinde yeni kabinenin 
ulaştırma ve denizcilik alanına çok 
daha fazla önem verileceği beklen-
tileri var sektörde. Bu konuda deniz 
ticareti ve deniz ulaşımı konusunda 
önümüzdeki dönemde ne gibi geliş-
meler yaşanacak? 

Sayın Başbakanımız sektör için bir 
büyük şans. Sektörü çok iyi bilen ve 
tanıyan biri. Bu şansı denizcilik cami-
ası mutlaka iyi değerlendirmeli. Sayın 
Başbakanımız sektörün tüm sıkıntıla-
rından haberdar ve bu sektöre oldukça 
ciddi katkılarda bulunduğu unutulma-
malı. Özellikle geçtiğimiz hafta Posido-
nia Fuarında Türk katılımcı firmalarını 
ziyaret ettim. GEMAK yöneticileri ile 
görüştüm. Bir konu çok ilgimi çekti. Ya-
vuz Sultan Selim Köprüsünün tabliye-
lerinin üretimi GEMAK Tersanesi’nde 
yapılmış ve orada 1.500 kişi istihdam 

Güven Kepçe Makine İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. 
ortaklarından ve Kastamonu 26. Dönem 

Milletvekili Murat Demir, dergimize, denizcilik 
sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirdi ve 

firmasıyla ilgili bilgiler verdi.
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edilmiş. Hyundai Romanya’da yapılma-
sını istemiş. Ama o dönem Ulaştırma 
ve Denizcilik Bakanımız olan şimdiki 
Başbakanımız “hayır Türkiye’de yapıla-
cak” diye şart koşmuş. Bu 4 yıl boyunca 
sektöre büyük katkısı olan, işi bilen ve 
sektörün içinden gelen bir Başbakanı-
mız var. Bu şansı yeni projelerle ve yeni 
planlamalarla desteklemeliyiz. Ve de-
ğerlendirmeliyiz. Ben de her ne kadar 
Kastamonu Milletvekili olsam da sek-
töre hizmet etmeye hazırım.

Bir gemi yan sanayi üreticisi ola-
rak, bu sektörün gerekli değeri aldı-
ğını düşünüyor musunuz?

Öncelikle; kendi firmam açısından 
bakarsam biraz zor olsa da gerek dün-

yada gerekse Türkiye’de gerekli değere 
ulaştık. Zor süreçten geçtik. Kendimizi 
geliştirdik. Kaliteli üretim yaparak, kar 
marjını düşük tutarak gerek servis ge-
rekse lojistik destekle dünyadaki firma-
ların önüne geçtik. Bu da bizi değerli 
kıldı. 

Genel anlamda sorarsanız bakın ön-
celikle Türkiye’de çok kaliteli firmalar 
bulunmakta. Bunu çok iyi biliyorum. 
Biraz desteklenirse firmalarımız yan 
sanayide iç talebi karşılamadan ihracatı 
da fazlalaştırabilirler. Ama biz tersa-
nelerimiz, armatörlerimiz milliyetçilik 
konusunda hassas olmalılar. Üç kuruş 
pahalı diye Çin firmalarına yönelme-
meliler biz bunu kırdık. Ama emin 
olun süreci anlatsam saatler yetmez. 
Tüm dünyanın yaptığı milliyetçiliği biz 
de yapmalıyız ve yan sanayimize gerek-
li değeri vermeliyiz.

Sektörü daha da geliştirmek ve glo-
bal anlamda rekabet edebilir noktaya 
getirmek için neler yapılmalı sizce?

Bu en önemli konu elbette. Sektörde 
2008 krizine kadar büyük bir tırmanı-
şa geçmiş ve hızlı büyümeye ihracata 
ciddi katkı sağlar halde iken o küresel 
özellikle denizciliği doğrudan etkileyen 
ve halen bitmeyen krize yakalandık. 
Tabi sonuçları ağır oldu. Bizler biraz 
lükse meraklıyız. Denizden kazandığı-
mızı o dönem bazı firmalar farklı alan-
da değerlendirdi. Kriz olacağını kimse 
düşünmedi. Birçok firma battı ne yazık 
ki. Benim dünya ile rekabet edebilme 
noktasında fikrim şudur ki; Öncelik-
le kendi içimizdeki rekabet ortamını 
bitirmeliyiz. Güçlü birliktelikler kur-
malıyız. Maliyetlerimizi gözden geçir-
meliyiz. Pastayı paylaşmalıyız. Bunun 
örnekleri oldukça dünyada var. Parça 
parça olmak hiçbir şey kazandırmıyor. 
Sektörü hükümetimiz destekliyor. 

Savunma Sanayi Projeleri MİLGEM 
gibi uçak projesi geçtiğimiz ay Sedef 
Tersanesinden saç kesim törenine katıl-
dık. Çok önemli ve bu projelerin deva-
mı daha da gelecek inşallah. Ama bir-
lik olarak dünya ile rekabet edebilecek 
güçteyiz. Gücümüzü birleştirelim yeter.

Denizciliğimizin uzun yıllardır 
yaşadığı kriz yan sanayi üreticisine 
nasıl yansıdı?

Tabi ki en fazla yan sanayi etkilendi. 
Bir de bizim tersane ve armatörlerimi-
zin yan sanayi de Çin’den alım yapma-
ları işin tuzu biberi oldu. Ne o! ucuz-
muş. Ya Allah aşkına az pahalı olsun 

kendi insanın kalkınsın ne olur. İşte 
yan sanayiyi en fazla bu etkiledi. Biz ih-
racatımızın yüzde altmış beşini Güven 
Kepçe olarak Çin’e yapıyoruz. Ama mü-
cadele ettik. Yani bizler Çin’den daha 
kaliteli üretiyoruz. Bu kapasite bizde 
var. Sadece destek olalım yeter. Bir ör-
nek vereyim; Gemiye alınan bir makine 
arıza yapması konusunda Türk firması 
olarak anında orda olup ve müdahale 
yapma kapasitesine sahibiz. Çinlinin 
verdiği ürüne bir ayda müdahale edil-
memiş. Bizden yardım istiyor. Bizim 
Türk firmalarına sadece destek olalım 
yeter. Yapamayacağımız hiçbir şey yok-
tur.  

Hem gemi inşa sanayisinin hem de 
Türk deniz ticaret filosunun gelişti-
rilmesi için sektörün bir devlet deste-
ğine ihtiyaç duyduğu herkes tarafın-
dan gündeme getiriliyor. Bu noktada 
sizce neler yapılabilir?

Sektöre devletin desteği var. Bunu 
biliyorum. Gerek savunma sanayi pro-
jeleri, köprü tahliye üretimleri ve diğer 
destekler. Tabi dünya ile rekabet edebil-
mek için gerekli çalışmalar yapılmalı. 
Projeler yapılmalı yeni Başbakanımızla 
paylaşılmalı ki, bizlerde destek olalım. 
Ama şu sıralar dünya tersanelerinde 
gemi siparişleri oldukça azaldı. Türkiye 
tamir ve bakım merkezi olabilir. Teşek-
kür ediyorum.

Güven Kepçe Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Demir
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Dededen denizci
Hüseyin Kocabaş

Liseden sonra hiç aklında olmayan 
dede mesleği denizcilik sektörün-
de gemi inşa işine sadece babası-

na destek amaçlı girip ve bundan sonra 
hayatına tam anlamı ile yön verecek yola 
girdiğini söyleyen Hüseyin Kocabaş,  
“Dedem bu işin temelini attı ve babam da 
onun yanında bu işe başladı. Ben de ço-
cukluğumdan beri bu işleri görüyordum. 
Yani takacılıktan tutunda çektirmeciliğe 
kadar adını bile hatırlayamadığım on-
larcasını, sadece 150/200 ton olduğunu 
tahmin ettiğim Güzelsu motoru vardı 
çektirme tabir edilen ta ki, Haliç’te 400 
tonluk ilk saç gemi inşası başlayıncaya 
kadar.  Aslında mesleğe adım atmama 
sebep olan olayın daha 3 yaşında iken 
1968 senesinde Haliç’te yaptırılan Kalaycı 
Güner adlı geminin denizle buluşmasına 
şahit olduğum zamanmış ki, bunu daha 
sonra anladım. Deniz suyu ile temas edi-
lince sonrasında kopmak çok zor oluyor

1965 yılında kurulan şirketin kurulu-
şunun kendisiyle yaşıt olduğunu söyleyen 
Kocabaş, “O zaman İlk El Denizcilik İş-
letmesi Kollektif Şirketi olarak kuruldu. 
Ben işin içine girince şirketi limited şir-
kete çevirdim. Daha sonrada Kaltur De-
nizcilik Tic. ve San Ltd. Şti. olarak adını 
da değiştirdim. Bugün ki şirketin kuru-
luşuna bakarsak 52 yıllık bir geçmişi var.

Hüseyin Kocabaş, “1981-82 yılları 
arasında ilk saç gemileri olan Kalay-
cı Güner’den sonra, o zaman ki adı ile 
Kaptan İsmail gemisi şimdi ki adı Hacı 
İsmail Kaptan gemisinin inşasını Tuz-
la’daki Yıldız Tersanesi’nde yatırım teşvik 

belgesi kapsamında devletten sağlanan 
uzun vadeli gemi inşa ve Gisat Kredileri 
ile yaptıklarını anlatan Kocabaş, “3 Mart 
1984’te denize indirip o tarihten itibaren 
seferlere ve çalışmaya başladı. Gemi ça-
lışmaya başladıktan sonra bazı şeylerin 
eksikliğini fark etmeye başladım. Sonuç-
ta hep yurt dışı işlerde çalıştığımız için 
gelen evrak olsun giden evrak olsun hep 
İngilizceydi. Dil konusunda eksikliğimiz 
vardı. Bu eksikliği lise mezunu İngilizce 

ile kavramayacağımı fark ettim. Çünkü iş 
artık kontrolümüzden çıkıyor gibiydi ve 
bu iş böyle yürümez dedim. Bundan son-
ra babamdan habersiz dil eğitimi almaya 
başladım. O zaman işlerimize günü birlik 
bakan bir işletmecimiz vardı. O’nun öne-
risi ve yardımı ile İngiltere’de Londra’da 
bir okul ile anlaştım. Tabi öncesinde yine 
İngiltere Rastborne School of English’de 
bir yıl dil eğitimi aldım. Daha sonra 
Londra’da Morley Collage de eğitim ve-

Dededen denizci Ersagun Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş. Hal böyle olunca 
da çocukluğundan itibaren deniz hep hayatının bir alanında yer almış. Çabalamış, yorulmuş 

ama ne girişimci ruhunu kaybetmiş ne de eksikliklerini tamamlamaktan vazgeçmiş. “Çalıştık ve 
çabaladık sanki aldığımız yaralara rağmen başardık gibi” diyen Hüseyin Kocabaş, bugünlerde 

enerjisinin büyük bir kısmını da KOSDER için ayırıyor. KOSDER’in Başkan Yardımcılığı görevini 
üstlenen Kocabaş’ın sektörle ilgili yorumu ise şöyle;  “Biz denizci ülke değiliz ama iyi bir deniz 

ülkesiyiz, denizcilikte çok acemiyiz”. 
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ren The London School of Foreign Trade 
okulunda Diploma in Shipping bölümü-
nü iyi dereceyle bitirdim.  Tabi sadece 
diploma ile olacak iş değildi bu. Onun 
için ihtisasımı tamamlamak ve işe ve sek-
töre hakim olabilmek için 1987 yılının 
Eylül ayına kadar orada kaldım. Okul bit-
tikten sonra da görüşmeye devam ettiğim 
arkadaşım Charles Gamon Bey’in Corna-
vin Shipping firmasında bir süre staj yap-
tım. Orada aldığım eğitim hem çalıştığı-
mız alanda bana bir uzmanlık kattı, hem 
de farklı kültürlerdeki insanları tanıyıp 
onlarla yaptığım güzel arkadaşlık saye-
sinde dünyaya bakış açımın değişmesini 
ve gelişmesini sağladı. Avrupa’da kalmayı 
düşünüyordum ama memlekette ki sıkın-
tılar ve olaylardan sonra dönmeye karar 
verdim. Gelip askerliğimi yaptıktan sonra 
1989’da tekrar işin başına geçtim. İsma-
il Kaptan gemisi ile işe başladım. Tabi o 
zaman Ersagun Denizcilik yok ve ben Er-
sagun Denizciliği 1996 yılında kurdum. 

Bir yandan gemi brokerliği yapıyorum, 
bir yandan da gemimizle iş yapıyorduk. 
Güzel kazançlı bir dönem yaşadık o za-
manlarda ufkum açıktı ileriyi görüp ona 
göre hamleler yapabiliyordum biraz da 
cesaretim vardı tabi ki” dedi.

1996 yılında Kalaycı’larla olan ortak-
lığı bitirip şimdi oldukları yerdeki binayı 
alarak Ersagun Denizciliği kurduğunu 
anlatan Kocabaş,  “Kaptan İsmail gemi-

sini ortaklıktan ayrıldığım zaman satıp 
İsmail Şener Bey’den Cem 1 adındaki 
gemisini aldım ve adını Turgut Kocabaş 
yaptım. O çok bereketli bir gemiydi, ta ki 
2007 yılında yaşadığı bir kaza sonrası ba-
tıncaya kadar. 2004 yılında 4500 DWT’lik 
kuru yük ve 2005 yılında 4750 DWT’lik 
multi purpose gladoralı başka bir gemi 
daha almıştık. Piyasaların tavan yaptığı 
o dönemdi. Hem navlunlar hem de gemi 
fiyatları akıl almaz şekilde o güne kadar 
hiç yaşamadığım bir seviyeye yükselmiş-
ti. Bir yandan bu yükselişi çok sağlıklı 
bulmamakla beraber akışında hız kesme-
yen ticaret de devam ediyorken batan ge-
minin yerine kazadan hemen sonra 3908 
DWT Alman yapımı 25 tonluk kreynleri 
olan Meryem Kocabaş adlı gemiyi yüksek 
sayılacak bir rakamla aldık. Tabi bunun 
bir kısmını sigortadan aldığım para ile 
diğer kısmını banka kredisi ile almıştık. 

2008 sonlarına doğru kendini hisset-
tiren ve şimdiye kadar devam eden kriz 
dönemi beni ve bu sektördeki birçok iş-
letmeyi ve armatörü kötü etkiledi. Kriz-
de, elde bir miktar nakit olduğu için bu 
dönemi akıllı politikalarla en az hasar ile 
atlatırız diye düşündük ama piyasa den-
geleri öyle bozulmuştu ki bir gün sonra-
sına bile yorum yapmak zor hale gelmişti. 
Çalıştık ve çabaladık sanki aldığımız ya-
ralara rağmen başardık gibi. Sonuçta hala 
bu sektörün içindeyim bir şekilde devam 
ediyoruz çok şükür ama o ilk kriz dö-
nemlerinde yüksek maliyet ile yaptığımız 
yatırımlar ve kullandığımız yüksek geri 
ödemeli krediler bizi bayağı zorlamıştı. 
Ben bu işte bir denizcinin yaşayabileceği 
bütün şansızlıkları yaşadım sayılır diyen 
Kocabaş, “Onun için bunları bir röportaj-
da değil bir kitapta anlatsam ancak yeter 
diye düşünüyorum. O dönemde en hoşu-
ma giden şey yanımda sıfırdan yetiştir-
diğim bir bayan brokerin şimdilerde pi-
yasada hatırı sayılır brokerlerden olması. 
İsmini vermeyeyim o kendini bilir zaten. 
Ama artık bugün yorulduğumu hissedi-
yorum” şeklinde konuştu.

“KOSDER’i Derneği’ni yeniden kur-
duk”

Başkan Yardımcılığını yaptığı Kos-
ter Armatörleri ve İşletmecileri Derneği 
hakkında da bilgiler veren Hüseyin Koca-
baş, “Koster filosunu yenilemek için 2000 
yılında o zaman ki adıyla Koster Arma-
törleri Derneği’ni kurduk. 13 yıl boyunca 
çok uğraştık. Ankara’ya çok gidip geldik 
ama olmadı sonra da 2013’te bu derneği 
kapattık. Sonrasında şimdiki dernek baş-
kanımız Salih Zeki Çakır ağabey bu der-
neği tekrar canlandıralım demişti ama 
geç olmuştu kapanışını vermiştik bile eski 
derneğin çünkü başaramamıştık. 2014 
yılında derneği yeniden kurduk. Artık 
yeni bir heyecan gelmişti. Salih Bey’in 
de mevcut hükümetle ilişkilerinin iyi ol-
ması bu heyecanı daha da büyütmemize 
neden oldu. Öncesinde hep yurt dışında 
olduğum için bu işlere fazla zaman ayıra-
mıyordum ama artık yeni bir heyecanla 
bu işlere tekrar yoğunluk vermeye başla-
dım. Günümüzde Koster Yatırım A.Ş ile 
ilgili yatırım çalışmalarını yürütüyorum. 
Vaktimin çoğunu Koster filosunun ye-
nilenmesi için harcıyorum desem yalan 

Ersagun Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Kocabaş

"Koster sektörünün ayağa 
kalkması için gereken para 

miktarı sadece 600-650 
milyon dolar. Komik bir 

rakam devlet için ama 
destek sağlaması gereken o 
kadar çok sektör ve paydaş 

var ki, istediğimiz desteğe 
hemen ulaşamıyoruz."

"2014 yılında derneği 
yeniden kurduk. Artık 

yeni bir heyecan gelmişti. 
Salih Bey'in de mevcut 

hükümetle ilişkilerinin iyi 
olması bu heyecanı daha da 
büyütmemize neden oldu."
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olmaz” ifadesinde bulundu.

Hüseyin Kocabaş, “1982-2000 yılları 
arasında Akdeniz ve Karadeniz havza-
sına nasıl hakim olduğumuz dönemleri 
gördüğüm için bizden sonrada gelecek 
nesillerin o ihtişamlı günleri yaşamaları 
için çalışıyoruz. Hep derim biz denizci 
ülke değiliz ama iyi bir deniz ülkesiyiz, 
denizcilikte çok acemiyiz. Üç bir yanımız 
denizlerle çevrili ama Trabzon’da armatör 
sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Daha 
çok Rize ve Kastamonu’dan armatör var. 
Gerçi şimdilerde Ardahan’dan da armatör 
arkadaşlarımız var ama denizciliğin geli-
şememesi güdük kalmasına ister yanlış 
politikalar deyin, ister devletin destekle-
memesi deyin… Ne söylerseniz söyleyin 
ama bu şekilde gitmesine engel olmak 
için uğraşmaya, çalışmaya ihtiyacımız 
var. 

Kostersiz filo nefersiz orduya benzer

Ben bundan sonra 10 gemi daha alsam 
ne olur ki? diyen Kocabaş, “Çocuklarım 
bu işlere girmeyi düşünmüyorlar. Bura-
da tek amacım, bu vakitten sonra bu hoş 
kubbe de güzel bir seda bırakmak olacak-
tır. Yani gelecek nesiller için güçlü bir de-
nizcilik sektörü ve yeni bir koster filosu 
oluşmasını sağlamakla için sonuna kadar 
mücadele edeceğiz.  Benim sempozyum-
da da söylediğim bir lafım var, ‘Kostersiz 
filo nefersiz orduya benzer’ diye. Ben bu 
lafı her zaman savunuyorum”  ifadelerini 
kullandı. 

Devletimiz dışardan gelen mültecilere 
bugüne kadar 13-14 milyar dolar harca-
dığını duyuyoruz diyen Hüseyin Koca-

baş, “Tabi bu insanlık gereği  bizim güçlü 
devlet olmamızdan kaynaklı.  Yapmamız 
gereken bir şey ama şimdi koster sektö-
rünün ayağa kalkması için gereken para 
miktarı sadece 600-650 milyon dolar. 
Komik bir rakam devlet için ama destek 
sağlaması gereken o kadar çok sektör ve 
paydaş var ki, istediğimiz desteğe hemen 
ulaşamıyoruz. Bunun için önce projemi-
zi dantel gibi işleyip sağlam bir şekilde 
devlete sunmak için çalışıyoruz. Bu ça-
lışmalarda devletimiz ve piyasanın reel 
kaybını ve kazanabileceklerini iyi bir şe-
kilde anlatmaya çalışacağız. Salih Bey ile 
ümitlerimiz tekrar yeşerdi demiştim . Bir 
de şimdiki başbakanımızın denizden gel-
diğini, yani sorunları birebir bildiğini bil-
diğimiz için ümitlerimiz daha da artıyor 
ve yeni nesillere iyi bir şey bırakmak için 
çalışıyoruz. Burada bireysel kar amacın-
dan çok koster filosunun geleceği  ve yeni 
nesillere bu piyasadan bunlarda geçti 
dedirtmek ve örnek olmak için iyi şeyler 
yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu. 

Gemilerimiz Avrupa limanlarında 
sıkıntı yaşıyor

Denizcilik sektöründe sıkıntılar ol-
duğunu vurgulayan Kocabaş, “Sonuçta 
8 yıllık krizin yaratmış olduğu hantallık 
içinde sektör. Var olan kotalar ve marj-
lar bu 8 yıllık süreçte tükendi. Artık yeni 
üretimlere girmemiz gerekiyor. Sonuçta 7 
milyar nüfusun tüketiminin devam ettiği 
bu dünyada piyasayı hızlı bir şekilde ya-
kalayamasak da yürüyecek hale gelmemiz 
lazım ve bunun için uğraşmamız lazım. 
Şimdi ki koster gemilerinde yaştan kay-
naklı sıkıntılı durumdayız. Gemilerimi-

zin beyaz bayraklı Avrupa limanlarında 
yaşadığı sıkıntı çok büyük. Tutuklanma 
korkusu ile kimse açılmayı düşünmüyor. 
Bu durumu ortadan kaldırmak için yeni 
gemilerin olması lazım. Biz hep Avru-
palıların eskileri ile idare etmeye çalış-
tık ama onlar ya kendileri yaptılar ya da 
Çin’deki tersanelerde yaparak piyasada 
yer edinmeyi bildiler. Bizim de bu eski 
alışkanlıklarımızdan kurtulmamız lazım. 
Şimdi biliyoruz ki Salih Bey ve ekibinin 
çalışmaları ve iyileştirme önerilerine 
rağmen  çıkan hurda teşvik yasası yeterli 
olmamıştır. Devletin durumu görüp ona 
göre yeni yasalarla bu durumdan kurtul-
mamız için yeni teşvik yasaları yapmalı. 
Yeni olacak düzenlemeler de hurda fiyatı 
gross üzerinden değerlendirilmeli ve teş-
viklerin hayata geçirilerek geçmişte var 
olan modellemelerden yararlanılmalı. Bu 
şekilde bir düzenleme ile öz  kaynağın 
yüzde 15’e seviyelerinde olacağını  düşü-
nerek geriye kalan yüzde 85’lik kısmını 
uzun vadeli gemi inşa kredisi ile  1974 
yılında çıkmış olan yasayı yeniden ya-
pılandırılarak günümüz şartlarına uyar-
lanmasını sağlanabilir. Minimum 12 yıl 
+ 2 yıl ödemesiz uzun vadeli bir yatırım 
teşvik kredisi sağlayarak bu olayın halle-
dileceğine inanıyorum. Bu sayede hem 
sektör canlanacak hem de yan sektörler 
canlanacak. Piyasada ki fazla tonaj oto-
matikman hurdaya gidecek. Bu sayede 
gençleşme sağlanacak. Böylece rekabet 
ve havzaya hakimiyet gücümüz artacak 
ve tek tip gemi modeli ile hem ithalatçı-
ya hem ihracatçıya kolay nakliye ve gemi 
tedariki imkanı olacak” ifadesinde bulun-
du. 
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KOSDER 2. Olağan Genel 
Kurulu yapıldı

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) 2. Olağan Genel Kurulu 30 Mart 2016 
tarihinde üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

2014 yılında ulusal ve uluslararası 
sularda yakın deniz taşımacılığı 
yapan, koster olarak tabir edilen 
her tip Türk sahipli gemi arma-

törleri ve işletmecileri arasında dayanış-
ma platformu oluşturmak ve Türk koster 
filosunun gelişmesine katkı sağlamak 
amacıyla kurulan Koster Armatörleri ve 
İşletmecileri Derneği 2. Olağan Genel 
Kurulu’nda yeni yönetimini belirledi. 
Nakkaş Tepe Bridge Restoranda gerçek-
leşen ve KOSDER Yönetim Kurulu Üyesi 
Burak Akartaş’ın Divan Başkanlığı yap-
tığı Genel Kurul’da KOSDER Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Kocabaş 
dernek faaliyetleri hakkında üyelere bil-
gilendirmede bulundu.

Birlikte hareket etme gerekliliği yine 
gündemdeydi

Genel Kurulda bir konuşma yapan 
KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Salih 
Zeki Çakır, dernek çatısı altında yürü-
tülen çalışmalar hakkında üyelere bil-
gi verdi. Çakır, dernek üyeleri arasında 
işbirliğini artırmak ve günümüz piyasa 
koşullarında birlikte hareket etmenin 
herkese fayda sağlayacağına vurgu yaptı. 
Çeşitli platformlarda dile getirilen ortak 
işletme, ortak alım çalışmalarının hayata 
geçmesinin önündeki engellere de deği-
nen Çakır, böyle bir ortaklık yapısının 
oluşturulması için profesyonel anlamda 

çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Hurda teşviki kanunun büyük oranda 
Koster Armatörleri ve İşletmecileri Der-
neği tarafından yürütülen ısrarlı, istekli 
ve tutarlı çalışmalar sayesinde meclisten 
geçtiğini ifade eden Çakır, “Pek çok plat-
formda beyan ettiğimiz gibi düzenlenen 
tebliğ, koster filosunun yenilenmesi için 
bir destek paketinin kaçınılmaz olduğu-
nu ortaya koymaktan öteye bir işe yara-
madığıdır. Genelinde Türk deniz ticaret 
filosunun değeri ve özelinde koster taşı-
macılığının değeri, stratejik önemi ancak 
yokluğunda anlaşılır. Tedbir alınmazsa 
ülkemiz ithalat ve ihracatının bölgemiz-
deki rekabet gücünün tehlikeye maruz 
kalacağı basiretin gereğidir” dedi.

Genel Kurulun dilek ve temenniler 
bölümünde söz alan Karadeniz Armatör-
ler Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Can da piyasa koşullarının giderek 
ağırlaştığına ve birlikte hareket edilme-
diği sürece sorunların üstesinden gelin-
mesinin mümkün görülmediğini söyledi. 
Birlikte hareket edildiğinde navlunlarda 
bir iyileşme sağlanabileceğine değinen 
Can, koster yenileme projesine ilişkin 
olarak da sacını devletin vereceği inşasını 
armatörün üstleneceği bir model oluştu-
rulmasının sektöre daha faydalı olacağını 
görüşünde olduğunu ifade etti.

KOSDER yeni yönetimini belirledi

Oy birliği ile seçilen KOSDER yeni yö-
netimi şu şekilde oluştu;

KOSDER Yönetim Kurulu Asıl Üyeler
Salih Zeki Çakır
Hüseyin Kocabaş
Pınar Kalkavan Sesel
Burak Akartaş
Adnan Naiboğlu
Yalçın Akın
Sinan Atasoy
Bülent Dandin
Hakan Çendik

KOSDER Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Ayhan Aytekin
Faruk Emre Yıldıran
Mert Soylu
Fatih Yıldız
Mahmut Can Eğerci
Cafer Şener
Sabri Tomba
Metin Şener
Teoman Mustafa Akyol
KOSDER Denetim Kurulu Asıl Üyeler
Mahmut Turan
Mehmet Akif Ural
Ali Demir Uzundemir

KOSDER Denetim Kurulu Yedek Üye-
ler
Keremcan Aykaç
Şendoğan Göksu
Kemal Barbaros
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Salih Zeki Çakır 
sektörün sorunlarını 
masaya yatırdı
İMEAK Deniz Ticaret Odası ta-

rafından Ataköy Sheraton Oteli 
Balo Salonu’nda gerçekleştirilen 

6. Müşterek Meslek Komiteleri Meclis 
Toplantısı’nda konuşan Koster Arma-
törleri ve İşletmecileri Derneği Başkanı 
Salih Zeki Çakır; sektörün sorunları, 
çözüm önerileri ve Ulaştırma, Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Suat Hayri Aka’dan gündeme 
getirmesini beklediği konularda açıkla-
malarda bulundu.

Salih Zeki Çakır, konuşması-
na, Nijerya’da kaçırılan Kaptanoğlu 
Denizcilik’e ait Puli gemisinden rehin 
alınan 6 denizcinin sağ salim ailelerine 
ve işlerine dönmesini ve ailelerine ka-
vuşmasını, firma sahiplerine de geçmiş 
olsun dileklerini ileterek başladı.

Son dönemde yaşanan sıkıntılardan 
ve çözüm önerilerinden bahseden Çakır, 
“Malumunuz bir süredir deniz ticaret 
odasında mecliste meslek grupları ara-
sında meslek sorunlarına öncelik veril-
mesi ve gündeme taşınmasıyla alakalı 
polemikler var. Bazı meslek grubu so-
runları bazılarına göre daha öne çıkar-
tılmakta birilerini gölgesinde kalmak 
gibi bir algı oluşmakta. Özellikle arma-
törlerin sorunları gündeme taşınmıştır. 
Armatörlerin geçmişten günümüze de-
vam eden ama inşallah, Sayın Müsteşa-
rın buna samimi bir şekilde ele atacağını 
düşündüğüm bir konuya dikkatlerinizi 
çekip çözüm önerileriyle ilgili görüşleri-
mi ifade etmek istiyorum” dedi.

“48 saat transit geçiş sorunu”

Bu konunun daha önce çok kez ko-
nuşulduğunu hatırlatan Çakır, “Sektö-
rümüzün belli başlı bir problemidir. Her 
ne kadar öncelikle armatörleri ilgilendi-
riyorsa da benden önceki konuşmacıla-
rın değindiği gibi armatörleri öncelikle 
ilgilendiren her bir sorun diğer meslek 
konularını doğrudan veya dolaylı bir 
şekilde ilgilendirmektedir. Bu sorun-

Koster Armatörleri ve
İşletmecileri Derneği Başkanı 

Salih Zeki Çakır
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lardan biri 48 saat transit geçiş süresi-
dir. Bir mensubumuz çalışmasıyla Türk 
denizciliğine ve ekonomimize 48 saat 
tuzağı diye incelemiş ve biz de bunu ya-
yınlamış bulunmaktayız. Bu çalışmada 
özellikle boğazlardan geçen trafiği ele 
alarak yılda ortalama Türk ekonomisine 
500 milyon dolarlık bir kaybın olduğu-
na vurgu yapmaktadır. Rakam tartışılır. 
Bu uygulamadan da devletin bir kazancı 
vardır. Bu ikisini karşılaştırarak bu so-
runun maddi boyutunun dışında bir de 
armatörleri operasyonel olarak yoran 
tarafı da vardır. Pek çok kesim bu uygu-
lamadan muzdarip durumdadır. Bunun 
giderilmesine yönelik bakanlığımızın 
çalışmalarının olduğunu biliyorum. Bazı 
çalışmalarda düzenlemeler yapıldığında 
tam hakkı ve gereği yapılmadığında za-
man kaybı olur. Burada bir düzenleme 
yapılacaksa, ‘bu da eksik kalmış, bunu 
da yapsaydık’ dememek için hakkının 
verilmesi lazım” şeklinde konuştu.

Denizcilik envanteri

Türk denizciliğinin envanterinin 
çıkarılması için yıllardır uğraştığı bir 
konuda da çalışmalar yapıldığını vur-

gulayan Çakır, “Umarım sağlıklı veriler 
ortaya çıkar. Türk bayrağında kalmayı 
ve tük bayrağında olmayıp da dönüşü 
özendirecek çalışmalar yapılabilir mi, 
yapılmasında ne gibi faydalar var, bu 
konunda tartışılmasında fayda var?  Yö-
netmelik çıkalı 4-5 yıl oldu. Liman kont-
rollerinde işletme firmalarına, gemilere 
hatta kaptanlara varana kadar ceza uy-
gulamaları var. Bu cezalar tutulmaların 
bir birine bağlı olarak, bazen de çok yük-
sek miktarlara ulaşmaktadır. Geçen yılki 
meslek komite toplantısında vurgu yap-
mıştık. Bir armatör için geminin tutul-
ması zaten çok büyük bir cezadır. Evren-
sel hukukta da karşılığı olan, her suçun 
tek bir cezası olur. Hem tutulma hem  de 
maddi ceza armatörlere ciddi bir külfet 
getirmektedir. Bu anlamda cezalara yö-
nelik ciddi bir çalışma varsa paylaşırsa-
nız seviniriz” ifadesinde bulundu.

“Gemi adamlarının sonları ele alın-
malı”

Salih Zeki Çakır Konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

Denizciliğimizde taşımacılık bağ-
lamında gemi adamlarına yönelik iş-

letmelerde, hem kara hem de deniz 
hizmetlerinin kalitesini artırmaya yö-
nelik ve beyaz bayrakta kalmayı teşvik 
edici olacağına inandığım gemi adamı 
heyetlerine sicil tutulması uygulaması 
konusunda bir çalışma yapılmasını arz 
ederim. Sayın müsteşarımla bu konuyu 
ikili görüştüğümüzde benzer uygula-
manın havayollarında pilotlara yönelik 
yapıldığını, trafikte ehliyetlerde benzer 
uygulamanın olduğunu bilirdi. Bu de-
nizcilikte çok tartışıldı, bunun bizde de 
uygulanması ciddi olarak nitelikli insan 
kaynağımız, çalışanla çalışmayanı, işinin 
hakkını verenle vermeyeni ayırt etme 
ve adaleti sağlama açısından çok faydalı 
olacağını düşünüyorum. 

Rus limanlarında ödenen cezalar

Son Rusya-Türkiye krizinde Rus li-
manlarına uğrayan gemilerimizin, özel-
likle Türk personelinin gemi adamı cüz-
danının 48 sayfa, 60 sayfa sorunu şu ana 
kadar ceza ödemeyle ilk uğrakta 58 do-
lar, ikinci uğrakta 75 dolar kişi başına bir 
ceza ödemesi var. Oysa normalde cüz-
danlar uluslararası mevzuata göre veril-
diğinden bu uygulama haksız bir uygu-

Haber
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lamadır. Bu konuda yapılmış çalışmaları 
paylaşırsanız müteşekkir olacağız.

Yarım kalmış Türk Deniz Ticaret Fi-
losunun yenilenme projesiyle de devam 
edeni GİSBİR’de Sayın Metin Kalkavan’ın 
son toplantıda bulunduğu çalışmaların 
bakanlık bünyesinde nasıl sürdürülece-
ği konusunda bilgi verirseniz makbule 
geçecektir. Daha önce meclisten geçen 
hurda teşvikiyle ilgili kanunun uygula-
ma tebliği henüz yayında değil. Burada-
ki kanunundan diğer çalışmalar devam 
ederken ne ölçüde sektör istifade edebi-
lir, bunda iyileşme yapılabilir mi? Bunun 
üzerinde yoğunlaşmakta fayda var. Sa-
yın Metin Kalkavan bazen patent ve fikir 
hakkı diye gündeme getiriyor. GİSBİR 
toplantısında bir önerisi vardı. Ben ken-
di hesabıma bunu makul buldum. Hur-
da teşvikinde şöyle bir iyileştirme olursa 
işe yarayabilir: Gemisini hurdaya ver-
mek isteyen yeni inşa yaptırma şartına 
bağlı olmadan bir bedel alabilsin. Ama 
Türkiye’de gemi inşada yaptırmak iste-
yene de hurda bedeli groston üzerinden 
ödenebilsin. Bu gayet mantıklı makul 
bir öneri. Bu şekilde hayata geçirebilse 
bu kanunun bu kadar üzerinde çalışıldı. 
İnşallah sektörün menfaatine uygulanır 
hale gelir.

Sektörün sorunları tartışıldı

Metin Kalkavan’ın başkanlığında 
yapılan toplantıya, Ulaştırma, Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Suat Hayri Aka, Deniz ve İç 

Sular Düzenleme Genel Müdürü Mehdi 
Gönlüalçak, Kıyı Yapıları ve Tersaneler 
Genel Müdürü Hızırreis Deniz, Deniz 
Ticareti Genel Müdürü Cemalettin Şev-
li, İstanbul Liman Başkanı Muhammed 

Haber
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Erdoğan, TOBB Başkan Vekili Halim 
Mete, Türk Armatörleri Birliği Başka-
nı Bedri İnce, Gemi ve Yat İhracatçıları 
Birliği Başkanı Başaran Bayrak, KOS-
DER Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki 
Çakır ve Meslek Komite Üyeleri katıldı.

Sektörün sorunlarını anlatması için 
her meslek komitesinden bir meclis üye-
si konuşmacı olarak 3 dakika süre aldı. 
İlk sözü alan İlker Meşe, ilk konuşmacı 
olarak kürsüye çıktı. İlker Meşe, Koster 
Projesi, Stajyerlerin sorunları ve yürür-
lüğe giren yeni yönetmelikler konusun-
da bilgi verdi.

Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Baş-
kanı Başaran Bayrak, Mart ayında gemi 
ve yat ihracatında rekor kırıldığını be-
lirterek 90 milyon dolarlık bir ihracat 
gerçekleştirildiğini söyledi. Geçen sene-
nin aynı dönemine göre yüzde 69 artış 
olduğunu kaydeden Başaran Bayrak, 5 
Nolu Meslek Komite Üyesi olarak, ter-
sane kiraları konusunda bazı sıkıntılar 
olduğunu belirterek bu konuda gerekli 
çalışmalar yapılmasını istedi. 

43 Nolu Meslek Komiteleri Başkanı 
Mahmut Aydın acentelerin sorunlarının 
olmamasının sebebinin iş olmamasın-
dan kaynaklandığını belirterek, sektörde 
krizin devam ettiği söyledi. Sektörde-
ki krizin bir tufana dönüştüğünü ifade 
eden Mahmut Aydın, tersanelere devlet 
tarafından desteklenmesini gerektiğini 
belirtti.

İMEAK DTO Bodrum Şube Başka-
nı Gündüz Nalbantoğlu, gemi adamları 
ve gemilerle ilgili istatistiki bilgilerinin 
Bakanlık tarafından hazırlanması ge-
rektiğini ifade ederek, Bodrum’da güm-
rükle ilgili sıkıntıları olduğunu söyledi. 
Gümrük Bakanlığı’nın 5 sene geriye 
dönük damga vergisinin istendiğini kay-
deden İMEAK DTO Bodrum Şube Baş-
kanı Gündüz Nalbantoğlu, bu konuda 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın müdahale etmesini istedi.

İstanbul Anadolu Yakası Kumcula-
rı Kooperatifi Başkanı Yaşar Naiboğ-
lu, NACE kodları nedeniyle kapatılan 
Kumcular Komitesi adına konuşarak, 

sektörün sorunlarını dile getirdi. 

33. Nolu Limanlar Komitesi Başkanı 
Altan Köseoğlu, Ambarlı Limanı’nda 
bulunan 7 kapının 4’e indirilerek Geçici 
Hudut Bölgesi ilan edildiğini belirterek 
Yolcu Limanı olmamasına rağmen 40 
bin 346 yabancı gemi adamının giriş ve 
çıkış yaptığını söyledi. Türk gemi adam-
ları rakamının 13 bin 168 olduğunu dile 
getiren Altan Köseoğlu, Yılda 2378’i 
Türk bayraklı olmak üzere 4 bin geminin 
Ambarlı limanına yanaştığını kaydetti.

Daha sonra kürsüye gelen TOBB 
Başkan Vekili Halim Mete, sözlerine 
başlamadan önce her gün gelen şehit ha-
berleri nedeniyle üzüntülü olduğunu be-
lirterek şehitlere rahmet, Türk milletine 
başsağlığı diledi.

Vodafone Arena Stadının açılışıyla 
birlikte Beşiktaş’ın evine döndüğünü be-
lirten TOBB Başkan Vekili Halim Mete, 
şu anda Türk armatörünün gemileri evi-
ne dönemediğini belirterek, sektörün 
büyük sorunları olduğunu söyledi.
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Sunumunda koster gelirlerinin dü-
şen yakıt fiyatlarına rağmen Ocak 
2014’e göre %28, Ocak 2015’e göre 

ise %19 aşağıda olduğunu aktaran Ko-
çak, bu durumun sebepleri arasında 
SECA uygulamalarını; Ukrayna’nın %20
’nin üzerinde gerileyen çelik ihracatları-
nı ve tamamen duran kömür ihracatları-
nı; Akdeniz’de Çin’den ithal edilen çelik 
yüklerinin girmesini ve petrol fiyatları-
nın düşmesiyle petrola dayalı ekonomi-
lerde talebin düşmesini gösterdi.

Bölgedeki aktif koster tonajı hakkında 

ise Koçak 2014 sonu itibariyle bölgede 
aktif olan yaklaşık 10 mln DWT kosterin 
2,21 milyon DWT’lik kısmının 20 yaş 
üzerinde olduğunu kaydetti. 25 yaş üzeri 
gemiler de dahil edildiğinde bu tonajın 
3,3 milyon tona yani filonun %33’üne 
tekabül ettiğini aktaran Koçak Aliağa’da 
hurdaya çıkan koster tonajının 2015’te 
son 6 yılın en düşüğüne gerilemesinin 
ise piyasadan çıkışları yavaşlattığını be-
lirtti.

Sunumunda koster armatörlerinin 
önündeki fırsatlar ve tehditlere de de-
ğinen Koçak, bölge koster filosunun 
%35’inin ekonomik ve emniyetli yaşı 
geçtiğini aktardı. Koçak, Türk sahipli 
koster filosunun ise şimdilik  %43’ünün 
25 yaş üzerinde olduğunu önümüzdeki 
10 yıl içerisinde ise %66’sının bu duru-
ma düşeceğini öngördü. Bunun yanında 
egzost gazı emisyonları ve balast suyu 
arıtma konusundaki düzenlemelerin de 
yeni yatırım zorunlulukları doğuracağı-
nı anlatan Koçak, bütün bunların koster 
yenilenmesi için birer fırsat olduğunu 
vurguladı.

“Fırsatlara karşılık mevcut konjonktürde 
koster armatörleri ciddi tehditlerle karşı 
karşıya” diyen Koçak, krizlere rağmen 
fırsatları değerlendirmek için koster 
taşımacılığı sektörünün birinci ve en 
öncelikli beklentisinin Türk koster filo-
sunun yenilenmesini sağlayacak uzun 
vadeli, düşük maliyetli, düşük öz kay-

nak gerektiren ve sadece gemi ipoteğini 
teminat olarak baz alan bir gemi inşa 
kredi fonunun oluşturulması olduğunu 
söyledi.

Denizcilik sektörünün son yılların en 
ciddi krizini yaşadığını hatırlatan Koçak, 
“Bu zor zamanlarda koster armatörleri 
ve işletmecileri olarak bakanlığımızdan 
istirham ettiğimiz kısa vadeli bazı çö-
zümler de söz konusu” diyerek, bunları 
şöyle sıraladı:

ÖTV’siz yakıttan alınan vergi, resim ve 
harçların düşürülmesi,

• Türk bayraklı gemilerde çalışan perso-
nelin SGK yükünün iki yıl süreyle sıfır-
lanması,

• Türk boğazlarından transit geçişlerde 
48 saat transit süresinin yine bu kritik 
dönemde idare tarafından uygulanması-
nın ertelenmesi, 

• sıcak/soğuk devre dışı (laid-up) bıra-
kılacak gemilerden herhangi bir masraf 
alınmaması (fener, sahil sıhhiye gibi),

• Tüm ithal ve ihraç yüklerde ithalatçı 
veya ihracatçıya 1 Amerikan Doları Türk 
bayraklı gemi tercih primi verilmesi,

• Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı ve diğer bakanlıklar tarafın-
dan muhtelif isimlerde kesilen cezaların 
önümüzdeki 2 sene için toptan kaldırıl-
ması

STK

KOSDER Denizcilik Paydaş–Sektör 
Toplantısı’na katıldı

KOSDER, Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı koordinesinde 5 
Nisan 2016 tarihinde Deniz 

ve İçsular Genel Müdürü 
Mehdi Gönülalçak’ın oturum 
başkanlığında gerçekleştirilen 

"Denizcilik Paydaş - Sektör 
Toplantısı"na iştirak etti. 

KOSDER adına toplantıya 
katılan Engin Koçak, mevcut 

koster piyasaları gölgesinde Türk 
koster armatörlerinin sorunları, 

sektörün idareden beklentileri ve 
koster armatörünün önündeki 
fırsat ve tehditlerle ilgili bir de 

sunum yaptı.
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Navlun seviyelerinin yukarıya 
çekilmesi yönünde yapılabile-
cek ortak çalışmaları masaya 

yatırıldığı toplantıya KOSDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Salih Zeki Çakır, Kara-
deniz Armatörler Kulübü Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Can, KOSDER Yö-
netim Kurulu üyeleri ve nehir tipi gemi 
işletmecilerinin temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Salih 
Zeki Çakır, navlun piyasalarında bir iyi-
leşme sağlanabilmesi için ortak hareket 
etmek gerektiğinin altını çizdi. Çeşitli 
etkenlerin navlunları aşağı yönlü baskı-
layan stratejilerle hareket ettiğini belir-
ten Çakır, “Piyasada düzelme, iyileşme 
istiyorsak birlikte hareket etmeliyiz. Bu 
birlikteliğin nasıl olacağını istişare et-
mek üzere burada toplandık. Bunun için 
öncelikle nehir sınıfı gemi sahibi arka-
daşlar ile bir araya geldik. Daha sonra 
farklı tonajdaki gemi sahibi arkadaşlarla 
da yapılabilecek ortak çalışmaları masa-
ya yatırmak üzere toplantılar gerçekleş-

tireceğiz. Ancak birlikte hareket edersek, 
bilgi paylaşımında bulunursak navlun-
larda bir iyileşme sağlayabiliriz. Ortak 
hareket ederek piyasa belirleyici konuma 
gelebiliriz. Piyasa şartları sürekli olarak 
navlunları armatör aleyhine aşağıya bas-
kılayan bir tutum içerisinde. Burada bir-
likte inisiyatif alalım bir karar çıkartalım 
ve buna uyalım. Çözüm bizim elimizde. 
Burada olan arkadaşlar ne kadar birlikte 
hareket edebilirsek o kadar olumlu so-
nuç alacağımıza yürekten inanıyorum. 
Önemli olan bunun bir mekanizmasını 
oluşturmak ve kararlı olmak. Armatörü 
üretim zincirinin en zayıf halkası olmak-
tan çıkarmak için çok yönlü dayanışma 
içerisinde olunması kaçınılmazdır. Ba-
şarılı olmak için üyeler arasında şeffaf-
lık, dürüstlük ve birbirini kandırmamak 
esas olmalıdır” İfadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Karadeniz Arma-
törler Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Can’da birlikte hareket etmenin 
piyasa şartlarının getirdiği bir zorunlu-
luk olduğunu dile getirdi. Sadece Türk 
armatör ve işletmecileri ile değil bölgede 
faaliyet gösteren firmalar ile ortak hare-
ket etmek gerektiğini belirten Can, Rus 
armatörleri şu an için kulübe kazandır-
makta zorluk yaşasalar da önümüzdeki 
süreçte kendilerine katılacak ve çalışma-
larını takip edecek önemli sayıda gemiye 
sahip Rus armatörü olduğunu belirtti.

Türk armatörlerinin alacağı karara dâhil 

olacak Rus armatörler ile çok daha güç-
lü bir hale gelineceğini ifade eden Can, 
“Bölgemizde 500-600 civarında gemi 
hizmet veriyor. Rus armatörlerin kont-
rolünde olan 250 civarında gemi mev-
cut. Bu açıdan bakıldığında çok ciddi bir 
orandan bahsediyoruz. Bu birlikteliği 
sağlayabilirsek kendi kaderimizi belir-
leyebilir, piyasa belirleyici konuma ge-
lebiliriz. Bizim bir diğer sorunumuz da 
kötü gemiye sahip olan arkadaşlarımız. 
Bu arkadaşlar gemisini 50 bin dolara ta-
mire vermiş ve günü kurtarmaya çalışı-
yor. Ben 500 bin dolara vermişim tamire 
ama benimle aynı yükü taşıyabiliyor. 
Bunları da bizzat ben şikâyet edeceğim 
ve tutuklanmalarını sağlayacağım. Bunu 
da buradan söylüyorum. Bu ortaklığa 
girmek istiyorsa düzgün gemisi olacak. 
Ben bu rakamları tamire ayırıyorsam o 
ufak masraflarla bana rakip olarak bu 
işi yapmasın. Bu gemileri müsteşarlık 
da istemiyor zaten. Bu kriterleri yeri-
ne getiremeyenler piyasadan çekilecek. 
En azından Türkiye’ye gelemeyecekler” 
dedi.

Toplantıya katılan üyelerde söz alarak 
ortak hareket etmek gerektiğini belirte-
rek bu ortak çalışmanın şekli konusunda 
fikirlerini ifade etti. Bir an önce ortak 
harekete geçme kararı alan katılımcılar, 
paydaşlar arasında bilgi alışverişini sağ-
layacak bir platform oluşturulması görü-
şünde birleşti.

Armatörler dayanışma platformu 
için bir araya geldi

Koster Armatörleri ve 
İşletmecileri Derneği (KOSDER) 

tarafından düzenlenen istişare 
toplantısında yerli ve yabancı 

nehir tipi gemi işletmecileri 
sorunlarını ele almak üzere bir 

araya geldi.

STK





Gündem

DOSYA
Gemi adamları 

ve çalışma 
koşulları

Modern teknoloji; gemilerin daha güvenli, 
konforlu olarak üretilmesini sağlamakla bir-
likte, gemide çalışanların daha fazla risk al-
tında, daha az personelle ve çok daha uzun 
süreli çalışmalarına neden oluyor. Bu konuda 
sivil toplum kuruluşlarından ve sendikalar-
dan görüşler aldık.
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Gemi adamlarının armatörden bek-
lentileri nelerdir?

Elbette ki ilk beklenti maaşın zamanında 
ve tam ödenmesi; bunun sağlanamadığı 
durumda ise verilmiş sözlere uyulması. 
Doğal olarak insanlar yaşam planları-
nı buna göre yapıyor. Dolayısıyla eşine, 
çocuklarına, anne babasına karşı zor du-
rumda kalmak en kötü senaryo. Beklen-
tilerde ikinci sırada yine kendi yaşamsal 
planları ile ilgili olanlar geliyor; kontrat 
bitiminde zamanında yurda iade edil-
mesi gibi. Sıralamada bundan sonrakiler 
kişilere göre değişkenlik gösterir; kimi 
gemi adamı için kumanya daha önemli 
iken kimisi için hakkaniyetli, yani adil 
olunması daha önemli olabilir. Bence 
hangisinin daha önemli/işlevsel olduğu-
nu tartışmak anlamsız, sonuçta insanca 
çalışmak ve yaşayabilmek için yemek, 
su, adalet, huzur, güvenlik hepsi bir ara-
da lazım ve bunları karşılaştırmanın pek 
bir anlamı yok. 

Karada ve denizde görev yapan perso-
nelin teknik anlamda yeterliliği nasıl?

Ülkemizdeki üniversite seçme yerleştir-
me sınavı, her ne kadar seçme hassasiyeti 
açısından sıkıntıları olsa da, sonuçta 10 
kişi içinden birinin geçebildiği bir elek 
oluşturuyor. Böylesi bir elekten geçilen 
başka bir ülke yok. Bu sınav sayesinde, 
ister Filipinli, ister Hintli ister Alman 
personelin ortalaması ile karşılaştırın, 
Türk zabitlerin ve zabitandan yetişen 
kara personelinin ortalama “teknik” ye-
terliliği açık ara üstün gelir. Bizim so-
runumuz, ortalama teknik yeterlilikten 
ziyade, bireylerden verim/performans 
alabilmektir.

2001 yılında Japon Armatörler 
Birliği’nin hazırladığı bir performans 
karşılaştırması görmüştüm; fitter kadro-
lar için farklı ülkelerden gemi adamları-
nın performans/zaman karşılaştırmaları 
yapılmıştı. Gerçekten biz Türkleri iyi an-
latan bir örnek olması bakımından açık-
layıcı. İlk 2 ay benzersiz (bir Filipinlinin 
2,5 katı); ancak dördüncü ayda ortalama 
ve 6. ayda yerlerde sürünen (Filipinlile-
rin yarısı) bir performans grafiği. Bunun 
yanında, 2 kişi birlikte çalıştığında verim 
artarken, ekip dört kişiye çıkarıldığında 
“birim” üretimin artmadığı, beşinci kişi 
dahil olduğunda ise tersine düştüğünü 
gösteren bir analiz. Rapordan şu sonuç 

çıkıyordu; Türk fitter çalıştıracaksan 
ideali 2 kişilik ekipler halinde ve 3-4 ayı 
geçmeyen periyotlarla çalıştıracaksın… 
Özetle, elin Japon’u Türk’ü, Filipinliyi, 
Hintliyi karşılaştırıp her milletten na-
sıl verim alacağını hesaplayarak ona 
göre iş gücünü kullanırken, biz henüz 
bu olgunluğa erişememiş durumdayız. 
Biz de mevcut insan yönetimi, Fatih 
Terim’in futbol takımını yönetmesi gibi; 
her oyuncuyu ayrı ayrı ele alacaksın, her 
birini ayrı ayrı motive edeceksin, yani 
genel bir sistematik işleyişe oturmuyor.

Gemi adamlarına sicil kaydı tutulması 
hakkındaki düşünceleriniz nedir?

İşlenmiş bir suç veya kabahatin mahke-
melerce tespit edilmiş olması ve buna 
istinaden hüküm kurulmuş bir cezanın, 
mesleki bakımdan da bir karşılığının 
oluşturulması noktasında geç kalındığı 
söylenebilir. Bunun ötesinde ise, ülke-
miz iyi niyetlerle başlatılan çalışmala-
rın, farklı kurum, kuruluş ve kişilerden 
süreç içinde gelen etkiler ile ortaya so-
runu çözen değil yeni sorunlar yaratan 
sonuçlarla noktalanabildiği bir ülke. 
90’lı yılların ikinci yarısındaki STCW’ye 
uyum yönündeki yönetmelik hazırlığın-
da arkadaşlarımız da yer aldı ve anılar 
hepimizde hala taze. Bu açıdan, temel 
olarak başlangıç niyetinden değil, ancak 
bu çalışmaların sonucunda ortaya çıka-
bilecek maksadı aşabilecek sonuçlardan 
tedirginiz.

DADDER: En büyük beklenti 
maaşların zamanında ödenmesi

Deniz Çalışanları Dayanışma 
Derneği (DADDER) Kaptan 
Ural Çağırıcı ve ITF Türkiye 

Temsilcisi Muzaffer Civelek gemi 
adamlarının sektörde yaşadığı 

sıkıntılar ve çözüm önerileri 
hakkında ortak görüş bildirdiler.

Kaptan
Ural Çağırıcı

ITF Türkiye Temsilcisi 
Muzaffer Civelek
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Zabit ve tayfa grubunun
beklentileri ve sorunları farklı

Gemi adamlarının armatörden bek-
lentileri nelerdir? 

Öncelikle bu soruya iki farklı açıdan 
bakmak gerekmektedir. Çünkü yaptığı-
mız araştırmalar zabit ve tayfa grubunun 
beklentileri ve sorunları farklı olduğu-
nu ortaya koymaktadır. Örneğin “gemi 
adamlarının en büyük sorunu nedir” 
sorusunu zabit grubuna sorduğunuzda 
aldığınız cevaplar sırası ile 4 ana başlıkta 
toplanmaktadır; %34 çalışma şartlarının 
zor olması, %29 sosyal güvenlik, %21 
maaş alma zorluğu, %12 iş bulma zorlu-
ğu, %4 diğer. Aynı soruya tayfa grubu-
nun verdiği cevaplar ise; %32 iş bulma 
zorluğu, %27 çalışma şartlarının zor 
olması, %25 sosyal güvenlik, %13 maaş 
alma zorluğu.

Bu sonucu yorumlamak gerekirse 
denizciliğin zor bir meslek olduğu aşi-
kar… Öyle ki Kuran’da adı geçen nadir 
mesleklerdendir ve bu zorluktan dolayı-
dır ki kazancı diğer mesleklere göre daha 
iyidir. Bu tablonun görünen yüzü, ama 
sonuçlara göre görünmeyen yüzü daha 
vahimdir. Konuyu özetle kelimelere dö-
kerek genellemek gerekirse gemi adam-
larımız, zor iş buluyorlar, sosyal güvence 
kaygısı ile zor çalışma şartlarında görev 
yaparak, hak ettikleri maaşlarını zar zor 
alıyorlar. Peki, sormak istiyorum, hak 
mıdır? Ailelerinden uzakta çalışan, bü-
tün sosyal hayatları yaşam mahallinden 
ibaret olan, tek eğlenceleri televizyon 
seyretmek, kumanya iyiyse mutlu olup 
değilse huzursuz olan, personel ekono-
misi yapılacak diye iki kişilik çalışan, her 
limanda ofis elemanı gibi bir dünya evrak 
hazırlayıp, limana yanaştığında PSC kar-
şısında gemideki eksikler yüzünden ter 

2010-2015 yılları arasında Karamürsel Denizcilik MYO Mezunlar Derneği’nde kurucu başkan 
olarak görev alan ve bu görev ile birlikte gemi adamlarının sorunları üzerine çalışmalar yapmaya 
başlayan Elektrodeniz Ltd.Şti. Satış ve Müşteri Hizmetleri Yöneticisi Mutlu Yelten, bu çalışmalar 

kapsamında basılı ve görsel medyada makaleler yazmış, televizyon programlarına katılmış, 
denizcilik okullarında seminerler vermiş ve ilgili sorunlarla alakalı kapsamlı bir dosya hazırlayarak 

dönemin Denizcilik Müsteşarlığı’na sunmuş bir isim.  Biz de kendisinin değerli görüşlerini almak 
için gemi adamlarının sorunlarına yönelik sorularımızı sorduk. 
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döken bu insanlara hak mıdır? Nerede 
sosyal güvence, nerede yıpranma payı? 
Kim savunacak bu insanları, kafalarında-
ki gelecek kaygısını, kim silecek ve gemi 
adamları dertlerini kime anlatacak? Ma-
aşlarını alamadıkları için mağdur olan 
ve alacağını almak için kılı kırk yaran ve 
amaçları herkes gibi ekmek parası olan 
bu insanların elinden kim tutacak? Bu 
sorularında yanıtı aslında yapılan anket-
te bulunan başka bir soruda gizli “Her-
hangi bir sivil toplum kuruluşuna üye 
misiniz?”  Bu soruya zabitan grubu; %60 
üye değilim, %33 dernek üyeliğim var, 
%5 vakıf üyeliğim var, %2 oda üyeliğim 
var şeklinde cevap vermiş. Tayfa grubu 
ise %84 üye değilim, %12 dernek üyeli-
ğim var, %2 oda üyeliğim var, %0,5 va-
kıf üyeliğim var şeklinde cevap vermiş. 
Görüldüğü üzere suçu hep diğerlerinde 
aramaktan ziyade önce aynaya bakmalı 
ve gemi adamları olarak ne kadar hakkı-
mızı arıyoruz, bunun için ortak hareket 

ediyor muyuz, mesleki alanda kurulmuş 
olan sivil toplum kuruluşlarını ne kadar 
önemsiyor ve destekliyoruz diye sorma-
mız gerekli. Bireysel yapılan mücadelele-
rin bizleri sonuca ulaştırmayacağı aşikar 
o nedenle haklarımızı STK çatıları altın-
da aramalıyız ki sesimiz daha gür çıksın 
ve geleceğe yönelik olarak sorunlarımızı 
çözme noktasında ilerleyebilelim.

Karada ve denizde görev yapan per-
sonelin teknik anlamda yeterliliği ko-
nusunda ne düşünüyorsunuz?

Maalesef bireysel olarak çaba gösterip 
kendini yetiştirmiş insanlar hariç çok 
yetersizdir. Ama bu konuda da sorunun 
kaynağına yani eğitim tarafına bakmak 
gereklidir. Her gün yeni bir denizcilik 
okulunun açılışına şahit oluyoruz. Gör-
kemli törenler, çelenkler, zengin pro-
tokol, konuşmalar ve kurdele kesiliyor. 
Okulda tanıtım turu her yer tertemiz, sı-
nıflar on numara ve ardından eğitim öğ-
retim başlıyor. Okulun ön ekindeki de-
nizcilik kelimesi herkeste yüksek maaş, 
hemen iş bulma, 5 yıl çalış sonra tica-
rete gir… gibi düşünceler oluşturduğu 
için haldır haldır öğrenciler akın ediyor 
anında kontenjanlar doluyor hatta kapa-
site üzerine çıkılıyor. Rakamlarla ifade 
etmek gerekirse 2011 yılında yaptığımız 
bir araştırmada denizcilik alanında 4 ya 
da 5 yıl eğitim veren fakülte ve yükseko-
kullarda güverte ve makine olarak yak-
laşık 1.500 öğrenci, iki yıllık ön lisans 
eğitimi veren yüksekokullar da yaklaşık 
600 öğrenci, denizcilik meslek lisele-
rinde ise yaklaşık 1.900 öğrenci ve özel 
kurslarda ise 2.900 civarında olduğunu 
gördük. Toplamda bu rakam 6.900 öğ-
renciye ulaşıyor. Ve zurnanın zırt dediği 
yere geliyoruz. Okul lise ise Milli Eğitim, 
yüksekokul ya da üniversite ise YÖK öğ-
retim görevlilerini ya da öğretmenlerini 
gönderiyor. Eğer branş öğretmeni bula-
bilirse tabi ve bulamadığı için kim varsa 
o oluyor öğretmen. Bununla ilgili istatis-
tiki bir çalışma olmadığı için bu kadar 
öğrenciye denizciliği öğretecek kaç tane 
branş öğretmeni var bilemiyorum.

Seyir derslerine coğrafya öğretmeni 
bile girebiliyor ondan sonra bu şekilde 
eğitim alan öğrencilerimiz mezun olu-
yorlar. Mezun olduklarında ise onla-
rı bekleyen başka sorunlar ve engeller 
karşılarına çıkıyor. Okula girdiklerinde 
onlara uzak yol sınav hakkı veren yönet-
melik mezun olduklarında birden bire 
değişmiş ya da mahkemelik olabiliyor. 
Bu engelleri de bir şekilde sineye çektik-
ten sonra eğer kişisel becerileri iyi ise ye-
tenekleri varsa biraz da şans yardımı ile 
çalıştıkları yerlerde eğitimlerinin kalan 
kısmını tamamlayıp öğreniyorlar. Öğ-

renemeyenler ise çeşitli hatalar yaparak 
silinip gidiyor ve umutsuz gençler kerva-
nına katılıyor. Maalesef bu şekilde genç-
lerimize yazık ediyoruz ve onları yavaş 
yavaş kaybediyoruz. Üzgünüm ama acı 
olan tablomuz budur.

Gemi adamlarına sicil kaydı tutul-
ması yönünde bakanlık tarafından bir 
çalışma yürütüldüğünü biliyoruz. Bu 
konudaki düşünceleriniz nelerdir?

Olumlu bir çalışma olacağı kanaa-
tindeyim. Sizlerin de vakıf olduğu üzere 
artık Türk armatörlerimiz bile yabancı 
personel çalıştırma politikasını yavaş ya-
vaş benimsemeye başlamıştır ve genelde 
daha az sorun yaşamak için tek uyruk 
çalıştırma eğilimindedirler.

Bu eğilimin sebebi sorulduğunda ise 
yanıt “yabancı personel tercih etme se-
bebimiz disiplinli olmaları, kabul edile-
bilir derecede İngilizce konuşmaları ve 
gemide içki içmemeleridir. Bu sebepler 
ilk akla gelenler. Bu faktörleri olmazsa 
olmaz olarak kabul etmekle beraber per-
sonelin bilgi ve deneyimi çok önemlidir” 
şeklinde birkaç cümleyi geçmemektedir. 

Buradan çıkarılacak sonuç sicil kay-
dının ne kadar önemli olduğudur. Çün-
kü münferit yaşanan olaylar bütüne mal 
edilmekte ve kurunun yanında yaş da 
yanmaktadır.  Personel tercihi yapacak 
kişiler başvuru yapan kişiyi ancak ver-
diği referanslardan ya da aynı sektördeki 
başka kişilere sorarak araştırmaktadır.  
Yapılan çalışmanın içeriğini tam olarak 
bilmiyorum ancak personel müdürleri-
nin bu kayıtlara ulaşabilmesi tercih es-
nasında faydalı olacaktır. 

Elektrodeniz Ltd.Şti. Satış ve 
Müşteri Hizmetleri Yöneticisi

Mutlu Yelten
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Dosya

Sizce gemi adamlarının armatör-
lerden beklentileri arasında neler yer 
alıyor?

Gemi adamları armatörden sürekli 
ve düzenli bir iş isterler. Bu işin stan-
dartlara uygun ve düzgün bir gemide 
olmasını, maaşlarının zamanında öden-
mesini beklerler. Aynı zamanda bir ka-
riyer planlaması yapılmasını, kendilerini 
geliştirecek şanslar bulmayı ve belli bir 
süreçte yükselmeyi hedeflerler.

Karada ve denizde görev yapan per-
sonelin teknik anlamda yeterliliği ko-
nusunda ne düşünüyorsunuz? 

Teknik yeterlilik hakkında bir soru-
nun genel değerlendirmesi yapılamaz 
bence. Bu firmaya ve kişiye göre değişir. 
Bir işletme firmasının işletme ve yöne-
tim planları ve prensipleri tam ve düz-
gün bir şekilde yazılmışsa ve buna uygun 
olarak yönetiliyorsa ve bu şekilde yöne-
tildiği de denetleniyorsa, bu şirkette kara 
ve deniz personelinin yeterliliğinin tartı-
şılması söz konusu değildir. Zira yetersiz 
eleman şirket içinde barınamayacaktır. 
Bunun dışında denizcilik eğitimini üni-
versitelerimizde almış olan zabitlerin ye-
terli olarak yetiştiğini söyleyebiliriz, tabi 
iyi bir işletme ile de kariyerlerini devam 
ettirirlerse.

Gemi adamlarına sicil kaydı tutul-
ması yönünde bakanlık tarafından bir 
çalışma yürütüldüğünü biliyoruz. Bu 
konudaki düşünceleriniz nelerdir? 

Bu zaten regülasyon gereği yapılma-
sı gereken bir uygulama. Uluslararası 
denizlerde yerli ve yabancı bayraklı ge-
milerde çalıştırdığınız veya çalıştırmak 

istediğiniz gemi adamının sicilinin 
bulunmaması büyük bir handikap. Ya-
bancı bir işletme bir Türk gemiadamını 
işe almak istediği zaman bu kişi hak-
kında olumsuz bir sicili olup olmadığı-
nı kontrol edecek bağımsız bir yapının 
oluşturulması lazım. Yurt dışında gemi 
adamları “manning agent”lar vasıtasıyla 
temsil ediliyor ve gemilere gönderiliyor. 
Bu acentalar hem gemi adamının hem 
de armatörün hakkını koruyor. Arma-
töre tavsiye ettiği gemi adamının ger-
çekten sicili temiz olduğuna inanıyorsu-
nuz zira müşterisini kaybetmek istemez 
acenta. Bir gemi adamının da yeterliliği 
konusunda eksikleri varsa bunun ge-
liştirilmesi düzeltilmesi ve gerekiyorsa 
ek eğitimden geçmesi gerekir, yıllarca 
Türkiye’de sadece böyle bir sicilin olma-
ması sebebiyle armatörler yetersiz gemi 
adamı yüzünden çok büyük kayıplar 
yaşadı. Türk gemi adamını yurt dışına 
ihraç etmek istiyorsak bu sicili de des-
teklemeliyiz.

Sürekli ve düzenli iş 
ilk sıranın sahibi 

TÜDEV Yönetim Kurulu Başkanı
Sualp Ürkmez

“Gemi adamları 
armatörden sürekli ve 

düzenli bir iş isterler. Bu 
işin standartlara uygun ve 

düzgün bir gemide olmasını, 
maaşlarının zamanında 

ödenmesini beklerler. 
Aynı zamanda bir kariyer 

planlaması yapılmasını, 
kendilerini geliştirecek 

şanslar bulmayı ve belli 
bir süreçte yükselmeyi 

hedeflerler” diyen TÜDEV 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Sualp Ürkmez, sicil kaydı 

uygulamasıyla ilgili ise  “Bir 
gemi adamının da yeterliliği 

konusunda eksikleri 
varsa bunun geliştirilmesi 

düzeltilmesi ve gerekiyorsa 
ek eğitimden geçmesi gerekir, 

yıllarca Türkiye’de sadece 
böyle bir sicilin olmaması 

sebebiyle armatörler yetersiz 
gemi adamı yüzünden çok 

büyük kayıplar yaşadı. Türk 
gemi adamını yurtdışına 
ihraç etmek istiyorsak bu 
sicili de desteklemeliyiz” 

diyor.
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Gemi adamlarının armatörlerden bek-
lentileri konusundaki fikirlerinizi öğ-
renebilir miyiz?

Gemi adamları öncelikli olarak armatör-
lerden uluslararası planda uygulamadaki 
asgari çalışma koşullarının (MLC, 2006 
Sözleşmesinin gerekleri) sağlanmasını 
beklemektedirler.  Gemi adamları ücret-
lerin zamanında ödenmesi, izin hakla-
rının kullanılması ve aylarca gemi üze-

rinde terk edilme ve mahsur kalma gibi 
sorunlardan dolayı büyük mağduriyet 
yaşamaktadırlar.  Asgari çalışma koşul-
larının sağlanmasına, şikâyetlerin acil ve 
tarafsız olarak değerlendirilip çözülmesi 
ve çoğulcu bir toplumun gereği olarak 
çalışanların temsil edilmesine - sendi-
kal örgütlenmeye - “izin” verilmesi de 
dâhildir.

Kara ve deniz personelinin teknik ye-

terlilikleri konusundaki düşünceleri-
niz neler?

Teknik eğitimlerin özellikle mürettebat 
düzeyinde yetersiz olduğu gözlemlen-
mektedir.  Ayrıca İngilizce dil bilgisi 
yetersizdir. Staj olanaklarının yeterli 
olmaması ve stajın bir şekilde “geçişti-
rilmesi” yeni mezun gemi adamlarının 
teknik deneyim düzeylerini olumsuz 
etkilemektedir. Oysa sendikamızın ör-
gütlü bulunduğu “Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğünde” gerek deneyim kaza-
nılması gerekse personelin “devamlı-
lık” göstermesi bakımından böyle bir 
durum geçerli değildir, personel teknik 
olarak yeterlidir. Daha önce farklı fa-
kültelerden gelmiş personel denizcilik 
işletmelerinde çalışmaktaydı.  Şimdi 
denizcilik fakülteleri mezunlarının kara-
da çalışmaları olumlu olmuştur.  Ancak 
kara personeli için de kapsamlı staj ya-
pılması önemlidir.

Gemi adamı sicil kaydı, uygulama hak-
kındaki düşüncelerinizi öğrenebilir 
miyiz?

Ulusal planda gemi adamı sicil kay-
dının tutulması Türkiye Denizciler 
Sendikası’nın uzun zamandır önerdiği 
ve talip olduğu bir faaliyetti.  Kayıtların 
uluslararası normlara uygun olması ve 
her şeyden önce tarafsız olması gerek-
mektedir.  Sendikamız, yarım asırdan 
fazla temsil tecrübesiyle gemi adamını 
çok yakından ilgilendiren böyle bir pro-
jenin paydaşı olmalıdır.

Dosya

Ücretler zamanında 
ödenmeli, mağdur 
edilmemeli

“Gemi adamları ücretlerin 
zamanında ödenmesi, izin 
haklarının kullanılması 
ve aylarca gemi üzerinde 
terk edilme ve mahsur 
kalma gibi sorunlardan 
dolayı büyük mağduriyet 
yaşamaktadırlar”

“Kayıtların uluslararası 
normlara uygun olması ve 
her şeyden önce tarafsız 
olması gerekmektedir.  
Sendikamız, yarım asırdan 
fazla temsil tecrübesiyle 
gemi adamını çok yakından 
ilgilendiren böyle bir 
projenin paydaşı olmalıdır”

Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) Genel Başkanı Hasan Pekdemir, 
“Gemi adamları ücretlerin zamanında ödenmesi, izin haklarının 
kullanılması ve aylarca gemi üzerinde terk edilme ve mahsur kalma 
gibi sorunlardan dolayı büyük mağduriyet yaşamaktadırlar” diyor 
ve ekliyor “Asgari çalışma koşullarının sağlanmasına, şikâyetlerin 
acil ve tarafsız olarak değerlendirilip çözülmesi ve çoğulcu bir 
toplumun gereği olarak çalışanların temsil edilmesine - sendikal 
örgütlenmeye - “izin” verilmesi de dâhildir” 

Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) Genel Başkanı
Hasan Pekdemir
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PO MARINE
Denizcilik Sektörünün Hizmetinde 

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

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

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

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

 Dünya üzerinde 700 den fazla limanda ikmal olanağı
 Çevreye duyarlı madeni yağlar (EAL) 
 OEM onaylı ürünler
 Tedarik zincirimiz boyunca ürün kalitesi izleme
 Dünyanın her yerinde teknik destek
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İşlerinizi Kolaylaştırırız
 Denizcilik sektörünün içinden gelen,  
yetişmiş uzman kadro

 Müşteri odaklı yaklaşım
 Limandaki bekleme süresini en aza indiren  
hızlı hizmet

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

 Rekabetçi, şeffaf f iyat ve vade politikası
 Esnek ticari şartlar

Kaliteli Ürünler
 Uluslararası standartlarda, sertif ikalı yakıt  
ve madeni yağlar 

 3 farklı aşamada uygulanan, hassas kalite 
kontrol prosedürleri 

 TÜRKAK’tan 75 farklı testten akredite madeni 
yağ laboratuvarı

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

Endüstri Profesyonelleri
 Piyasaya hakim, müşteri ihtiyaçlarını bilen,  
güvenilir çalışanlar

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

Tedarik Garantisi
 Yüksek SEÇ-G standartları
 Yaygın terminal ağı ve kapasitesi sayesinde,  
hizmet verilen her yerde kesintisiz ikmal
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hak ettiğiniz kaliteli ve hızlı hizmeti dünyanın neresinde olursanız olun size ulaştırıyor. PO Marine,  
yaygın hizmet ağı sayesinde dünyadaki tüm limanlardan gelen yakıt ve yağ taleplerine anında cevap veriyor. 

PO Marine. Denizlerdeki gücünüz.
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TOBB Denizcilik Meclis Başkanı 
Erol Yücel, “Sipariş iptalleri ve 
hurdaya giden gemi sayısındaki 
artış aşırı gemi arzını düşürdü, 
denizde navlun tarihi dipten 
döndü. Şubat’ta son 10 yılın 
en düşük seviyesine ulaşan 
navlun yüzde 100’den fazla 
artışla krizden çıkış sinyali verdi. 
Piyasaya yeni gemi girişi durdu, 
bu yıl tarihi dipleri gören navlun 
piyasası yeniden yükselişe geçti” 
dedi. Uluslararası denizcilik 
piyasalarında navlun dibe vurmuş 
2 bin puanlara kadar çıktıktan 
sonra 2013’ün sonundan itibaren 
hızlı düşüşe geçen Baltık Kuru 
Yük Endeksi (BDI) özellikle son 
bir yılda yüzde 40’tan fazla 
düşüş göstermişti. Düşüşteki en 
büyük neden ise gemi arz-talep 
dengesizliği olarak gösteriliyordu. 
Ancak son dönemde gemi 
arzındaki düşüş piyasadaki 
dengesizliği azaltarak navlunu 
da yukarı çekti. Bu yıl içerinde 

290’a kadar düşen endeks bu 
hafta 612 puanlara kadar çıktı. 
Aynı zamanda Armatörler Birliği 
Başkan vekili olan TOBB Denizcilik 
Meclis Başkanı Erol Yücel, gemi 
siparişlerinin durma noktasına 
geldiğini belirterek, ” İçinde 
bulunduğumuz yılın çok ilginç 
bir yıl olacağını daha önceki 
demeçlerimde de belirtmiştim. Bu 
senenin yarısına yaklaştık sayılır. İki 

beklentim vardı. Bu senenin çok 
sayıda gelecek geminin piyasaları 
büyük sıkıntıya sokacağını ve 
bunun yanı sıra hurdaya çıkışların 
artacağını ifade etmiştim. Sipariş 
iptalleri ve ertelemelerin bir 
denge sağlayabileceğiydi. 5 ayın 
değerlendirmesini yaptığımızda 
gemi siparişinin durduğunu 
görüyoruz. İptaller ve ertelemeler 
söz konusu.

Kanal İstanbul ilgili 
açıklamalarda bulunan, 
Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, “Kanal üzerinde 5-6 
köprü var. Yine demiryolları 
da bu köprülerle bağlanmış 
olacak” dedi. Bakan Arslan, 
Kanal İstanbul ilgili gelinen 
son noktayı özetleyerek, 

“Güzergâhlarla ilgili çalışma 
artık son aşamaya geldi. 
Doğrusu çok şey söylenebilir 
ama kamuoyuna deklare 
edecek hale getirmemiz 
lazım. Konsepti ‘V’ şeklinde 
olacak. Doğu-batı aksında 
şu an olan ve yeni yollarla 
birlikte ihtiyaç duyulan yerlere 
köprü olacak. Görsel olarak 

ilave köprü diye bir şey yok. 
O güzergâhta 5 veya 6 köprü 
var. Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nün Halkalı’dan 
sonra bir de Kınalı’ya 
uzatılması var. O kapsamda 
bir köprü daha gelecek. Yine 
Yavuz Sultan Selim üzerinden 
geçen demiryolu da batı 
aksında bağlanmış olacak. 
Mesela onun için de bir köprü 
olacak. Projeyle yakından 
ilgilenen firmalar var.” 
ifadelerini kullandı. Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, ‘Kanal 
İstanbul’ projesinin detaylarını 
açıkladı. Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, “Öncelikli ve en büyük 
projemiz şu an Kanal İstanbul. 
Kanal İstanbul’la birlikte tabii 
bazı projelerin bitmesi, yeni 
bazı projelerin başlaması 
demek aslında. O anlamda 
inşallah çalışmalarımız devam 
edecek. Bizde proje bitmez” 
dedi.

“2016 çok ilginç 
bir yıl olacak”

Kanal İstanbul ‘V’ 
şeklinde olacak

Kısa Kısa



inbolu ilan2.fh11 5/6/16 4:12 PM Page 1 
C M Y CM MY CY CMY K

Inebolu Shipyard
Ertogay ‹fl Merkezi E¤itim Mah. Poyraz Sk. 34722, Istanbul

Phone: +90 216 337 55 01 • info@karavelioglu.com.tr



www.kosder.net/tr/50

KOSDER ve ISTFIX 
kolay bayrak ve kolay klas 

sorununu irdeledi

Makale

Hazırlayan: 
Engin Koçak
ISTFIX Araştırma Müdürü 
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Tüm üyelerimizin bildiği gibi, der-
nek olarak üyelerimizin bölge-
de emniyetli, sürdürülebilir, en 

önemlisi de adil rekabet koşullarında 
faaliyet göstermesini temine çalışmak-
tayız. Diğer yandan da işbirliği marife-
tiyle ölçek ekonomisi anlayışına işlerlik 
kazandırmaya gayret etmekteyiz. 

Bu anlayış dahilinde düşük standartlı 
deniz taşımacılığını çevre emniyeti, de-
nizde can emniyeti, güvenlik, ticari istik-
rar ve sürdürülebilirlik açısından büyük 
bir tehdit olarak görmekteyiz.

Uluslararası Denizcilik Örgü-
tü (IMO) ve Avrupa Deniz Emniyeti 
Ajansı’nın (EMSA) gerekli tedbirlerine 
rağmen, şu da yadsınamaz bir gerçektir 
ki, potansiyel olarak emniyetsiz, ehliyet-
siz veya umursamaz armatörler tarafın-
dan işletilen, mürettebat emniyet ve ko-

şullarına hiçbir görünür itibarı olmayan 
yüzlerce gemi piyasada haksız rekabet 
yaratmaktadır.

Bu konuya dikkat çekmek için KOS-
DER, İstanbul Navlun Endeksi (ISTFIX) 
ile işbirliği yaparak Karadeniz, Akdeniz, 
Kuzeybatı Avrupa ve Baltık deniz saha-
larını kapsayan Avrupa ve Yakın Doğu 
deniz ticaretinde faal kosterleri incele-
miştir. Buradaki amaç kolay klas, kolay 
bayrak ve bunun doğurduğu düşük stan-
dartlı işletmeciliği konusunu rakamsal 
olarak ortaya koymak ve uluslararası 
alanda konuya daha fazla dikkat çek-
mektir.

Bu çalışma geçtiğimiz aylarda 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’na ve onun aracılığıyla Ulus-

lararası Denizcilik Örgütü (IMO) genel 
sekreterliğine ulaştırılmıştır ve konunu 
gündeme gelmesi beklenmektedir. 

KOSDER ve ISTFIX olarak çalışma-
mızın özetini Koster Dergisi okuyucula-
rıyla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Yakın denizlerde koster bayrak ve 
klas dağılımı

Öncelikle Karadeniz, Akdeniz, Ku-
zeybatı Avrupa ve Baltık’ta çalışmakta 
olan 1.000-12.000 dwt arası kuru/genel 
yük gemileri tespit edilmiştir. Buna göre 
toplam kapasitesi 19,8 milyon DWT 
olan 4.300 gemiyi incelememiz gerek-
miştir. Bu filonun ilk 5 bayrağı ise sıra-
sıyla Antigua & Barbuda, Rusya, Hollan-
da, Malta ve Türkiye’den oluşmaktadır.

Karadeniz, Akdeniz, Kuzeybatı Avrupa ve Baltık’ta koster bayrak dağılımı, 
kaynak: Lloyd’s List Intelligence, IHS

Makale
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Benzer şekilde bölgedeki en büyük 5 klas kuruluşu ise Germanischer Lloyd (şimdi DNV-GL), Bureau Veritas, Russian Regis-
ter, Lloyds Register ve Registro Italiano olarak tespit edilmiştir. 

Burada ilginç olan ise uluslararası kayıtlarda filonun yüzde 13,5’inin (805 gemi ve 2,7 milyon dwt) klasının belirsiz olmasıdır. 
Bu durum ya gemilerin klasının değişmekte olduğunu ya da bu gemilerin klaslarının bir şekilde takip edilemediğini göstermek-
tedir. Bu rakam tonaj olarak en büyük bayraklarla yarışmaktadır. 

Karadeniz, Akdeniz, Kuzeybatı Avrupa ve Baltık’ta koster bayrak dağılımı, kaynak: Lloyd’s List Intelligence, IHS

Karadeniz, Akdeniz, Kuzeybatı Avrupa ve Baltık’ta klas dağılımı, kaynak: Lloyd’s List Intelligence, IHS
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Karadeniz, Akdeniz, Kuzeybatı Avrupa ve Baltık’ta klas dağılımı, kaynak: Lloyd’s List Intelligence, IHS

Bu tespitlerden sonra kolay bayrakta olduğu gibi kolay klasları da tespit etmek için Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği (IACS) 
üyesi olan ve olmayan kuruluşları, milli veya özel klas kuruluşlarını ve klası tanımsız gemileri ayırmak zorunluluğu hasıl ol-
muştur. Buna göre filonun 15 milyon DWT’lik kısmı IACS, 1,15 milyon DWT’lik kısmı IACS dışı fakat milli klas kuruluşlarına 
haizidir. Özel sektör IACS dışı klaslar bölgede 900.000 DWT kadarlık bir paya sahiptir. Evvelce de bahsi geçen “kimliği belirsiz” 
klaslar ise 2,7 milyon DWT ile ciddi bir orandadır.

Bölgede klas tipi dağılımı, 
kaynak: Lloyd’s List 
Intelligence, IHS

Bölgede klas tipi dağılımı, 
kaynak: Lloyd’s List 

Intelligence, IHS
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Bu yüzde 13,6’lık paya sahip, 2,7 mil-
yon DWT büyüklüğündeki koster filosu, 
özel klaslara haiz 900.000 dwt’lik kısımla 
beraber kolay klas ve kolay bayrak kom-
binasyonlarının aranması için ideal bir 
alan teşkil etmektedir. 

Paris MoU verisi

Yine de bunların tamamı düşük 
standartlı denizcilik açısından sağlıklı 
biçimde değerlendirilemez, kaldı ki bu 
gemilerin bir kısmı Beyaz veya Gri bay-
raklara haizdir. 

En sağlıklı değerlendirme için üçün-
cü bir bilgi kaynağı olarak Paris Memo-
randumu (Paris MoU) öne çıkmakta-
dır. Paris MoU, tutuklama istatistikleri 

sayesinde hem bayrak devletlerini hem 
de klas kuruluşlarını performans kate-
gorilerine ayırmaktadır. Burada da böl-
ge gemilerinin haiz olduğu fakat Paris 
MoU tarafından kategoriye alınmamış 
pek çok klas kuruluşu vardır ve bunlar 
“bilinmeyen” olarak gözükmektedir. 

Bu üçüncü değişkeni de hesaba ka-
tarak bir filtre elde edilebilir. Bu filtreye 
göre eğer herhangi bir kosterin:

- Yaşı 20’nin üzerinde ise,

- Klası Paris MoU kapsamında “orta-
düşük” ve bunun altında veya “bilinme-
yen” performansa haiz ise, ve

- Bayrapı Paris MoU tarafından si-
yah bayrak kategorisinde listeleniyorsa, 

bu kosterin düşük standartlı denizcilik 
mantığında işletildiğinin kuvvetle muh-
temel olduğu düşünülmektedir.

Bölgede aktif olarak 61 adet klas ku-
ruluşu tarafından klaslı gemilerin bu-
lunduğu, bunların 12’sinin IACS üyesi 
14’ünün IACS dışı üye ve 33’ünün de 
özel klas kuruluşu olduğu (kolay klas) 
görülmektedir. 

Bölgede 4.300 parça gemiden müte-
şekkil 19,8 milyon DWT toplam kapa-
siteli filonun yüzde 25’inin (1.351 gemi, 
toplam 4,8 milyon DWT) evvelce bahsi 
geen düşük performanslı klaslarda çalış-
tırıldığı tespit edilmiştir.

Ayrıca sözü geçen 4.300 parça gemi-
den müteşekkil 19,8 milyon DWT top-
lam kapasiteli filonun, 2,6 milyon DWT 
ile tonaj olarak yüzde 13’üne tekabül 
eden 657 adedinin de yüksek riskli bay-
raklarda kayıtlı olduğu görülmüştür.

Haksız rekabetin kaynağı: düşük 
standart

Bu iki bilgi birleştirildiğinde, görül-
mektedir ki toplamda 2 milyon DWT’yi 
bulan kapasiteye haiz 485 adet koster, 
yani 19,8 milyon DWT’lik genel aktif 
filonun yüzde 10’u düşük standartlı ça-
lıştırılmaktadır.

Bunun üzerine, toplamda 2,98 mil-
yon DWT’yi bulan kapasiteye haiz 866 
koster de Gri veya Beyaz bayrak altında 
olmalarına rağmen düşük performanslı 
klaslara haizdir ve bu sebeple dikkatle 
incelenmelidirler.

Bayrak ve klas 
performansına 

göre bölge filosu 
kaynak: Lloyd’s List 

Intelligence, IHS, 
Paris MoU
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 Bayrak ve klas performansına göre bölge filosu kaynak: Lloyd’s List Intelligence, IHS, Paris MoU

Bayrak devleti ne olursa olsun kolay klasta çalıştırılan gemilerin pek çoğu, bölgede koster ticaretinin sürdürülebilirliğini 
aşağıdaki sebeplerden tehdit etmektedir:

• Bu gemiler düşük standartlarda çalıştırılmaktadır, 

• IACS üyesi klas kuruluşlarının veya IACS üyesi olmayıp Türk Loydu, Hellenic Register of Shipping gibi iyi performans 
kaydeden milli klas kuruluşlarının kurallarına tâbi olmadıklarından potansiyel olarak emniyetsiz ve uluslararası ticaret için el-
verişsiz gemilerdir,

• Bu gemiler, çeşitli kurallara uymak zorunda olmadıklarından ve evrakları kolaylıkla düzenlenebildiği için, haksız rekabet 
yaratmaktadırlar.
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5312 sayılı “Deniz Çevresinin 
Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle 
Kirlenmesinde Acil Durumlarda 
Müdahale ve Zararların Tazmini 
Esaslarına Dair Kanun” ve ilgili 
mevzuat hükümleri doğrultusunda 
Tuzla Tersaneler Bölgesinde yer alan 

Tersaneler ve UN RO RO Limanı Acil 
Müdahale Planlarındaki personellerin 
katılımıyla yetkilendirilmiş müdahale 
firması olan ve eğitimli uzman 
kadrosuyla acil müdahale plan 
organizasyonunu üstlenen GİSAŞ 
Gemi İnşa Sanayi A.Ş. tarafından 
“Deniz Kirliliğine Hazırlıklı Olma 
ve Acil Müdahale Tatbikatı” 
gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo 
gereği; UN RO RO Limanı’ndan çıkış 
yapan Cemil Bayülgen Gemisi dümen 
arızası nedeniyle GİSAŞ Rıhtıma Grit 
getiren Ali K Gemisi, GİSAŞ Rıhtım 
açığında çatışırlar. Oluşan küçük 
çapta yangına GİSAŞ römorkörleri 
tarafından hızlıca müdahale edilmiş 
olup; dalgıçlar tarafından yapılan 
yara savunması ile yaklaşık 20 
m3 ‘ lük motorin döküntüsünün 
toplanması işlemleri başlatılır. 
Yapılan kontrol ve değerlendirmeler 
neticesinde, GİSAŞ Genel Müdürü 
ve aynı zamanda Acil Müdahale 
Operasyon Koordinatörü Fatih Saral 
tarafından tatbikat sonlandırıldı.

Yalova Gemi İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi GİOSB Müteşebbis Heyeti ve 

Özata Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Özdemir Ataseven, denizcilik sektörünün 

içinden birinin başbakan olmasıyla sektörün 
şahlanacağını söyledi. Yalova Gemi İhtisas 

Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti 
ve Özata Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı 

Özdemir Ataseven, Binali Yıldırım'ın, 
Başbakan olmasının denizcilik sektörü için 

büyük önem taşıdığını söyledi. Özdemir 
Ataseven; "Sayın Binali Yıldırım'ın bakanlığı 
döneminde sektörün sorunlarıyla yakından 

ilgileniyordu. Başbakanlığı döneminde 
ise denizcilik sektörünün şahlanacağını 

düşünüyorum. Çünkü Sayın Binali Yıldırım 
denizcilik sektörünün içinden gelen biri 

ve sektördeki sorunların neler olduğunu 
çok iyi biliyor. Bizim için Başbakanlık 

koltuğunda denizci bir başbakanı oturması 
çok büyük avantaj. Sayın Binali Yıldırım’ın 

Başbakanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte 
sektörün daha ileriye gideceğine sorunların 

çözümünün daha da kolaylaşacağına 
inanıyorum. Sayın Yıldırım'ın yeni görevinin 

vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını 
diliyoruz” diye konuştu. 

Özdemir Ataseven: Sektör 
şahlanacak

GİSAŞ 12. tatbikatı düzenledi

Kısa Kısa
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Türk Bayraklı Gemilerin Yurt 
Dışı Kontrolleri'nde değişiklik

Türk Bayraklı gemilerin, yurt dı-
şındaki liman devleti kontrolle-
rinde, 1 yıl içerisinde “Emniyet 

Yönetimi Sistemi uygunsuzluğu” nede-
niyle ikiden fazla tutulması halinde, iş-
letmeciye 5 bin ile 20 bin lira arasında 
idari para cezası verilecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığının, “Uluslararası Emniyet Yö-
netimi Kodunun Türk Bayraklı Gemi-
lere ve İşletmecilerine Uygulanmasına 
Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılma-
sına Dair Yönetmelik’i Resmi Gazete‘de 
yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türk bayraklı bir geminin, 
yurt dışındaki liman devleti Kontrolle-
rinde, 1 yıl içerisinde Emniyet Yönetimi 
Sistemi uygunsuzluğu nedeniyle ikiden 
fazla tutulması halinde, işletmeciye 5 bin 
ile 20 bin lira arasında idari para cezası 
verilecek.

Yönetmelikle düzenlenen idari yaptı-
rım kararları, merkez teşkilatında genel 
müdürlükler, taşra teşkilatında liman 
başkanlıklarınca verilecek. İdari yap-
tırımların uygulanmasına ilişkin diğer 
hususlarda ilgili Kabahatler Kanununda 
yer alan esaslar dikkate alınacak.

Öte yandan “Gemilerin Genel Dene-
timi ve Belgelendirilmesi Hakkında Yö-
netmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” de Resmi Gazete’de yayım-

lanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, yurt dışında bulunduğu 
sürede, başka devletlerce yapılan dene-
timlerde, sefer yapmasına engel durumu 
belirlenmiş Türk bayraklı gemilere ida-
rece uygun görülen ek denetlemeler ya-
pılacak veya yaptırılacak. Türk bayraklı 
bir geminin yurt dışındaki liman devleti 
kontrollerinde, 1 yıl içinde ikiden fazla 
tutulması halinde 5 bin ile 20 bin lira 
arasında idari para cezası verilecek.

Eski yönetmelikteki, “Türk Bayraklı 
gemilerin teknik durumları, gemi ada-
mı donatımı, emniyet, güvenlik ve çev-
renin korunmasıyla ilgili tüm aksamı 
ve düzenlemeleri mevzuatına uyumlu 
olmak zorundadır. Mevzuata uyumsuz 
gemilerin durumları uygun hale geti-
rilene kadar faaliyetine izin verilmez. 
Geminin elverişsiz durumunun idareye 
rapor edilmesi durumunda idare duru-
mu araştırır ve gerekli tedbirleri aldırır” 
bölümü çıkarıldı.

Aynı şekilde “Uluslararası sefer yapan 
Türk bayraklı gemiler ile Türk hüküm-
ranlık sahasındaki yabancı bayraklı ge-
milerde, bulundurulması zorunlu olan 
belgelerin eksik, vizesiz ya da geçersiz 
olması veya geçerli olsa dahi geminin 
gerçek durumunun belgede belirtilen 
duruma uygun olmadığının tespit edil-
mesi halinde, eksik veya gerçek durumu 
yansıtmayan belge başına 5 bin lira para 

cezası verilir. Durum düzeltilene kadar 
faaliyete, sefer veya operasyona izin ve-
rilmez” bölümü de değişiklik ile yeni yö-
netmelikte yer almadı.

Uluslararası sefer yapmak üzere de-
netimden geçirilen ve belgelendirilen 
Türk bayraklı gemilerin aksamında ve 
kullanım amacında bakanlıktan yazılı 
izin alınmadan değişiklik yapılamaya-
cağına ilişkin bölüm de çıkarıldı. Yönet-
melikte izinsiz değişikliklere 5 bin lira-
dan 50 bin liraya kadar idari para cezası 
verilmesi öngörülüyordu.

Cezalar düşürüldü

Eski yönetmelikte yurtdışında bulun-
duğu sürede, başka devletlerce yapılan 
denetimlerde, sefer yapmasına engel 
durumu belirlenmiş Türk bayraklı ge-
miler eğer aynı veya benzer nedenle 6 
ay içerisinde bir kereden fazla veya 1 yıl 
içerisinde iki kereden fazla yurtdışın-
da alıkonulursa geminin belgesi askıya 
alınıyor ayrıca 10 bin lira da idari para 
cezası veriliyordu. 6 ay içerisinde iki ke-
reden fazla veya 1 yıl içerisinde üç kere-
den fazla yurtdışında alıkonduğu tespit 
edilen gemilerin belgeleri iptal ediliyor 
ve 50 bin lira da idari para cezası verili-
yordu. Yönetmelik değişikliği ile verilen 
cezalar düşürüldü. Ayrıca para cezaları 
tahsil edilmeden yeniden denetim ve 
belgelendirme yapılabilecek. Verilmiş 
tedbir kararları da kaldırılabilecek.

Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Hakkında 
Yönetmelik ile Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun 

Türk Bayraklı Gemilere ve İşletmecilerine Uygulanmasına 
Dair Yönetmelik değiştirildi.

Haber
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Günümüz iktisatçılarının güncel 
tartışmalarından biri “sabırsız sermaye 
(yatırımcı)- impatient capital” proble-
midir. Sabırsız sermaye kendi başına 
bir fenomen olmanın ötesinde, bera-
berinde farklı türden problemleri de 
getirmektedir. Üst düzey yöneticilerin 
mesleklerini icra ederken dikkate al-
dıkları hakkaniyet ölçüleri ve mesle-
ki ahlak hususları (Moral Hazard) bu 
problemlerden birisidir. Öncelikle sa-
bırsız sermayenin mahiyetine bakalım 
ve ardından deniz ticaretinde sabırsız 
sermayenin durumunu inceleyelim.

Kısa vade getirileri fazlasıyla 
önemseniyor

Sabırsız sermayenin en önemli ayı-
rıcı özelliklerinden biri, kısa erimli 
planlama olarak karşımıza çıkar. Zira 
sermaye sabırsızdır, kısa vade getiri-
leri fazlasıyla önemserken, firmanın/
yatırımın uzun vade performansı faz-
la dikkate değer bulunmaz. Yatırım 
analizlerinin klasik argümanı olan net 

bugünkü değer (NBD, NPV-net pre-
sent value) göstergesi aslında bu bakış 
açısına hitap eder niteliktedir. NBD 
hesaplaması temel olarak, gelecekte 
gerçekleşen nakit akışlarının, günümüz 
fiyatları seviyesindeki değerinin bulun-
ması ve tüm gider-gelir kalemlerinin 
toplanarak, kümülatif bir sonuç elde 
edilmesidir. Burada kritik problem, 
gelecekteki değerlerin günümüze uyar-
lanması sırasında kullanılan, iskonto 
haddi (discount rate) oranının tespi-
tidir. Laverty adlı bir iktisatçının 1995 
yılında yayınlanan çalışması, NBD he-
sabının dezavantajları ve iskonto had-
di değerinin etkilerini ele alıyordu. Bu 
çalışmada iki örnek proje inceleniyor. 
Biri 10-15 yıllık erimde, sürekli ortala-
ma miktarda (ya da biraz daha az) ge-
tiri vaadediyor. Diğeri ise kısa vadede 

Texas A&M Üniversitesi, Deniz 
Ulaştırma Finansı ve Lojistik 

Bölümü Yardımcı Doçenti
Dr. Okan Duru

Deniz ticaretinde
“Sabırsız Sermaye” 

Net Bugünkü Değer metodu 
yanlış sonuçlar verebiliyor

Makale
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zarar, uzun vadede artan ve 10-15 sene 
içinde ortalamaların çok üstünde geti-
riler sunuyor. Klasik NBD metodu ile 
bu iki projeyi incelediğinizde, ilk proje 
daha üstün bulunuyor. Diğer projenin 
kazanabilmesi hayli zor. Çünkü NBD 
metodu kısa erimdeki nakit akışlarını 
ön plana çıkarırken, uzun erimdeki ge-
tiriler iskonto haddi ile kırılmış, indi-
rilmiş oluyor. İskonto haddi büyüdükçe 
bu etki daha derin bir şekilde kendini 
gösteriyor. Dolayısıyla, potansiyel bir 
yatırım opsiyonu, bu şekilde arkaplana 
itilmiş oluyor. Zira, ön plana çıkartılan 
dönem, kısa vade oluyor. Kısa erimli 
planlama ve düşünme ve buna bağlı 
klasik metotlar, yanıltıcı oluyor.

Ne kadar çok işlem, o kadar çok 
komisyon

Sabırsız sermaye probleminin or-
taya çıkışında bir diğer önemli aktör, 
hisse senedi piyasası. Hisse senedi pi-
yasasının aktif olması ile klasik iktisat 
terimiyle, etkinliği arttırdığı, mevcut 
bilgilerin fiyatlandırıldığı düşünülür. 
Ancak, aktif marketin bir diğer getirisi, 
toplanan komisyonlardır. Ne kadar çok 
işlem, o kadar çok komisyon demektir. 
Yatırımcılar, çeşitli araçlar ve medya 
aracılığıyla, aktif markete davet edilir-
ler. Bu davetteki temel motivasyon hep, 
kısa vadede kazandırıldığı iddia edilen 
getirilerdir. Kısa vadede büyük parala-
rın kazanılacağı söylemi, beklentileri 
bu yönde inşa eder. 

Kısa vade olan daha hızlı fiyatlan-
dırılır

Ardında bu dalga ikinci safhasına 
geçer. Yani kota edilen firma ile ya-
tırımcı arasındaki ilişkiler düzeyine. 
Firmalar artık uzun vade söylemlerden 
çok, kısa vade duyuruları ön plana çı-
karır, zira kısa vade olan daha hızlı fi-
yatlandırılır. Yani aracı-yatırımcı eliyle, 
firma artık kısa vade düşünmeye ve 

planlamaya itilmiştir. Benzer durum, 
halka arz edilmemiş, ancak çok ortaklı 
firmalarda da görülmektedir. 

Çok farklı safhalara yayılan bir çe-
şit hastalık gibi

Henüz hikaye bitmemiştir. Sıra yö-
neticilere gelir. Artık yöneticiler kısa 
vade getiriler ve performansla değer-
lendirilir, kısa vade gelişmeler daha 
büyük bir önem kazanır. Yönetici 
kontratlarının çoğu zaman uzun vade 
hedeflerin realize edileceği bir erimi 
kapsamadığı düşünülürse, yöneticinin 
kendi itibarını ve bilinilirliğini artır-
ması açısından kısa vadeli gelişmeler 
daha fazla önem kazanır. Dolayısıyla 
firmanın menfaati artık kısmen geri-
ye itilmiştir, zira kariyer gibi önemli 
bir faktör devreye girmiştir. Literatür-
de aleyhte seçim (adverse selection), 
ahlaki tehlike-sapma (moral hazard) 
kavramları bu kapsamda kullanılmaya 
başlanmıştır. Yani kısaca, kısa erimli 
planlama tek başına bir problem ol-
maktan çıkıp, çok farklı safhalara yayı-
lan bir çeşit hastalık gibidir.

Sabırlı sermaye daima sürdürüle-
bilirlik ilkesine odaklanır

Peki, sabırsız sermayenin aksi, yani 
sabırlı sermaye nasıl olur diye sorduğu-
nuzu duyar gibiyim. Şimdi birde sabırlı 
sermayeye bakalım. Aslında sabırsız 
sermaye büyük oranda batı ekonomi-
lerinde görülen bir problem. Ancak, 
hususi özellikleri itibariyle çoğu ikti-
sat-işletme bölümlerinde ders olarak 
okutulan, Japon yönetim anlayışı ve sis-
temi, işte sabırlı sermayenin en özgün 
örneklerinden biridir. Sabırlı sermaye 

daima sürdürülebilirlik ilkesine odak-
lanır. Yani uzun vade de hayatta kalmak 
ve dolayısıyla müşteri memnuniyeti ön 
plana çıkar. Kalite yönetim sistemle-
rinin bir çoğunun Japonya’da gelişmiş 
olması sürpriz değildir. Japon yönetim 
anlayışında, statik insan kaynakları an-
layışı önemlidir. Her ne kadar belirli bir 
insan kaynağı geçici anlaşmalarla sağ-
lansada, ana insan kaynağı uzun vadeli 
planlanır ve yaş-kıdem kritik öneme 
sahiptir. Japon şirketlerinde genç yöne-
ticilere pek rastlayamazsınız. Yani yö-
neticinin firma değişikliği, kısa vadede 
işten çıkarma gibi kaygıları ve hedefleri 
yoktur.

Ancak, sabırlı-sabırsız sermaye ko-
nusunda yapmış olduğumuz bu giriş, 
sabırlı sermayenin çok iyi ya da sabırsız 
sermayenin tamamen zararlı olduğu 
gibi bir fikri oluşturmamalı. Burada 
dikkate alınması gereken husus, her iki 
bakış açısıyla ve dengeli bir yapı öngör-
mektir diye düşünüyorum. Uzun vade-
de işlerin çok iyi gideceğini öngörmek 
tek başına bir gösterge değildir. Zira, 
kısa vade de değişken piyasa koşulları-
na hazırlıklı olmayan firmalarda büyük 
kırılganlıklar taşırlar ya da önemli fır-
satlar gözden kaçırırlar.

Aşırı oynak fiyatlar ve bu fiyatlara 
verilen hızlı tepkiler

İsterseniz şimdi, deniz ticaretinde 
sabırlı-sabırsız sermaye konusunu in-
celeyelim. Sabırsız sermaye hareketinin 
önemli göstergelerinden birisi aşırı oy-
nak fiyatlar ve bu fiyatlara verilen hızlı 
tepkilerdir. Bunun çarpıcı örneklerin-
den birini deniz ticaretinde, özellikle 
de gemi alım-satım faaliyetlerinde gö-
rüyoruz. Son yarım yüzyıldaki tecrübe-
ler, yatırımcının anlık analizler ve anlık 
analizlere bağlı tepki ürettiği yönünde-
ki tezi destekler niteliktedir. 2003-2008 
dönemindeki tarihi fiyat balonu, bu 
durumu belirgin hale getirmiştir. Yeni 
inşa gemi fiyatlarının, yeni inşa kontrat 
hacmi elastikiyetleri o kadar yükselmiş-
tir ki, lüks ürünlerde görülen türden 
seviyelere ulaşılmıştır. Yani armatörler 
ve armatör adayları, gemi fiyatları kat 
ve kat artmış olmasına rağmen, mevcut 
fiyatları kabullenmiş ve buna bağlı an-
laşmalara imza atmışlardır.

Bu hususta ki genel savunma, yük-
sek fiyat döneminde bankaların daha 
düşük faiz uygulamaları ve kredilendir-
me kolaylığı sağladıkları yönündedir. 

Yöneticilerin objektifliği ve 
meslek ahlakına uygunluğu 
ciddi bir soru işareti

Armatörler risk arayan bir 
karakter sergiliyor



www.kosder.net/tr/60

Makale

Ancak, bankaların kendilerini koruma 
altına alan çeşitli teminat ve vaadler al-
dığını not etmemiz gerekir. Gemilerin 
ipotek edilmesi ve hatta bu gemilerin 
piyasa değerleri ile ilgili en düşük değer 
kuralları gibi çeşitli argümanlar finan-
sörün emniyet araçları olarak mevcut-
tur. Dolayısıyla, yatırımcının finansör 
davranışına bağlı bir yatırım stratejisi 
öngörmesi gerçekçi değildir. Diğer bir 
savunma, armatörlerin uygun seviye-
lerde zaman esaslı kira sözleşmeleri 
(time charter) ile kendilerini emniyet 
altına aldıkları yönündedir. Bu tez bazı 
armatörler için geçerli bir durumdur. 
Öyle ki, bazen zaman esaslı sözleşme-
lerde baltık endeksine bağlı fiyatlan-
dırma ve en düşük fiyat garantisi gibi 
armatörün sigortası denilebilecek op-
siyonlar ortaya çıkmaktadır. Fakat bu 
şartlarda yatırım yapabilen armatör-
lerin oranı ne kadardır acaba. Ve tabi 
kira sözleşmelerine bağlı sipariş veren 
armatörler, diğer armatörleri arkala-
rından sürüklüyor olabilirler mi? Şunu 
hiçbir zaman unutmamak gerekir ki, 
biraz sevimsiz bir tabir olmakla birlik-
te, sürü psikolojisi her zaman vardır ve 
çoğu zaman balon piyasaların yegane 
sebebidir. Kısa erimli ve sabırsız ser-
maye karakteri, bu tarz adaptasyonlara 
ve sürüklenmelere müsait bir yapıya 
sahiptir.

Son derece dinamiktir ve fırsatları 
en güncel şekilde takip eder

Diğer yandan, sabırsız sermaye son 
derece dinamiktir ve fırsatları en gün-
cel şekilde takip eder, kendisine çok 
ciddi imkanlar sağlayabilecek niş çö-
zümleri farkedebilir. Bu açıdan zayıf 
kalan sabırlı sermaye, başta Japon ve 
Alman iş kültürlerinde rastlanan hu-
susi bir yapıya sahiptir. Sabırlı sermaye 
her şeyden önce uzun vadeli düşünen 
ve firmanın bugününden çok geleceği-
ni önemseyen bir karaktere sahiptir. Bu 
çizgideki armatörlerin temel özellikleri 
arasında, agresif pazarlamadan kaçın-
ma ve piyasadan düşük kar marjlarına 
razı olmaları şeklindedir. Uzun vadeli 
sözleşmeler karşılığında, daha düşük 
navlunlar ile hizmet vermeyi tercih et-
mektedirler. Zira önemli olan riskin en 
düşük seviyede tutulmasıdır. Firma be-
lirli bir sektör tecrübesi ve firma imajı 
edindiğinde, aynı sözleşmeleri eskisine 
göre daha da yüksek fiyatlarda gerçek-
leştirebilecektir. Temel hedef müşteri 
ilişkileri, güven ve müşteri bağlılığıdır. 
Bu kriterler mevcut olduğunda, düşük 
riskli ve sürdürülebilir bir yatırım yö-
netimi söz konusu olabilmektedir.

Risk arayanlar ve riskten tamamen 
kaçınanlar

Dolayısıyla, dünyada bu anlamda 
bir kutuplaşmadan bahmetmek müm-
kündür. Yani risk arayanlar ve riskten 
tamamen kaçınanlar şeklinde. Geçen 
yıl Japonya’da yapmış olduğumuz bir 
akademik çalışmada, bu iki yaklaşımın 
nasıl harmanlanabileceği konusunu ir-
delemeye çalıştık. “Asset play” (varlık 
oyunu) açısından problem, piyasanın 

yön değiştirme periyotlarının tahmin 
edilmesi noktasında ortaya çıkmakta-
dır. Yatırımcı daima yükseliş ve düşüş 
periyotlarını hemen periyodun başında 
ya da sonunda yakalamayı hedeflemek-
te ve bununla ilgili bilgi kaynaklarına 
sahip olduğunu açıktan ya da örtülü 
olarak varsaymaktadır. Halbuki durum 
böyle değildir. Özellikle yüksek sezon-
da nakit bolluğunun meydana getirdi-
ği aşırı iyimserlik, piyasa dönüşlerinin 
algılanması ile ilgili farkındalığın za-
yıflamasına ve piyasa körlüğüne sebeb 
olmaktadır. Eski A.B.D. Merkez Banka-
sı başkanı Alan Greenspan, Gerçekdışı 
Bereket/Bolluk (irrational exuberance) 
kavramını bu durumu açıklamak için 
kullanmıştır. Navlun piyasalarının ve 
dünya ekonomisinin son yüzyıllık seyri 
ve inişli-çıkışlı doğası gayet iyi bilin-
mektedir. Fakat her yüksek sezonda 
kendini gösteren “bu sefer farklı” (this 
time is different) sendromu, yatırımcı 
kararlarında belirleyici olabilmektedir.

Bu bahisle, karma bir gemi yatırı-
mı düzeninde öncelikli husus, yatı-
rımcı psikolojisinin hazırlığı ile ilgili 
görülmektedir. Yüksek sezondaki aşırı 
iyimserlik ve düşük sezondaki aşırı kö-

tümserlik ile psikolojik bir mücadele ve 
sektör genelinden farklı olarak, asimet-
rik bir yatırım planlaması gerekmekte-
dir. Bu tarz yatırım planlamalarında, 
kısa vadeli ve uzun vadeli sözleşmele-
rin, filo yatırım paketi içerisindeki ora-
nı ve bu oranın dinamik yönetimiyle 
ilgili ardıl bir problem ortaya çıkmak-
tadır. Dinamik yatırım paketi yönetimi 
bir yandan sayısal olarak yatırım plan-
lamasına yardımcı olurken, her yöneti-
cinin piyasa farkındalıkları noktasında 
temkinli ve hassas olması belirleyici rol 
oynamaktadır. 
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Arel, Kabotaj hattında
kuru yükte lider

Şirketin yalnızca deniz nakliyesi ala-
nında faaliyet gösterdiğini belirten Arel 
denizcilik A.Ş. Ortağı Yalçın Akın,  şirket 
kurucu ortağı Ahmet Önel’in tecrübeleri 
ışığında, konusunda uzman bir kadroyla 
hem kabotajdaki konumlarını muhafaza 
etmek, hem de uluslararası taşımalardaki 
pozisyonlarını geliştirmek adına yatırım-
larına ve çalışmalarına devam ettiklerini 
söyledi.

Arel Denizcilik’in filosu hakkında bil-
giler veren Akın, filonun tonajları 2000 ile 
10500 DWT arası değişen 13 adet Türk 
bayraklı kuru yük gemisinden oluştuğunu 
söyledi. Akın, “Bu gemilerin 10 adedi Ka-
botaj sularında, ağırlıklı olarak Marmara 
Bölgesi’nde her çeşit kuru yük nakliyesi 
gerçekleştirmektedir. Diğer 3 adet gemi-
miz de Akdeniz-Karadeniz bölgesinde 
uluslararası kuru yük nakliyesi yapmakta-
dır” şeklinde konuştu. 

Kabotajda büyük firmalarla uzun sü-
reli ve yüksek tonajlı taşıma taahhütleri 
gerçekleştirdiklerini anlatan Akın,  “Bu 
anlaşmaların olmazsa olmaz şartı mut-
lak müşteri memnuniyetidir. Bu mem-
nuniyeti sağlamamız içinse en büyük iki 
etken uygun fiyat ve kusursuz hizmettir. 
Örneğin, boğaz geçişi olan bir rotasyon-
da sürekli taşıma yaparken yük sahibine 
‘kusura bakma akıntı nedeniyle gemi bo-
ğazı geçemedi’ diyemezsiniz. Bu noktada 
her hava şartında boğaz geçişi yapabilecek 
süratte gemileri filoda bulundurmanız ge-
rekli. Bunun için de yüksek yakıt sarfiya-
tını göz önüne almanız lazım. Yine gemi-
lerinizin ambar yapısı limanların yükleme 
ve tahliye sistemlerine uyumlu olacak, 
yük sahibine bu noktada gereksiz zaman 
ve para harcatmayacaksınız. Kısacası şir-
ket politikası olarak kısa süreli yüksek kar 

1999 yılında, Marmara Adası’nın köklü denizci ailelerinden gelen Ahmet Önel ve Mehmet Akın 
tarafından kurulan Arel denizcilik,  kurulduğu günden bu yana Kabotaj hattında kuru yük 

taşımacılığı yapıyor. 2010 yılından itibaren, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde koster tonajında 
kuru yük taşıması yapmaya başlayan şirket,  uzun yıllardır kabotajda taşınan kuru yüklerin tonaj 

olarak yaklaşık dörtte birini taşıyarak bu alanda lider konumda.
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marjlı anlaşmalar yapmak yerine; müşte-
rinin ihtiyacı doğrultusunda kaliteli hiz-
meti uygun fiyat ile gerçekleştirerek, sağ-
lam temelleri olan uzun süreli anlaşmalar 
yapmayı tercih ediyoruz. Yaptığımız yatı-
rımlar, gemilerimizin kondisyonu, kurdu-
ğumuz teknik ekip ve taahhüt ettiği işleri 
gerçekleştirmeyi kar etmenin önünde gö-
ren yönetim anlayışımızla bugüne kadar 
milyonlarca ton yükü sorunsuz teslim 
ederek hedeflediğimiz mutlak müşteri 
memnuniyetini sağlamış bulunmaktayız” 
ifadelerini kullandı. 

2008 yılından bu yana her geçen sene 
daha da derinleşen bir ekonomik kriz 
ile karşı karşıyayız diyen Akın, “Dünya 
ekonomisindeki yıllık bazda çok az büyü-
meye karşın dünya gemi filosunun hızla 
artması sonucu yaşanan arz talep denge-
sizliği neticesinde dünya çapında büyük 
küçük bütün armatörler zor zamanlar 

geçirmektedir. Buna ek olarak ülkemizin 
bulunduğu coğrafyadaki siyasi rahatsız-
lıklar da özellikle Türk armatörleri çok 
zor durumda bırakmaktadır. Operasyo-
nel giderlerin altına kadar düşen navlun 
fiyatları finansal olarak sağlam olmayan 
birçok armatörü gemilerini Laidup’a 
çekme veya ederinin altına satma yolu-
na itmiştir. Şirket olarak biz bu durumu 
maliyetlerimizi kontrol ederek geçirmeye 
gayret ediyoruz, piyasayı düşürmemek 
adına elimizden geldiğince zarar edecek 
seviyedeki navlunlara gemi vermemeye 
direnmeye çalışıyoruz. Fakat bireysel ça-
baların olumlu bir sonuç vermeyeceğine 
inandığımızdan ana fikri birlikte hareket 
etmek olan KOSDER’e elimizden geldiği 
kadar destek veriyoruz. Bu yaşanan krizin 
birleşmek için bir fırsat oluşturduğuna ve 
Türk koster armatörlerinin bu birleşmey-
le gerçek güçlerini ortaya çıkaracaklarına 
inanıyoruz” dedi.

Sektördeki sıkıntılardan da bahseden 
Yalçın Akın, “Şu an sektördeki en büyük 
sıkıntı, yukarıda da bahsettiğim gibi eko-
nomik zorluklardır.  Mevcut ekonomik 
durum, biz de dahil olmak üzere bir çok 
armatör için karamsar bir tablo oluştur-
maktadır. Buna ek olarak özellikle Türk 
armatörlerin sahip olduğu eski ve gü-
nümüz taşıtan isteklerini karşılamaktan 
uzak gemiler uluslararası piyasada reka-
bet gücünü oldukça azaltmaktadır. Bin-
lerce vatandaşa iş imkanı sağlayan Türk 
armatörlerinin yabancı rakipleri ile reka-
bet edebilmeleri adına mevcut filolarını 
modern gemilerle değiştirmelerine ola-
nak sağlayacak devlet desteği, özellikle şu 

sıralar zor zamanlar geçiren armatörlerin 
yarınlara daha umutlu bakmalarını sağla-
yacağını düşünüyorum. 

Ayrıca kabotaj taşımalarında da büyük 
sıkıntılar yaşanmaktadır. Kabotajda yapı-
lan taşımalar kısa mesafelidir. Bu neden-
le kabotaj gemileri süre olarak kısa fakat 
adet olarak çok sayıda sefer yapmaktadır. 
Örneğin, Akdeniz Karadeniz Bölgesi’nde 
3.000 DWT’luk bir koster yılda yaklaşık 
20 ila 30 sefer yaparken, aynı tonajda ka-
botajda çalışan bir koster 80 ila 90 sefer 
yapmaktadır. 90 sefer yapan bir kabotaj 
gemisinden, her seferde, hem yükleme 
hem tahliye limanlarında, D.T.O. harcı, fe-
ner harcı, L.Ç.B. harcı alınmaktadır. Böyle 

Arel denizcilik A.Ş. Ortağı
Yalçın Akın

"Dünya ekonomisindeki 
yıllık bazda çok az 

büyümeye karşın dünya 
gemi filosunun hızla artması 

sonucu yaşanan arz talep 
dengesizliği neticesinde 

armatörler zor zamanlar 
geçiriyor."

"Kabotajda yapılan 
taşımalar kısa mesafelidir. 

Bu nedenle kabotaj gemileri 
süre olarak kısa fakat adet 

olarak çok sayıda sefer 
yapmaktadır."
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bir gemi yılda 180 defa bu harçları öde-
mektedir. Bu harçların tutarı, zaten çok 
düşük navlunlarla taşıma yapan kabotaj 
gemileri için büyük bir yük oluşturmak-
tadır.  Yolcu gemilerine ve düzenli hat izni 
ile çalışan Ro-Ro ve feribotlara sefer başı-
na ödenen harçlar konusunda tanınan ko-
laylıklar kabotajda belli limanlar arasında 
sürekli ve düzenli sefer yapan kuru yük 
gemilerine de tanınmalıdır. Özellikle en 
ekonomik ve en çevreci taşıma türü olan 
denizyolunun ülkemiz iç taşımalarındaki 
çok düşük olan payının yükseltilmesi için 
kabotajda kuru yük taşıyan kosterler de, 
feribotlar gibi desteklenmelidir. Buna ek 
olarak kabotajda belli bir hatta çalışan ve 
aynı seferi yüzlerce defa yapan bir kaptan 
ve bir geminin, her seferde pilot alması; 
zaman, para ve işgücü kaybından başka 
bir şey değildir. Ayrıca bu durumdan, 
hem gemilerin küçük tonajlı olması hem 
de kabotaj seferi yapması nedeniyle düşük 
tarife uyguladığı için zarar eden ve İzmit 
Körfez bölgesi gibi gemi trafiğinin fazla 
olduğu yerlerde yoğunluk sorunu yaşayan 
pilotaj firmaları da mağdur olmaktadır.

Marmaray çalışmaları nedeni ile tek 
yönlü olarak uygulanan boğaz trafiği, ça-
lışmaların bitmesine rağmen hala tek yön 
olarak devam etmektedir. Ayrıca boğaz 
trafiği VTS sayesinde bütün teknolojik 
imkanlar kullanılarak emniyetli bir şekil-
de kontrol edilmesine rağmen çift yönlü 
trafik uygulanmamaktadır. Muhakkak ki 
seyir emniyeti çok önemlidir. Fakat bu 
teknolojik imkanlar dahilinde boğazları 
çok sık kullanan, boyut olarak boğazda 
aykırı sefer yapan şehir hatları gemilerin-
den çok farklı olmayan kabotaj kosterle-
ri için geçişlerde bir ayrıcalık tanınması 
trafiği tehlikeye atmayacaktır” şeklinde 
konuştu. 

Türk ithalat ve ihracatçısının mali-
yetlerine özellikle iki konuda katkı yap-
tıklarını söyleyen Akın, “Birincisi Türk 
kosterlerinin işletme giderleri nispeten 
düşüktür ve Türk armatörleri gemilerini 
bakım, ikmal, personel değişimi sebebi ile 
Türkiye uğraklı çalıştırmayı tercih ettikle-
ri için daha uygun navlun fiyatları sunu-
yorlar. İkinci konu taşıma esnasında olası 
problemlerin daha rahat çözülebilmesi-

dir. Problem çıktığı zaman maliyetler ar-
tar. Bu problemleri taşıtanın kendi ile aynı 
dili konuşan, onu anlayan Türk armatörü 
ile çözmesi hem zaman hem de maliyet 
olarak yük sahibine tasarruf sağlayacağını 
düşünüyorum. Bu nedenle Türk ithalat ve 
ihracatçılarının taşımalarında Türk arma-
törlerine öncelik vermeleri her iki tarafa 
da faydalı olacak bu şekilde ülke ekono-
misi kazanacaktır” dedi.

Kabotaj hattında taşıma yapan firma-
sının taşıdığı yük kapasitesinden de bah-
seden Akın, “2015 yılında gemilerimize 
yüklediğimiz yaklaşık 3 milyon ton yükü 
alıcılarına sorunsuz şekilde teslim ettik. 
Bu yılda yaklaşık aynı miktarda kuru yük 
taşıması yapmayı planlıyoruz” açıklama-
sını yaptı.  

Kabotaj Bayramı ile ilgili de görüşleri-
ni paylaşan Akın: Mustafa Kemal Atatürk, 
denizciliği Türk’ün milli ülküsü olarak 
görmüş ve bunu Kabotaj Kanunu’nun 
yürürlüğe girdiği 1 Temmuz gününü De-
nizcilik ve Kabotaj Bayramı ilan ederek 
anlamlandırmıştır. Bizlere düşen görev, 
onun gösterdiği hedefte Türk denizciliği-
ni ekonomik, sosyal ve kültürel alanda en 
ileriye taşımak olduğunu düşünüyorum. 
Bu vesile ile bütün denizcilik camiasının 
ve Türk Milletinin Denizcilik ve Kabotaj 
Bayramı’nı kutlarım…
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Denizel ekosistemin sürdürülebi-
lirliği büyük ölçüde, besin ağı ve 
enerji transferi basamağında yer 

alan organizmaların periyodik üreme ve 
gelişim dönemlerine bağlıdır. Ilıman de-
nizlerde büyük sürüler halinde dolaşan 
hamsi balığı (İng: Anchovy) gibi küçük 
pelajik balıklar, besin zincirinin önemli 
basamağında yer almakta ve küresel öl-
çekte denizel ekosisteminin sürdürülebi-
lirliği açısından kritik rol oynamaktadır-
lar. Ülkemiz denizlerinde sürü oluşturan 
hamsi balığı, ekonomik ve ekolojik po-
tansiyeli yüksek bir balık türüdür. Ham-
si balığının ekolojik ve ekonomik açıdan 
önemi, yüksek üreme kapasitesi ve bu-
nun sonucu olarak popülasyonları oluş-
turan birey sayısının fazla olmasından 
ileri gelmektedir.

Günümüzde, birçok araştırma ensti-
tüsü ve yüzlerce bilim insanı tarafından 
yürütülen genom dizileme çalışmaları 
global düzeyde ekonomik ve ekolojik 

değere sahip önemli biyolojik fenomen-
leri bünyesinde barındıran birçok orga-
nizmalar ile yürütülmektedir. Ayrıca, 
ülkelerin sosyo-kültürel açıdan önemli 
hayvan veya bitki türleri ile genom ça-
lışmaları yürütülmektedir. Örneğin, 
Çin Halk Cumhuriyeti kendi ülkeleri 
için ekonomik açıdan önemli ve sem-
bol niteliği taşıyan panda, pekin ördeği, 
pirinç ve sazan balığı genomunu yayın-
lamışlardır. Norveç ve Kanadalı bilim 
adamları Atlantik somon balığı ve At-
lantik Morina balığı genomunu, Alman 
ve Fransız bilim adamları; deniz levreği 
ve alabalık genomunu, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin önderliğinde birçok ülke-
nin katılımı ile buğday ve tavuk geno-
munu ortaya çıkarmışlardır. Birçok araş-
tırma enstitüsünün müşterek katılımı 
ile yapılan genom çalışmaları bilimsel 
açıdan oldukça prestijli Nature, Science, 
Cell,  Nature Genetics, Nature Commu-
nications gibi dergilerde yayınlanmakta 
ve tüm dünyaya duyurulmaktadır.

İstanbul Üniversitesi 
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 

Zooloji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Melike Belkız Erkan  

Makale

Dünyada bir ilk: 
Hamsi Genom Projesi



Makale
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Genom Konsorsiyumu kuruldu

Türkiye’nin ilk hayvan Genom Pro-
jesi olan “Ulusal Hamsi Genom Projesi” 
Ana Merkezi İstanbul Üniversitesi ol-
mak üzere, Erciyes Üniversitesi, Ortado-
ğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniver-
sitesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma 
merkezine bağlı iki Araştırma Enstitüsü; 
TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyotek-
noloji Merkezi ile TÜBİTAK BİLGEM 
(Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Tekno-
lojiler Araştırma Merkezi)’den oluşan 
bir genom konsorsiyumudur. Hamsi 
balığının balıkçılık biyolojisi, dolayısıy-
la ekonomik açısından önemli olması, 
hamsi balığının üreme başarısından ile-
ri gelmektedir. Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Örgütü (FAO)’nün 2009-2013 
yılları arasındaki balıkçılık istatistikleri 
incelendiğinde, tüm dünya denizlerin-
de doğrudan avcılıkla elde edilen hamsi 
balığı miktarının 8 milyon tonun altına 
düşmediği bildirilmiştir, 2011 yılında 

ise 10,5 milyon tonun üzerinde hamsi 
balığı elde edilmiştir. Bu sayı doğrudan 
avcılık ile elde edilen rekor bir rekolte 
olarak kayıtlara geçmiştir. Türkiye İsta-
tistik Kurumu (TÜİK)’nun 2005-2014 
yılları arasındaki balıkçılık istatistikleri 
incelendiğinde ortalama 215,000 ton 
hamsi balığı doğrudan avcılık ile elde 
edilmiştir. Hamsi balığının tek başına 
toplam elde edilen deniz balıkları ara-
sındaki oranı ise %60’tan fazlasını oluş-
turmaktadır. Karadeniz’de yaşayan 185 
balık türü içerisinde popülasyon genişli-
ği ve popülasyonu oluşturan birey sayısı 
açısından en baskın tür hamsi balığıdır. 
Ayrıca, Hamsi yüksek fekondite (yu-
murtlama) ile karakterize edilen balık 
türlerinin başında gelmektedir ve hamsi 
balığı bir batında 200,000 yumurta üre-
tebildiği rapor edilmiştir. 

Ulusal hamsi genom konsorsiyumun 
ana amaçlarından birisi yüksek üreme 
kapasitesi (yumurta üretimi) ile karak-

terize edilen hamsi balığında, yüksek 
üremeden sorumlu genlerin ortaya çı-
karılması ve bu genlerin biyoteknolojik 
uygulamalara aktarılmasıdır. Yüksek 
yumurta üretiminden sorumlu genlerin 
tespiti ile ekonomik açıdan önemli balık 
türlerinin üretimini arttıracak hedef me-
kanizmalar aydınlatılacaktır. Ülkemiz 
denizlerindeki hamsi popülasyonları-
nın genetik yapısının ortaya çıkarılması 
hamsi stoklarının doğru şekilde takibi-
nin yanı sıra, hamsi popülasyonların-
daki azalmanın altında yatan nedenleri 
genom düzeyinde ortaya çıkaracaktır. 
Hamsi genomunun ortaya çıkarılması 
yukarıda ifade edilen konulara ışık tu-
tacaktır. Ayrıca, Karadeniz hamsi balı-
ğının genomunun belirlenmesi, hemen 
hepsi ekonomik ve ekolojik öneme sa-
hip Engraulis cinsi içinde yer alan diğer 
hamsi türlerinin genom çalışmaları için 
ana veriyi oluşturacak ve uluslararası ça-
lışmalara zemin hazırlayacaktır.
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Nisan ve Mayıs emtia haberleri

Kömür

Platts’a göre, dünya genelindeki deniz 
aşırı kömür ticareti, bu yıl 30 milyon ton 
gerileyebilir. Gerilemenin büyük oranda 
Avrupa’dan kaynaklanması bekleniyor. 
Nitekim bölge, az miktarda fiyat farkına 
katlanarak daha temiz fosil yakıtları kul-
lanmayı tercih ediyor. Küresel deniz aşırı 
kömür ticareti, son durum itibariyle 880 
milyon ton seviyesinde bulunuyor. Hin-
distan ve Çin’den gelen talebin de daral-
ması halinde pazarın daha da zayıflama-
sı beklenirken Kore ile Japonya’yı içeren 
Güney Doğu Asya bölgesinde marjinal 
artışlar görülebileceği belirtiliyor. 

Londra merkezli araştırma şirketi 
IHS ise, termal kömür pazarının birkaç 
yıl daha baskı altında kalmasını bekliyor. 
Kuruluş, bu tahminine gerekçe olarak 
Çin pazarındaki arz fazlası ile Hindistan 
pazarındaki belirsizliklere karşılık, Çin, 
ABD ve Avrupa’dan gelen talepteki da-
ralmayı gösteriyor. Öte yandan uzman-
lar, 2020 yılında pazarda toparlanma 
bekliyor. Nitekim, dört dev üretici BHP 
Billiton, Rio Tinto, Anglo American ve 
Glencore, 2016 yılı ile birlikte yeni kapa-
site yatırımlarını yarı yarıya azalttı. 

 Paralel olarak Çin’in Nisan ayındaki 
termal kömür ithalatları yıllık bazda yüz-
de 19 oranında gerileme ile 7,1 milyon 

ton seviyesine geldi. Ocak’tan Nisan’a 
kadar geçen dört aylık süre içerisinde ise 
ülke bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 14,3 oranında gerileme ile toplam 
25,5 milyon ton kömür ithal etti. 

Yılın ilk üç ayında Türkiye, bir önceki 
yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,2 
artışla toplam 7,4 milyon ton kömür 
ithal etti. Kolombiya 1,13 milyon ton 
ile başlıca tedarikçi konumunu alırken 
ikinci tedarikçi konumundaki Rusya, 
Mart ayında Türkiye’ye toplam 900.000 
ton kömür sağladı. 

Baltık bölgesinde, Polonya’nın kömür 
sevkiyatları, birinci çeyrek dönemde, 
bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 
yüzde 65 oranında artış̧ kaydederek 
537.000 ton seviyesine yükseldi. Aynı 
zamanda bu miktar, 2015 yılının son 
çeyrek performansının da eser miktarda 
üzerinde yer alıyor. 

Tahıl ve diğer tarım ürünleri

Rusya’nın gelecek yıl gerçekleştireceği 
tahıl hasadına yönelik tahminler Hazi-
ran ayında yoğunlaştı. Moskova merkez-
li ProZerno’ya göre, Rusya tarihinin en 
yüksek hasadı yaklaşıyor. Nitekim ku-
ruluş, ülkenin 109 milyon tondan fazla 
tahıl hasadı gerçekleştirmesini bekliyor. 
Öte yandan bazı diğer kuruluşlar, hasat 
miktarını 107 milyon ton seviyesinde 
tahmin ediyor ki bu miktar, 2008 yılında 

gerçekleştirilen 108,2 milyon tonluk ha-
sadın gerisinde kalıyor.

Rusya’nın bu dönem 62,5 milyon ton 
ile son 8 yılın en yüksek buğday hasadını 
gerçekleştirmesi ve bu hasadın 25 mil-
yon tonluk kısmını ihraç etmesi bekle-
niyor. 

Öte yandan Rus rublesinin, Rus buğ-
dayının ihracat performansı üzerinde et-
kili olduğu belirtiliyor. Zira Bloomberg’e 
göre, Fransa ile Ukrayna çıkışlı buğday 
fiyatları şu aralar birkaç dolar daha ucuz. 
Son üç ay içerisinde ruble, dolar karsı-
sında yüzde 16 oranında değer kazandı. 
Dolayısıyla Rus çiftçisinin, dolar bazın-
da satış yapmayı çok da çekici bulmadığı 
dile getiriliyor.

Ukrayna tahılları için bir güncelleme 
yapmak gerekirse, 2015/16 hasat döne-
minin başlangıcından Nisan ayı sonuna 
kadar geçen dönemde, ülkenin tahıl ih-
racatları, resmi rakamlarla 33,3 milyon 
tona ulaştı. Bu miktarın 14 milyon ton-
luk kısmını buğday, 15 milyon tonluk 
kısmını mısır ve 4,1 milyon tonluk kıs-
mını arpa oluşturdu. 

Aynı zamanda, Ukrayna’nın tahıl ih-
racat potansiyelinin arttığı belirtiliyor. 
Öyle ki tahminler, 15 milyon tonu buğ-
day, 4,3 milyon tonu arpa ve 19,5 milyon 
tonu mısır olmak üzere toplam ihracat 
miktarının 40 milyon tona ulaşması 
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bekleniyor. 

Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) 
ise, Avrupa Birliği’nin 153,6 milyon ton 
buğday hasat etmesini bekliyor. Avrupa 
Komisyonu da birliğe yönelik yumuşak 
buğday üretimi tahminini 2,30 milyon 
ton revize ederek 145,1 milyon tona çı-
karttı. Böylelikle birliğin toplam buğday 
üretimi tahmini 153,9 milyon ton oldu.

Fransa’nın resmi tarım istatistik ofisi 
FranceAgriMer ise, ülkenin buğday ihra-
catlarına yönelik tahminini 18,7 milyon 
ton seviyesine çıkarttı. Bu tonaj, ülkenin 
2014-15 sezonunda gerçekleştirdiği 19,1 
milyon tonluk ihracata yakın bir perfor-
mans beklendiğini ortaya koyuyor. 

Birleşik Krallık’ın buğday ihracatları 
yüzde 42 oranında artarak 2,75 milyon 
ton ile son 7 yılın en yüksek düzeyine 
ulaşabilir. 

Fransa’dan birkaç gün uzaklıkta yer 
alan Fas’ta, yerel buğday üretiminin, son 
8 yılın en düşük seviyesine gerilemesi ile 
birlikte, buğday ithalatlarının artması 
bekleniyor. Ülkenin bu yıl, geçen yılın 
yüzde 54 gerisinde, toplam 3,7 milyon 
ton buğday hasat etmesi bekleniyor ki bu 
durumda, ithalat miktarının 4 milyon 
tona ulaşabileceği dile getiriliyor. 

Birleşik Devletler’in buğday sevkiyat-
ları, yüzde 9,3 oranında gerileyerek 21,1 
milyon tona inebilir. Bu miktar aynı za-
manda 1972 yılından bu yana görülen en 
düşük sevkiyat miktarına denk geliyor. 
Güçlü dolar dolayısıyla ülkenin rekabet 
gücü düşerken ülkenin, bu yıl, Rusya ile 

Kanada’nın ardından üçüncü en büyük 
buğday ihracatçısı konumuna gerilemesi 
bekleniyor. 

Şeker fiyatları, şeker stoklarının tari-
hin en düşük seviyelerine gerilemesine 
bağlı olarak son iki yılın en yüksek nok-
tasına ulaştı. Birleşik Devletler Tarım 
Departmanı’na göre, Çin’in üretiminin 
16 yılın en düşük seviyesine gerileyerek 
8,2 milyon tonu görmesi; dolayısıyla da 
ülkenin 2016 yılında 7,9 milyon ton şe-
ker ithal etmesi bekleniyor. USDA’nın 
tahminlerine göre, küresel şeker üretimi 
2016/2017 sezonunda 169,3 milyon ton 
ile son 5 yılın ortalaması ortalama 173,7 
milyon tonluk üretim performansının 
oldukça gerisinde kalabilir.

Çelik ve hurda

Avrupa Birliği’nin demir çelik itha-
latları 2012 yılından 2015 yılına kadar 
yüzde 32 oranında artış kaydederek 55 
milyon tona ulaşırken; ihracat mikta-
rı yüzde 20 oranında gerileyerek 50,7 
milyon ton seviyesine indi. Bu durum, 
Avrupa Birliği’nin çelik sektörünü ko-
rumak üzere bir dizi önlem almasına 
neden oluyor. Raporlara göre, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu Alanı’nın dışından 
bölgeye girecek 2,5 tonun üzerindeki 
belli başlı çelik mamuller için, ithalat li-
sansı istenecek. 

Öte yandan Avrupa Komisyonu, 
damping soruşturmaları neticesinde 
ortaya çıkan sonuçlara istinaden Çin ile 
Rusya’dan ithal edilen çelik rulolara yö-
nelik anti-damping vergilerini yaklaşık 
yüzde 20 ila yüzde 36 seviyesine çıkardı. 

Soruşturma sonuçları, ithalatların, Av-
rupa Birliği çelik sektörüne verdiği ciddi 
zararı ortaya koydu. Avrupa Komisyo-
nunun rulo ithalatları için uyguladığı 
geçici anti-damping vergileri daha önce 
yüzde 14 ila 26 seviyesindeydi.

Türkiye, yüksek fırınlardaki ham çe-
lik üretiminin artmasına bağlı olarak 
yılın ilk çeyrek döneminde daha fazla 
demir cevheri ithal etti. Karadeniz tica-
reti açısından baktığımızda Türkiye’ye 
425.000 ton demir cevheri sevk eden 
Rusya, sevkiyatındaki yıllık yüzde 103 
oranında artışla ülkenin ikinci bü-
yük tedarikçisi konumunda yer aldı. 
Ukrayna’nın Türkiye’ye sevkiyat mik-
tarı ise yüzde 30 oranında gerilemeyle 
178.500 ton seviyesine indi. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), 
Türkiye’nin yassı çelik ithalatlarının Ni-
san ayında, bir önceki yılın aynı ayına kı-
yasla yüzde 16 oranında artışla 790.000 
ton seviyesine yükseldiğini raporladı. 
Ülkenin sıcak yassı çelik mamul ithala-
tı ise yüzde 9,3 oranında artışla 390.000 
ton seviyesine yükseldi. Türkiye’nin Ka-
radeniz üzerinden ithal ettiği yassı çelik 
miktarı ise Nisan ayında 200.000 tonun 
üzerine çıktı. 

Uluslararası Geri Dönüşüm Merkezi 
(BIR) tarafından verilen bilgiye göre, kü-
resel hurda tüketimi 2015 yılında yüzde 
5,1 oranında gerileme ile 555 milyon ton 
seviyesine geldi. Deniz taşımacılığı açı-
sından baktığımızda ise, başlıca hurda 
alıcısı konumundaki Türkiye’nin deniz 
aşırı hurda alım miktarı bir yıl önceye 



www.kosder.net/tr/ 71

Piyasalar

Karadeniz ve Akdeniz’de sıkıntılı 
dönem bahar aylarında da devam etti. 
Yüklerin kiracı fikrinin altında rakam-
lara bağlanması yılın ilk çeyreğine göre 
daha nadir olsa da halen söz konusuydu. 
Özellikle nehir/deniz tipi navlunları-
nın da son derece kötü seyretmesi kos-
ter navlunlarını da baskı altında tuttu. 

Ukrayna’dan gübre ve tahıl çıkışları da 
olmasa piyasanın tamamen çökmesi 
muhtemeldi kaldı Adriyatik-Cezayir çe-
lik taşımaları da zayıf seyretti.

Baltık, Kuzeybatı Avrupa ve “Conti-
nent” tabir edilen bölgede durum nispe-
ten daha iyiydi. Burada da beklentilerin 

altında bir piyasa söz konusu olsa da, 
özellikle Baltık’ta buz sezonu başladığın-
da Baltık çıkışlı iyi navlunlar yakalana-
bilmekteydi. Mayıs ayı başında buzlar 
tamamen çözülünce de limanlarda biri-
ken malların taşınmasına başlandığı için 
ciddi düşüş görülmedi.

kıyasla yüzde 15 oranında gerileyerek 
16,3 milyon ton seviyesine indi. 

Çin Metalurji Sanayi Planlama ve 
Araştırma Enstitüsü’ne göre, Çin’in çelik 
tüketimi, 2030 yılına kadar 492 milyon 
tona gerileyebilir. Bu miktar, Çin’in 2014 
yılında gerçekleştirdiği 702 milyon ton-
luk rekor yıllık üretim ile kıyaslandığında 
yüzde 30’luk düşüşe denk geliyor. Çin’in 
önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceği 
üretimin, ihracat performansı ile orantılı 
seyretmesi beklenirken küresel arz fazla-
sının, dolayısıyla da fiyatlar üzerindeki 
baskının derinleşmesi bekleniyor. 

Çin’in çelik üretimdeki dönüşümün 
diğer bir bacağı ise deniz taşımacılığını 
direkt olarak etkileyebilir. Nitekim yük-
sek fırın üretiminde kullanılan hurdanın 
payının artması ve ihtiyaç olan hurdanın 
iç piyasadan tedarik edilmesi bekleniyor. 

Rusya limanlarından 2016 yılının ilk 
çeyrek döneminde sevkedilen çelik mik-
tarı, bir önceki yıla göre yüzde 1,5’lik 
artışla 7 milyon tona ulaştı. Bununla 
birlikte ülkenin hurda ihracatları aynı 
dönemde yüzde 17,7 oranında gerileme 
ile 800.000 ton seviyesine indi. 

Benzer şekilde Türkiye, 2016 yılının 
ilk çeyrek dönemi itibariyle çelik ihracat-
larını arttırdı. Türkiye Çelik İhracatçıları 
Birliği tarafından derlenen verilere göre, 
sözü geçen dönemde ülkenin ihracatları, 
bir önceki yıla göre yüzde 3,2 oranında 
artış göstererek 4,3 milyon ton seviyesi-
ne ulaşmış bulunuyor. 

Çimento

Avrupa inşaat sektöründeki toparlan-
ma, büyük çimento üreticilerinin bilan-
çolarında kendini göstermeye başladı. 
Yakın örneklerden biri olan Heidelberg, 

ilk çeyrek raporunda Almanya, Bene-
lüks, Kuzey Avrupa ve Romanya’daki 
satış hacminin yükseldiğini açıkladı. 

İspanya’nın çimento tüketimi bir kez 
daha zayıflık gösterdi. Ülkenin ilk çey-
rek dönemde 2,56 milyon ton ile bir 
önceki yılın yüzde 0,5 gerisinde çimen-
to kullanımı gerçekleştirdiği raporlandı. 
Oficemen’e göre, ülkenin tüketimi, 2015 
yılının Haziran ayından bu yana hızla 
daralmayı sürdürüyor. 

Petrol

Petrol fiyatları Ocak ayında gördüğü 
25-26 dolar/varil’den Mart başında 33-
35 dolar/varil’e yükselmişti. Petrol o ta-
rihten itibaren kademeli olarak yükseli-
şine devam ederek halihazırda 50 dolar/
varil sınırına dayandı.
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Tonaj Yük Yükleme Lmn. Tahliye Lmn. Yük. 
ton/gün

Thl. 
ton/gün

Navlun 
$/ton

3.000 WHEAT BRAILA EC GREECE 1250 1000 16,00
3.000 RAPESEED MEAL (55') CONSTANTA ALIAGA 1500 1250 13,50
3.400 COILS BILBAO DILISKELESI 2000 1500 27,00
3.500 SHREDDED TYRES (80') TERMINI IMERESE AGADIR 1000 750 24,25
4.000 UREA EGYPT MED INEBOLU 2500 1500 13,00
4.000 BAGGED CEMENT ISKENDERUN ASHDOD 1500 1500 18,00
4.000 SFS (88') RENI MARMARA 1250 1250 19,00
4.200 RAPESEED (54') KHERSON ISRAEL 1000 1500 21,00
4.300 SFS (88') IZMAIL MARMARA 1000 1000 19,00
4.300 SFM (63') KHERSON ACHLADI 1000 1250 17,00
4.300 UREA SIBENIK IZMIR 2000 2000 12,50
4.400 CLAY BERDYANSK ALEXANDRIA 1500 1500 19,50
4.500 SUNFLOWER PELLETS (50') HUELVA RAVENNA 2500 2000 15,75
5.000 FERTILIZER ASHDOD S. SPAIN 5000 2000 15,25
5.000 BAGGED FLOUR (60') ILLICHEVSK LIBYA 1000 1000 22,00
5.000 GRAIN (60') ISKENDERUN LIBYA 1500 1500 21,00
5.000 SFM (55') KHERSON SPAIN MED 1250 1250 20,00
5.000 SFM (63') RENI FR. ATLANTIC 2000 2000 31,00
5.000 SFM (66') VARNA CASABLANCA 1500 1500 24,00
5.200 SOYA BEAN NIKOLAEV MERSIN 2000 1500 18,50
5.200 CONCS POTI HUELVA 2000 2000 26,25
5.250 SFM (65') VARNA ST. MALO 1500 1750 30,00
5.300 GRAIN HOPA ROTTERDAM 2000 1500 25,00
5.500 WHEAT BERDYANSK LEBANON 2000 1500 18,00
5.500 CORN BRAILA LARNACA 1500 1500 20,00
5.500 SFM (60') IZMAIL EC. ITALY 1500 2000 22,00
5.500 A. SULPHATE KHERSON BANDIRMA 4000c 2000x 10,00
5.500 BARLEY KHERSON FAMAGUSTA 1250 1000 17,00
5.500 SFMP (65') KHERSON S. SPAIN 1500 1500 25,00
5.500 SFS CAKE (57') NIKOLAEV SPAIN MED 1500 1500 23,00
5.500 BAGGED FLOUR TEKIRDAG DOUALA 1500 750 52,00
5.700 GRAIN (56') NIKOLAEV IT. ADRIATIC 1500 1500 19,00
6.000 WHEAT GALATI EGYPT MED 2000 1500 15,00
6.000 SFS MEAL (65') KHERSON ACHLADI 1500 2000 16,00
6.000 SFS CAKE MARIUPOL WC UK 2000 3000 31,00
6.000 SFM (60') NIKOLAEV IT. ADRIATIC 2000 1500 20,00
6.000 SFM (60') NIKOLAEV EC. ITALY 2000 2000 21,00
6.000 SFS MEAL (60') NIKOLAEV EC. ITALY 1500 1500 20,00
6.000 SUNMEAL (60') NIKOLAEV IT. ADRIATIC 2000 2000 22,00
6.000 BAGGED CONCS POTI BOURGAS 2000 2000 12,00
6.000 SODA ASH VARNA ALEXANDRIA 1500 1500 16,00
6.500 AGRI PRODUCT (48') ILLICHEVSK PSACHNA 1500 2000 15,00
6.500 WHEAT MARIUPOL EC. ITALY 2000 2000 20,00
6.500 MAIZE VARNA LIMASSOL 3000 2000 14,00
6.600 WHEAT MARIUPOL EGYPT MED 1500 1250 18,00
6.750 WHEAT RENI ISRAEL 1500 3000 17,50
7.000 CLAY BERDYANSK MARMARA 3000c 2000x 10,50
7.000 CLAY BERDYANSK MARMARA 3000c 2000x 11,75
7.000 PETCOKE CONSTANTA P. MARGHERA 1500 4000 17,00
7.000 MINERALS HUELVA S. FRANCE 3000 2500 10,25
7.500 BAGGED MINERALS AVEIRO ALEXANDRIA 2500 1500 15,00
7.600 SOYABEAN MEAL (55') YUZHNY LA PALLICE 2500 2000 27,00
7.700 MINERALS LISBON GAETA 7000 2000 11,25
8.000 COAL TUAPSE SAMSUN 4000 3000 6,00
10.000 COAL NOVOROSSIYSK TBS 4500c 3000x 8,00

Yukarıdaki tüm seferler ortalama 15 yaş profiline haiz gemilerin hız ve sarfiyat verilerine dayanılarak oluşturulmaktadır. Gemilerin ana yakıtı IFO 
180, ikincil yakıtı ise MDO’dur. Tüm seferler yükleme limanının asgari 300 mil uzağından başlar, tahliye limanında biter. Varsa ortalamanın üzerindeki 
örneklere, diğer çeşitli kaynaklardan da doğruluğu teyit edilmeden yer verilmez.
Bu rapordaki bilgiler ISTFIX Araştırma ekibinin güvenilir bulduğu kaynaklardan ve piyasa analizlerinden derlenmiştir. Rapor, yayımlandığı tarih için 
güvenilirdir. ISTFIX, alıcı tarafından bu raporun herhangi bir şekilde kullanımından doğabilecek olası bir sorumluluğu kabul etmemektedir.
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S&P ve hurda

Nisan ve Mayıs ayı gemi satışların-
da:

 “Mercy Wisdom” (12.800 dwt, 2003 
Japon inşası, Hırvat klaslı, 2x30 ton 
vinç) 4 milyon dolara satıldı. 

Türk sahipli genel yük gemisi, “Gün-
dem 1” (5.400 dwt, 1999 Türk inşası, BV 
klaslı) açıklanmayan armatörlere tahmi-
nen 1,7 milyon dolara satıldı. 

“Concord Express” (10.600 dwt, 1999 
Japon inşa, NK klaslı) Tayvanlı alıcılara 

1,7 milyon dolara satıldı. 

Konteyner/genel yük gemisi “Red 
Spirit” (5.900 dwt, 1998 Litvanya inşa, 
RS klaslı, 2 x 36 ton kreynli) Filipinli alı-
cılara 1,5 milyon dolara teslim edildi. 

“Ajos G.” (3,000 dwt, 1996 Slovak 
inşası, GL klaslı, vinçsiz) açıklanmayan 
alıcılara 1,3 milyon dolara satıldı. 

Türk alıcıların “Kurkse” (3.200 dwt, 
1997 Alman inşası, LR klaslı, vinçsiz, 11 
knotta 8 ton IFO harcamı) gemisini 1,5 
milyon dolara satın aldığı rivayet edildi.

Hurda fiyatlarının diplerden to-
parlandığı gözlemlendi. Türk alıcılar 
(Aliağa) kosterlere 120 dolar/LDT yeri-
ne Haziran ayı başında 165-170 dolar/
LDT civarı fiyat verirken, Hindistan’da 
da fiyatlar 220-230 dolar/LDT civarın-
dan hafif artışla 230-240 dolar/LDT’ye 
çıktı.

Yakıt

Gemi yakıt fiyatları Şubat ayında baş-
ladığı yükselişe bahar aylarında istikrarlı 
şekilde devam etti.
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Kuru yük ve koster
piyasalarının yakın
tarihi kitap oldu

Dr. Hans Piper tarafından yönetilen Berlin merkezli tanınmış piyasa araştırma şirketi BMTI, 
kuru yük ve koster denizcilik piyasalarının yakın tarihine ve son büyük krizine ışık tutacak bir 
kitap yayınladı. “Denizcilik Krizinin Anatomisi” adlı kitap 12 yıllık kolektif bir BMTI çalışmasının 
ürünü. Yeni kitap ve kitaba adını veren krizin anatomisi ile ilgili Dr. Hans Piper ile görüştük. 
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Bu kitabın çıkış amacı nedir ve de-
ğerli çalışmanızı tamamlamanız ne ka-
dar sürdü?

Öncelikle kitabımız hakkında bizim-
le temasa geçtiğiniz için teşekkür ede-
riz. Piyasa raporlarımızı takip edenlerin 
bildiği gibi yakın yol deniz taşımacılığı 
bizim için kritik bir alan. BMTI olarak 
1980’lerden beri kuru dökme yük ve 
koster taşımacılığını raporlarımıza taşı-
yoruz. Bu zaman zarfında, yakın geçmişi 
de göz önüne aldığımızda ve 2000’lerin 
başından beri denizcilikte varlıkların 
dramatik biçimde artıp azaldığını gör-
düğümüzde, birinin bu hikayeyi baştan 
sona kronolojik olarak anlatması gerek-
tiğini düşündük. “Bir Denizcilik Krizi-
nin Anatomisi” kitabının tamamlanması 
teknik olarak 12 yıl aldı diyebiliriz, kaldı 
ki kitap BMTI tarafından son 12 yılda 
yayınlanan raporların gözden geçirilme-
siyle oluştu. Belli aralıklarla, bilhassa son 
iki yılda, kendi aramızda konuşarak, tar-
tışarak, gözden geçirerek, sıkıştırıp bir-

leştirerek denizciliğin bu yakın dönem 
anlatısını yayına hazırladık.

Kronolojiniz neden 2004’ten baş-
lıyor? Bu yıl sizin için hangi sebepten 
ötürü bir “başlangıç” teşkil ediyor?

2004 yılı Çin’in tüketimi ve buna kar-
şılık düşük kalan denizcilik kapasitesi sa-
yesinde, küresel bankalar ve “hedge” fon-
ları gibi finans teşekküllerinin artık ciddi 
büyüme potansiyeli taşıdığı ortaya çık-
maya başlayan denizcilik alanına gerçek 
manada iştirak etmek için ilgi gösterme-
ye başladığı yıldır. Küresel kredi havuz-
larının momentum toplamaya başlaması 
ve Pasifik talebinin patlaması gerçekte bu 
yıla rastlar. Bu nedenle 2004’ten başlaya-
rak 2000’lerin denizcilik balonuna daha 
net odaklanabileceğimizi düşündük.

Bu 10 yılda Avrupa’da yakın yol de-
niz taşımacılığı nasıl evrim geçirdi? Bu 
yükseliş ve düşüşü koster perspektifin-
den de değerlendirebilir misiniz?

Küresel ekonominin doğrudan bir 
fonksiyonu olarak Avrupa ekonomisi de 
2007-2008’e uzanan yolda hızlı günler ve 
yüksek likidite gördü. Çok basite indir-
gemeden, Avrupa yakın yol deniz taşı-
macılığının küresel denizcilik piyasasına 
verdiği tepkilerin, büyük tonajla hemen 
hemen aynı olduğunu görüyoruz. Tek 
fark koster yatırımcılarının tepkilerinin 
kuru dökme yük taşımacılığı yatırımcı-
larının tepkileri kadar histerik olmaması. 
Ufak tonaj gemi armatörü olup, daha çe-
şitli bir piyasada ve altyapı olarak çeşitli 
kısıtların bulunduğu bir sektörde faaliyet 
göstermenin avantajı, piyasaya iyimser-
likle gelen sermayenin kendi kendini 
sınırlandırma mekanizmalarının bulun-
masıdır. Lakin 2000’lerin ortasında yaşa-
nan yoğun coşkudan ötürü, muhtemelen 
altında gerçek ekonomik temeller olma-

yan fazlaca projenin hayata geçirildiği de 
bir gerçek. Fakat diğer taraftan, Avrupa 
yakın yol deniz taşımacılığı, derin deniz 
piyasalarının hâlihazırda bulunduğu du-
rumla kıyaslanırsa krizden daha iyi çık-
mıştır.  

Eğer büyük tonajda olan biten Çin 
ile ilgili idiyse, Avrupa’da koster piya-
sası neden patlama yaptı ve neden son-
radan toparlanamadı?

Çin’in büyümesi koster piyasası-
nı olumlu etkileyen Avrupa büyüme-
sinin perde arkasını oluşturdu, fakat 
Avrupa’nın da gerçekçi olmaktan uzak 
beklentileri için kendi geçerli sebeple-
ri vardı. Avrupa’nın sorunları kendini 
yoğun biçimde Yunanistan, ikincil de-
recede ise İspanya ve İrlanda krizlerin-
de gösterdi, çünkü burada denizcilik 
firmaları kadar endüstriyel şirketler de 
ucuz Avrupa Birliği kredilerinden çok 
faydalanmıştı. Avrupa’nın geneline yay-
gın gayrimenkul patlaması da iyimser 
havaya katkı sağladı. Avrupa bankaları 
da ateşi körüklemeye devam etmekten ve 
mevduat hesaplarında bekletmektense 

BMTI
Hans Piper

BMTI
Ben Perry
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ekstra öz sermayelerini kredi olarak da-
ğıtmaktan pek mutluydu.

Avrupalı armatörler krize şu ana ka-
dar nasıl tepki gösterdi? İşletme havuz-
ları ve birleşmelerde artış gözlemlendi 
mi ve bu girişimler başarıya ulaştı mı? 
Armatörler “dayanışmaya mı yoksa 
güçlü olan hayatta kalsın” felsefesine 
mi yöneldi?

Avrupa’da armatörler tarih boyun-
ca kriz dönemlerinde işletme havuzları 
oluşturup “at arabalarından daire yap-
ma” ve birleşik bir güç olmayı daha çeki-
ci bulmuştur. Ne yazık ki, bu tip işletme 
havuzlarının büyük başarılar kaydettiği 
de görülmemiştir, çünkü günün sonunda 
kendi şirketlerinin menfaatlerini düşü-
nerek ticari bir zümrenin menfaatlerini 
kendi menfaatlerinin önünde tutmakta 
zorlanmaktadır.

Size göre, koster piyasası krizinin 
dönüm noktasına ne zaman ulaşılabilir 
ve 2008 krizini geriye çevirecek bir pa-
radigma değişimini ne tetikleyebilir?

İşte bu pek çok cevabı olabilecek en 
revaçtaki soru. Avrupa kosterlerinin bir 
toparlanma bakımından büyük kuru 
yük gemilerine kıyasla çok daha iyi bir 
pozisyonda olduğu, çünkü büyük tonaj 
gibi arz fazlası ve aşırı filo büyümesiy-
le karşı karşıya olmadıkları ilk etapta 
pozitif olarak göze çarpıyor. Cidden bir 
toparlanma söz konusu olursa, Avrupa 
koster piyasaları talepteki artışa son de-
rece hızlı cevap verebilir ve yük talebiyle 
navlunların senkronize biçimde arttığına 
şahit olabiliriz. Yine de Avrupa koster pi-
yasaları tamamen Avrupa ekonomisinin 
başarısına ve onun emtia tüketim gücü-
ne bağımlı. Bu yılın ilk çeyreğinde avro 
bölgesi yüzde 0,6 GSYİH büyümesiyle 
kriz öncesi seviyelere gelme sinyali verdi. 
Bu olumlu bir işaret fakat aynı zamanda 
Avrupa’nın mevcut ekonomik sıkıntısı-
nın da bir göstergesi. Gerçek büyüme ha-
len kalıcı olmasa da 2017’nin sonundan 
itibaren gerçek bir toparlanma beklemek 
hayalcilik olmaz. 

Avrupa ve çevresindeki emtia hare-
ketlerini nasıl görüyorsunuz? Batı ile 
Rusya arasındaki gerginlik sizce Baltık 
ve Akdeniz ticaretine nasıl yansıyacak? 
Emtia fiyatlarındaki bir artış, koster ti-
caretinde de bir artış anlamına gelir mi?

Rusya’nın Avrupa’nın geri kalanıyla 
ticari ilişkileri hep karmaşık olmuştur 
kaldı ki bu ilişkiler hep stratejik ve jeo-
politik kaygılarla şekillenmiştir. Şu açık-
tır ki, Rusya ticareti Baltık ve Karadeniz 
piyasaları açısından başlıca etmenlerden 
birisidir. Kırım gerginliği ve Türkiye ile 
sürtüşmelere rağmen, bölgedeki ticare-

tin bazen jeopolitik komplikasyonlardan 
tamamen bağımsız olarak sürdüğünü ve 
direnç gösterdiğini gözlemlemek ilginç 
ve bir yandan da cesaret verici. Emtia ha-
reketleri bakımından ise fiyatlar (dolaylı 
olarak talep) ile yük hacimleri arasında, 
tahıl gibi emtialarda daha net görüldüğü 
üzere, yakın bir ilişki mevcut. Özellikle 
Kıta Avrupası ve Karadeniz üreticile-
ri arasında Avrupa tahılı çerçevesinde 
rekabet hala yoğun. Bundan dolayı da 
önümüzdeki yıllarda fiyatların yükse-
leceğini öngörmek pek mümkün değil. 
Talepte kısa vadeli artışlar ise her zaman 
mümkün. Yeni emtia sınıfları da umut 
vadeden bir akış yaratmakta. Avrupa 
Birliği’nin yeşil enerji inisiyatifi, istik-
rarlı biçimde bio-yakıt talebini artırarak, 
ahşap yongaları, pelet, PKS, ayçiçeği ka-
buğu ve küspe taşımalarının artmasını 
sağlamakta.

Sizce gemi finansı yeniden görece 
küçük armatörleri ve gemileri finanse 
etme noktasına gelir mi? Eğer öyle de-
ğilse, sizce koster armatörleri öngörü-
lebilir gelecekte nereden finans kayna-
ğı bulabilir?

2007-2008 krizinden bu yana denizci-
liğe kredi bulmak tüm şirketler için çok 
zor hale geldi fakat yer yer günışığına çı-
kan ufak olumlu gelişmeler de olmakta. 
Farzı mahal, Alman ve İngiliz bankaları 
kadar denizcilikten zarar görmemiş bu-
lunan İskandinav bankalarından bu dö-
nemde denizciliğe daha fazla ilgi oldu. 
Büyük Alman bankalarının piyasadan 
çekilmesiyle ortaya bir tür vakum çıktı-
ğından, özel sermaye fonlarının da kıs-
men ilgisi arttı. Avrupa’da yeni Emisyon 
Kontrol Alanları’nın Baltık ve Kuzey 
Denizi’nde sonra devreye alınmasıyla 
LPG ve diğer ikame yakıt teknolojilerinin 
gitgide daha fazla öneme haiz olmasını 
bekliyoruz. Bu yeni emisyon standartla-
rına uyacak yeni gemilere ihtiyaç olacak 
ve bu durum muhtemelen yeni bir kos-
ter jenerasyonunun inşasını gündeme 
getirecek. Yine de kredi musluklarının 
tam olarak açılması için günün sonunda 
finansal menfaat sahipleri gerçek gelir 
görmek isteyecektir ki şu ana kadar sek-
tördeki herkes için asıl mücadele de bu. 
Temenni ediyoruz ki kredi verenler, ar-
tık denizciliğin hızlı kâr büyümelerinin 
görüldüğü, esnek bir sektör olmadığını; 
daha ziyade piyasanın karmaşıklığını 
gerçekten anlamış, abartılı raporlar yeri-
ne ekonomik temellere dayalı, sağlam bir 
mantığı olan, akılcı yatırımcılara ihtiya-
cın olduğu bir sektör olduğunu anlarlar.

BMTI nedir?

BMTI Technik & Informations 
Gmbh, 1980’lerden beri gündelik ola-

rak kuru dökme yük piyasası özelinde 
BMTI Daily Report adıyla raporlama 
yapmaktadır. Herhangi bir armatörlük, 
gemi brokerliği veya kiralama işinin bir 
parçası olmadan tamamen bağımsız bir 
haber ve araştırma ajansı olarak BMTI, 
uzun yıllardan beri pek çok alanda de-
nizcilik raporları, genel piyasa görünüm-
leri, bilhassa derin deniz kuru dökme 
yük piyasaları ve Avrupa yakın yol de-
nizciliği olmak üzere belirli denizcilik 
piyasalarında çalışmalar yapmaktadır. 
BMTI, dünya çapında denizciliğin farklı 
alanlarından pek çok temsilci ile çalışa-
rak, gemi brokerliği sektörü ve denizcilik 
dünyasına özgün ve istisnai içerik sağlar. 

KİTAP TANITIMI:

Anatomy of a Shipping Crisis - 
2004-2015.

Berlin merkezli BMTI (Bro-
kers Market & Trend Information) 
2004-2015 yılları arasında deniz-
cilik piyasalarında yaşanan hızlı 
yükseliş ve sonrasında gelen büyük 
krizin tarihçesini, gerek analitik 
olarak gerekse anekdotlar eşliğinde 
bir kitapta topladı. “Anatomy of a 
Shipping Crisis (2004-2015)” (Bir 
Denizcilik Krizinin Anatomisi) adlı 
eserde, 2000’li yılların ortasında 
hareketlenen navlun piyasalarının 
Çin’in de etkisiyle adım adım yük-
selişi ve çöküşü dönemin raporla-
rından alınan rakamlar, grafikler 
ve makaleler eşliğinde kronolojik 
olarak okuyucuya sunuluyor.
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Hafıza-i Beşer

Aydınoğlu Mehmet Bey’in 1334 
tarihinde vefat etmesi üzerine, 
Aydınoğulları Beyliği’nin başına 

kardeşlerinin de onayı ile Umur Bey geç-
ti. Bu sırada Umur Bey 26 yaşında idi. Ege 
Denizi’nde düşmanlara nefes aldırmayan 
yalnız Aydınoğulları Beyliği Denizciliği 
değildi. Karasi, Saruhan ve Menteşoğul-
ları Beylikleri de sahip oldukları deniz 
kuvvetleri ile akınlar yaparak gaza yo-
lunda korsanlık faaliyetlerinde bulunu-
yorlardı ise de Aydınoğulları Denizciliği, 
Ön Asya’daki Türklerin deniz çıkarlarını 
sağlayacak bir deniz politikası ile Doğu 
Akdeniz hakimiyetinin planlarını hayata 
geçiriyordu. Tüm bu beyliklerin denizci-
lik faaliyetleriyle Ege Denizi’ndeki Türk 
Deniz Kuvvetleri’nin gittikçe artan bas-
kıları sebebiyle nefes alma imkanlarını 
her gün biraz daha kaybeden düşman 
kuvvetleri Haçlı hareketi altında toplan-
maya mecbur kaldılar. Türklerin sahip 
oldukları tekne sayısı üstünlüğünü, yük-
sek bordalı, güçlü kadırgaları ile yene-
ceklerdi. Haçlı Donanması, 4’ü Papalık’a, 
4’ü Fransa’ya, 10’u Rodos Şövalyeleri’ne 
ve 4’ü Kıbrıs Krallığı’na ait olmak üzere 
30 güçlü Kadırga’dan meydana geliyordu.

Haçlı Donanması Ege’ye döküldü 

Bu sırada Karasi Emiri Yahşi Bey, iri-
li ufaklı 100 parçalık bir filo ile Selanik, 
Kasandra ve Teselya’da Galos Körfezi’ne 
asker çıkararak Bizans’a karşı bir hare-

kete girişmişti. Eğriboz Adası’nın Halkis 
Limanı’ndan hareket eden Haçlı Filosu, 
sayı bakımından fazla ancak hafif ve al-
çak bordalı Karasioğulları Beyliği’nin 
donanmasına zarar verip daha sonra da 
takip ederek İzmir’e vardı. Fakat karada 
direnişle karşılaşan ve denizde bulunan 
Umur Bey’in baskınından korkan Haçlı 
Donanması, burada fazla kalamayarak 
İzmir’i terk etti ve Ege Denizi’ne döndü. 

Gemiler karadan Anita Körfezi’ne 
aktarıldı

Umur Bey filosunu Atina Körfezi’ne 
sokarak, Korent ağzına yanaştırdı. Ge-
milerini sabunlanmış kızaklar üzerinden 
Korent Körfezi’ne taşıyarak, Leponto 
Körfezi’nden Epir kıyılarına ulaştırdı. Bu 
kesimlerde karaya asker çıkararak giriş-
tiği harekatta Arnavut ve Sırp İsyanlarını 
bastırdı. Kışı, Korent Körfezi’nin “Umur 
Limanı” diye isimlendirilen mevkiinde 
geçirerek, 1339 baharında yine aynı şe-
kilde gemilerini karadan Atina Körfezi’ne 
aktardı ve dönüşte Eğriboz Adası’nda bir 
mola vererek İzmir’e döndü.

Ege Denizi’nin tek hakimi Umur 
Bey

Ön Asya’nın en kudretli hükümdarı 
ve amirali olarak şöhretin zirvesine ulaş-
mış bulunan Umur Bey, tek bir devletin 
gücü ile yenilmesi mümkün olmayan bir 
kuvvet haline gelmişti. Batı kaynakları da 

Umur Bey’in 1341 yılından sonra müthiş 
ve korkunç bir güç kazandığını, 250 - 300 
parçalık armadası ile Ege Denizi’nin tek 
hakimi olduğunu belirtmektedir.

Haçlı Donanması’nın hazırlığı 3 yıl 
11 ay 

Haçlı Donanması’nı oluşturan gemi-
ler 1344 yılı baharında Eğriboz Adası’nın 
Halkis Limanı’nda toplandılar. Haçlı 
Donanması’nın hazırlığı 3 yıl 11 ay sür-
müştü. Bu süre, Umur Bey’e karşı Hıris-
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“Umur Bey, kara 
cephesindeki bütün 

hazırlıklarını tamamladı. 
Kale önce kuşatıldı 

ardından da hücuma 
geçildi. Türk savaşçılar 

kaleye tırmanmaya 
başladılar. Artık kalenin 

düşmesi bir an meselesi idi 
ki, atılan bir okun alnına 

isabet etmesi ile Umur Bey 
Mart 1348 tarihinde şehit 
oldu. Bu olay Türk güçleri 

arasında karmaşaya yol 
açtı”

Umur Bey, kardeşlerinin onayıyla 
Aydınoğulları Beyliği’nin başına geçiyor



Hafıza-i Beşer

tiyanların ne derece güçlü bir hazırlığa 
girmiş olduklarını ortaya koymaktadır.

Haçlılar ağır bedel ödedi

Fakat Umur Bey, Haçlıların İzmir’e 
çıkışlarını onlara acı bir şekilde ödetti. 
Umur Bey, hafif bir kara kuvvetini öne 
sürerek Haçlıları kaleden İzmir Ovası’na 
çektikten sonra pusuda beklettiği esas 
kuvvetleri ile Haçlıları sarıp, başta baş-
komutanları olmak üzere birçok şövalye 
ve asilzade ile binlerce Haçlı’yı kılıçtan 
geçirdi. Ancak kaçarak kaleye sığınma 
fırsatı bulabilenler canlarını kurtarabil-
diler. (Ocak 1345). 

Umur Bey şehit oldu

Umur Bey, kara cephesindeki bütün 
hazırlıklarını tamamladı. Kale önce ku-
şatıldı ardından da hücuma geçildi. Türk 

savaşçılar kaleye tırmanmaya başladılar. 
Artık kalenin düşmesi bir an meselesi idi 
ki, atılan bir okun alnına isabet etmesi 
ile Umur Bey Mart 1348 tarihinde şehit 
oldu. Bu olay Türk güçleri arasında kar-
maşaya yol açtı.

Sonuç olarak, Umur Bey’in önemli 
çabaları ile doğmuş bulunan muhteşem 
Aydınoğulları Denizciliği, onunla bera-
ber son bulmuş ve Türk denizciliği bir 
kere daha bir bekleyiş dönemine girmiş-
ti.

Aydınoğulları Beyliği 1390 yılına ka-
dar bağımsız kaldı. Bu tarihte Yıldırım 
Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına 
katılan Beylik, Yıldırım Beyazıt’ın 1402 
yılında Ankara Savaşı’nda yenilmesi üze-
rine müstakil olarak yeniden kuruldu ve 
1426’da kesin olarak Osmanlı İmparator-

luğu topraklarına katıldı. 

11. yüzyılın sonundan 14. yüzyılın 
ortalarına kadar Anadolu sularında ilk 
sürgünlerini veren Türk denizciliği 1350 
tarihinden sonra kuvvetini gittikçe art-
tıran Osmanlı Devleti’nin elinde bütün 
dünyayla hesaplaşacak bir boyuta ulaşma 
yolunda kararlı adımlarla yapılanmaya 
ve şekillenmeye başladı.
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“Epir Seferi’nin, henüz 
seyir tekniği oluşmamış bir 

dönemde yapılabilmesi Türk 
denizciliği için büyük bir 

başarıdır”
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Ne 
ka-
dar 
de-
niz-
cisi-
niz?
Denizde yaşamanın değerini bilen 

başarılı yazar Emir Kunt, ikinci kitabı 
Armatore ile bir kez daha deniz tut-
kunlarıyla buluşuyor. 2010 yılından 
beri Yacht dergisindeki “Dalgalı Soh-
betler” köşesinde yazdığı yazılarıyla 
dikkat çeken Emir Kunt, özgün dili 
ve ironik üslubuyla “denizci” olmanın 
“medeniyetini” Armatore’de okurları-
na anlatıyor. 

At Bakalım Bir Gemici Düğümü de 
Görelim!

“Ne kadar denizcisiniz?  Ne saçma 
soru değil mi? Viking soyunu mu de-
vam ettireceğiz yahu? Amma velâkin, 
tekneciler arasında böyle “sidik yarış-
ları” vardır. “At bakalım bir gemici dü-
ğümü de görelim!” Hayrola, korsancı-
lık mı oynayacağız yoksa palamarcı mı 
olacağız? “Sekstant kullanmayı biliyor 
musun?” Seks pek yabancı gelmiyor; 
ama tant kısmını kaçırmışsınızdır. 
Sekstant; yerküre üzerinde bulunan 
yerin enlemini belirlemek amacıyla, 
bir gök cismiyle ufuk düzlemi arasın-
daki açısal mesafeyi ölçmekte kullanı-
lan optik seyir cihazıdır. Böyle yazdığı-
ma bakmayın, bende de antika bir tane 
var, ama ofiste süs diye duruyor…”

 “Emir Kunt bir gazeteci değil, ama 
yazdığı yazılar, denizcilere kendile-
rini görebilecekleri bir ayna tutuyor. 
Denizci olmasanız bile bu kitabı oku-
duğunuzda çok eğlenecek ve ‘yerli ve 
milli’ yatçılığımızın bir fotoğrafını 

çekmiş olacaksınız.” - Mehmet Y. Yıl-
maz

“Kimilerinin 40’ından sonra görüp 
öğrenmeden yazmaya çalıştığı şey-
ler, Emir Kunt için çocukluk hatırası. 
Güvertede emekleyerek başladığı de-
nizcilikte, yaşı kadar tecrübeye sahip.
Yazılarında bu tecrübeyi görüyor, his-
sediyor, kokusunu alıyorsunuz.” - Fa-
tih Altaylı

 “Özgün dili ve birbirinden ilginç 
tespitleriyle kendi okurunu yaratan 
Emir Kunt’un Bukowskivari yazıları-
nın okurlarımız gibi ben de müptela-
sıyım. İlk kitabı Beyaz Türk Yatçıları 
gibi elinizde tuttuğunuz Armatore’nin 
de çok ilgi göreceğine adım kadar emi-
nim. Gülmek garanti, ders çıkarmak 
ise size kalmış.” - Eyüp Özel

 “This is the book that I’ve seen 
many times in the hands of my cus-
tomers, reading and laughing some 
times…” - Mano

Kitap
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