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Günler su gibi akıp geçiyor, çok zor bir yılı 
geride bıraktık. 2020 hiç kolay olmayan 
bir yıl oldu. Çin’de ortaya çıktığı duyurulan, 
ilk başta Çin ve çevresini bölgesel olarak 
etkileyeceği tahmin edilen, bununla birlikte 
öngörülemeyen bir hızla tüm dünyayı etkisi 
altına alarak küresel bir salgına dönüşen 
ve Mart 2020’den itibaren pandemi olarak 
ilan edilen Covid-19 salgınının etkilerini 
hala yaşıyoruz. Çok zor süreçlerin ardından 
dünya hiç görmediği bir düzene girdi. 
Salgın nedeniyle evlere kapandık, üretim 

mekanizmaları durdu. İş toplantılarımızı, 
çocuklarımızın eğitimlerini, mezuniyet 
törenlerini, hatta evliliklerini bile online 
yapmak zorunda kaldık. Oturduğumuzdan, 
konuştuğumuzdan, yediğimizden, 
bir şey anlamadık. Çok yakınlarımızı 
maalesef kaybettik. Salgının ciddiyetinin 
anlaşılmasının ardından Deniz Ticaret Odası 
olarak biz de daha önce eşi benzerine 
rastlamadığımız, bilinmezlerle dolu, hassas 
süreçle var gücümüzle mücadele etmeye, 
sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmeye 
çalıştık. Pandeminin ilan edilmesiyle birlikte 
meslek komitelerimiz ve üyelerimizden gelen 
sorunları büyük bir titizlikle topladık. Çatı 
kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği ile birlikte sorunların giderilmesi, 
vereceği hasarın en alt düzeyde tutulması 
amacıyla hızlı davranmaya gayret ettik, ilgili 
bakanlıklarımız ile en üst düzeyde işbirliğine 
giderek çok yakın çalıştık. Devletimiz de, 
sorunların çözümü noktasında yanımızda 
oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 

Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetimiz, 
salgının ekonomik etkilerini azaltmak için 
birçok kesimin beklediği fevkalade önemli 
destekler içeren paketler açıkladı. Tamamına 
olmasa bile sorunlarımızın büyük bölümüne 
çözümler üretildi. Yeni bir yıla başlarken, 
yine önümüzde bazı belirsizliklerin olduğu 
bir süreçten geçiyoruz. Salgın, ikinci hatta 
üçüncü zirvesini yapıyor. Ancak bu sefer daha 
umutluyuz. Önümüzü daha iyi görebiliyoruz. 
Salgına karşı etkili oldukları bildirilen aşılar 
birbiri ardına kullanılmaya başladı ve etkileri 

konusunda iyi haberler alıyoruz. Ülkemizde 
de aşılama çalışmaları başlamak üzere… 
Eldeki mevcut ilaçlarla tedavi konusunda da 
sağlık ekipleri çok daha tecrübeli hale geldi. 
Özellikle erken teşhiste hastalık artık daha 
kolay tedavi edilebiliyor. Her ne kadar Covid-
19’un olumsuz etkilerinin bir müddet daha 
sürmesi öngörülse de, artık Mayıs - Haziran 
ayı itibarıyla bu beladan kurtulmuş olmayı 
ümit ediyoruz. Bu da önümüzdeki yıla çok 
daha iyimser bakmamıza neden oluyor.  

Geçtiğimiz yılı sektörümüz açısından 
değerlendirdiğimizde; şükretmeyi bilmemiz 
gerektiğini düşünüyorum. Deniz turizminde 
1-2 alt sektörümüz haricinde diğer 
sektörlere nazaran görece daha iyi bir 
dönem geçirdiğimizi söylememiz lazım. Tabii 
ki beklediğimiz, planladığımız hedeflere 
ulaşamadık. Ama tüm sıkıntılara rağmen 
sektörlerimiz çarklarını döndürebildiler.  
Taşımacılık, gemi inşa, limanlarımız Nisan-
Mayıs ayında beklediğimiz kadar kötü 

BAŞYAZI

TAMER KIRAN / İMEAK DTO / Yönetim Kurulu Başkanı

bir durum yaşamadılar. Kendi açımdan 
da geçtiğimiz yılın şöyle bir çetelesini 
tuttuğumda; pandemi koşullarına rağmen 
Deniz Ticaret Odası ve TOBB toplantıları, Piri 
Reis Üniversitesi Mütevelli Heyet Toplantıları, 
ziyaretler, kabuller, online toplantı ve 
konferanslar olmak üzere bir yılda tam 454 
faaliyete katıldığımı görüyorum. 

Deniz Ticaret Odası yönetimi olarak geçtiğimiz 
yıl 46 yönetim kurulu toplantısı yaptık. Bir 
yılda 52 hafta olduğunu düşünürsek, tatil 
ve bayramları da çıkarttığımızda, pandemi 
dönemi olmasına rağmen bazıları online 
olmak üzere düzenli olarak toplantılarımızı 
gerçekleştirdik. Yine pandeminin ilan 
edilmesinin ardından Meclis toplantılarımızı 
video konferans yöntemiyle yapmak zorunda 
kaldık. Önümüzdeki süreçte bir müddet 
daha meclis toplantılarımızı bu şekilde 
sürdüreceğimizi öngörüyorum. Keza yılda 
iki kez yaptığımız Müşterek Meslek Komite 
toplantılarımızı online olarak gerçekleştirdik.   

ODAMIZ SIFIR ATIK BELGESİ ALDI
Önümüzdeki süreçte çevre konusu Dünya’nın 
öncelikli olarak ele alacağı konuların başında 
gelecek. Odamız da, aralık ayı itibarıyla Sıfır 
Atık Belgesi’ni aldı. Cumhurbaşkanımızın 
eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin 
himayesinde 2019 yılında Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen 
Sıfır Atık Yönetimi Projesi kapsamında 
Deniz Ticaret Odası olarak üzerimize düşeni 
yaptık. Bu yönetimi uyguladığımızı belirten 
belgemizi aldık. Bundan sonraki hedefimiz 
şubelerimizde de aynı şekilde sıfır atık 
yönetimini hayata geçirmek ve üyelerimizi 
de bu yönde desteklemek, onlara bu yönde 
tavsiyede bulunmak olacak. Üzücü olayları, 
acılarıyla keyfimizi kaçıran bir yılıgeride 
bırakırken, aydınlık ve mutlu yarınlara 
ulaşma umutlarımızı canlı tutarak 2021 
yılına başlıyoruz. Her ne olursa olsun yaşam 
sevincimizi koruyacağız, hayata daha çok 
tutunacağız ve birbirimize daha çok destek 
vereceğiz. Bundan sonra da her zamanki 
kararlılığımızla, çalışmaya, üretmeye ve daima 
umudumuzu korumaya devam edeceğiz. 
İnanıyorum ki, salgının kontrol altına 
alınmasından sonra ekonomik kayıplar hızla 
telafi edilecek, çok hızlı bir düzelme olacaktır. 
Ülkemiz de, bu zorlu süreci de mümkün 
olabilecek en az hasarla atlatarak, normale 
dönecektir. Unutmayalım ki her kışın ardı 
bahardır!

Yüce Rabbimden bizlere böyle bir sene daha 
yaşatmaması temennisiyle 2021 yılının 
ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa önce 
sağlık ve huzur, ardından bereket ve refah 
getirmesini diliyorum. Kalın sağlıcakla…

2021 yılına sağlıklı ve mutlu günlere kavuşma 
umuduyla başlıyoruz
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MECLİS TOPLANTISINDA SEKTÖRÜN 
SORUNLARI ELE ALINDI

İMEAK DTO Meclis Başkan Yardımcısı 
Emin Eminoğlu başkanlığında 
düzenlenen toplantıda gündeme 
geçilmeden önce yakın bir zamanda 
birbiri ardına kaybedilen denizcilik 
sektörünün duayenleri için bir dakikalık 
saygı duruşunda bulunuldu. Saygı 
duruşunun ardından oda meclisinin 
05.11.2020 tarih ve 32 sayılı toplantı 
zabıtları, 2020-Ekim ayı mizanı ve 
hesaplar arası aktarımı, 2021 yılı merkez 
ve şubeler bütçeleri sunumu, ölüm ve 
ticareti terk nedeniyle aidat ve gecikme 

zamlarının affı, 8 No’lu Daimi Takdir 
Komisyonu’na yedek üyenin bildirilmesi 
ve Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge 
Müdürlüğü’nün ek teminat mektubu 
talebi görüşülüp oy birliği ile kabul edildi.

DTO Kasım ayı faaliyetlerinin 
sunumunun ardından Yönetim Kurulu 
Başkanı Tamer Kıran, bir konuşma 
yaptı. Kıran yaptığı konuşmada, 
meclis üyelerinin 2021 yılı bütçesinin 
kabulünde göstermiş oldukları teveccüh 
için teşekkür etti. Yönetim kurulu olarak 

bütçe hazırlarken üç önemli ilkeye dikkat 
ettiklerini belirten Kıran, bunları; şeffaflık, 
üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda 
faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri 
imkanları hazırlamak ve son olarak da 
bu hizmetleri yaparken tasarruf ilkelerini 
gözetmek olarak sıraladı. 

Üyelere en iyi şekilde hizmet vermenin, 
İMEAK DTO faaliyetlerini etkili ve verimli 
bir şekilde yürütmenin gayreti içinde 
olduklarını söyleyen Tamer Kıran, 
yeni bütçenin ülke ekonomisine, Türk 

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aralık Ayı Meclis Toplantısı Covid-19 salgını nedeniyle 
10 Aralık Perşembe günü video konferans yöntemiyle yapıldı. Toplantıda Piri Reis 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, “Ekonomi Piyasalarındaki Gelişmeler ve 
Beklentiler” başlıklı bir sunum yaptı.

Emin Eminoğlu
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“KAYBETTİĞİMİZ ÜÇ İNSAN DA BİRER 
TARİHTİ”
Kasım ayının son günleri ile aralık ayının 
başında önce Oda Yönetim Kurulu Üyesi 
Adnan Naiboğlu’nun babası Raviddin 
Naiboğlu, daha sonrada İMEAK DTO 
eski Meclis Başkan Yardımcısı M. 
Faruk Ürkmez’in vefatlarını büyük bir 
üzüntüyle öğrendiklerini belirten Tamer 
Kıran, şöyle devam etti: “Yakın zamanda 
birbiri ardına kaybettiğimiz üç insan da 
aslında birer tarihti… 

Denizciliğin yokluk günlerinden 
bugünlere gelmiş, zorluklardan 
yılmamış, ülkesine, milletine değer katan 
işletmeler yaratmayı başarmış insanlardı. 
Artık bu insanlardan maalesef aramızda 
çok kalmadı, birçoğu ahirete göç etti.  

Örnek kişilikleriyle, liderlikleriyle bizlere 
her zaman rehberlik eden büyüklerimizin 
vefatı dolayısıyla denizcilik sektörü 
olarak kaybımızın büyük olduğunu 
düşünüyorum. 

Sektörümüzün bu çok kıymetli 
büyüklerine Allah’tan rahmet, kederli 
ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. 
Ölüm, her canlı için kaçınılmaz olsa da, 
diliyorum ki, böylesi üzücü haberleri 
inşallah uzun bir müddet almayız.”

denizciliğine ve tüm üyelere hayırlı 
olmasını diledi.

BAŞKAN TAMER KIRAN’IN ACI KAYBI
2020 yılının son günlerinde çok kıymetli 
babası Turgut Kıran’ı kaybetmenin derin 
üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Tamer 
Kıran, şunları söyledi: “Babam, İstanbul 
Perşembe Pazarı’nda 1959 yılında kendi 
torna atölyeni kurarak başladığı 60 yıllık 
iş hayatı boyunca ailesi ve ülkesi için 
çok çalıştı. Varı yoğu ailesi ve işiydi. Hep 
daha iyiyi, daha verimli olmayı hedefledi. 
Gayet muntazam bir hayat yaşadı. 
Bütün hareketleri ile bize fevkalade iyi 
bir örnek oldu. Denizcilik sektörünün 
ancak iyi eğitim almış insanlarla ayağa 
kalkabileceğini her fırsatta dile getirirdi. 

Eğitime olan inancının simgesi Rize’deki 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi onun 
eseridir. Bize emanet ettiği Kıran 
Holding’in her köşesi onun izlerini 
taşıyor. Aşıladığı memleket sevgisi, 
disiplin ve çok çalışma, üstün iş ahlakı, 
hep daha iyi olma tutkusu yolumuza 
ışık tutmaya devam ediyor. Babamı, 
büyük bir keder ve üzüntüyle ebediyete 
uğurlarken, Allah’tan rahmet diliyorum. 
Mekanı cennet olsun. Eksikliğinin acısını 
her zaman yüreğimizde taşırken, onu hiç 
unutmayacağız.”

“AKDENİZ’DEKİ MÜDAHALEYİ ESEFLE 
KINIYORUZ”
Geçtiğimiz ay Akdeniz’de denizcilik 
sektörünü yakından ilgilendiren bir 
olayın cereyan ettiğini hatırlatan Tamer 
Kıran, Libya’nın Misurata Limanı’na 
gıda ve boya başta olmak üzere insani 
yardım malzemesi götürmekte olan 
Arkas Şirketi’ne ait, Türk bayraklı 
Roseline A isimli konteyner gemisinin, 
limandan yaklaşık 100 mil açıkta bir 
Alman savaş gemisi tarafından ayrıntılı 
şekilde sorgulandığını, Alman savaş 
gemisinin silahlı unsurları tarafından 
gemiye çıkılarak uzun saatler süren bir 
“denetleme” yapıldığını, tüm personelin 
alıkonularak, konteynerlerin arandığını 
söyledi.

Uluslararası sularda ticari gemilere 
müdahale edilebilmesi için bayrak 
devletinin rızasının alınmasının esas 
olduğunu, Libya’ya silah ambargosuna 
dair Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi 
kararlarının bu yükümlülüğü ortadan 
kaldırmadığını vurgulayan Tamer 
Kıran, “Silah ambargosunu ihlal 
etmediği görülen gemimizin saatlerce 
güzergâhından alıkonulmasını, ayrıca 
denetleme sırasında personele adeta 
suçlu muamelesi yapılmış olmasını 
esefle kınıyoruz” dedi.

Olayın duyulmasının ardından Arkas 
Holding’i arayarak İMEAK DTO ve 
denizcilik sektörü adına geçmiş olsun 
dileklerini ilettiğini, herhangi bir yardıma 
ihtiyaç duydukları takdirde Oda olarak 
yanlarında olduklarını ifade ettiğini 
belirten Tamer Kıran, uğradıkları hukuka 
aykırı müdahale nedeniyle bir kez daha 
Roseline A gemisi personeline ve Arkas 
Holding’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

DÜNYADAKİ EKONOMİK GELİŞMELER
İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana 
en sert daralmayı yaşadığımız 2020 
yılını bırakmak üzere olduğumuzu 
söyleyen Kıran, uluslararası kuruluşların 
son tahminlerine göre bu yıl dünya 
ekonomisinin Covid-19’un getirdiği hem 
arz, hem talep yönlü şoklarla yüzde 4,5 
civarında bir daralma yaşayacağını ifade 
etti. İlk aşamada hemen hemen tüm 
sektörlerin üretim ve istihdam anlamında 

Tamer Kıran



MECLİS

18 

meclis 

DENİZ TİCARETİ / OCAK 2021

olumsuz etkileyen pandeminin daha 
sonra farklılaşan bir etki göstermeye 
başladığını belirten Kıran, şunları 
kaydetti: “Online alışverişe de uygunluğu 
olan imalat sanayi ürünlerinde güçlü bir 
toparlanma yaşanırken, başta turizm 
ile ilgili sektörler olmak üzere hizmet 
sektörlerinde ciddi sıkıntılar yaşandı. 
Maalesef son dönemde Covid-19 vaka 
ve kayıp sayılarındaki artış nedeniyle 
hizmet sektörlerinde sorun tekrar 
ağırlaşmaya başladı.”

Kıran, pandeminin etkisinin ülkeler 
ve bölgeler arasında da farklılıklar 
gösterdiğine dikkat çekerek, “Salgının 
çıktığı Çin ve genel olarak Güney Doğu 
Asya ülkeleri pandeminin hem sağlık, 
hem ekonomik olumsuzluklarını daha 
hızlı ve daha az hasarlı atlatırken; Avrupa 
her iki alanda da ciddi sıkıntılı bir süreç 
yaşıyor. ABD, sağlık sistemi ve kayıplar 
anlamında çok ciddi sıkıntılar yaşarken, 
ekonomik anlamda ilk aşamada ortaya 
çıkan büyük hasarı kısmen azaltabildi. 
İçinde bulunduğumuz süreçte beklenen 
güçlü gelen Covid-19 ikinci dalgası 
sebebiyle küresel ekonomi tekrardan bir 
yavaşlama, daralma sürecine giriyor” 
diye konuştu.

Tüm bu olumsuz haberlere rağmen aşı 
ile ilgili sevindirici haberlerin peş peşe 
gelmeye başladığını söyleyen Kıran, 
“Bu aydan itibaren çok sayıda ülkede 

başlaması beklenen aşılamanın yaz 
aylarına kadar pandemi sürecini kontrol 
etmeye fayda sağlayacak ciddi bir orana 
ulaşması bekleniyor. Pandemi sürecinin 
başlamasından bu yana tıp alanına 
ayrılan kaynaklar ve sağlanan ilerlemeler 
önümüzdeki yıllarda da benzer 
salgınlarda mücadele gücünü arttıracak 
görünüyor” dedi.

Bu olumlu gelişmelerle birlikte 
önümüzdeki 5-6 aylık dönemde hem 
sağlık, hem ekonomi alanında zorlu bir 
sürecin bizleri beklediğini ve gönüllü ya 
da zorunlu olarak gelen kapanmaların 
tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de yılın ilk çeyreğinde bir yavaşlama, 
daralma süreci getirme olasılığının 
yüksek olduğunu ifade eden Kıran, 
“Bu dönemde özellikle ekonomimizde 
en fazla istihdam sağlayan hizmet 
sektörlerindeki gelir ve istihdam 
kaybını telafi etmeye yönelik maliye 
politikalarının uygulanması reel sektör, 
devlet ve finans sektörü arasında 
iletişimi güçlü tutarak kontrollü bir borç 
yapılandırma sürecinin başarılması 
büyük önem taşımaktadır” diye kaydetti. 

Yılın ikinci yarısında gerek ihracat ve 
turizm, gerekse ötelenen iç talebin 
devreye girmesiyle tekrar büyüme 
sürecine girmemizin olası olabileceğine 
dikkat çeken Kıran, “Son gelen verilerde 
de gördüğümüz gibi gıda fiyatlarında 

baskı ve döviz kurlarının gecikmeli 
etkisiyle enflasyon tekrar yükselişe 
geçerek yüzde 14 seviyesine geldi. Nisan 
ayına kadar da baz etkisiyle enflasyonun 
ve faizlerin yüksek seyretmesi olası 
gözüküyor. Bu süreçte enflasyon ile 
mücadelenin öncelikli olması, yılın ikinci 
yarısında büyümeye geçişi desteklemek 
açısından büyük önem arz ediyor” dedi. 

İçinde bulunduğumuz dönemde 
ekonomimizin cari açık vermeye yani 
döviz talebi yaratmaya devam ettiğini 
vurgulayan Tamer Kıran, “Yabancı 
sermaye girişi yavaş yavaş başlasa 
da, yurtiçi yerleşiklerin döviz tevdiat 
hesaplarındaki katılığın devam etmesi 
ekonomimizin genelinde döviz talebinin 
döviz arzından hala yüksek seyretmesine 
ve döviz kurlarına baskıyı devam ettiriyor. 
Önümüzdeki aylarda ekonomideki 
yavaşlamayla cari açığın azalacak olması 
ve beklediğimiz sıkı para duruşuyla 
Türk Lirası’nın cazibesinin artması, 
döviz piyasasında dengelenmeye katkı 
sağlayacaktır” diye konuştu. 

TÜRKİYE’DEKİ EKONOMİK 
GELİŞMELER
Dünya ve Türkiye ekonomisindeki 
gelişmelerden bahseden Tamer 
Kıran,  2020’nin getirdiği zorluklar ve 
olağanüstü durumlardan sektörümüzün 
olumsuz etkilendiğini belirtti. Salgının 
ilk gününden itibaren İMEAK DTO 
olarak, üst kuruluş olan TOBB ile birlikte 
ekonomik hasarın bir noktada tutularak, 
yeniden çarkların dönmesi için gece 
gündüz demeden uğraş verdiklerini 
anlatan Tamer Kıran, üyelerin aktardığı 
talepleri ilgili kurumlara, hatta bizzat 
bakanlara ilettiklerini, birçok talebin 
çözümü yolunda sonuç elde ettiklerini 
söyledi. Kıran, bankacılık sistemini 
harekete geçiren kredi paketlerinin 
devreye sokulduğunu, vergi-SGK 
ertelemeleri, kısa çalışma ödeneğiyle 
işletmelerimizin önemli bir yükten 
kurtarıldığını kaydetti.

Geçtiğimiz ay Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın teşrifleriyle Ankara’da 
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düzenlenen “Türkiye Ekonomi Şurası” 
ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, TOBB 
yönetimi ve 60 TOBB Sektör Meclisi ile 
İstanbul’da yaptığı toplantılara iştirak 
ettiğini belirten Tamer Kıran, şunları 
söyledi: “Ankara’da yapılan Türkiye 
Ekonomi Şurası’nda, sektörümüzün üç 
sorununu, çözüm önerileriyle birlikte 
Denizcilik Konseyi Başkanı Sayın Cengiz 
Kaptanoğlu dile getirdi. İstanbul’daki 
toplantıda ise, ilk oturumda TOBB 
Yönetim Kurulu olarak ekonomi ve 
reform gündemini toplantıya katılan çok 
sayıda bakanla istişare ettikten sonra 
ikinci bölümde ise, sektör meclislerimiz, 
her sektörde en çok öne çıkan sorunları 
ve bunların çözümüne yönelik taleplerini 
ilettiler. Denizcilik Meclisi Başkanı 
Sayın Recep Düzgit de, sektörümüz ile 
ilgili üç önemli sorunu burada iletme 
imkanı buldu. İş ve yatırım ortamında 
yaşanan sıkıntıların ve bunlara yönelik 
çözüm önerilerimizin yapıcı bir diyalog 
ortamında ele alınmasından büyük 
memnuniyet duyduk. Her iki toplantıda 
da, sıkıntıları aşma noktasında başta 
Cumhurbaşkanımız olmak üzere 
bakanlarımızın kararlılıklarını bizzat 
müşahede ettim. Devletimiz ve iş 
dünyası el ele vererek, diyalog ortamı 
ve istişare ile ekonomideki tıkanıklıkları 
aşacağımıza yürekten inanıyorum.”

DENİZ ÇALIŞANLARI “KİLİT 
ÇALIŞANLAR” KABUL EDİLDİ
Pandemi döneminin bizler için en büyük 
tesellisinin ise, denizciliğin öneminin 
bir kez daha ortaya çıkması olduğunu 

belirten Tamer Kıran, “Çok net bir 
şekilde anlaşıldı ki, denizcilik olmazsa 
veya aksamaya uğrarsa bunun dünya 
ticareti üzerinde ciddi menfi etkileri olur, 
hatta hayat durur” dedi.

BM 75. Genel Kurulu’nda, 1 Aralık 
2020 tarihinde alınan bir karar ile 
deniz çalışanları kilit çalışanlar olarak 
kabul edildi ve IMO’nun gemi personeli 
değişimi protokollerinin uygulanması 
çağrısında bulunulduğunu hatırlatan 
Tamer Kıran, şöyle devam etti: “Bu 
karardan hareketle, Covid-19’a karşı 
aşılamada, Türk gemi çalışanlarına 
toplumun işleyişi için gerekli sektörler 
ve kritik işlerde çalışan kişileri kapsayan 
2’nci grupta yer verilerek öncelikle 
aşılanmalarının sağlanması ve gemi 
personeli değişimlerinin sorunsuz 
yapılması hususlarındaki taleplerimizi 
içeren yazılarımızı Sağlık Bakanlığımız 
ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza 
ilettik. 

Ayrıca, ülkemizde hafta sonu 
uygulamaya konulan kısıtlama 
döneminde tedarik zincirinde bir aksama 
olmaması için sektör mensuplarımızın 
faaliyetlerini sürdürmelerine izin 
verilmesi yolundaki talebimizi de 
ekledik. Bu vesile ile bir kez daha deniz 
çalışanlarımıza pandemi dönemindeki 
özverili çalışmaları nedeniyle takdir, 
şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum.”  

11 Aralık tarihinin önemine dikkat çeken 
Tamer Kıran, 11 Aralık 1455’te Türk-
Osmanlı gemi inşa mühendisliğinin 
temeli olan Tersane-i Amire’nin, 11 
Aralık 1954 yılında da ülkemizin 
ilk mühendislik meslek odası Gemi 
Mühendisleri Odası’nın kurulduğunu 
hatırlattı. Tamer Kıran, Tersane-i 
Amire’nin 565., Gemi Mühendisleri 
Odası’nın da 66. kuruluş yıldönümlerini 
kutladı.

Konuşmasını tamamlarken, önümüzdeki 
birkaç ay daha salgına karşı önlemlerin 
en üst düzeyde tutulmasının önemini 
belirten Tamer Kıran, uzun zamandır 
yapılamayan toplantılarda tekrar bir 
araya gelmeyi temenni ederken, 2021 
yılının dünyaya, ülkemize her şeyden 

önce sağlık ve huzur,  ardından barış ve 
bereket getirmesini diledi.

EKONOMİ PİYASALARINDA 
GELİŞMELER VE BEKLENTİLER
Tamer Kıran’ın konuşmasının ardından 
Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Oral Erdoğan, Ekonomi Piyasalarında 
Gelişmeler ve Beklentiler başlıklı bir 
sunum yaptı. Erdoğan, sunumunda 
dünya ekonomisi, Türkiye Ekonomisi 
ve denizcilik piyasaları konusunda 
meclis üyelerini bilgilendirdi. Dünya 
ekonomisinde 2020’nin bir resesyon 
yılı olduğunu bunun bir yıldan fazla 
sürmesi durumunda tarihi bir depresyon 
dönemi olarak adlandırılabileceğini 
belirten Erdoğan, 2021’in de kötü 
geçmemesi temennisinde bulunarak, 
“2021’in de ekonomik açıdan tehlikeli 
geçmesi ihtimali yüksek. Bu yönelik 
senaryolarımız hazır olmalı” dedi.

IMF’nin 2021 beklentilerini revize ettiğini 
dile getiren Erdoğan, “Aşı önemli ama 
ekonomik sıkıntının veya stresin başka 
boyutlarda da yaşanma gerekçeleri 
olabilir. Son yüz senenin ekonomik 
verilerinin gelişme hızına bakarak 
2021’de de risk birikiminin bir patlaması 
veya dışavurumu olasılığını görüyorum. 
2021’in de potansiyel bir gerileme 
sinyali içerebileceğini öngörüyorum” 
ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Oral 
Erdoğan sunumunda Öin ve ABD ile ilgili 
değerlendirmelerde de bulundu.

TÜRKİYE EKONOMİSİ
Tüketici Güven Endeksinin son iki ayda 
sıkıntılı bir seyir izlediğini fakat diğer 
tarafta ihracat ve sanayi üretiminde 
dikkat çeken düzeyde canlanma 
olduğunu belirten Erdoğan şunları 
kaydetti: “ Sanayi ve ihracattaki 
canlanmanın iki ana faktöründen birinin 
iç piyasada özellikle reel sektöre yönelik 
ikinci çeyrekte yapılan desteklemeler 
ve kredi faizlerindeki kolaylaştırmaların 
etkisi var. Aynı zamanda da üçüncü 
çeyreğe başlarken, dövizdeki hızlı 
yükselmelerin etkisiyle ihracatçının 
canlanmasının etkisi olduğunu 
düşünüyorum. Sanayi ve ihracat bu 
şekilde canlanıyor. Fakat bu süreçte 
hem küresel enflasyonda yıllık yüzde 

Prof. Dr. Oral Erdoğan
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6’lık döviz bazındaki artış hem de 
TL’ye karşı dövizin değerlenmesi iç 
piyasadaki enflasyona tetikledi. Bu da 
yıllık bazda mal ve hizmet fiyatlarını 
yüzde 50’nin üzerine çıkardı. Bu durum 
ise tüketicinin güveninin daraltacak 
şekilde sıkıntılarını arttırmış durumda. 
Tüketici Güven Endeksi’de bu anlamda 
strese işaret ediyor… İç piyasadaki 
canlanmayı sağlayan faktör bütçede 
ciddi açık vererek bir anlamda halkı 
rahat tuttuk. Ve pandemi etkilerine 
karşı bir nebze ilaç olmuş oldu. 
Fakat bu sürdürülebilir değil. Kamu 
bu tip büyük açıkları verebilir ama 
ekonominin toparlanmasıyla bunun 
kurtarılabileceğine inanılır. Eğer o 
toparlanma gelmez ve cari açık ile bütçe 
açığı birlikte seyreden konuma gelirse 
yabancı yatırımcının da sıcak bakmadığı 
bir atmosfer oluşur ve o zaman 
ekonomide çöküş kaçınılmaz olabilir. Bu 
anlamda bir endişemiz oluşuyor.”

DENİZCİLİK PİYASALARI
Filoda daha önceki Eylül ayında yapılan 
analizlere göre deniz ticaretinde ton-
mil olarak bakıldığında toparlanmanın 
olduğunu ve 60 trilyon tona doğru 
bir hareket olduğunu ifade eden 
Erdoğan,“Tankerlerde ise piyasada 
canlılık devam ediyor. Konteynerde 
arz tarafında artış devam ediyor. Ama 
talepte son dönemdeki canlanma 
Clarkson endeksi açısından yüksek 

seviyenin korunmasını sağlıyor. Eğer 
konteynerde canlılık devam etme 
eğilimde olmaya devam ederse o zaman 
Clarkson’da yükselmeyi görebiliriz. Şu 
anda üç segmentte baktığımızda ağırlıklı 
ortalamada sıkıntılı gibi durumu yaratan 
ana faktör dökmeciler. Bunun biraz daha 
devam etme olasılığı yüksek olabilir” 
dedi. Piri Reis Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Oral Erdoğan’ın sunumunun 
ardından soru-cevap bölümüne geçildi. 
İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyesi 
Başaran Bayrak, Erdoğan’ın sunumuna 
istinaden Çin’in Covid-19 sürecinde 
neyi doğru yaptığını, ABD’nin ise nerede 
yanlış yaptığını sordu.

ÇİN, ABD’NİN TAHTINI SALLAYABİLİR
Erdoğan, önümüzdeki günlerde Çin’in 
neyi doğru yaptığı konusuna önem 
vereceğini ifade ederek şunları söyledi: 
“Rekabet gücünüzü çok iyi yaratmanız 
gerekiyor. Bu zamanla ve yıllar içinde 
oluşuyor. Amerika Japonya’ya karşı 
ardından bir derece Güney Kore’ye 
karşı uyguladığı stratejileri Çin ile 
başarabileceğini zannederek bence 
hata etti. Özellikle üretimde orta ve 
düşük segmentli alanları Amerika’da 
yapmak yerine biz o kısımları Çin’e 
bırakalım gibi stratejiyi 2000’li yıllarda 
yoğun uyguladı. Bunu uygularken 
gözden kaçabilen faktör Çin’in 
nüfusunun gerçekten Japonya ile 
karşılaştırılmayacak derecede olması. Aç 

kesimin daha fazla olması nedenleriydi 
ve bu çerçevede Çin, anormal bir şekilde 
sadece fason üretmekle kalmayıp 
zaman içinde bu süre o kadar uzadı 
ki, süre uzarken de aynı zamanda 
2008’den sonra teknolojide de hamleler 
yapmayı başardı. Şu an orta ve yüksek 
teknolojide Amerika’nın tahtını ihracatta 
da sallayabilecek duruma doğru geldi. 
Ve bu pandemi durumu devreye girdi. 
Ama onun nasıl olduğu konusunu 
bende bilmiyorum. Suni midir gerçek 
midir biraz muallakta kalıyor. Esas 
konu hala ticaret savaşları konusudur. 
Amerika, rekabet üstünlüğünü 
koruyabileceği, sürdürebileceği bir alanı 
Çin’e kaptırmış gibi görünüyor. Çin artık 
kendisini geliştirdi. Biden döneminde 
de pandeminin de etkisiyle ABD’nin 
Çin’e karşı mücadele verebileceğini 
düşünmüyorum. Üç sene sonra Çin, 
ihracatta ABD’yi yakalama noktasına 
gelebilir diye düşünüyorum”. 

“MÜCADELE ETMEMİZ GEREKECEK”
Oral Erdoğan’nın yaptığı sunum ile 
ilgili bir değerlendirmede bulunan 
Meclis Üyesi Metin Düzgit “ Yurtdışında 
bizlerden çok daha büyük filoları olan 
insanlar daha da büyük filolar kurmak 
için bir araya geliyorlar. Ayrıca ülkeler 
arası şirketler aynı ülke içinde bile 
değiller. Önümüzde denizcilik sektörün 
gittikçe daralan, dünyadaki ticaretten 
aldığı payında, likiditenin de azalmakta 
olduğu bir sektör. Önümüzde daha 
da zor günler var. Özellikle günümüz 
artan çevresel baskılardan dolayı çok 
vitesli bir deniz ticareti taşımacılığı 
ve teknolojileriyle mücadele etmemiz 
gerekecek. Bu konular hep konuşuluyor 
ancak hep askıda kalıyor. Bizim bu 
konuda çok daha fazla kafa yormamız 
gerekiyor. Sadece bu kimyasal tankerde 
yok. Diğer bütün gemi sektörlerinde 
var. Yani çok dev bir havuzda zaten çok 
küçük bir payı olan Türk filosu iken birde 
kendi içimizde bölünmüşüz. Halbuki 
bizler farkında değiliz. Bizim çok büyük 
bir kapasitemiz var. Ucuzlamış bir Türk 
TL’si ile çok rekabetçi bir gemi adamı 
kadromuz var. Çok rekabetçi bir tersane 
altyapımız var. Bunlar dışında birde 
hurda tersanelerimiz var. Bu üçünün 
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bir arada olduğu ülke çok nadir. Gemi 
inşamız var, tamirimiz var, hurdacımız 
var, işletmecimiz var, personelimiz 
var. Biz bunların içinden çok daha 
becerikli hikayeler çıkarmamız lazım 
ama bununda birinci altın kuralı Oral 
hocamızın da dediği gibi büyümemiz, 
birleşmemiz. Bunların ayrıca devlet 
teşvikleri ile desteklenmesi gerekiyor” 
diye konuştu.

ORTAK İŞ YAPMA KÜLTÜRÜNÜN 
ÖNEMİ
Konuşmalarından dolayı Oral Erdoğan 
ve Metin Düzgit’e teşekkürlerini ileten 
Tamer Kıran, denizcilik sektöründe 
ortak çalışmanın önemine vurgu 
yaparak şunları ifade etti: “Önümüzdeki 
dönemde başarmamız gereken en 
önemli konu bu. Aksi halde çok küçük 
bir alana sıkışıp kalacağız ya da kendi 
halimizde takılacağız. Uluslararası 
arenada bu pastadan çok daha büyük 
pay almak için yapmamız gereken 
bu. Ama bunu yapabilmek için de her 
şeyden önce ortak iş yapma kültürüne, 
güvenine sahip olmamız gerekiyor. Bizim 
en büyük sıkıntımız bu. Bunu çözmemiz 
gerekiyor. Önümüzdeki dönem bunun 
üzerinde çalışmamız gerekiyor. ‘Ben 
bilirim’ kültüründen sıyrılarak iş birliğine 
açık olmamız gerekiyor. Bunu yaparsak 
bu işi başarırız.” Tamer Kıran’ın 
konuşması sonrasında söz alan İMEAK 

DTO Karadeniz Ereğli Şube Başkanı 
İrfan Erdem’de yaptığı sunum için 
Oral Erdoğan’a teşekkürlerini ileterek 
herkesin yeni yılını kutladı.

NAVLUN PİYASALARI 
DEĞERLENDİRMESİ
Ardından meclis toplantılarında 
klasik hale gelen “Navlun Piyasaları” 
sunumunu yapmak üzere meclis 
üyesi Semih Dinçel, söz aldı. Kuru yük 
piyasalarının gayet güzel gittiğini belirten 
Dinçel, “Tanker rakamlarının hepsi 
2020 ortalaması an itibarı ile operasyon 
masraflarının üzerinde. Dökmecilerde de 
Capesize gemilerde yükselmenin dışında 
tüm değerler kasım ayında geçmişe değil 
de, günümüze bakarsak birbirleriyle 
dengeli. Hala OPEX’in üzerinde düzgün 
rakamlar görüyoruz. Konteynerlerde 
ise çok müthiş bir sezon yaşıyoruz. 
Konteyner gemi kiralarının 6 ve 12 ay 
olarak daytleri artmış durumda. 

Yakıta gelince son bir ayda yükseliş 
eğiliminde... Kosterlerde ekim ayı 
ortasından mevsimsel etkiyle başlayan 
yükseliş momentumu yavaşlamasına 
rağmen son bir yılın en yüksek 
seviyelerine ulaştı. Kosterler umarız böyle 
devam eder. Nehir gemilerinde Azov’da 
keskin bir su çekilmesi ve dolayısıyla 
limanlarda beklemeler sefer hesaplarını 
alt üst etmektedir” dedi.

TÜRK ARMATÖRÜ BİR KONUDA 
BİRLİK OLDU
Semih Dinçel’in sunumu sonrasında söz 
alan Meclis Üyesi Ümit Sandıkçı, Oral 
Erdoğan ve Metin Düzgit’in değindiği 
konuya istinaden “Türk armatörü aslına 
bakarsanız bir konuda birlik yaptı. 
Geçtiğimiz yıl koster armatörleri bir araya 
gelerek Ballast Water Treatment System 
konusunda ortak hareket etti.  Bence 
bu bir milattı. Türk armatörü birlikte 
hareket ederek, çok ciddi bir fayda 
sağladı bu konuda. Dilerim ki bir sonraki 
aşama Metin bey ve Oral hocamın 
ifade ettiği konu olur. Çok zor değil; 
bence başarılabilir” değerlendirmesinde 
bulundu.

ACENTALAR ZAN ALTINDA KALIYOR
DTO Meclis Başkan Yardımcısı Kenan 
Türkantos da, “Navlun piyasaları 
değerlendirmesine dikkat çekerek, 
“Uzak Doğu’dan navlun fiyatları aşağı 
yukarı bin, bin 250 dolardan 7 bin 
500 dolarları zorlamaya başladı. Size 
söylemek istediğim biliyorsunuz malum 
bazı kuruluşlar, finansla alakası olmayan 
gazetecilere yazdırdıkları yazılarla ordino 
konusunda acenteleri zan altında 
bırakacak yalan yanlış bilgilerle etrafı 
galeyana getirmeye çalıştılar. Şimdi bu 
insanlar bin dolarlık navlun, 8 bin dolara 
çıkınca ne senaryo ile basının karşısına 
çıkacaklar gerçekten merak ediyorum” 
dedi.

“ORDİNO ÜCRETİNE EN ÇOK İTİRAZ 
EDEN KESİM İHRACATÇILAR”
İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyesi 
Başaran Bayrak, Türkantos’un bahsettiği 
konu ile ilgili eklemeler yapmak 
istediğini belirterek şunları kaydetti: 
“Ordino ücretine en çok itiraz eden 
kesim ihracatçılar. Ama inanın biz bu 
konuda çok bilgilendirme yaptık. Halen 
ufak tefek sesler çıkıyor. Burada 100-
150 TL’leri tartışarak devlet yetkililerini 
de meşgul etmenin bir anlamı yok. 
Çünkü bu ordino başına ödenen paralar 
ödenmek zorunda. Birçok ihracatçımız 
da bu konuda ikna olmuş durumda.”

2020 yılının son meclis toplantısı görüş 
ve önerilerin ardından sona erdi.
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Kurulu Başkan Yardımcısı ve TIR 
Komitesi Başkanı Tamer Kıran’ın 
Başkanlığında 24 Aralık 2020’de 
toplandı. Toplantıda TIR Sistemi 
içerisinde faaliyette bulunmak isteyen 
firmaların başvuruları, teminat 
indiriminden faydalanmak isteyen 
firma talepleri ve çeşitli sebeplerle 
usulsüzlüğe karışan firmaların vakaları 
değerlendirildi. Ayrıca sektörün güncel 
sorunları ve bunlara ilişkin çözüm 
önerileri tartışıldı. 

TÜRK DENİZCİLİK GÜCÜ VİZYONU 
ZİRVESİ’NE DTO YÖNETİMİ KATILDI

Denizci Öğrenciler Derneği’nce 
(DÖDER) on line olarak düzenlenen  
“21. Yüzyıl Türk Denizcilik Gücü 
Vizyonu Zirvesi”, 26-27 Aralık 
tarihlerinden yapıldı. İMEAK DTO 
Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran 
video konferans yöntemiyle yapılan 
toplantıya katılım sağladı. 

Tamer Kıran yaptığı konuşmada, 
denizcilik gücünün, denizin ekonomik 
yönlerinin kullanılmasının yanı sıra bir 
milletin deniz alaka ve menfaatlerini 
koruyan, deniz savaşlarını icra 
eden, denizlerde uluslararası etki 
kazanmasını sağlayan askeri ve 
sivil denizcilik kapasitesinin toplamı 
olduğunu belirtti. 

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis 
Başkanı Salih Zeki Çakır da, 
zirveye video mesaj ile katıldı. Çakır 
mesajında, “Denizlerimizi emanet 
edeceğimiz denizci öğrencilerimiz 
gelişmeleri dikkatle takip etmeli ve 
devralacakları bayrağı daha ileriye 
taşıma konusunda üstün gayret 
göstermelidirler” dedi.

İMEAK DTO’nun Aralık ayında gerçekleştirdiği ve yer aldığı faaliyetler 
kapsamında düzenlenen toplantı ve ziyaretlerden bazıları şöyle:

DENİZCİLİK KARİYER GÜNLERİ 
DÜZENLENDİ

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Denizcilik 
Kulübü’nün düzenlediği Denizcilik 
Kariyer Günleri etkinliğine katıldı. 
Covid-19 salgını nedeniyle 1 Aralık 
Salı günü video konferans yöntemiyle 
düzenlenen etkinliğin ilk gününde 
açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Kıran, sektör ile ilgili bilgi verdi ve 
öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

GEMİ ACENTELİĞİ YENİLEME 
EĞİTİM SEMİNERİ YAPILDI

4 Aralık Cuma günü İMEAK DTO 
üyelerinin talepleri üzerine oda 
tarafından video konferans sistemi 
üzerinden Gemi Acenteliği Yenileme 
Eğitim Semineri gerçekleştirildi.

MESLEK KOMİTELERİ TOPLANTISI 
YAPILDI

Gemi İnşa Sanayi, Gemi İnşa Tamir ve 
Bakım Tersaneleri, Yat İnşa ve Tamir 
Bakım Faaliyetleri,  Gemi ve Teknelerin 
Bakım ve Onarımı Meslek Komiteleri, 
İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Tamer Kıran’ın başkanlığında bir araya 
gelerek toplantı yaptı.

İMEAK DTO, SIFIR ATIK BELGESİ ALDI

Sıfır Atık Yönetmeliği’nce Sıfır Atık 
Yönetim Sistemi’ni kuran İMEAK Deniz 
Ticaret Odası, proje kapsamında 
gösterdiği çalışmalarla Temel Sıfır Atık 
Belgesi’ni almaya hak kazandı. İMEAK 
Deniz Ticaret Odası 12/ 07/ 2019 
tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık 
Yönetmeliği'nce Sıfır Atık Yönetim 

Sistemi'ni kurarak Sıfır Atık Belgesi'ni 
almaya hak kazandı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları 
Birliği tarafından düzenlenen Ulusal 
Gemi ve Yat Tasarım Yarışması 
Ödül Töreni ile ödüller 9’uncu kez 
sahiplerini buldu. Ticaret Bakan 
Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’ın video 
konferans sistemiyle katıldığı törende 
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Meclis 
Başkanı Salih Zeki Çakır ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Başaran Bayrak, 
kazananlara ödüllerini takdim etti.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ DENİZCİLİK 
EĞİTİMİNİ ELE ALDI

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İstanbul 
Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi 
sektörel danışma toplantısına katıldı. 
Yaklaşık üç saat süren toplantıda 
İTÜ Denizcilik Fakültesi’nde 
yürütülen eğitim-öğretim, araştırma 
ve geliştirme faaliyetleri denizcilik 
endüstrisi beklentileri doğrultusunda 
gözden geçirildi. Yapılan kapsamlı 
değerlendirmeler çerçevesinde elde 
edilen geri bildirimler raporlandı.

Toplantıya, Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürü Durmuş Ünüvar, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç 
Sular Genel Müdürlüğü Eğitim ve 
Belgelendirme Daire Başkanı Hayri 
Hasandayıoğlu da katıldı.

TOBB TIR KOMİTESİ TAMER KIRAN 
BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

TIR Komitesi, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim 

FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU
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TAMER KIRAN, GELECEĞİN DENİZCİLERİNE 
IŞIK TUTTU

İMEAK DTO, SIFIR ATIK BELGESİ ALDI

Covid-19 salgını nedeniyle 1 Aralık 
Salı günü video konferans yöntemiyle 
düzenlenen etkinliğin ilk gününde açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Tamer 
Kıran, sektör ile ilgili bilgi verdi ve 
öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Tamer Kıran, öğrenci stajları 
konusunda, ellerinden geldiğini 
yaparak İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 

Sıfır Atık Yönetmeliği'nce sıfır atık 
sistemini kuran İMEAK Deniz Ticaret 
Odası, proje kapsamında gösterdiği 
çalışmalarla temel sıfır atık belgesini 
almaya hak kazandı. Konu ile ilgili 
açıklama yapan İMEAK DTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Tamer Kıran, şunları 
söyledi: “Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın 
Emine Erdoğan’ın himayesinde 2019 
yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

destek verdiği Piri Reis Üniversitesi 
gemisinin bu konuda çok iyi hizmet 
verdiğini hatırlattı. Geminin bir seferde 
250’ye yakın öğrenciye staj imkânı 
sağladığını ifade eden Kıran, Covid-19 
salgını nedeniyle bu yıl seferlerin 
yapılamadığını belirtti. Pandemi 
döneminde gemilerde çalışan personelin 
ülkelerden gelişi ve gidişleri sırasında 
sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken 
Tamer Kıran, “Ülkeler kapatınca gemi 
adamlarına bile müsaade etmediler. 15 
aya varan sürelerde gemide kalmalar 
oldu. Psikolojik ve ciddi sosyal sorunlar 
çıkmaya başladı. Pandemi döneminde 
çok büyük zorluklar yaşandı. Bundan 
dolayı da hak vermemiz lazım, firmalar 
gemilere stajyer göndermediler. Hem 

tarafından uygulamaya geçirilen Sıfır 
Atık projesi kapsamında Deniz Ticaret 
Odası olarak üzerimize düşeni yaptık ve 
odamız da bu yönetimi uyguladığımızı 
belgeleyen belgemizi aldık. Bundan 
sonraki hedefimiz şubelerimizde de 
aynı şekilde Sıfır Atık yönetimini hayata 
geçirmek ve üyelerimizi de bu yönde 
desteklemek, tavsiyelerde bulunmak.”

PROJENİN AMACI
2019 yılında hayata geçirilen projede 
kaynakların verimli kullanılması, atık 
oluşumunun olabildiğince engellenmesi 
ya da minimuma düşürülmesi, israfın 
önüne geçilmesi, oluşan atıkların 
kaynaklarına göre ayrı ayrı toplanması 
ve bu atıkların geri dönüşümlü 
enerji kaynağı haline getirilmesi, 
dolayısıyla çevreye zarar verecek bir 

gönderemediler hem de stajyeri 
nerede, nasıl geri alabileceklerini 
öngöremediler.” dedi. Gelecek yaz, 
aşıların bulunmasıyla beraber staj 
konusunun da çözüme kavuşacağını 
ümit ettiklerini söyleyen Kıran, “Staj 
yapma tarihlerini yıl içerisinde daha 
uzun bir sürece yayabilirsek Piri 
Reis Üniversitesi gemisi ile kısa staj 
sorununun çok büyük bir kısmını 
çözebileceğimizi öngörüyor ve bu 
doğrultuda çalışıyoruz” dedi. Kariyer 
Günleri açılışına İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Deniz 
İşletme Ulaştırma Mühendisliği ana 
Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gökhan 
Kara ile Yardımcısı Dr. Murat Yıldız 
katıldılar.

durumun engellenmesi amaçlanıyor.  
İMEAK Deniz Ticaret Odası’nda bu 
uygulamaya benzer türde çalışmalar 
gerçekleştirdiğini ifa eden Kıran, “Bütün 
süreçlerimizi atık yönetimlerimizi 
mümkün olduğunca bu süreçlere uygun 
olarak yürütüyorduk. 

Bu belgelendirme ile yaptığımız 
bu süreçlere bir resmiyet getirdik. 
Personelimizi eğittik ve bu bağlamda 
geleceğe dönük olarak da bu şekilde 
uygulanmasını teminat altına almış 
olduk” dedi. Proje kapsamında 
farkındalık yaratmayı amaçlayan İMEAK 
Deniz Ticaret Odası’nın Kocaeli ve 
Bodrum şubeleri de Temel Sıfır Atık 
Belgesi aldı. Diğer şubelerin de bu 
belgeyi alabilesi için süreç devam 
ediyor.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Tamer Kıran, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Denizcilik Kulübü’nün düzenlediği 
Denizcilik Kariyer Günleri etkinliğine katıldı.

Sıfır Atık Yönetmeliği’nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kuran İMEAK Deniz Ticaret Odası proje 
kapsamında gösterdiği çalışmalarla Temel Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazandı.
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FİKİR VE PROJE YARIŞMASI KAZANANLARI 
HEDEFLERİNİ ANLATTI

Bu yıl 1’incisi düzenlenen ve 53 
projenin başvurduğu ‘’Denizci Ülke 
Denizci Millet Fikir Yarışması’’nda 
ödüller sahibini Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da 
katıldığı DTO Temmuz ayı meclis 
toplantısında bulmuştu.

Piri Reis Üniversitesi’nde düzenlenen 
törende Mehmet Ozan Şerifoğlu farklı 
çalışma modlarına sahip pentamaran 
gövdeli ve modüler acil durum 
müdahale aracının geliştirilmesi konulu 
ADMA projesiyle üçüncü, denizcilik 
sektörü için balık mukusu katkılı 
yüksek anti fouling özellikli deniz 
dostu boya konulu projesiyle Cemal 
Turan ikinci, Fatih Yıldızhan ise Blue 
Way adlı projesiyle turizm sektörünün 
mavi yolculuk pazarını hedefleyen, 
B2B odaklı, gerçek zamanlı bilgi ve 
raporlama çözümleri sunan yeni nesil 
dijital bir platform konulu projesiyle 
birinci seçilmişti.

BLUE WAY DAKİKA VE MADDİYAT 
OLARAK KOLAYLIK SAĞLIYOR
Yarışmayı birincilik ile göğüsleyen 
Fatih Yıldızhan projesini ve hedeflerini 

şöyle aktardı: “Proje, mavi yolculuk 
sektörünü hedef alan ve aynı zamanda 
mavi yolculuğu dijital dönüşümle 
gerçekleştiren bir proje. Projenin amacı 
acenteleri ve tekne sahiplerini dijital 
ortama aktarmak… Bunun için de bir 
web sitesi tasarladık. Burada tekne 
sahipleri ve acenteleri buluşturuyoruz. 

Buna ek olarak ISO işletim 
sistemlerinde ve tabletlerinde, 
android cihazlarda ve huawei storede 
uygulamalarımız var. Hem web 
sitemizden, hem de mobil uygulamadan 
Blue Way’i kullanabiliyorlar. Böylece 
Blue Way sektöre hem dakika, hem 
maddiyat olarak kolaylık sağlıyor.” Ekim 
ayında web sitelerinin açıldığını ifade 
eden Yıldızhan, tüm uygulamalarda 
hizmet vermeye başladıklarını söyledi. 
Pilot olarak Bodrum’da uygulanan proje 
tamamen ücretsiz… 

BÜYÜK KAPASİTELİ ÜRETİM
Yarışmada 2’nci olan Cemal Turan 
ise anti fouling özellikli deniz dostu 
boya konulu projesinden bahsetti. 
Türkiye’nin anti fouling boya konusunda 
dışa bağımlı olduğunu ve buradan fikir 

alarak projeyi geliştirdiklerini aktaran 
Turan, büyük kapasiteli üretim yapmayı 
planladıklarını söyledi.  

PROJE KENDİNİ KANITLAMA 
AŞAMASINDA
Yarışmanın 3’üncüsü Ozan Şerifoğlu’da 
ADMO konulu projeyi ve hedeflerini 
anlattı. Projenin üç farklı modunun 
olduğu bilgisini veren Şerifoğlu 
“Projemiz otonom çalışma kapasitesine 
sahip pentamaran gövdeli bir acil durum 
müdahale aracı. Farklı çalışma modları 
da var. Örneğin uzaktan kumanda ile 
görev yapabiliyor ya da yarı otonom mod 
dediğimiz mürettebat ile beraber de 
kullanılabilir. Diğeri ise aracın tamamen 
mürettebat ile kullanıldığı manuel mod. 
Asıl özelliğimiz otonom olarak çalışması 
ve zorlu deniz şartlarında içerisindeki 
çalışanları tehlikeye atmadan kurtarma 
operasyonlarını yapmak” diye konuştu. 
İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın çeşitli 
yerlere yönlendirerek yardımcı olduğunu 
kaydeden Şerifoğlu, projenin kendini 
kanıtlama aşamasında olduğunu, 
akademik olarak raporlanması 
bittiğinde model üzerinde ticarileşmeye 
geçileceğini aktardı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından “Denizci Millet, Denizci Ülke” isimli fikir ve proje 
yarışmasında dereceye girenler hedeflerini anlattı. 
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TAMER KIRAN, DENİZCİ ÖĞRENCİLERE 
SESLENDİ

DÖDER’in youtube kanalı üzerinden 
canlı olarak yayınlanan zirvenin 
26 Aralık tarihindeki açılışına 
video konferans yöntemiyle katılan 
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Tamer Kıran yaptığı 
konuşmada, denizcilik gücünün, denizin 
ekonomik yönlerinin kullanılmasının 
yanı sıra bir milletin deniz alaka ve 
menfaatlerini koruyan, deniz savaşlarını 
icra eden, denizlerde uluslararası 
etki kazanmasını sağlayan askeri ve 
sivil denizcilik kapasitesinin toplamı 
olduğunu belirtti.

Deniz gücünün askeri unsurunu deniz 
kuvvetlerinin, sivil kısmını ise ticaret 
gemileri, limanlar, tersaneler, balıkçılar 
gibi denizcilikle uğraşan tüm unsurların 
oluşturduğunu belirten Tamer Kıran, 
“Her iki unsur da deniz gücünün ve 
dolayısıyla da denizcilik gücünün 
birbirini tamamlayan parçalarıdır. 
Denizcilik gücünün geliştirilmesi için 
askeri ve sivil unsurların her ikisinin de 
beraberce geliştirilmesi gerekmektedir.” 
dedi. Türk denizcilik tarihi 
incelendiğinde atalarımızın Anadolu 
yarımadasını vatan olarak seçmekle 
Türk milletinin gelecekteki vizyonunu 

da belirlediklerinin görüldüğünü anlatan 
Tamer Kıran, “Denizcilik tarihimiz 
denizciliğin, deniz kuvvetinin ve 
denizcilik gücünün ne kadar önemli 
olduğunu göstermektedir. Kurtuluş 
Savaşı sonrasında; Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün direktifleri ve öngörüsü 
ile kurulan cumhuriyet donanması, 
kurulduğu günden bu güne kadar 
büyük başarı gösterirken, donanmamız 
paralelinde gelişmesini sürdüren 
ticaret bahriyemiz Kabotaj Kanunu’nun 
sağlamış olduğu imkanlarla Dünya 
denizlerinde başarıyla faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Temmuz 2020 itibarıyla 
Türk Armatörlerinin kontrolündeki Türk 
ve yabancı bayraklı gemilerimiz 1.496 
adede ve taşıma kapasitemiz ise 28.8 
milyon DWT’a ulaşmıştır.” diye konuştu.

PANDEMİDE DENİZ TAŞIMACILIĞININ 
ÖNEMİ
2020 yılına damgasını vuran Covid-19 
salgınının sadece insan sağlığını değil 
aynı zamanda dünya ticaret zincirini 
de önemli ölçüde etkilediğini belirten 
Tamer Kıran, deniz taşımacılığının 
güvenli ve kesintiye uğramadan devam 
etmesinin, hayati önem taşıyan mal 
ve ürünlerin kıtalar ve ülkeler arasında 

taşınmasını kolaylaştırarak salgınla 
mücadelede önemli bir rol oynadığını 
kaydetti. Tamer Kıran, “İçinde 
bulunduğumuz pandemi sürecinde diğer 
taşımacılık modlarına nazaran daha 
az etkilenen denizyolu taşımacılığı, 
stratejik önemiyle de öne çıkmaktadır. 
Ülke nüfuslarının temel ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik tedarik zincirinin 
devamlılığını sağlamak adına küresel ve 
ticari ilişkilere aracılık eden denizyolu 
taşımacılığı sektörü mavi ekonomi 
içinde önemli bir yere sahiptir” dedi.

Çevresel performansın yükseltilmesi ve 
kaynakların daha verimli kullanılmasının 
21. yüzyıl denizcilik sektörünün başlıca 
vizyonları arasında önemini koruduğunu 
belirten Tamer Kıran, denizcilik 
sektöründe artık dünyada çevre etkisini 
en aza indirecek, insan faktörünü büyük 
ölçüde devreden çıkaracak “elektrikli”, 
“hibrid”,”uzaktan kumandalı”, ”insansız 
gemiler” üzerinde çalışmaların hız 
kazandığına dikkat çekti. Türkiye’nin,  
“LNG tahrikli”, “elektrikli” ve “hybrid” 
gemi inşasında önemli yol kat eden, 
öncülük yapan ülkelerden bir tanesi 
olduğunu vurgulayan Tamer Kıran, Türk 
Gemi İnşa Sanayi’nin, hem bulunduğu 
lokasyon hem de yüksek teknolojili 
gemilerin fiyat ve performans dengesini 
hızla sağlayabilme yeteneği sayesinde 
AB nezdinde avantajlı durumda 
olduğunu belirtti. 

İçinde bulunduğumuz zorlu sürecin, 
otonom ve dijitalleşmenin önemini 
de bir kez daha ortaya koyduğunu, 
insan gücü ve etkisini asgari seviyeye 
indirecek teknolojik ekipmanların bu 
bağlamda öne çıktığını, her sektörde 
olduğu gibi mevcut durumda ve 
gelecekte dijitalleşmenin kaçınılmaz 
öneminin görüldüğünü belirten 
Tamer Kıran, “Bu alanda yatırımların 
artacağı, teknolojik gelişmelere 

Denizci Öğrenciler Derneği’nce (DÖDER) online olarak düzenlenen  “21. Yüzyıl Türk Denizcilik 
Gücü Vizyonu Zirvesi”, 26-27 Aralık tarihlerinden yapıldı.
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süratle uyum sağlayan ülkelerin 
sektörü yönlendireceği açık olarak 
görülmektedir.” dedi. “21. Yüzyılda 
Ülkemiz denizciliğinin gelişimine 
eğitim, inovasyon ve teknolojinin yön 
vereceği düşünüldüğünde, geleceğimiz 
olan siz değerli öğrencilerimize önemli 
görevler düşmektedir.” diyen Tamer 
Kıran, “Teknolojik gelişmeleri yakından 
takip ederek, okullarda aldığınız 
teorik ve pratik bilgi birikimlerini 

sürekli güncelleyerek, çağın getirdiği 
gelişmelerin gerisinde kalmadan hatta 
yenilikçi fikirlerle sadece teknolojiyi 
takip eden ve tüketen değil, yön veren 
bir anlayışla Türk Denizciliğini daha 
iyi yerlere taşıyacağınıza inancım 
sonsuzdur.” ifadelerini kullandı.

“DENİZCİ ÜLKE OLMAK BİR TERCİH 
DEĞİL, ZORUNLULUKTUR”
Denizci bir ülke ve denizci bir millet 

olmanın Türk devletinin ve Türk 
milletinin bir tercihi değil, ülkemizin 
tarihinin ve coğrafi konumunun 
üzerimize yüklemiş olduğu bir 
zorunluluk olduğunu vurgulayan Tamer 
Kıran, “Türk devletinin ve milletinin 
denizci bir ülke ve millet olmaktan 
başka şansı yoktur. 

Bu amaç çerçevesinde; denizcilik 
gücümüzü oluşturan deniz kuvvetlerimiz 
ve ticaret bahriyemiz, beraberce, 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş 
olduğu yolda ‘denizci bir ülke’ ve 
milletimiz de ‘denizci bir millet’ olma 
yolunda ilerleyişini sürdürmelidir.” diye 
konuştu.   

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis 
Başkanı Salih Zeki Çakır da, zirveye 
video mesaj ile katıldı. Çakır mesajında, 
“Denizlerimizi emanet edeceğimiz 
denizci öğrencilerimiz gelişmeleri 
dikkatle takip etmeli ve devralacakları 
bayrağı daha ileriye taşıma konusunda 
üstün gayret göstermelidirler” dedi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ DENİZCİLİK 
EĞİTİMİNİ ELE ALDI

Denizciliğin ilerletilmesi ve geliştirilmesi 
için denizcilik eğitiminin detaylarıyla 
ele alındığı toplantı İstanbul Teknik 
Üniversitesi Denizcilik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Oğuz Salih Söğüt 
ev sahipliğinde 27 Aralık Pazar günü 
video konferans sistemi üzerinden 
gerçekleştirildi.

Toplantıya, Ulaştırma Altyapı Bakanlığı 
Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş 
Ünüvar, Deniz ve İç Sular Genel 
Müdürlüğü Eğitim ve Belgelendirme 
Daire Başkanı Hayri Hasandayıoğlu, 
İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 
İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları 
Sosyal Yardım Vakfı (DEFAV) Başkanı 
A. İlker Meşe, Gemi Makineleri İşletme 

Mühendisleri Odası (GEMİMO) Başkanı 
Feramuz Aşkın, Türk Kılavuz Kaptanlar 
Derneği (TKKD) Başkanı Muhammer 
Arslantürk, Türkiye Denizcilik 
Federasyonu Başkanı Erkan Dereli, Türk 
Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
M. Cem Melikoğlu, UZMAR Denizcilik 
Yönetim Kurulu Başkanı A. Noyan 
Altuğ, Türk Armatörler Birliği (TAB) 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Cihan Ergenç, KOSDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Kocabaş ile İnce 
Denizcilik Genel Müdürü A. Yaşar Canca 
hazır bulundu.

Yaklaşık üç saat süren toplantıda 
İTÜ Denizcilik Fakültesi’nde 
yürütülen eğitim-öğretim, araştırma 
ve geliştirme faaliyetleri denizcilik 
endüstrisi beklentileri doğrultusunda 
gözden geçirildi. Yapılan kapsamlı 
değerlendirmeler çerçevesinde elde 
edilen geri bildirimler raporlandı. 
Danışma kurulu toplantılarının daha 
sık periyotlarda yapılmasına karar 
verilirken, İTÜDF Kalite Yönetim Sistemi 
çerçevesinde düzenlenen toplantının, 
fakülte sürekli iyileştirme faaliyetlerine 
katkı sağlaması amaçlanıyor.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İstanbul Teknik Üniversitesi 
Denizcilik Fakültesi Sektörel Danışma Toplantısı'na katıldı.
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PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM HİZMET 
İHRACATI ŞAMPİYONU 

Hizmet sektörünün ihracattaki ilk ve 
tek temsilcisi olan Hizmet İhracatçıları 
Birliği “2019 Yılı Hizmet İhracatı 
Şampiyonları” etkinliği sektörün 
yaklaşık 64 milyar dolarlık ihracata 
ulaşılmasına katkı sağlayan firmaları bu 
başarılarından dolayı ödüllendirdi. 18 
kategoride ilk üçe giren 54 firma birçok 
kategoride ödül aldı.

Denizcilik Üniversiteleri Birliği'nin 
tam üyesi olan ve Karadeniz 
Denizcilik Üniversiteleri Birliği'nin 
dönem başkalığını yürüten Piri 
Reis Üniversitesi, Katar Deniz Harp 
Okulu'nun kurulmasına yaptığı 
katkılardan dolayı Yüksek Öğretim 
Kurumu tarafından Uluslararası İş 
Birliği Ödülü'ne layık görüldü.

PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ
Adını tarihteki en önemli deniz bilimcisi 
Piri Reis’ten alan Üniversite, Türkiye’nin 
ilk “Denizcilik Temalı” ihtisas 
üniversitesidir. 

Türkiye’nin bu nitelikte bir üniversiteye 
olan ihtiyacı Türk Denizcilik Sektörü 
tarafından tespit edilerek, denizcilik 
eğitiminde deneyim kazanmış olan Türk 
Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV) tarafından 
yapılan girişimle Piri Reis Üniversitesi 
8 Şubat 2008 tarihinde resmi olarak 

kurulmuştur. Endüstri- Sanayi ve Aile 
işbirliği çerçevesinde sağlanan imkanlar 
ile dünyanın her yerinde çalışabilecek 
nitelikli zabit, mühendis ve kaptan 
yetiştirirken, diğer taraftan İşletmeciler, 
finansçılar, hukukçular gibi alanında 
uzman insan kaynağı oluşturmayı hedef 
almıştır. Bu doğrultuda çok çeşitli burs 
olanakları ve Vadeli Öğrenim ücreti ile 
bir ilke imza atarak kaynaklarını gerçek 
bir vakıf üniversitesi misyonu ile eğitime 
adamıştır.

Tuzla merkezde deniz kenarı 
yerleşkesinde, gelişmiş simülatör, 
laboratuvarlar ve sosyal olanaklarla 
donatılmış gerçek bir Vakıf 
Üniversitesidir. Deniz manzaralı 
geniş kaynak kapasiteli kütüphanesi 
bulunmaktadır. Alanında uzman güçlü 

akademik kadrosu ile Avrupa birliği, 
TÜBİTAK, yurtiçi ve uluslararası birçok 
projede yer almaktadır.  YÖK Üniversite 
İzleme ve Değerlendirme Genel 
Raporuna göre Uluslararası endeksli 
dergilerde yayınlanan bilgisel eserler 
dalında öğretim eleman başına en çok 
yayın düşen üniversiteleri arasında 3. 
sıradadır.

Piri Reis Üniversitesi 2013 yılından 
itibaren Türkiye’nin ilk ve tek çevre 
duyarlı Yeşil Kampüsünü hizmete 

sunarak eğitimlerini uluslararası 
BREEAM akreditasyonu ile öğrenciye 
yaşatarak vermeye başlamıştır. 

Sürdürülebilirlik prensiplerine göre 
tasarlanan Piri Reis Üniversitesi  
BREEAM'in "very good" sertifikasına 
sahiptir. 2018 yılı ISO Çevre Ödülleri 
Özel Kategori’de Kurum İkincilik Ödülü 
ve 2019 Enerji Verimliliği Ödülleri - 
Özel Kategori Birincilik Ödülüne layık 
görüldü. TÜMA sonuçlarına göre 2016 
yılında A Kategori ve 2020 yılına kadar 
ise her yıl A + kategoride yer alarak 
Vakıf Üniversiteleri Genel Memnuniyet 
sıralamasında en üst seviyede yer 
almaktadır. 

Piri Reis Üniversitesi Gemisi ile 
2015 yılında itibaren sadece PRÜ 
öğrencilerine değil, Türkiye'de denizcilik 
eğitim veren yurtiçi ve yurtdışından 
gelen yaklaşık 1500 öğrenciye 
açık deniz staj imkanı sağlanmıştır. 
2009-2010 eğitim öğretim yılında ilk 
öğrencilerini alan Piri Reis Üniversitesi, 
5 fakülte, 13 lisans programı, 1 
enstitü, İngilizce Hazırlık Bölümü 
ve 11 programlı Denizcilik Meslek 
Yüksekokulu ile eğitimine devam 
etmektedir.

Türkiye’nin ilk ve tek denizcilik temalı üniversitesi olan Piri Reis Üniversitesi, uluslararası bir 
projeye imza atarak “2019 Yılı Eğitim Hizmet İhracatı Şampiyonu oldu.
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ALİAĞA LİMANI’NDA YÜZDE 12’LİK ARTIŞ

İMEAK DTO Aliağa Şubesi 2020 
yılının son meclis toplantısını Covid-19 
tedbirleri kapsamında video konferans 
yöntemiyle gerçekleştirildi. Mecliste 
Kasım ayı toplantı zabıtları ve Ekim ayı 
mizanları oy birliğiyle onaylandı.

Meclis toplantısında konuşma yapan ve 
2020 yılının hem ülkemiz hem de diğer 
ülkeler adına çok zorlu geçtiğini belirten 
Başkan Adem Şimşek, “Sağlığın her 
şeyden önce geldiği bir dönemden 
geçiyoruz. Pandemi sürecinde ağırlaşan 
tabloyla beraber devletimizin aldığı 
tüm tedbirlere ve kurallara uyarak bu 
kötü dönemi en az kayıpla atlatılması 
öncelikli dileğimdir.  Tabi bu dönemin 
getirdiği olumsuz etkileri gidermek 
adına devletimiz her gün yeni tedbirler 
almaktadır. Kısa çalışma ödeneğine 
yeniden başvuru imkânı, vergi affı ve 
en son açıklanan esnafımızı rahatlatma 
adına aldıkları tedbirleri destekliyor, 
2021 yılını devletimizin almış olduğu 
kararlarla daha olumlu ve güçlü 
geçireceğimize inanıyorum.” dedi.

“ALİAĞA LİMANLARINDA 
PANDEMİNİN OLUMSUZ ETKİSİ 
YAŞANMADI”
Aliağa limanlarında pandeminin 
olumsuz etkilerinin yaşanmadığını 
söyleyen Şimşek, özellikle hizmet ve 
turizm sektöründe Yunanistan’a servis 
veren firmalarının, gezi teknecilerinin, 
su sporları ile uğraşan tüm üyelerinin 
sıkıntılı bir süreçle yılı kapatacaklarını 
vurguladı. Şimşek, “Oda olarak 
yanlarında durarak onlarında sesini ilgili 
mercilerde duyurarak destek yolları 
yaratmaya çalışıyoruz. 2021 yılının 
ikinci yarısında Covid-19 aşısının da 
daha yaygınlaşmasıyla sıkıntılarımızın 
azalacağı ve dipteki sektörlerin sıçrama 
yapacağını düşünüyorum.” dedi.

“ALİAĞA’DA ELLEÇLENEN 
KONTEYNER MİKTARI YÜZDE 12 
ARTTI”
Covid-19 salgını nedeniyle düşen 
küresel ticaretten dolayı başta 
Uzak Doğu ve Avrupa olmak üzere 
birçok ülkede limanlar yük bulmakta 

zorlanırken, Aliağa’da faaliyet gösteren 
liman işletmelerinin geçen yılın aynı 
dönemine oranla artış gösterdiğini 
belirten Başkan Şimşek şunları söyledi: 
“2019 Kasım ayı sonunda Aliağa 
limanlarında 1 milyon 37 bin TEU 
konteyner elleçlenirken  2020 yılının 
kasım ayı sonu itibariyle 1 milyon 
164 bin TEU konteyner elleçlenmiş, 
geçen yıla oranla yüzde 12’lik bir artış 
olmuştur. Türkiye genelinde elleçlenen 
yük miktarında ise yüzde 1’lik bir düşüş 
yaşanmıştır. 

Aliağa limanlarına gelen gemi 
istatistiklerine baktığımızda ise 2019 
yılının Kasım ayı sonunda gelen gemi 
adeti 4 bin 723 olurken, 2020 yılının 
aynı döneminde gelen gemi adeti 4 bin 
878 olmuş ve geçen yıla göre yüzde 
dört artış göstermiştir. Bu istatistikler 
sonucunda Aliağa, limanlara gelen gemi 
sayısı bakımdan Kocaeli’nden sonra 2. 
sırada yer almıştır.”

(DTO Aliağa Şubesi)

İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, yılın son meclis 
toplantısında Aliağa Limanlarında pandeminin olumsuz etkilerinin yoğun olarak yaşanmadığını, 
bu zorlu sürece rağmen geçen yıla oranla artış yaşandığını söyledi.
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DTO BODRUM ŞUBESİ'NDEN, 2020 YILI 
DEĞERLENDİRMESİ

Kaçak charter ile mücadele ettik, Kamu 
ve özel sektörle işbirliği yaparak Türk 
Denizciliğini serbest ve iyi rekabet 
ortamında gelişmesi misyonumuz 
doğrultusunda, sektörümüze en çok 
zarar veren kaçak charter ile mücadele 
için gelir gelmez kolları sıvamıştık. 
Odamız nezdinde kurulan ihbar hattı 
çalışmaya devam etti, üyelerimizden 
gelen ihbarlar ilgili kamu kurumları ile 
paylaşılarak takip edilmeleri sağlandı. 

Sahibinden.com vb. internet sayfaları 
üzerinden özel teknelerini pazarlayanları 
tespit ettik, sahibinden.com a tekrar 
tekrar yazı gönderdik ve bu ilanların 
azaldığını hatta hemen hemen 
bittiğini tespit ettik. Bu tekneler ve 
bu tekneleri pazarlayanlar hakkında 
Vergi Dairesi ile birlikte başlattığımız 
çalışmalar neticesinde vergi dairesinin 

daha kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü 
gördük. Yerel ve ulusal basında 
farkındalık oluşturmak adına bütün 
vatandaşlarımıza hijyen kurallarının 
gerekliliklerini yerine getiren ticari 
yatlarımız ile çalışmaları konusunda 
çağrıda bulunduk.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum 
Şube olarak bölgemize, Yeni hizmet 
binası kazandırdık, Odamıza yakışır, 
gelen üyenin kendini evinde hissettiği, 
vakit ve park kaygısı yaşamadığı, 
130 kişilik konferans salonuyla hem 
Odamızın, hem de Bodrum bölgemizin 
ihtiyacına cevap olacak yeni hizmet 
binamıza taşınarak çözdük. 

Daha sonra, Merkezimizin desteği 
ile hizmet binamızın ve arkamızdaki 
otopark alanının alınmasını sağlayarak, 
hizmet kalitemizi arttırıcı fiziki konuların 
kalıcılığını sağladık. 

Ücretsiz hukuk birimimiz ile üyelerimize 
hizmet verdik, 610 üyemiz için 
ürettiğimiz ticari ve sosyal konulardaki 
desteklere eklediğimiz bir diğeri, 
hukuksal konulardaki desteklerimiz 
oldu. Göreve gelmemizin akabinde 
devreye soktuğumuz, Şubemiz hukuk 
müşaviri aracılığıyla üyelerimize ücretsiz 
olarak verilen hizmeti, 2020 yılında da 
devam ettirdik.

Üyelerimiz ile sürekli iletişimde 
kaldık, Pandemi sebebi ile sorun 
yaşayan üyelerimiz ile birebir görüşme 
sağladık, yaşadıkları sıkıntıları dinledik 
ve çözüm üretilmesi konusunda 
Merkezimiz ile girişimde bulunduk. 
Ticari yatların Haziran’ da faaliyete 
başlamaları, TAPDK belgelerinin 

ertelenmeleri, bankalarla görüşme 
sağlanması ve üyelerimizin kredilere 
ulaşımının kolaylaştırılması, maskenin 
zor bulunduğu dönemde maske 
yaptırılarak üyelerimize dağıtımının 
sağlanması, Devletin koyduğu kurallar 
kapsamında teknelerde bulunması 
gereken uyarı levhalarının bastırılarak 
üyelere ulaştırılması, kredi garanti fonu 
garantörlüğünde ek kredilerin üyelerimiz 
kullanımına açtırılması gibi işlerin 
gerçekleştirilmesi sağlandı. 

Web sayfamızı yeniledik, Bilgiye 
daha kolay ulaşılabilen ve Odamız 
hizmet standartlarının gerisinde 
kalmayan web sayfamızı, Merkezimiz 
koordinasyonunda yeniledik. 

Tanıtım çalışmaları, Yerel ve ulusal 
basında deniz turizminin daha 
izole ve güvenli olduğu gerçeğinin 
kitlelere ulaştırılması sağlanarak 
vatandaşlarımızda farkındalık 
oluşturularak ve pandemi sebebi ile 
deniz turizmi sektöründe oluşabilecek 
kayıpların otel ve konaklama tesislerine 
oranla daha düşük kalması sağlanmıştır.

Ayrıca, GEKA desteği ve BODTO 
ortaklığında CNR Boat Show’ a 
katılım sağlanarak yat inşa ve tamir, 
bakım – onarım sektörünün tanıtımı 
gerçekleştirildi. 

İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum 
Şube Başkanlığını yürütürken, 
aynı zamanda BOYTAV yönetim 
kurulunda görev almaya başladık. 
Vakıf kaynaklarının sektörümüz için de 
kullanılması sağlanmış ulusal basında 
mavi yolculuk ve yat inşa sektörümüz 
hakkında program gerçekleştirildi. 

2018 yılında sizlerle birlikte bir yola çıktık ve göreve geldik. İlk yılımızda olduğu gibi 2’nci 
yılımızı da, her görüşe ve projeye açık, şeffaf bir Oda vizyonuyla hareket ederek tamamlamış 
bulunmaktayız. DTO Bodrum Şubesi olarak 2020 yılı içinde yaptığımız çalışmalar aşağıda yer 
almaktadır.
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Sektörün KDV sorunu ile ilgilenilmeye 
devam edilmektedir, Denizcilik 
sektörünün kanayan yarası yüksek 
KDV sorunu ile mücadelemiz devam 
etmekte, Şubemiz girişimleri ile ilgili 
Bakanlıklarla üst düzey görüşmeler 
devam etmektedir. 

Çevre, sosyal sorumluluk projeleri ve 
organizasyonlar, Bodrum Belediyesi, 
Bodrum Ticaret Odası, Bodrum 
Denizciler Derneği ve Odamız 
ortaklığında kullanılan Venüs katı 
atık toplama teknesine desteğimiz bu 
sene de sürmüştür. Ayrıca, artan talep 
dolayısıyla kapasitenin yetersiz gelmesi 
sebebi ile bir katı atık alım gemisini 
daha, 2019 sezonunda yaptığımız gibi 
2020 sezonunda da devreye soktuk. 
Deniz Temiz TURMEPA ve Merkezimiz 
işbirliğinde bölgemizin sıvı atık alım 
noktalarının envanteri çıkartılmış, 

yetersiz gelen yerler için Bakanlık ile üst 
düzey görüşmeler başlatılmış olmakla 
beraber, 2 yıldır katı atık alım gemisi 
olarak çalıştırdığımız Riva Hizmet – 
1 isimli atık alım gemisine gerekli 
altyapıların kurularak sıvı atık alım 
sertifikasyonunun yapılması sağlanmış 
olup, 2021’ de hizmete alınacaktır. 
Ayrıca Bodrum Şubemiz, diğer İMEAK 
DTO Şubelerinden önce sıfır atık 
yönetim sistemini kurarak sıfır atık 
belgesini almaya hak kazanmıştır.  

Kamu kurum ve kuruluşları ile uyum 
içinde hareket ediyoruz, Kamu kurum 
ve kuruluşları ile ortak hareket ederek 
sektörü geliştirme adına düzenlenen 
toplantılara katılım sağlanmış, 
görüşlerimiz bildirilmiştir. (örn: TOBB 
ile Muğla Odaları istişare toplantıları, 
KÜSİ topl. (Kamu Üniversite Sanayi 
İşbirliği toplantısı), BOYTAV toplantıları, 

Bodrum Belediyesi ile gerçekleştirilen 
pandemi değerlendirme toplantıları, 
sportif faaliyetler toplantıları gibi 
birçok toplantıya katılım sağlanmıştır. 
Eğitim konuları, Yerel okullarımızın 
ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmıştır. 
(Gündoğan Mesleki Teknik ve Anadolu 
Lisesi Yat İnşa bölümü öğrencilerine 
alınan malzemeler) İçmeler’ de Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde 
kurulan yat inşa bölümü dersliğinin 
yaptırılması ve içinin dayanıp döşenmesi 
gibi çalışmalar yapılmıştır.Tüm bunlar 
çalışmalarımızın özeti olup, 2021 
yılında da daha  bir çok projemiz 
hayata geçirilecektir. 2020 yılını geride 
bırakırken tüm tecrübe ettiklerimizle, 
2021 yılı tüm denizcilik camiamıza 
hayırlı olsun Sağlık, huzur, başarı hiç 
eksik olmasın.

(DTO Bodrum Şubesi)

DTO ANTALYA, SAĞLIK ÇALIŞANLARINI UNUTMADI

Sağlık Çalışanlarının özverili çalışmaları 
ve fedakarlıklarına moral olması için 
Antalya'da ki Oda ve Borsalar tarafından 
başlatılan "Varlığınız Sağlığımız" adı 
altında sağlık çalışanlarına 16 bin çiçek 
dağıtımı için ilk çiçekleri DTO (Deniz 
Ticaret Odası) Yönetim Kurulu Başkanı 

Ahmet Çetin ile birlikte ATSO Başkanı 
Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsa 
Başkanı Ali Çandır, Antalya İl Sağlık 
Müdürü Dr. Ünal Hülür ve İl Sağlık 
Müdürlüğü çalışanlarına takdim ettiler.
Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya 
Şube Başkanı Ahmet Çetin, Antalya İl 

Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen 
çiçek dağıtımına katılırken, pandemi 
döneminde zor bir süreçten geçildiğine 
dikkat çekerek" Mart ayından bu yana 
ciddi bir pandemi süreci içerisindeyiz. 
Zorlu günler geçirmekteyiz. 

Bu zorlu süreçte her şeyden önemlisi 
bizlerin sağlığı için gece gündüz 
demeden canları pahasına çalışan 
sağlık çalışanlarımızın hakkının 
ödenmeyeceğini biliyoruz. 

Onlar gece gündüz demeden, 
sağlıklarını hiçe sayarak, ailelerini 
günlerce görmeyerek canla başla 
çalışıyorlar, hastalığa yakalananları 
iyileştirmek için gecesini gündüzüne 
katıyorlar. Varlığınız, sağlığımız diyoruz 
ve tüm sağlık emekçilerine teşekkür 
ediyor, bu sürede hayata veda eden 
tüm sağlık çalışanlarını da rahmetle 
anıyoruz" diye konuştu. 

(DTO Antalya Şubesi)

Antalya'daki Oda ve Borsalar tarafından başlatılan "Varlığınız Sağlığımız" adı altında sağlık 
çalışanlarına 16 bin adet çiçek dağıtılıyor. 
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2021 YAZINDA AKDENİZ’DE KRUVAZİYER 
GEMİ TRAFİĞİ HIZLANACAK

10 Aralık Perşembe günü yüzün 
üzerinde üyenin katılımıyla 
gerçekleştirilen Genel Kurul’da 
Türkiye’yi, İMEAK Deniz Ticaret Odası 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Öztürk ile İMEAK Deniz Ticaret 
Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Global Ports Holding Doğu 
Akdeniz Limanları Bölge Direktörü Aziz 
Güngör temsil etti. Toplantıda, Covid-19 
aşısının kruvaziyer sektöründe büyük 
iyimserlik yarattığı belirtilerek, 2021 yılı 
ikinci çeyreğinden itibaren Akdeniz’de 
gemi trafiğinin hızlanmasının beklendiği 
ifade edildi. 

MEDCRUİSE’A TÜRK YÖNETİCİ
MedCruise Başkanı, Genel Sekreteri ve 
bazı yönetim kurulu üyelerinin değiştiği 
Genel Kurul’da, İMEAK Deniz Ticaret 

Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyesi Aziz Güngör de MedCruise 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. 

Hali hazırda devam eden zorlu Covid-19 
ortamına ve sonrasında sektörü 
bekleyen gelişmelere ilişkin önemli 
konuların müzakere edildiği Genel 
Kurul’da, limanların ve liman kentlerinin 
kruvaziyer gemi firmaları ve sektörün 
paydaşı olan tüm uluslararası meslek 
örgütleri ile olan yakın işbirliğinin 
önemine vurgu yapıldı. Dünyanın en 
fazla tercih edilen ikinci kruvaziyer 
turizmi pazarı olan Akdeniz’in rekabet 
gücünü daha da güçlendirmek ve 
pekiştirmek için tarihi miras, doğal 
güzellikler, kültürel zenginlikler ve 
gastronomi alanındaki üstünlükleri 
ön plana çıkaracak bir sosyal medya 
pazarlama kampanyasının da tanıtımı 
yapıldı. Kampanya, başta Amerika ve 
Çin olmak üzere Akdeniz’e olan ilgilisi 
hızla büyüyen kaynak pazarlardaki son 
tüketiciye ve bu pazarlardaki seyahat 
acentelerine etkin bir şekilde erişim 
sağlamayı amaçlıyor. 

“LİMANLARIMIZDA DAHA FAZLA GEMİ 
GÖRECEĞİZ”
Genel Kurul’daki çalışmalar 
doğrultusunda kruvaziyer sektöründeki 
gelişmeleri değerlendiren İMEAK 
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, 
Covid-19 pandemisinin en ağır şekilde 
yaşandığı bir dönemde hızlanan aşı 
çalışmalarının her ülkede ve sektörde 
olduğu gibi kruvaziyer turizminde 
de iyimser beklentilere yol açtığını 
söyledi. Öztürk, “İkinci büyük pazar 
olan Akdeniz, aşılama çalışmalarının 
hızlanmasıyla beraber yeniden ivme 
kazacaktır. Akdeniz limanlarının bu zor 

dönemi dayanışma ve ortak tanıtım 
kampanyaları ile aşmaya çalışması 
büyük bir fırsat yaratıyor. İMEAK Deniz 
Ticaret Odası İzmir Şubesi olarak 
her platformda ülkemiz limanlarını 
ve kruvaziyer sektörünü anlatmaya 
ve tanıtmaya devam edeceğiz. Yeni 
sezonda çok sayıda kruvaziyer gemisini 
Türk limanlarında göreceğimize 
inanıyoruz” dedi. 

Öztürk, yeni sezona yönelik tanıtım 
kampanyalarına başlanılması, limanların 
altyapılarını hızla tamamlaması 
ve özellikle LNG ile çalışan yeşil 
gemilere hazırlanması ile temkinli 
şekilde büyümesi beklenen kruvaziyer 
turizminden Türkiye’nin daha fazla 
pay alacağını açıkladı. Öztürk, Türkiye 
Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın da üyesi olduğu, 31 ülkede 140 limanı ve 34 kurumsal üyeyi 
temsil eden dünyanın en büyük kruvaziyer limanlar örgütü Akdeniz Kruvaziyer Limanları 
Birliği’nin (MedCruise) 57. Genel Kurulu, pandemi tedbirleri nedeniyle ilk defa video konferans 
yöntemiyle yapıldı. 

Yusuf Öztürk Aziz Güngör
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MedCruise’a üye olmasının büyük 
destek sağlayacağını söyledi. 

“2021 YILINA DAHA UMUTLU 
GİRİYORUZ”
MedCruise Yönetim Kurulu Üyeliği’ne 
seçilen İMEAK Deniz Ticaret Odası 

İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Global Ports Holding Doğu Akdeniz 
Limanları Bölge Direktörü Aziz Güngör,  
“Genel Kurul, bu zorlu günlerde 
Akdeniz’deki tüm kruvaziyer limanlarının 
ve sektörün diğer paydaşlarının birbirine 

kenetlendiğini göstermesi bakamından 
önemliydi. Pandeminin en zorlu 
dönemleri olan Mart – Nisan aylarında 
tüm sektörde işlerin Ağustos sonrasında 
yavaş yavaş açılacağına dair güçlü 
beklentiler vardı. Ancak pandeminin 
seyri ve beraberinde gelen kısıtlamalar 

bunun mümkün olamayacağını bizlere 
gösterdi. Çok az sayıda gemi firmasının 
kısıtlı sefer denemeleri dışında 2020 
yılını dünya çapında büyük bir kayıpla 
kapatmaktayız. 2021 yılına ise aşı ile 
ilgili bugünlerde çokça duyduğumuz 

olumlu haberlerin etkisiyle daha umutlu 
bir şekilde girmekteyiz. Bu itibarla 
gelecek yılın ikinci çeyreğinden sonra 
Akdeniz’de kruvaziyer gemi trafiğinin 
kısıtlı doluluklar ve temkinli adımlarla 
başlayacağını ve ivmesini giderek 
artırarak 2021 yılını 2022 yılına yönelik 
güçlü bir toparlanma beklentisiyle 
kapatacağını düşünmekteyim. 2022 
yılı ise pandeminin yarattığı kayıpları 
önemli oranda telafi eden bir dönem 
olacaktır. Bununla birlikte sektörün 
2019 yılı seviyelerine gelmesini ise 
en erken 2023 yılında göreceğimizi 
söylemek yanlış olmayacaktır” diye 
konuştu.

KÜRESEL KRUVAZİYER PAZARI 
Pandemi öncesi küresel kruvaziyer 
sektörü doğrudan ve dolaylı yarattığı 
değer olarak 133 milyar dolar 
büyüklüğüne ve 30 milyon yolcuya 
ulaştı. Akdeniz pazarı ise 2019 yılında 
bir önceki yıla göre yüzde 11.5 büyüdü. 
Geçen yıl 404’e ulaşan kruvaziyer gemi 
filosu, 2027’de 504 gemiye çıkacak. 
Türkiye kruvaziyer sektörü 2013 yılında 
bin 530 gemi ve 2 milyon 259 bin 
yolcu ile rekor kırmıştı. 2020 yılına 
büyük umutlarla giren Türk limanları, 
sezonu pandemi nedeniyle kruvaziyer 
operatörlerin tüm ülkelerde seferlerini 
durdurmaları nedeniyle 5 gemi ve 1824 
yolcu ile kapattı.

(DTO İzmir Şubesi)
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TÜRKİYE İÇİN KURAKLIK ALARMI!

Küresel ısınma, tarımda yüzde 75-
80’in üzerinde vahşi tarımsal sulama 
kullanımı, baraj-göletler, zirai ilaç 
kalıntıları, evsel ve sanayi atıklar 
nedeniyle kirletilmesi gibi nedenlerle 
tatlı su kaynakları ve göllerin hızla yok 
olduğu, son yıllardaki yağışların giderek 
azalmasıyla da büyük bir kuraklık 
tehdidi yaşandığı kaydedildi.

Meteorolojik verilere göre Ege, Marmara 
ve İç Anadolu bölgelerinde yağışlarda 
yüzde 80'lerin üzerinde azalma 
var. Şehirlere içme suyu sağlayan 
barajlardaki rezervler de önemli oranda 
düştü. Artvin'den Isparta ve Muğla'ya 
pek çok barajda suyun çekilmesi ile 
havza içinde kalan eski yerleşimler 
ortaya çıktı.

KURAKLIK SALDA GÖLÜ'NÜ DE 
VURDU

Yağışların azlığı, sadece barajları değil 
akarsu ve gölleri de etkiledi. Mevsim 
normallerinin altında giden yağışlar 
sonrasında gölde çekilme meydana 
geldi.Turkuaz rengiyle kendine hayran 
bırakan Salda Gölü'nde küçük adacıklar 

ortaya çıktı.Çekilmenin 20-30 metre 
civarında olduğunu söyleyen Yeşilova 
Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, 
Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi 
Salda Gölü'nde de bir çekilme olduğu 
ifade etti.

DEMİRKÖPRÜ BARAJI ALARM 
VERİYOR

Türkiye, son yılların en büyük kuraklık sorunuyla karşı karşıya... Ülkenin dört bir yanından gelen 
görüntülerde, göllerin sularının çekildiği görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün üç ve altı 
aylık dönemleri gösteren son kuraklık haritaları da sorunun boyutunu gözler önünde seriyor.
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Manisa'da Gediz Ovası'nı sulayan 
Demirköprü Barajı'nda da su miktarı 
kritik seviyelerde... Haziran ayında 
suyla kaplı alanlar adeta ovaya dönüştü. 
Çiftçiler suların çekildiği alanda çeşitli 
ürünler yetiştirmeye başladı. 1 milyar 
metreküp kapasiteli barajda 170 bin 
metreküp su kaldı.

MEŞHUR NEHİR KARARDI

Türkiye'de olağanüstü kuralık riski 
atında bulunan illerden olan Amasya'da 
şehrin ortasından geçen Yeşilırmak'ta 
azalan su seviyesi nehir yatağındaki 
kirliliği de gözler önüne serdi. Kışın 
kar, yaz ve sonbaharda da beklenen 
yağışların düşmemesi dolayısıyla 
olağanüstü kuraklık riskinin yaşandığı 
Amasya'da debisi iyice azalan 
Yeşilırmak'ın ortasında adacıklar oluştu. 
Kirlilik nedeniyle nehir yatağının rengi 
karardı. 

ACIGÖL’DE KURAKLIK ENDİŞESİ

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından 
Denizli-Afyonkarahisar sınırındaki 
Acıgöl'de su seviyesinin düşmesi, 
bölgede yaşayanları endişelendiriyor.  
Flamingoların da aralarında olduğu 20 
farklı familyadan 160'ın üzerinde kuş 
türüne ev sahipliği yapan Acıgöl'ün 
büyük bölümünde kuraklık dikkati 
çekiyor. Kıyı kesimlerde, suların 
çekilmesiyle daha önce su altında kalan 

yollar ortaya çıktı. Bölgede yaşayanlar 
kuş türlerinin de azaldığını ifade ediyor. 
Mevsimsel etkilerin yanı sıra sulamanın 
da su seviyesinin düşmesine neden 
olduğu söyleniyor.

400 TON SU TAŞINDI

Kastamonu’nun Devrekani İlçesi’ne 
bağlı Örenbaşı Köyü sınırlarında 
bulunan Çiğdem Göleti’nde, mevsimin 
kurak geçmesi nedeniyle sular çekildi. 
Suların çekildiği göletteki balıklar ise, 
suyun yüzeyine vurarak çok sayıda 
balık ölme tehlikesiyle karşı karşıya 
kaldı. Gölette yaşanan balık ölümlerinin 
önüne geçebilmek için bugün itibariyle, 
balıkların yaşayabileceği kadar su 
bırakılmaya başlandı. Yağışsız geçen 
mevsim nedeniyle kuruma noktasına 
gelen Çiğdem Göleti’nde balık 
ölümlerinin önüne geçebilmek için 
Devrekani Kaymakamlığı, Devrekani 
Belediyesi, Devrekani İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü ile Sulama Birliği 
Başkanlığınca bugün başlatılan 
çalışmayla, su tankerleri ve itfaiye 
araçlarıyla Kulaksızlar Barajından alınan 
yaklaşık 400 ton su, Çiğdem Göleti’ne 
taşındı. Tankerlerin taşıdığı 400 ton 
suyla balıkların canlandığı görüldü.

MEKE GÖLÜ, YAĞMUR BEKLİYOR

Yeraltı suları ile beslenen Meke 
Gölü, kış mevsiminde aldığı yağmur 
ve kar yağışı ile birlikte bir nebze 

suya kavuşuyordu. Ancak beklenilen 
yağmurların yağmaması gölü adeta 
çöle döndürdü. Yıllardır süren kuraklık 
ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu 
yeraltı su seviyesinin sürekli düşmesi 
nedeniyle göl yıllar önce kurumuştu. 
Gölün kuruması ve yağışların olmaması 
sebebi ile göldeki kirlilik de su yüzüne 
çıktı. Gölde çok sayıda şişe, araç lastiği 
ve ayakkabı göze çarpıyor. Ziyaretçilerin, 
bir zamanlar su dolu olan gölde araçları 
ile gezmesi gölün doğal görüntüsünü de 
bozuyor.

VERİLERDE SUSUZLUK ALARMI
Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun 
Yıldız meteoroloji verilerinin ciddi bir 
susuzluk alarmı verdiğini belirterek 
çiftçileri tarımsal kuraklığa karşı uyardı. 
Yağışların geçtiğimiz yıla karşı yüzde 
50 azaldığına dikkat çeken Yıldız 
‘Hidrolojik kuraklık henüz tam olarak 
tarımsal kuraklığa dönüşmüş değil. 
Çiftçilerin doğrudan ekim yöntemi 
yaygınlaştırılmalı. Yüzde yüz basınçlı 
sulamaya geçilmeli’ dedi. Yıldız bütün 
vatandaşlara su tasarrufu çağrısı da 
yaptı. Yıldız, İstanbul’a düşen yağışların 
en fazla Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık’ta 
düştüğünü belirtti ve 2020’nin bu ayları 
kapsayan döneminde son 90 yıldaki 
en düşük yağış miktarın görüldüğünü 
söyledi.

TÜRKİYE, SU FAKİRİ ÜLKE OLABİLİR
Barajlardaki suların çekilmesi ve küresel 
ısınma nedeniyle, iklim değişikliğinin 
etkilerinin artığını söyleyen Meteoroloji 
Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye’nin 
kişi başına düşen yıllık su miktarının bin 
700 metreküp olduğunu şimdi ise bin 
metreküpün altına düşmeye başladığını 
ve 2030 yılında 700 metreküpe kadar 
düşeceğinin uyarısında bulundu. 
2030 yılında Türkiye’nin su fakiri bir 
ülke olacağını belirten Şen, barajların 
doluluk oranlarının yaza girerken en 
az yüzde 60-70 seviyesinde doluluğa 
ulaşması gerektiğini sözlerine ekledi.

YERALTI SULARININ YÜZDE 85'İ 
TÜKENDİ
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 
Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı 
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Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, 
Trakya’da yeraltı sularının yüzde 85'inin 
tükendiğini söyledi. Tecer, "Tekirdağ 
bölgesinde 16-17 hektometreküp kadar 
bir yeraltı suyu seviyesi kaldı. Yani bu 
tüketim biçimiyle yeraltı su seviyesinden 
artık istifade edilemeyecek noktaya 
geleceğiz, bu kaçınılmaz. Dolayısıyla 
yeraltı suyu alarm veriyor" dedi.

MEGA KENT İSTANBUL’DA DURUM 
NE?
İstanbul'un barajlarında doluluk oranı 
Eylül ayında yüzde 40'larda gösterirken 
bu oran Aralık ayında yüzde 21.53 
seviyelerine inerek son yılların en düşük 
seviyesine ulaştı. Birçok barajda su 
seviyelerinde hızlı kayıplar yaşanırken, 
Anadolu yakasının önemli içme suyu 
kaynaklarından Darlık Barajı bu 
durumdan en az etkilenen baraj oldu. 
Darlık barajında doluluk oranı yüzde 
49.22 olarak ölçüldü. Barajların tek tek 
doluluk oranı ise şu şekilde;

Ömerli barajı: yüzde 20,79

Pabuçdere barajı: yüzde 6,53

Sazlıdere barajı: yüzde 5,44

Büyükçekmece barajı: yüzde 17,27

Alibey Barajı: Yüzde 30,58

Terkos Barajı: Yüzde 22,96

Kazandere Barajı: Yüzde 3,32

Elmalı Barajı: Yüzde 24,23

Darlık Barajı: Yüzde 50,06

Istrancalar Barajı: Yüzde 25,55

İSTANBUL’UN KURAKLIĞINA ÇÖZÜM 
“DENİZ SUYU”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden son 
yıllarda artan kuraklığa çözüm umudu 
olabilecek bir açıklama geldi. Belediye 
Başkanı İmamoğlu deniz suyundan 
içme suyu elde etmeyi hedeflediklerini 
açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir 
sosyal medya programında İstanbul'un 
su sorununa ilişkin dikkat çekici bir 
açıklamada bulundu. 

İmamoğlu açıklamasında İstanbul'un 
susuzluk probleminin çözülmesi 
için deniz suyunu içme suyu haline 
getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Kuraklığın bir gerçek olduğunu ve 
barajların doluluk oranının yüzde 
27’lere gerilediğini söyleyen İmamoğlu, 
"Deniz suyunun içme suyu olması için 
çabalıyoruz. Bu konuda yurt dışından 
teknik destek almayı düşünüyoruz” 
dedi.

Yağmurun az yağdığı bazı ülkelerde 
barajların yetersizliği nedeniyle deniz 
suyundan içme suyu elde edilebiliyor. 
Deniz suyu içerisinde bulunan 
insan sağlığına zararlı maddeler 
ayrıştırılarak bu suyun içilebilir su haline 
dönüştürülmesi sağlanıyor. Üstelik içme 
suyu elde etmenin elektrik kullanımı 
maliyeti de mümkün olduğu kadar 
düşürülmektedir. 

Örneğin: Bir metreküp su karşılığında 
elektrik tüketimi 2,2 kW olmaktadır. 
Bugün dünyada deniz suyundan su 
arıtımı ile içme suyu elde eden birçok 
ülke ve şehir bulunuyor. 

Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi, Japonya, İsrail ve 
İspanya'nın yanı sıra ABD'nin Kaliforniya 
eyaletinde de deniz suyundan içme suyu 
elde edilebiliyor.
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Tarih kitaplarına geçecek bir yıl…

Tarih kitaplarına geçecek bir yıl 
yaşadık. Şükürler olsun ki, yılı bir 
umut ışığı ile geride bırakıyoruz. 
Aşılar yolda ve 2021'de bu krizden 
çıkmaya başlayacağız. Tarihsel olarak 
görülmemiş zorlukta bir dönem geçirdik. 
Hem denizcilerimiz, hem evlerinde 
dönüşlerini bekleyen aileleri için; hem 
sağlık çalışanları için, hem sevdiklerini 
kaybedenler ve işini kaybedenler için 
çok zor bir sene oldu.

Salgın; denizcilik dahil çoğu sektörü 
etkiledi, ancak tarih boyunca yaşanmış 
birçok büyük savaş ve salgın gibi bu 
acı ve zorluk da bizlere bazı olumlu 
değişiklikler getirecek. Umuyorum ki, 
2020 bizlere dünyadaki yerimizi ve 
önceliklerimizi hatırlatırken, alt üst 
olan hayatımızın nihayetinde çevre 
üzerinde büyük bir etkisi olacak.  
Daha az seyahat ettiğimiz için küresel 
emisyon seviyeleri azaldı ve artan 
dijitalleşme ihtiyacı sayesinde uzaktan 
iletişim becerimizi artırdık. Dünyanın 
bir krize hızlı ve güçlü bir şekilde tepki 
verebileceğini de gördük. Kim bilir, 

belki bunu iklim için de yapabiliriz?  
Bu yıl Uluslararası Denizcilik Örgütü 
(IMO)’da yapılan toplantılar sonucunda 
emisyon seviyelerini azaltmaya yönelik 
kısa vadeli önlemlerin ana hatlarını 
hazırladık. Şimdi sektörümüz için elzem 
detaylara odaklanmanın zamanı geldi. 
2021 yılında, Uluslararası Denizcilik 
Örgütü (IMO), üye ülkeler ve BIMCO 
üyelerimizle bu önlemleri ne şekilde 
tanımlayıp, uygulayacağımız üzerinde 
çalışacağız.

Ne yazık ki, pek çok üye devlet sektörün 
bir Uluslararası Denizcilik Araştırma ve 
Geliştirme Fon Kurulu oluşturulması 
yönündeki teklifine çekinceler öne 
sürdüler. Bu kurul, 2050 yılında 
CO2 emisyonlarımızı %50 oranında 
azaltmak gibi kritik uzun vadeli 
hedefimize ulaşmamız için gerekli olan 
teknolojiyi, inovasyonu finanse etmek 
için zorunlu katkıları kullanacaktı. 
Emisyon azalımı sağlayabilecek gerçek 
teknoloji yatırımlarına ihtiyacımız var, 
yoksa havayolu endüstrisi gibi karbon 
dengeleri için sadece ağır vergiler 
ödemekle yetiniriz ki; bu da bizi hem 
ana amacımızdan yani sürdürülebilir 
bir denizcilik sektörü oluşturmamızdan 
alıkoyar, hem de denizcilik sektörünü 
başa çıkamayacağı bölgesel maliyetlere 
sürükler. 

MÜRETTEBAT KRİZİYLE BAŞA ÇIKMAK
COVID-19 salgınıyla yaşadığımız bir 
ciddi kriz de mürettebat değişimi 
sırasındaki sorunlar… Burada kendi 
başarımızın kurbanı olduğumuzu 
düşünüyorum. Denizcilerimiz çalışmaya 
devam etti ve pek çok işveren, sorunu 
en azından hafifletmek için, genellikle 
pahalı olan çözümler buldu. Hem 
denizcilerimiz, hem de karadaki 
personelin küresel tedarik zincirlerini 
aksatmadan işletmek konusundaki 
devam eden inanılmaz çabaları önünde 
saygıyla eğiliyoruz. Müthiş bir iş 
çıkarıyorlar! Dünyanın da, ne kadar 
büyük bir çaba gösterdiklerini görmesini 
diliyorum. Umuyorum ki bu durum, 

sektörümüzün de halk nezdinde sahip 
olduğu itibara yansımasını sağlayacak ve 
BIMCO, sektörün algısını değiştirmeye 
yönelik ilk girişimini ocak ayında 
başlatacak. Gelecekte bu durumdan 
kaçınmamıza yardımcı olacak dijital 
bir sağlık geçişi geliştirmek adına 
BIMCO'da, Dünya Ekonomik Forumu, 
Commons Project Foundation (Vakfı) 
ve pek çok diğer kuruluş ile birlikte 
çalışıyoruz.

Hali hazırda BIMCO uzmanları, 
üyelerimize, mücbir sebep maddesi gibi 
sözleşmelerimizle ve maddelerle ilgili 
sorular, ticari konular, sağlık durumu ve 
farklı kısıtlamaların uygulandığı yerler 
ile ilgili tavsiye ve bilgilendirme hizmeti 
sağlıyor. Ekiplerin sağladığı bu pratik 
rehberlik ve özveri ile gurur duyuyorum. 

DEĞİŞKEN BİR PAZAR - 2021 NE 
GETİRECEK?
Geçtiğimiz yıl birçok sürpriz, iniş ve 
çıkışlar yaşadık ve eminim ki finans 
haberlerini hem temkinli iyimserlik, 
hem de endişeyle okuyan tek kişi 
ben değilim.  Konteyner ticaretinde; 
hem nakliyeciler, hem de tonaj 
sağlayıcıları, süregelen düşük yakıt 
maliyetleri nedeniyle azımsanmayacak 
oranda iyi kârlar elde ettiler. ABD'de 
bireylere verileceği açıklanan 600 
dolarlık ikinci destek ödemesinin 
de piyasa için olumlu bir destek 
olacağını düşünüyorum; zira 1.200 
dolar değerindeki ilk destek paketinin 
perakende harcamaları olumlu yönde 
desteklediği görüldü. Ancak krizin 
daha da derinleştiği aşikâr ve tüketici 
tercihleri de bir miktar değişmiş olabilir.

Bizzat içinde bulunduğum pazar 
olan tanker taşımacılığı, genel olarak 
olumlu sinyaller vermiyor. Pek çok 
ülkede uygulamaya konulan yeni 
karantina kararları, en azından 
şimdilik ilkbahardan daha az katı olsa 
da, ikinci çeyrek petrol bolluğu göz 
önüne alındığında tanker taşımacılığı 
üzerindeki etkisi daha kötü olacaktır. 

* ŞADAN KAPTANOĞLU
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Etkili bir aşının geliştirildiği haberi, 
küresel petrol talebinin iyileşmesi için 
biraz umut veriyor. Bununla birlikte, 
toparlanma yavaş ve kademeli olacaktır; 
BIMCO olarak küresel petrol talebinin 
en erken 2022 yılında pandemi öncesi 
seviyelere dönebileceğini öngörüyoruz.

Neyse ki, yılın ikinci yarısı kuru dökme 
yük pazarı için bazı iyi haberler verdi; 
Çin, ekonomisini beslemek için her 
zamankinden daha fazla ithalat yapıyor. 
Spot pazarda çalışan tüm gemi türleri, 
yılın ilk yarısında maruz kaldıkları 
kayıpları telafi edecek kadar yüksek 
olmasa da, başa baş noktalarının 
üzerinde ortalama kazançlar elde ediyor. 

Bunker fiyatlarındaki düşüş, 
konteyner sektöründe olduğu gibi, 
kuru yük sektöründe de bu yıl 
normalde karşılaşılması muhtemel 
performans zararlarını bir dereceye 
kadar telafi etmiştir. Sefer maliyetleri 
normal şartlarda kazançları düşüren 
maliyetlerdir; ancak yakıt fiyatlarının 
düşük seyretmesine bağlı olarak bu 
yıl maliyetler bir miktar düştüğünden, 
kazançlar normalde beklenecek 
seviyelerden daha yüksek gerçekleşti. 
Kuru yük sektöründeki tüm tahminler, 
2021'de yavaş bir toparlanma 
yaşanacağını, 20 yılın en düşük 
seviyesindeki yeni inşa filo büyümesinin 
bile bu gerçeği telafi edemeyeceğini 
ve kuru dökme yük taşımacılığının bir 
başka zor yılla karşı karşıya olacağını 

işaret ediyor. 

BIMCO olarak, aşının çok yakında 
uygulanabileceği ve petrol fiyatlarının 
bir miktar yükseldiği şeklindeki haberler 
ışığında, “petrol piyasasında ikinci 
bir normalleşme” hareketinin kasım 
ayı başlarında başladığına inanıyoruz. 
Çıkan haberler ham petrol fiyatları ve 
bunker fiyatlarını da bir miktar yükseltti; 
BIMCO bu minvalde, 100 USD fiyat 
farkı marjının, ocak ayının başlarında 
dünyanın en büyük yakıt ikmal merkezi 
Singapur'da kırılabileceğini tahmin 
ediyor. Covid-19 sonrası normalleşme 
sürecinde marjın ton başına yaklaşık 
100 USD +/- 20 USD civarında 
kalacağına inanıyoruz. 2021 için genel 
görünüm bir miktar puslu... Pandeminin 
etkisi altındaki piyasalardaki şaşırtıcı 
dinamikler, önümüzdeki birkaç ayın ne 
getireceğini tahmin etmenin bile zor 
olduğu anlamına geliyor.

BUNKER ENDÜSTRİSİ
Son birkaç yıldır BIMCO, kükürt oranı 
düşük yakıtlara geçişin olumsuz etkisini 
en aza indirmek için çok çalıştı. Bu 
kapsamda, uygun olmayan yakıtla 
taşımacılığın yasaklanmasını savunduk, 
kontratlarımızda kullanacağımız yeni bir 
bunker maddesi geliştirdik; hem yakıt 
tedarikçileri, hem de gemi sahipleri için 
eşit bir ticaret alanı sağlamak amacıyla 
kuralların küresel olarak aynı doğrultuda 
uygulanması gerektiğini savunduk. 
Denizcilik endüstrisi ilk global çevre 

kanunu olan düşük kükürtlü yakıta 
geçmekte büyük ölçüde başarılı oldu. 
Çabalarımız işe yaradı. BIMCO'nun bu 
yılın başlarında öncülüğünü yaptığı 
yakıt araştırmasının bulgularına göre, 
yakıt özellikleri ve sınırlamalarıyla 
ilgili bir miktar zorluklar var olsa da, 
endüstriye geniş olarak baktığımızda 
bunların aşılabileceği öngörülmektedir. 
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, denizcilik 
sektörü CO2 emisyonlarının 2050 yılına 
kadar %50 oranında azaltılması için 
bir hedef belirlemiştir. Şimdi bu hedef 
için ilk adım olan kısa vadeli önlemler 
üzerinde çalışmaya başlıyoruz. Nihai 
hedefe ulaşmak için yeni yakıtlara ve 
yeni teknolojiye ihtiyacımız olacak 
ve bilinen teknolojiyi yeni yollarla 
uygulayacağız. Doğru teknolojiler ne 
olursa olsun, bu hamlenin tüm bunker 
endüstrisi üzerinde derin bir etkisi 
olacaktır. Değişimi yönlendirmek için 
hep birlikte çalışmalıyız, aksi takdirde 
değişiklik tüm dünyada denizci olmayan 
taraflar tarafından yönlendirilecek ve 
denizcilik endüstrisine yarardan çok 
zarar getirecektir.

BIMCO İLE BELİRLENEN GÜNDEM
BIMCO olarak bu yıl birçok alanda 
gündemi belirledik. Burada bunlardan 
sadece bir kaçına değineceğiz. Gine 
Körfezi'ndeki korsanlık konusunda 
armatörlerin sesini duyurduk ve buna 
devam edeceğiz; gemilerin satışı ve geri 
kiralanması suretiyle (sell&lease back) 
finansman sağlamaya yönelik standart 
bir sözleşme hazırladık ve AB Gemi 
Geri Dönüşüm Yönetmeliği’nin pratikte 
karşılaştığı sorunları vurguladık. 

Gine Körfezi’nde özellikle Nijerya’daki 
korsanlık faaliyetleri, birkaç yıldır 
olduğu gibi büyük bir sorun olmaya 
devam ediyor. Nijerya, deniz, hava ve 
kara taşımacılığı konusundaki hukuki 
yaptırımlara (Deep Blue Projesi) yatırım 
yapmak ve kanunlarında korsanlığın suç 
olduğunu addeden maddeler eklemek 
de dahil olmak üzere bazı iyileştirici, 
hazırlık niteliğinde adımlar attı. Ancak, 
bu iyileştirmelerin saldırıların sayısını 
azaltmak yönünde reel bir etkisi 
halen görülmedi ve Deep Blue'nun 
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uygulanması ertelendi. Sorunları 
çözmek için yalnızca Nijerya'ya 
güvenemeyeceğimiz aşikâr ve bu 
nedenle Avrupa Deniz Kuvvetleri’nin 
korsanlık faaliyetleriyle mücadelede 
son zamanlarda daha aktif bir rol 
üstlenmiş olması olumlu bir gelişme. 
Gemilerin satışı ve geri kiralanması 
suretiyle finansman sağlamaya yönelik 
standart SHIPLEASE (GEMİ FİNANSAL 
KİRALAMA) sözleşmesi sektörde olumlu 
karşılandı. Taslak, Çin menşeli bir dizi 
büyük ölçekli gemi finansmanı şirketinin 
katılımıyla hazırlandı. SHIPLEASE, 
sektöre yeni giren birçok yeni kuruluşla 
hızla büyüyen bir pazar haline geliyor; 
dolayısıyla yeni sözleşmeler yapılırken 
armatörler, kiralama şirketleri ve 
avukatlar için çok sık tercih edilecek 

bir sözleşme haline geleceğini 
umuyoruz. Bir geminin geri dönüşümü 
yasal, güvenli ve çevreye duyarlı bir 
şekilde gerçekleştirilmelidir. AB ile bu 
konuda hemfikiriz, ancak onaylanmış 
tersaneler listesinde büyük gemilere 
yönelik kapasite eksikliğini bir kez 
daha eleştirdik ve dokümantasyonları 
tamamlanmış Hint tersanelerinin 
neden hala listede kabul edilmediğini 
sorguladık? Nihayetinde, Hong Kong 
Sözleşmesi’nin onaylanması sektör için 
en iyi ve tek yol olarak görünmektedir; 
dolayısıyla bu yönde bölgesel çaba 
göstermeye de devam edeceğiz. Ayrıca 
BIMCO, gemi-liman arası iletişim gibi 
olanaklarla denizcilik endüstrisinin 
dijitalleşmesini desteklemeye ve hala 
dünya çapında gündemde olan bir 

konu olan siber güvenlik konusunda 
öncü ses olmaya devam etmektedir. 
BIMCO'nun bu süreçte, COVID-19 
salgınından önce var olan kritik sorunları 
çözme taahhüdünü sürdürmenin 
yanında pandemiyle ilgili tüm konularda 
üyelerimizi desteklemeyi başardığı için 
gururluyum.

Tüm sektör için çalışmaya devam 
ediyoruz ve her zaman öneri ve 
görüşlerinize açığız. Bu vesile ile 
Türkiye'deki tüm meslektaşlarıma, 
BIMCO üyelerine ve tüm Deniz Ticaret 
Odası üyelerine 2021'de sağlık ve 
başarılar diliyorum... 

* BIMCO YÖNETİM KURULU BAŞKANI

KASIM 2020 YAKIT FİYATLARI

23.12.2020

HSFO VLSFO MGO

İstanbul 351.500 415.000 465.000

Piraeus 329.500 426.500 451.500

Malta 336.500 396.500 435.000

Novorossissk 313.000 396.500 453.500

Ceuta 331.000 401.000 448.000

Gibraltar 331.000 401.000 448.000

Rotterdam 299.000 375.000 420.500

Fujairah 313.500 397.500 460.000

Singapore 312.000 395.000 431.500

Brent 51.24

30.12.2020

HSFO VLSFO MGO

İstanbul 354.000 430.000 480.000

Piraeus 327.000 434.500 458.000

Malta 347.250 401.750 453.000

Novorossissk 323.000 396.500 460.500

Ceuta 330.250 407.750 460.500

Gibraltar 330.250 407.750 460.500

Rotterdam 307.000 428.000 431.500

Fujairah 313.000 414.750 476.000

Singapore 322.500 407.750 441.000

Brent 51.66

09.12.2020

HSFO VLSFO MGO

İstanbul 342.500 410.000 455.000

Piraeus 312.000 406.500 433.000

Malta 337.000 386.000 427.000

Novorossissk 318.000 393.000 442.500

Ceuta 328.000 395.000 440.500

Gibraltar 328.000 395.000 440.500

Rotterdam 293.000 369.000 410.000

Fujairah 308.000 387.000 460.000

Singapore 308.000 384.500 419.000

Brent 48.86

02.12.2020

HSFO VLSFO MGO

İstanbul 342.500 390.000 430.000

Piraeus 308.500 397.000 418.500

Malta 335.000 384.000 411.000

Novorossissk 318.000 373.000 439.000

Ceuta 325.000 386.000 419.500

Gibraltar 325.000 386.000 419.500

Rotterdam 286.000 353.000 396.000

Fujairah 302.000 386.500 456.500

Singapore 306.000 372.500 397.500

Brent 48.25

16.12.2020

HSFO VLSFO MGO

İstanbul 349.000 425.000 470.000

Piraeus 323.000 421.500 451.500

Malta 352.500 405.000 440.500

Novorossissk 328.000 406.500 452.000

Ceuta 340.000 402.500 452.500

Gibraltar 340.000 402.500 452.500

Rotterdam 299.000 382.000 429.500

Fujairah 314.500 394.000 461.500

Singapore 320.500 397.500 436.500

Brent 51.08

KAYNAK: BU SAYFA ENERGY PETROL TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.
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GÜNDEM

Pandemi sürecinin denizyolu taşımacılığına 
etkisi: Navlun artışı, yer ve ekipman sıkıntısı 

*BARIŞ DİLLİOĞLU 

2020 yılında Koronavirüs pandemisi 
nedeniyle tüm lojistik sektörü sıkıntılı 
zamanlar geçiriyor. Yılın ilk aylarında 
yaşanan panik dalgası ve alınan tedbirler 
sonucunda karayolu ve havayolu 
taşımacılığı bir süre durma noktasına 
gelmiş, insan dahiliyetinin sınırlı olduğu 
demiryolu taşımacılığı ise bölgesel olarak 
çalışmaya devam etmişti. Denizyolu 
taşımacılığı, geçmişten gelen benzer 
tecrübeleri ve geleneksel alışkanlıkları 
sayesinde bu krizden operasyonel 
düzlemde daha az etkilendi ve ek 
önlemler ile çalışmaya devam etti. 
Denizden taşıma yapılabilmesi global 
tedarik zinciri için oldukça önemliydi, 
zira tüm dünya ticaretinin yüzde 90’ı 
deniz taşımacılığı ile yapılıyor. Tüm deniz 
taşımacılığı pastasının da yüzde 60’ı 
konteyner taşımacılığına ait. 

Deniz taşımacılığı sektörü pandeminin 
sonucunda oluşan belirsizlik ve 
güvensizlik dalgasının getirdiği sorunları 
yavaş yavaş geride bırakıyor, ancak 
şimdi de gemilerde yer ve ekipman 
bulma sıkıntısı yaşanıyor. Yer ve ekipman 
bulunduğu takdirde ise rekor seviyelerde 
navlun ücretlerine katlanmak gerekiyor. 
Bu güncel sorunlardan tüm dünya ile 

birlikte ülkemiz de oldukça etkileniyor. 
Mevcut durum hakkında doğru bir tanı 
koyabilmek için durumu hem global 
ölçekte, hem de ülkemiz özelinde 
ayrı ayrı değerlendirmek gerektiği 
kanaatindeyim. 

İHRACAT DEVİ ÇİN 
Koronavirüs nedeniyle Mart 2020’den 
itibaren ülkelerde karantina önlemleri 
alındı. Karantina önlemleri ile ekonomiler 
de bir anlamda karantina altına 
alınarak hem üretim, hem de tüketim 
durma noktasına geldi ve yük trafiği 
ciddi şekilde azaldı. Azalan konteyner 
sayıları nedeniyle gemiler kapasitesini 
dolduramadan seferlerini yapmaya 
başladı. Bu durum gemi hatlarının 
maddi kayıp yaşamasına neden oldu; 
gemi sayıları azaltıldı. Panik havasının 
dağılması ile birlikte ticaret tekrar 
canlandı, ancak seferlerinin azaltılmış 
olması nedeniyle hem yükün taşınacağı 
gemiyi, hem de ekipmanı bulmak 
zorlaştı. Arzın talebi karşılayamadığı 
noktada taşıma fiyatlarında yılın ilk 
yarısına göre önemli bir artış yaşanıyor. 
Sorun sadece taşımacılık dünyası 
aktörlerini değil; üreticileri, tüccarları ve 
lokal işletmeleri de etkiliyor.  

Koronavirüs pandemisi ilk olarak küresel 
üretim merkezi, dünyanın en büyük 
üretim ekonomisi ve dünyanın en büyük 
ürün ihracatçısı olan Çin’de başlamıştı. 
Virüsün yayılmasını önlemek adına birçok 
katı önlem alındı ve bir süreliğine üretim 
çarkları yavaşladı. Devlet destekli Çin 
fabrikaları üretim ve ihracata kısa sürede 
tekrar başladı. 

Diğer ülkelerin sanayilerinin pandemi 
etkisiyle durma noktasına gelmesi 
ile birlikte global ölçekteki ihtiyaçları 
büyük ölçüde Çin karşılamaya başladı 
ve eskisinden de kuvvetli bir şekilde 
toparlandı. Eylül 2020'den itibaren 
dünya çapında konteyner ticareti 
hacimlerinde 2019'un aynı ayına 
kıyasla yaklaşık %7'lik bir artış yaşandı. 

Bu hareketliliğin ana aktörü de Çin 
liderliğindeki Transpasifik Bölgesi oldu.

Artan arza talep dengesini Kuzey 
Amerika sağladı. Kuzey Amerika 
ve Avustralya ithalatları dünyanın 
geri kalanının tersine artış gösterdi. 
Kuzey Amerika ithalatı (neredeyse 
tüm bölgelerde) ortalama olarak %20 
yükseldi. Bu rota için dolu gemiler ve 
yüksek navlun fiyatları kalıcı oldu. 

EKİPMANLAR TRANSPASİFİK’E 
AYRILIYOR 
Transpasifik Bölgesi’nde ticaret 
hacimlerinin arttığı apaçık ortada, 
ancak armatörler tarafından belirlenen 
kapasitelere de dikkat etmek gerekiyor. 
Bu bölge için pozisyonlandırılan ekipman 
miktarı da 2020 sonbaharı ile rekor 
seviyeye ulaştı. 1 Kasım 2020 itibariyle 
Transpasifik rotasındaki mevcut ekipman 
kapasitesi 2019 yılına göre %16,7 
artışla 526'352 TEU'luk haftalık nominal 
ekipman ile tarihi yüksek seviyede.  

Çin ihracatlarında ekipman önceliği 
Kuzey Amerika’ya veriliyor. Çin’den 
yapılan yüklemelerde kısıtlı sayıdaki 
ekipman New York, New Jersey, 
Savannah, Virginia gibi Amerika doğu 
yakası limanları için pozisyonlandırılıyor. 
Uzak Doğu - Kuzey Amerika rotasında 
40’ konteyner navlunu 7 bin Amerikan 
Doları seviyesini buldu. Diğer taraftan, 
ticaretin Transpasifik Bölgesi’nde 
yoğunlaşması ile birlikte diğer ticaret 
rotalarında boş yer ve ekipman bulma 
sorunu yaşanıyor. Yer ve ekipman 
bulunduğu takdirde ise yüksek navlun 
fiyatları el yakıyor. Uzak Doğu – Akdeniz 
rotasında da güncel deniz navlunları 40’ 
konteyner için 7 bin Amerikan Doları 
seviyelerine ulaştı. Fiyatlar gün geçtikçe 
yükselmeye devam ediyor. 

Ters yönde, ABD'den Çin'e ithalatta 
ise yoğunluk görülmüyor. Armatörler, 
Amerika ihracatları düşük ücretlerle 
gerçekleştiğinden, konteynerlerini 
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karaya göndermekte isteksizler. ABD 
ihracatçıları ise kargolarını gemiye 
götürürken ciddi sorunlarla karşı karşıya 
kalıyorlar. Liman hizmetleri, kara 
taşımacılığı ve depo işlemleri noktasında 
işgücü kaybı nedeniyle gecikmeler 
yaşanıyor. Yine Amerika’ya ihraç edilen 
ürünlerde konteynerlerin tekrar dolaşıma 
girmesinde sıkıntılar mevcut. Sonuç 
olarak dolaşımdaki konteynerlerin 
bir bölümü Kuzey Amerika’ya yığıldı. 
Aynı anda armatörlerin sefer yapan 
gemi sayılarını azaltması ile birlikte 
Amerika’da biriken konteynerlerin 
toplanıp dağıtılması yavaşladı.  

Limanlarda eleman sayısının azalması 
nedeniyle konteyner elleçleme işlemleri 
yavaşladı, gemi seferlerinde gecikmeler 
yaşandı. Armatörler tarafından açıklanan 
gemi sefer tarifelerine uyulamadı. 
Sea – Intelligence Raporu’na göre 
2020 Kasım ayında gemilerin %50’si 
planlanan zamanda hedef limana 
varamadı. Ekipman alıcı ülkeye geldikten 
sonra da kapı teslim yapılması ve boş 
konteynerin tekrar limana dönüşü iki 
haftayı buluyor. Konteyner ekipmanı 
sıkıntısının önüne geçebilmek ve 
ekipmanı daha hızlı toplayabilmek 
adına armatörler tüm dünyada serbest 
zaman ve detention sürelerini indirdiler. 
Bu da global ölçekte bir çok tüccarın 

zarara uğramasına neden oldu. 2021 
Şubat – Mart ayında; yani Çin Yeni 
Yılı sonrasında yaşanan sorunların 
düzelmeye başlayacağı öngörülüyor. 
12 Şubat’ta başlayacak Çin Yeni yılı iki 
hafta sürüyor. Bu süreçte Çin ihracatında 
yavaşlama meydana geleceğinden global 
konteyner taşımacılığı toparlanmak için 
zaman bulabilir ve taşlar tekrar yerine 
oturabilir. Ancak eskiye dönüş için 
büyük armatörlerin tutumu da oldukça 
belirleyici olacak. 

Armatörler, yük hacimlerinin azalması ile 
birlikte kiralık gemileri bırakarak, yalnız 
kendi gemilerini kullanmak durumunda 
kalmışlardı. Bu da sefer yapan gemi 
sayılarının azalması anlamına gelmişti. 
Şu anda kısıtlı sayıdaki yük alanına çok 
fazla talep var. Armatörlerin az yük, 
yüksek navlun uygulamasını ne kadar 
devam ettireceği mevcut durumun 
gidişatını belirleyecek. 

TÜRKİYE ÖZELİNDE GEMİ VE 
EKİPMAN SIKINTISI 
Türkiye de, global ölçekteki sorunlardan 
etkilendi. Ancak Türkiye taşımacılığının 
da kendine has sorunları var, bunlardan 
bahsetmezsek resim eksik kalacaktır. 

Türkiye’nin kronik bir sorunu olarak, 
yüklerin limana ulaştırılması ve gelen 

yüklerin adrese teslimi konusunda 
neredeyse tamamen karayoluna 
bağlılığı söz konusu. Demiryolu modu 
yeterli düzeyde kullanılamadığından, 
konteynerlerin tekrar dolaşıma girme 
süresi oldukça uzuyor. 

Dövizin yükselmesi, ihracatın artması 
ve ithalatın azalmasına neden oldu. 
İthalatın azalmasıyla birlikte ülkeye gelen 
konteyner sayısında düşüş oldu, yükleme 
yapılacak konteyner bulmak zorlaştı. 
Türkiye, ihracatının yarısından fazlasını 
Avrupa ülkelerine yapıyor. Yapılan 
ihracat için gemiler büyük çoğunlukla 
Türkiye’de aktarma yaparak yükleri 
alıyor ve Avrupa’ya gidiyor. Sefer azlığı 
nedeniyle Türkiye’ye gelen gemilerde 
yer bulmak oldukça zor oluyor. Bu 
noktada belirtmek gerekir ki armatörler 
tarafından bölgemize ayrılan belirli 
bir yük kapasitesi var. Bölgeye ayrılan 
kapasitenin ülkelere dağılımı büyük 
ölçüde kârlılık, yani ülkelerin navlun 
fiyatları ile belirleniyor. Armatörler, 
kârlılığı göz önünde bulundurarak 
yüksek navlun fiyatlarının bulunduğu 
ülkelere daha çok kapasite ayırıyorlar. Bu 
nedenle, Türkiye olarak komşu ve bölge 
ülkelerinin deniz navlunu fiyatlarının 
altında kalmamak gerekiyor.  

Pandemi nedeniyle İkinci Dünya 
Savaşı’ndan bu yana ilk defa 300 
ülkenin ekonomisi aynı anda küçüldü. Bu 
sürecin insanlar ve toplumlar üzerindeki 
etkisini ve karşımıza çıkaracağı sonuçları 
iyi anlamamız ve buna göre adapte 
olmamız gerekiyor. Pandeminin ilk 
günlerinde öngörülmeyen sorunları 
bugün yaşıyoruz. Bunun farkına varıp 
ileride yaşayabileceğimiz sorunlara kafa 
yormamız ve önleyici önlemler almamız 
gerekiyor. Aksi takdirde, olumsuz 
durumların etkilerinden kaçınmak 
yerine, etkilerini konuşmaya devam 
edeceğiz. Ekonomik ve sosyolojik 
buhranların yaşandığı günümüz 
dünyasının sorunlarının, ancak ticaretin 
tüm paydaşlarının karşılıklı iletişimi ve 
anlayışı ile çözüleceğine inanıyorum.
25.12.2020 

*KINAY TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK GENEL 
MÜDÜRÜ
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YENİ BİR DİL OLUŞTURABİLİRİZ

Öncelikle bize Cita Design’dan 
bahsedebilir misiniz?
Denizcilik sektöründe yenilikçi, 
alışılagelmişin dışında iç mekan 
tasarımları yapmak için yola çıktık. Çita 
Marin’nin 25 yıllık deneyimiyle beraber 
bu birikimi kullanarak dizayn yapmaya 
başladık. Firmanın geçmiş deneyimi 
genel olarak üretim üzerine idi. Zamanla 
büyüyen projelerin çeşitliliği ile beraber 
tasarım ihtiyaçları doğmaya başladı. 

Şu an Cita Design’nın geldiği noktada 
üst segment kruvaziyer, ROPAX gibi 
gemilere iç mimarlık hizmeti veriyoruz. 
Üretimle beraber bütçe hesaplarını 
da kontrol edebildiğimiz için dizayn 
prosesi daha hassas yönetebiliyoruz.  
Peki dizayn prosesi nasıl işliyor? İlk 
önce müşteriyle ön görüşme yapılıyor ve 
burada müşterinin istekleri anlaşılıyor. 
Bizim de önceki marin tecrübemizle 
beraber burada ne yapabiliriz ne 

Firmanın bu konuda özelleşerek 
müşterilerine daha iyi bir deneyim 
sunması için tasarım bölümü ayırdık 
ve tamamen kullanıcı odaklı yeni 
deneyimler sunan mekan tasarımları 
geliştirmek. Misyonumuz dünya çapında 
gemicilik sektöründe yeni tasarım 
senaryoları üreten bir ofis olmak. Bu 
misyonla beraber vizyonumuza destekte 
bulunacak yeni teknolojiler ve süreçlere 
hızlıca adapte oluyoruz. 

BURAK AYKAN
BAŞ TASARIMCI – CITA DESIGN

Denizcilik sektöründe 

ulusal ve uluslararası 

projelerde gemi içi 

sabit mobilyada 

Türkiye’nin lider 

üreticisi olan Cita 

Design’nin Baş 

Tasarımcısı Burak 

Aykan ile firmanın 

hedeflerini, yeni 

projelerini ve hayallerini 

konuştuk.
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gibi yenilikleri uygulayabiliriz gibi 
konularda proje üzerinde tartışıyoruz. 
Daha sonra tasarım süreci başlıyor. 
Bunun için ilham fotoğraflarından, 
yaptığımız proje örneklerinden 
görselleri sunmakla başlıyoruz. Buradan 
müşterinin isteklerini ve gereksinimlerini 
belirliyoruz. İhtiyaç analizini yaptıktan 
sonra konsept dizayna başlıyoruz. 

Ekip içinde bu projede neyi 
geliştirebiliriz, ileride ne değişebilir 
gibi senaryolar üzerine beyin fırtınası 
yapıyoruz. Süreç ilerledikçe ekip 
arkadaşlarımızın yeteneklerine göre 
proje bölümlenmeye başlıyor. Öncelikle 
projenin mühendislik çizimleri bize 
geliyor. Burada plan üzerinden 
çalışmaya başlıyoruz. 

Mekan işlev bölümlemelerini yeniden 
yapıyoruz. Mühendislik firmasının 
çizdiği çizimler üzerinden burada ne gibi 
sorunlar çıkabilir öngörüyoruz. Dizayn 
olarak bunu simüle ediyoruz. Daha 
sonra modellemede yavaş yavaş mekân 
haline getirmeye başlıyoruz. Model 
çıktıkça artık bir somut yapı oluşmaya 
başlıyor. Bilgisayar destekli modelleme 
üzerinden sorunları yeniden ele alıyoruz 
ve üretime uygun olup olmadığı ile ilgili 
olarak proje ekibiyle bir araya gelip 
sorunları tartışıyoruz. Bu aşamada 

geçildikten sonra artık her şey netleşiyor 
ve biz final sunumuna geçiyoruz. Final 
sunumunda da render süreci devreye 
giriyor. Gerçekçi sonuçlar alabilmek 
adına uzun süre render hesaplamaları 
yapıyoruz. Renderlar çıktıkça materyalin 
kalitesini görmeye başlıyoruz. 

Tedarikçilerimizden temin ettiğimiz 
numuneler sayesinde neredeyse 
birebir malzemeleri bilgisayar 
ortamına aktarabiliyoruz. Bu ürün 
gerçekten bu mekanda nasıl duracak 
kullanıcı amaçladığımız atmosferi 
yakalayabilecek mi gibi bir çok 
soruyu ekip içinde soruyoruz. Bu da 
oturunca, “yapılan tasarımı müşteriye 
en iyi nasıl sunabiliriz?” aşamasına 
geçiyoruz. Burada da bizim colorbook 
dediğimiz müşterinin en son önüne 
gidecek yani mekana girdiğinde 
bununla karşılaşacaksınız dediğimiz 
ürünleri listeleriyle beraber çıkarıyoruz. 
Son aşamada ise sektörde ilk 
olduğumuz artırılmış gerçeklik üzerine 
çalışmalarımızı sunuyoruz.

Şu an yaptığınız büyük bir projeniz var 
mı?
Şu an Türkiye’de bir ilk olan Havila 
şirketine ait iki kruvazör gemi projesini 
yürütüyoruz, üretimleri de devam ediyor 
bu projelerin. Bu projede en önemli 

dizayn kalemine baktığımızda owner 
suitleri yapıyoruz. Owner suitlerin 
dizaynı, uygulaması ve üretimi tamamen 
bize ait. 

Havila Grubu’na ait iki tane kruvaziyer 
kardeş gemisi geliyor. Şuan Tersan 
Tersanesi’nde başlandı, bloglar çıktı. 
Konsept tasarım sürecini titizlikle 
yürüttüğümüz bu iki gemi projesini 
aldığımız için gururluyuz. Türkiye’de ilk 
defa Passenger Deck yapımı bir Türk 
firması tarafından hem dizayn, hem de 
üretim olarak çalışılıyor. Türkiye’deki 
projelerimiz devam ederken sadece 
tasarım departmanının üstlendiği 
Faroe adalarında ropax sınıfı bir projeyi 
tasarlıyoruz. İç mekan projesinin 
seyir terasları, sky bar gibi özelleşmiş 
alanlarının tasarımını yürütüyoruz. 
Onunla beraber yine feribot projelerimiz 
ve Sefine Tersanesi’ndeki Basto Fosen’e 
ait projelerimiz var. 

Burada 42’nin teslimini yaptık ve 
hemen arkasından 44 projesine devam 
ediyoruz. 44'te dizayn aşamasında 
yenilikler üzerine çalışıyoruz. Özata 
Tersanesi’nde inşa edilen balıkçı 
gemilerimiz var. Burada 63, 66 ve 68 
projesi yine bize ait ve balıkçılarda da 
ilk defa çıtayı yükselttik. Baktığınız 
zaman diğerlerinden farklı olduğunu 
görürsünüz. Balıkçı gemilerinde yeni bir 
düzen denemek çok zor... Denizciliğin 
belli bir yapısı var ve hepsi aynı şekilde 
evrilmiş. 

Müşteriler çevresinden gördüğü 
tasarımları talep ediyor ve risk 
almak ya da yeni bir şeyler denemek 
istemiyorlar. Yeniliği sevdirmek ve kabul 
ettirmek tasarım olarak bizim en keyif 
aldığımız deneyimlerden birisi. Biz de 
onların diretmesine boyun eğmeden 
dizaynda nasıl inovasyon yapabiliriz ne 
değiştirebiliriz diyerek net tavrımızla 
yeni bir düzen sunmaya çalışıyoruz. 
Balıkçılar da şu an bizim için çok 
önemli. Çünkü çok girilmemiş bir alanda 
bir şey değiştirmek, tasarım kültürünün 
yaygınlaştığı bir alanda bir şeyi 
değiştirmekten çok daha zor ve bence 
sonucunda da başarı getiren projeler 
süreci zor olanlar oluyor. 
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Covid-19 sürecinde şirket olarak nasıl 
etkilendiniz?
Dizayn olarak biz etkilenmedik 
diyebiliriz. Tam tersine artış oldu ve 
hatta oldukça yoğunlaşmaya başladık. 
Projelerimiz arttı, balıkçı gemileri başı 
çekmek üzere yolcu gemileri kaleminde 
de güzel gelişmeler oldu. Yurtdışından 
da artık bize dizayn olarak gelmeye 
başlayan müşteriler oluyor. Önceden 
marine bölümü bir proje alırdı, dizayn 
bunun tasarım sürecini yönetirdi. Şimdi 
dizayn proje alıyor, marine bölümü 
projelendirmesini yapıyor. Böyle bir 
değişim olmaya başladı ki, zaten 
hedefimiz de buydu…

Cita Design olarak yurt dışı fuarlarına 
ilginiz olduğunu biliyoruz. Sizce fuarlara 
yeni bir soluk mu gelecek bundan 
sonra, neler söylemek istersiniz?
Bu sene fuarlara pandemi nedeniyle 
katılamadık. Miami ve Londra fuarları 
iptal oldu. Bu arada sanal fuarlar 
başladı. Fiziksel olarak yerinde bire 
bir kontak kurmak gibi olmuyor ama 
bunun da avantajlarını kendi içimizde 
görür olduk. Baktığımızda sektörü 
sanal fuarlar sayesinde yakından tanır 
hale geldik. Çünkü yerinde bire bir 
herkesle görüşemiyorduk. İnsanları yüz 
yüze görüşme yapabilmek için zamanı 
olmuyor. Mesela webinar sayesinde 

belki hiç karşılaşmayacağımız insanları 
tanımış olduk. 

Artık sanal fuarlara gözlükle katılıyorlar. 
Bu daha çok otomobil sektöründe 
yapılmış. Gözlükle giriyorsunuz, bütün 
fuarı geziyorsunuz. Yine fuar yerleri ve 
stantlar var. Stantlarını firmalar yine 
tasarlatmış ama bir fark var hepsi sanal.  
Girip bütün stantları gezebiliyorsunuz 
ve orada avatarlar sayesinde birebir 
görüşme yapılabiliyor. Bence sanal 
fuarların alt yapısının çok iyi kurulması, 
düzenlenmesi gelecekteki bütün 
organizasyonların yapısını değiştirmeye 
başlayacak.

Biraz da 2021 hedeflerinizden 
bahsedelim. 2021 hedeflerinizde neler 
var?
2021 hedeflerine baktığımızda burada 
asıl hedeflediğimiz şey ilk olarak 
sektörde bir farklılık yaratmak. Şimdi 
firmalar aynı dizayn prosesi oluşturuyor, 
aynı şekilde tasarım süreci yürütüyor. 
Malzeme ve uygulama kısıtlarının 
da etkisiyle sonuçlar aşağı yukarı 
aynı oluyor. Biz burada yeni bir dil 
oluşturabiliriz. 

Öncelikle belli tez ve makalelerden 
yararlanarak yeni bir anlayış 
oluşturmamız gerekli. Bunun üstünde 

çalışıyoruz. Burada kendi içinde yeni 
argümanlarla bunu desteklememiz 
lazım. 2021’de koronavirüsün kruvaziyer 
sektöründeki etkisi çok büyük bir sıkıntı 
olarak görülüyor. Peki, koronavirüsü 
nasıl avantaja çevirebiliriz? Bunun 
üstüne belli geliştirmeler yapıp, 
makaleler yayınlamanız gerekir. 
Bulaş riskini kamusal mekanlarda 
nasıl azaltabileceğimiz üzerine 
sıklıkla bilgi üretilmesi denenmesi 
gerekiyor. En önemlisi bence burada 
makale yayınlamak… Çünkü makale 
yayınladığımızda sektör ne yapabileceği 
görecek ve yönlenecek. 

Burada birçok insan buna eğilmeye 
başladı. Yurtdışındaki firmalar da 
eğilmeye başladı. Biz de araştırmalar 
yapıp, bunu geliştirerek sektörde öncü 
olacağımızı düşünüyoruz. Kruvaziyer 
neye evrilecek ve biz bunun neresinde 
olacağız? Kruvaziyer sektörü nereye 
gidiyor? Çünkü kesinlikle bir şeyler 
değişti ve değişmeye devam edecek. 

Biz şu anda akademik olarak Mimar 
Sinan Üniversitesi'yle de çalışıyoruz. 
Akademik makaleler yayınlayabilirsek ve 
bu makale atıf alabilirse bizim için çok 
iyi olacak; çünkü hem sektörel anlamda 
biz tanınmış olacağız, hem de sektöre 
bir katkı sunmuş olacağız. 
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Roseline A Gemisi’nde Avrupa Birliği Med Irini 
Operasyon Birimi tarafından arama yapılması

* DOÇ. DR. HACI KARA

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK 
KONSEYİ KARARLARI
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
5 Haziran 2020 tarihinde, Birleşmiş 
Milletler Şartı'nın VII. Bölümü uyarınca 
Libya'ya silah ambargosu uygulaması ve 
müteakip tüm ilgili kararları gereğince, 
2473 sayılı kararda belirtilen yetkilerin, 
bu karar tarihinden itibaren 12 ay daha 
uzatılmasına; genel sekreterden, kararın 
uygulanmasına ilişkin, bu kararın kabul 
edilmesinden itibaren on bir ay içinde 
Güvenlik Konseyi'ne rapor vermesinin 
istenmesine ve konunun aktif olarak ele 
alınmasına karar vermiştir1. 

AVRUPA KONSEYİ KARARLARI
BM kararları dayanak yapılarak 
Avrupa Konseyi 31 Mart 2020 
tarihinde Avrupa Birliği’nin 
Akdeniz’de askeri güç kullanımına 
dair [CouncilDecision, (CFSP) of on 
a European Unionmilitaryoperation 
in the Mediterranean (EUNAVFOR 
MED IRINI)] 2020/472 sayılı kararını 
vermiştir2.

Karara göre; Avrupa Birliği işbu 
vesileyle, Birleşmiş Milletler’in Libya'ya 
silah ambargosuna ilişkin kararları 
uyarınca, üzerinde anlaşmaya varılan 
operasyon alanı ve ilgi alanı dahilinde 
silah kaçakçılığının önlenmesine 
katkıda bulunmak için bir askeri kriz 
yönetimi operasyonu kurar ve başlatır. 

Ayrıca, operasyon, Birleşmiş Milletler 
kararları uyarınca Libya'dan yasadışı 
petrol ihracatını önlemeye yönelik BM 
önlemlerinin uygulanmasına katkıda 
bulunacaktır. Ek olarak, operasyon, 
Libya Sahil Güvenlik ve Donanması'nın 
denizdeki kolluk görevlerinde 
kapasitelerinin geliştirilmesine ve 
eğitimine yardımcı olacaktır. Operasyon 
aynı zamanda BM Deniz Hukuku 
Konvansiyonu, ilgili herhangi bir UNSCR 
ve uluslararası insan hakları hukuku 
dahil olmak üzere geçerli uluslararası 
hukuk uyarınca insan kaçakçılığı ve 
insan ticareti ağlarının iş modelinin 
bozulmasına da katkıda bulunacaktır.

Operasyonun adı EUNAVFOR MED 
IRINI olarak adlandırılacak ve 
operasyonun tüm görevlerini yerine 
getirebilmek için operasyon alanı, ilgi 
alanı ve bu alanlarda bilgi toplamaya 
yönelik detaylı düzenlemeler, Konsey 
tarafından onaylanan ilgili planlama 
belgelerinde tanımlanacaktır. 
EUNAVFOR MED IRINI operasyonu 31 
Mart 2021'de sona erecektir.

EUNAVFOR MED IRINI, UNSCR 2509 
(2020) kararı uyarınca, UNSCR 1970 
(2011) ve daha sonraki kararlarda 
özellikle de Birleşmiş Milletler 
UNSCR 2292 (2016) ve 2473 (2019) 
kararlarında belirtildiği gibi, Libya'ya 
yönelik BM silah ambargosuna 
uyumsuzluk şüphesi vakaları hakkında 
toplanan bilgiler, bunun yanı sıra 
UNSCR 2146 (2014) ve sonraki 
kararlarda belirtildiği üzere, Libya'dan 
yasadışı petrol ihracatını önlemek için 
BM önlemlerine uyumsuzluk şüphesi 
vakaları hakkında toplanan bilgiler 
Birleşmiş Milletlere gecikmeksizin 
bildirecektir.

ROSELINE A GEMİSİNİN ARANMASI
Hukuki düzenlemeyi bu şekilde 
belirttikten sonra somut olayın 
incelemesine geçebiliriz. Doğu 
Akdeniz'de Libya'nın 200 kilometre 
kuzeyinde, 22 Kasım 2020 günü sabah 

yerel saat ile saat 10:30 civarında, 
16727 tonluk Roseline A3 isimli Türk 
bayraklı bir konteyner gemisi MED IRINI 
kuvvetleri tarafından durdurulmuş ve 
operasyona katılan Alman Hamburg 
fırkateyni (F220) personelince gemide 
arama yapılmıştır4. Gemi Türkiye’den, 
Libya’nın Misurata Limanı’na 
gerçekleştirdiği ticari seferi sırasında5 

durdurularak aranmıştır. Gemide insani 
yardım amaçlı malzeme taşındığı tespit 
edilmiştir.

2003 yılında inşa edilen 4157668 IMO 
No’lu geminin sicile kayıtlı sahibi Mart 
2013 yılından beri Türkiye’nin saygın 
denizcilik şirketi “Arkas Konteyner 
Taşımacılık A.Ş.”dir ve gemi “Arkas 
Denizcilik ve Nakliyat” şirketi tarafından 
işletilmektedir. İlginç olan geminin 
Aralık 2010 ile Mart 2013 tarihleri 
arasında geminin Alman bayrağı taşımış 
olmasıdır. Geminin bu tarihler arasında 
Alman gemi siciline kayıtlı sahibi 
Macuba GMBH&CO KG, işleteni ise 
yine bir Alman şirketi olan Tom Worden 
GMBH&CO KG olmasıdır. Yani gemi 
açısından ve sahipleri ile işletenleri 
açısından şüphe gerektiren bir durum 
olmamasıdır.

HUKUKİ DÜZENLEME
Savaş gemilerinin, gemilerin uyruğunu 
belirlemek için yanaşma hakkı 
uluslararası bir teamül kuralıdır. Ancak 
gemiye yanaşma hakkı, gemiye çıkma 
ve ziyaret etme hakkını içermez. Bu 
hak ancak istisnai hallerde kullanılabilir. 
Türkiye’nin taraf olmadığı, 1958 
Cenevre Açık Deniz Sözleşmesi, 1982 
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku 
Sözleşmesi (United Nations Concention 
on the Law of  The Sea, UNCLOS)’a 
göre, müdahalenin bir antlaşma ile 
tanınan yetkilerden kaynaklanması, 
geminin deniz haydutluğu ya da köle 
ticareti yapması, geminin izinsiz yayın 
yapması, harp gemisinin bayrağını 
taşıdığı devletin BMDHS 109’uncu 
maddeye göre yargı yetkisine sahip 
olması, yabancı bir bayrak çekmiş 
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*MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 
ÖĞRETİM ÜYESİ

olmasına veya bayrağını göstermekten 
kaçınmasına rağmen geminin gerçekte 
savaş gemisiyle aynı tabiiyette olması 
veya geminin tabiiyetsiz olması halinde 
ciddi nedenler de var ise, savaş gemisi 
bu gemiyi durdurup, gemiye çıkma 
ve denetleme hakkına sahiptir. Savaş 
gemisi, geminin bayrağını çekmeye 
yetki veren belgelerinin doğruluğunu 
inceleyebilir, bu amaçla şüpheli gemiye 
bir subayın kumandasında bir araç 
gönderebilir. Belgelerin incelenmesi 
sonucunda şüpheler devam ederse, 
gemide mümkün olan nezaketle daha 
etraflı incelemeye geçilebilir. Ancak 
şüphelerin asılsız olması, çıkılan 
gemide bu şüpheleri haklı çıkaracak 
herhangi bir eylem yapılmadığının 
anlaşılması halinde, maruz kalınan 
zarar ve kayıpların da tazmini gerekir. 
(ADS m. 22, BMDHS m. 110)6.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Öncelikle belirtmeliyiz ki, EU MED 
IRINI Birleşmiş Milletlerin oluşturduğu 
ve yetki verdiği bir operasyon birimi 
değildir. Birleşmiş Milletlerin Askeri 
gücü değildir. Dolayısıyla MED IRINI 
oluşumu herhangi bir Birleşmiş Milletler 
kararına dayanmamaktadır. Avrupa 
Birliği’nin bu Birleşmiş Milletler kararını 
desteklemek için yasal bir askeri güç 
oluşturduğu varsayılsa bile amaç, 
Libya limanlarından Avrupa Birliği’ne 
üye olan devletlerin limanlarına gelen 
ya da Avrupa Birliği üyesi devletlerin 
limanlarından Libya’ya sefer yapan 
gemileri denetlemek olsa bir nebze 
makul denebilir. Ama operasyon 
sahası Akdeniz olarak belirlenmiştir.  
Bu belirlemenin uluslararası deniz 
hukuku kurallarını uygulamak amacına 

dayandığı söylenmiştir. Dolayısı ile 
Roseline A gemisini Akdeniz’de açık 
denizlerde sefer yaparken durdurmak 
yetki aşımıdır. İkinci olarak Türkiye’nin 
taraf olmadığı Birleşmiş Milletler Deniz 
Hukuku Sözleşmesi gemiye ziyaret 
yapılabilecek halleri sınırlı olarak 
belirlemiştir. Bu nedenle gemi hakkında 
nasıl bir istihbarat bilgisi alınmıştır 
da durdurularak aranmıştır. Bu bilgi 
doğru bile olsa nezaket gereği de olsa 
Türk Dışişleri’nden bilgi ve izin talep 
edilmemiştir. Kaldı ki, sonuç itibariyle 
varsa böyle bir istihbarat bilgisinin 
yanlış olduğu görülmüştür.

Üçüncü olarak gemi ne bir Avrupa 
limanından kakmış Libya’ya gitmektedir 
ne de Libya’dan bir Avrupa limanına 
gitmektedir. Gemi seferini Türkiye ile 
Libya arasında yapmaktaydı. 

Sonuç olarak MED IRINI kuvvetlerinin 
açık denizlerde bulunan ticari bir 
gemiye çıkmasını hukuki bir gerekçe ile 
açıklamak mümkün görünmemektedir. 
Bu durumda neden sorusunun açıklığa 
kavuşturulması gerekmektedir. 
Kullanılan bu yetki uluslararası 
hukuka dayanmıyorsa, tamamen 
politik nedenlerden kaynaklandığını 
söylemek gerekir. Politik nedenleri ise 
önümüzdeki zaman gösterecektir.  

Dipnot: 
1BM Güvenlik Konseyinin 5 Haziran 
2020 tarihli ve S/RES/2526 (2020) 
sayılı kararda, Libya'ya silah ambargosu 
uygulayan 1970 (2011) kararını ve sonraki 
tüm ilgili kararlarını hatırlanmış, Libya 
açık denizlerinde silah ambargosunun sıkı 
bir şekilde uygulanmasına ilişkin 2292 
(2016), 2357 (2017), 2420 (2018) ve 2473 

(2019) kararlarını hatırlatarak, 2510 (2020) 
kararını yeniden teyit edilmiş, 19 Ocak 
2020'de toplanan Berlin Libya Konferansı'nı 
hatırlatarak ve komşu ülkelerin ve bölgesel 
kuruluşların önemli rolü kabul edilmiştir. 
http://undocs.org/en/S/RES/2526(2020), 
Erişim tarihi: 13.12.2020.

2OfficialJournal of theEuropeanUnion, 
1.4.2020, L 101/4. https://eur-lex.europa.
eu/eli/dec/2020/472/oj, Erişim tarihi: 
13.12.2020.

3http://www.equasis.org/EquasisWeb/
restricted/ShipFop?fs=ShipInfo&I
MO=9163984, Erişim tarihi: 25.12.2020, 
http://www.arkas.com.tr/m_v_roseline_a.
html, Erişim tarihi: 26.12.2020.

4https://www.haberturk.com/son-dakika-
alman-askerleri-libya-ya-giden-turk-kargo-
gemisine-cikti-haberler-2878901, Erişim 
tarihi: 25.12.2020, https://www.bbc.
com/turkce/haberler-turkiye-55046283, 
Erişim tarihi: 25.12.2020, https://
www.hurriyet.com.tr/gundem/alman-
askerlerinin-hukuksuz-arama-yaptigi-turk-
gemisi-izmirde-41685189, Erişim tarihi: 
25.12.2020,

5https://www.denizhaber.net/arkastan-alman-
askerlerinin-rosaline-a-konteyner-gemisinde-
arama-yapmasina-ilisk-haber-98509.htm, 
Erişim tarihi: 26.12.2020, https://m.sabah.
com.tr/video/yasam/dogu-akdenizde-hukuk-
disi-arama-yapilan-roseline-a-gemisi-izmir-
limanina-yanasti-video/amp, Erişim tarihi: 
26.12.2020.

6ADS m. 22: 1.Except where acts 
interference derive powers conferred by 
treaty, a warship which encounters a 
merchant ship on the high seas is not in 
boarding her unless there is ground for 
suspecting: (a) That the ship is engaged 
in piracy; or (b) That the is engaged in the 
slave trade; or (c) That, thought flying a 
foreign flag, the ship is, in reality, of the 
same nationality as the warship. 2. In the 
cases provided for in sub-paragraphs (a), 
(b) (c) above, the warship may proceed to 
the ship's right to fly its flag. To this end,it 
may be send a boat under the command 
of an officer to the suspected ship. If 
suspicion remains after the documents have 
been checked, it may proceed to a further 
examination on board the ship, which must 
be carried out with all possible consideration. 
3. If the suspicion prove to be unfounded, 
and provided that the ship boarded has not 
committed any act justifying them, it shall 
compensated for any loss or damage that 
may have been sustained.



DTO AB BÜLTENİhaberler...haberler... haberler... haberler.

54 DENİZ TİCARETİ / OCAK 2021

FİNLANDİYA’DAN, SÜLFÜR EMİSYONU 
İHLALLERİ İÇİN YENİ CEZA

Finlandiya Ulaştırma ve Haberleşme 
Bakanlığı, yakıtlardan kaynaklanan 
sülfür emisyonu sınırının aşılmasının 
şu anda Ceza Kanunu uyarınca 
para cezası veya hapis cezasıyla 
sonuçlanabileceğini, ancak 
denetimlerde tespit edilen ihlallerin 
suçlamada bulunmaya yol açmaması 
sebebiyle mevcut sistemin yetersiz 
olduğunu ifade etti.

Bakanlık, söz konusu sistemi 
tamamlamak için minimum 6 
bin Euro tutarında yeni bir ücret 
açıklayarak, Sülfür Direktifi kapsamında 
yakıt tedarikçilerinin kontrolünün 
yoğunlaştırılacağını ve yakıt deşarj 
ücretinin coğrafi uygulama alanının 
iç suları da kapsayacak şekilde 
genişletileceğini açıkladı.  Atılan 
adımlar, deniz çöpü oluşumunu ve 
plastiklerin denizlere boşaltılmasını 

azaltacak şekilde atıkların 
limanlarda alımını ve arıtılmasını 
geliştirmeyi amaçlayan, ülkenin 
çevre düzenlemesine ilişkin genel 
bir reformunun parçası. Söz konusu 
reformda özellikle aşağıdaki hususlar 
öne çıkmaktadır: 

-Gemilerden kaynaklanan atıklarla ilgili 
direktife göre, tüm limanların uğrak 
yapan gemilerden atık alabilecekleri 
gerekli tesislere sahip olmaları gerekiyor.

-Finlandiya'da yapıların, hizmetlerin, 
kullanıcı sayısının ve atık miktarlarının 
küçük ölçekli olduğu yerler liman olarak 
kabul edilmiyor.

-Reform ile birlikte, "liman" tanımı 
direktife uygun olarak güncellenecek ve 
gemilerin kabulü için donatılmış bir yer 
veya coğrafi alan olarak tanımlanacak.

-En önemli değişiklik, atık toplama 
yükümlülüğünün mevcut yönetmeliğin 
kapsamına girmeyen 50'den az iskeleye 
sahip kıyı marinalarını da kapsayacak 
şekilde genişletilmesidir.

-Deniz Taşımacılığında Çevre Koruma 
Yasası, MARPOL ile uyumlu olarak, 
akaryakıt yükünün gemiden gemiye 
transferi işlemlerine ilişkin hükümler 
içeriyor. 

-Gelecekte Finlandiya ulusal mevzuatı; 
biyoyakıtların, kimyasalların, atıkların ve 
diğer zararlı ve tehlikeli yük türlerinin 
taşınması konularıyla da ilgilenecek. 
Örneğin, biyoyakıt kullanımı artmakta 
ve dolayısıyla bu yakıtların taşınmasıyla 
ilgili risklerin de en aza indirilmesi 
gerekiyor. 

-Taşımalar özel, belirlenmiş alanlarla 
sınırlandırılacak ve yetkililerin, gerekli 
görülmesi halinde, tehlikeli taşımalara 
müdahale etmesine izin vermek için 
önceden bildirim gerekecektir. 

Aynı şartlar, limanlarda veya denizde 
gemiden gemiye yakıt teslimi 
operasyonları için de geçerli olacak.

Finlandiya hükümetinin önerisi 
aynı zamanda Gemi Sicil Yasası ve 
Belirli Gemilerin ve Bağlantılı Liman 
Tesislerinin Güvenliği Yasası'nda ve 
Covid-19 pandemisiyle ilgili kapsamlı 
bir yasama paketinin bir parçası 
olarak hazırlanan Deniz Güvenliğinin 
İzlenmesi Yasası'nda yapılması 
önerilecek değişiklikleri de kapsayacak. 
Böylece ilkbaharda yapılan geçici yasal 
değişiklikler kalıcı hale gelmiş olacak.

(Kaynak: https://safety4sea.com)

Finlandiya, sülfür emisyonu sınırını aşan gemiler tarafından ödenecek yeni bir para 
cezası getirerek, bu konuda yetersiz bulunan mevcut ceza sistemini tamamlamayı 
amaçlıyor. Ödenecek minimum ceza tutarının 6 bin Euro olacağı belirtildi.
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LİBERYA, AB EMİSYON DÜZENLEMELERİNE 
KARŞI ÇIKIYOR

Liberya Uluslararası Gemi ve Şirket 
Sicili Baş İşletme Sorumlusu Alfonso 
Castillero konu ile ilgili olarak "Sera 
gazı emisyonlarını azaltma çabalarının 
gerekliliğini anlıyoruz ve daha temiz 
bir çevre ve daha verimli bir denizcilik 
endüstrisi için çalışmaya devam 
ediyoruz. Bununla birlikte, en azından 
uluslararası deniz taşımacılığı için, 
IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) 
tarafından belirlenen bir dizi gereklilik 
doğrultusunda çalışmak, bölgesel 
gereksinimlerden oluşan parçalı bir 
sistem oluşturmayı engellemek ve ortak 
bir küresel çabayı temin etmek çok 
önemlidir. " diye kaydetti.

AB ETS programı uygulanırsa yalnızca 
AB üyelerinin sularına uygulanabilir 
olması ve küresel bir uygulama haline 
gelmemesi gerektiğini ifade eden 
Castillero, “AB ETS planı, AB içi 
yolculukların yanı sıra sınır ötesi olarak 

uygulanırsa, küresel piyasa durumunu 
bozacaktır. Çünkü yalnızca AB içinde 
değil, aynı zamanda AB Parlamentosu 
tarafından kararlaştırıldığına göre, AB'ye 
gidiş-dönüş seferlerini de kapsayacaktır. 
Diğer birçok IMO Üye Devleti gibi, AB 
ile sera gazı emisyonlarının yarattığı 
çevresel zorlukları ele almak için ortak 
bir çaba üzerinde çalışmaya kararlıyız" 
dedi.

Liberya, denizcilik sektöründe düşük ve 
sıfır karbonlu teknolojilerin ve yakıtların 
kullanımını hızlandırmak için endüstri 
tarafından finanse edilen Uluslararası 
Denizcilik Araştırma ve Geliştirme 
Kurulu'nun kurulmasına yönelik sektör 
kuruluşlarının IMO'ya yaptığı öneri de 
dahil olmak üzere, Dünya Denizcilik 
Konseyi'nin tek taraflı bir AB ETS 
planının, halihazırda devam etmekte 
olan küresel sera gazı emisyonlarını 
azaltma çabalarını baltalayacağı 

şeklindeki son pozisyonuna katılıyor. 

Castillero "Şu anda AB Parlamentosu 
tarafından onaylanan AB ETS'nin en 
çok tartışılan coğrafi uygulaması, 
karbon emisyonlarının İzlenmesi, 
Raporlanması ve Doğrulanması ile ilgili 
mevcut AB mevzuatının kapsamını 
yansıtacak olmasıdır. MRV kapsamı 
kullanılarak uluslararası deniz 
taşımacılığının AB ETS sistemine dâhil 
edilmesiyle ‘bölgesel' bir sistem olarak 
tanımlanan AB ETS, açık denizler ve 
AB dışındaki ülkelere komşu sular da 
dâhil olmak üzere, dünya denizlerinin 
ve okyanuslarının birçoğunda 
faaliyet gösteren gemilerin işleyişini 
düzenleyecektir" şeklinde açıklamada 
bulundu.

Kapsanan emisyonların yarısından 
fazlası, AB suları dışındaki 
yolculuklardan kaynaklanacak. Aynı 
zamanda, AB üzerinden aktarılan, 
ancak AB ithalatı veya ihracatı olmayan 
yüklerle ilişkili emisyonlar için de geçerli 
olacak. Uluslararası deniz taşımacılığına 
maliyet ve karmaşıklık katmanın 
yanı sıra, bir veya daha fazla ulusal 
veya bölgesel karbon fiyatlandırma 
mekanizmasının uygulanması, tek 
taraflı tedbirleri yerleştirecek ve IMO 
aracılığıyla tek tip, etkili ve küresel bir 
çözüme ulaşmayı zorlaştıracak. Liberya 
bu çerçevede, karbondan arındırma 
hedeflerini ilerletmeye ve onlardan 
kaynaklanan düzenlemeleri güvenli bir 
şekilde yönlendirmeye devam etmesi 
için IMO'ya verdiği desteği yineliyor.

(Kaynak: https://www.seatrade-maritime.
com)

Liberya Sicili, uluslararası deniz taşımacılığına yönelik Emisyon Ticareti Sistemi 
örneğinde, ayrı ve tek taraflı düzenlemeler dizisinin uygulanmasına ilişkin Avrupa Birliği 
(AB) Parlamentosu önerisine itiraz ettiğini açıkladı.

Hazırlayan ve İngilizceden tercüme eden: Selin YELESER GİRGİN / İMEAK DTO Dış İlişkiler Müdürü
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GEMİ TUTULMALARI

**İMEAK Deniz Ticaret Odası Dış İlişkiler Genel Sekreter Yardımcılığı bünyesinde hazırlanmıştır.
          Hazırlayan: Serkan İNAL – Deniz Emniyeti ve Kısa Mesafeli Deniz Taşımacılığı Müdürü

YILLARA GÖRE TUTULMA TABLOSU (2015-2020 ARALIK) *

* İstatistiklere konu olan rakamlar, tutulmalara yapılan itirazların kabul görmesini müteakip değişebilmektedir.

**USCG Web Sitesi'nden denetleme rakamlarına ulaşılamamaktadır.

LİMAN DEVLETİ KONTROL BÖLGELERİNE GÖRE TÜRK BAYRAKLI GEMİ TUTULMALARI

1 Ocak – 28 Aralık 2020 itibariyle Türk Bayraklı gemilerin Memorandumlar kapsamında güncel tutulma istatistikleri aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır.

LİMAN DEVLETİ 
KONTROL BÖLGELERİ

OCAK 
2020

ŞUBAT 
2020

MART 
2020

NİSAN 
2020

MAYIS 
2020

HAZİRAN 
2020

TEMMUZ 
2020

AĞUSTOS 
2020

EYLÜL 
2020

EKİM 
2020

KASIM 
2020

ARALIK 
2020

PARİS LİMAN DEVLETİ 
MUTABAKATI ZAPTI 

(PARIS MOU)

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

İTALYA

(TRİESTE)

TUTULMA 
YOK

YUNANİSTAN
(ELEFSİS)

İTALYA
(TRİESTE)

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TOKYO LİMAN DEVLETİ 
MUTABAKATI ZAPTI 

(TOKYO MOU)

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

KARADENİZ LİMAN 
DEVLETİ MUTABAKATI 

ZAPTI (BLACK SEA MOU)

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

UKRAYNA

(ODESSA)

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

AKDENİZ LİMAN DEVLETİ 
MUTABAKATI ZAPTI 

(MEDITERRANEAN MOU)

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

AMERİKA BİRLEŞİK 
DEVLETLERİ SAHİL 
GÜVENLİK (USCG)

TUTULMA 
YOK

ABD
(NEW 

ORLEANS)

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

TUTULMA 
YOK

LİMAN DEVLETİ KONTROL 
BÖLGELERİ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (ARALIK)

PARIS MOU
24 21 14 7

4
(252 Denetleme)

3
(174 Denetleme)

TOKYO MOU 1 2 3 0
2

(50 Denetleme)
0

(28 Denetleme)

BS MOU 31 39 11 2
0

(331 Denetleme)
1

(267 Denetleme)

MED MOU 1 1 0 5
0

(151 Denetleme)
0

(57 Denetleme)

USCG - - - 1 0 Tutulma
1 Tutulma

**
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Türkiye’nin Ege’deki Gri Adalar yaklaşımının 
hukuki altyapısı

* DR. ERGUN MENGİ

KONUNUN ARKA PLANI: Ege’de 
aidiyeti tartışmalı olan ada ve adacıklar 
ilk olarak 1936 yılında İçişleri Bakanı 
Şükrü Kaya tarafından ortaya atılmış 
ve TBMM gündemine getirilmiştir.1 

Yine benzer şekilde 1991 yılında 
Pasok Lideri Papandreou Yunanistan 
Cumhurbaşkanı’na yazdığı mektupta, 
Türkiye’nin Ege’de bazı adaların 
egemenliği konularını gündeme 
getirebileceğini belirtmiştir.2 Ancak, 25 
Aralık 1995 tarihinde Figen Akad isimli 
Türk ticaret gemisinin, Bodrum’un 3.8 
mil uzağında Kardak Kayalıkları’nda 
karaya oturmasıyla adaların 
egemenliğiyle ilgili konu resmi bir nitelik 
kazanmıştır. 

Adalarının hukuki statüsünü belirleyen 
uluslararası antlaşmalar; Fatih Sultan 
Mehmet tarafından 1456 yılında 
Sisam ve Bozcaada’nın fethiyle 
başlayan denizlerdeki egemenlik 1470 
yılında Eğriboz ile tamamlanmış ve 
en son 1669 yılında Girit’in fethiyle 
taçlandırılmıştır. 

Adalar Cenevizliler, Venedikliler ve 
Malta Şövalyelerinden alınarak Osmanlı 
hâkimiyetine sokulmuştur. 

Adalarının Osmanlı’dan koparılışı 
ise, sırasıyla Yunanistan’ın 1830’de 
bağımsızlığını kazanmasıyla Kuzey 
Sporat ve Kiklat Adaları, Yunanistan’a 
bırakılmıştır. Trablusgarp Harbi 
sırasında Menteşe Adaları (16 ada) 
İtalya ve Balkan Harpleri (1912-
1913) sırasında Taşoz, Semadirek, 
Gökçeada, Bozcaada, Limni, Bozbaba, 
Sakız, İpsara, Sisam ve Ahikerya 
Adaları Yunanistan tarafından işgal 

edilmiştir. Balkan Savaşlarını kaybeden 
Osmanlı, 30 Mayıs 1913 tarihli Londra 
Antlaşması3, 14 Kasım 1913 tarihli 
Atina Antlaşması ve 03 Şubat 1914 
tarihli Altı Büyük Devlet Kararıyla Girit’i 
kaybetmiş4 ve Gökçeada, Bozcaada, 
Tavşan adaları ve Meis Adası hariç 
Yunan işgali altındaki Doğu Ege 
adalarını Yunanistan’a vermiştir. 

1913-14 tarihinde devredilen bu adalar 
Türkiye’nin Kuruluş Antlaşması olan 

Lozan Barış Antlaşması’na (1923) 
yukarıda bahsedilen Antlaşmalar ve Altı 
Büyük Devlet Kararına referans verilerek 
dahil edilmiştir. 10 Şubat 1947 tarihli 
Paris Barış Antlaşması’nın 14/1. 
Maddesi gereğince, İtalya’nın, Lozan’da 
egemenliğini aldığı adalar, ismen 
sayılarak ... Stampalia (Astropalia), 
Rhodes (Rodos), …… Cos (Kos) ve Meis 
Yunanistan’a devredilmiştir. 

Adaların egemenliğiyle ilgili en belirgin 
hukuki belge Lozan Antlaşması, 1. 
Maddesi’nden itibaren yeni bir devlet 
olarak kabul edilerek Türkiye ile resmi 
ilişkilerin başlatılmasını, sınırlarının 
tespit edilmesini5, barışın tesisi ve 
Türkiye’nin güvenliğini esas alır. 

TÜRKİYE’NİN TEZİ: Egemenlik devrinin 
ancak coğrafi sınır çizgisi veya sınır 
taşlarıyla, adaların ise ismen belirtilerek 
yapılabileceğini, Lozan ve Paris 
Antlaşmalarının da bu şekilde yaptığını 
ifade etmektedir. 

Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz’de Türk 
hâkimiyetinden çıkan ve Yunanistan 
ve İtalya’ya devredilen adaların ismen 
sayıldığını, ismi sayılamayan bazı 
ada, adacık ve kayalıkların ise coğrafi 
olarak tarif edildiğini ifade etmektedir 

(Lozan Md.6, 12.). 12. Maddede 
Anadolu kıyısından 3 mil uzaklıktaki 
ada ve adacıkların Türkiye’ye ait olduğu; 
6. Maddede ise, genel olarak tüm 
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devletlerin deniz hududun kara sınırının 
üç mili içindeki adaları da kapsayacağı 
belirtilmektedir.

Türkiye; Lozan’da egemenliği ismen 
sayılmayan veya üç mil içinde olmayan 
152’den fazla ada, adacık ve kayalığın 
egemenliğinin tartışmalı olduğunu, 
bunların Yunanistan’a devredilmediğini 
iddia etmektedir. 

Bu adalardan Meis Adası’nın doğu 
ve batısında yer alan Kara Ada (Ro) 
ve İpsili Adası, Anadolu kıyıları ve 
Meis’in üç mili içinde olarak hem altı, 
hem de 12 maddeye uymaktadır. Bu 
durumda bu adaların egemenliği kime 
ait olacaktır. Lozan’ın ruhu Türkiye 
ve öncelikle Türkiye’nin barışı ve 
güvenliğini esas aldığından Anadolu’nun 
3 mil içinde olan Kara Ada ve İpsili 
adası Türkiye’ye aittir.

Türkiye, Ege’de Lozan ile Paris 
Antlaşmalarında egemenlik devrine 
konu olmayan ada, adacık ve kayalıklar 
hakkında, Lozan Antlaşması Md.16’da 
belirtilen uluslararası bir çalışmanın 
bugüne kadar yapılmadığını ve bu 
ada ve adacıkların egemenliklerinin, 
bu nedenle, belirsiz olduğunu ifade 
etmektedir. 

Yunanistan ise, 1923 Lozan ve 1947 
Paris Barış Antlaşmalarının, Ege’deki 
statüsü belli olmayan ada, adacık ve 
kayalığın mevcut olmadığını iddia 
etmektedir. Lozan Antlaşması’nın 12. 
Maddesi’nde, Türkiye’nin egemenliğini 
devrettiği adalar ismen anılarak 
belirtilmiş¸ Gökçeada, Bozcaada ve 

Tavşan adaları üzerlerindeki Türk 
egemenliği ise bu maddede yine ismen 
teyit edilmiştir. Lozan Antlaşmasının 
15. Maddesi’nde Batnoz, Lipso, Leryoz, 
Kilimli, İstanköy, İncirli, Sömbeki, İlyaki, 
Herke, Rodos, Kerpe, Çoban Adası ve 
İstanbulya şeklinde ismen sayılan 13 
ada ve bu adalara bağlı adacıklar ile 
Meis Adası’nın egemenliği İtalya’ya 
devredilmiştir.

Bu maddeler, egemenlik devrinin ancak 
isim verilerek olabileceği şeklindeki 
Türk tezini desteklemektedir. II. Dünya 
Harbi’nin Sonunda yapılan Paris Barış 
Antlaşmasıyla (10 Şubat 1947), İtalya 
Lozan’da aldığı adaları “İtalya, burada 
ismen sayılan Stampalia (Astropalia), 
….” şeklinde Yunanistan’a devretmiştir. 

Türkiye, diğer taraftan içinde bir feragat 
ifadesi bulunan ve Yunanistan’ın da 
üzerinde durduğu, 16. Madde’nin6 iyi 
incelemesi gerektiğini ifade etmektedir. 
Md.16’da özet olarak, “Türkiye, işbu 
Anlaşma’da ….egemenliği tanınmış 
adalardan başka bütün öteki adalar 
üzerindeki her türlü haklarından ve 
sıfatlarından vazgeçmiş olduğunu 
bildirir; ... bu adaların geleceği, 
saptanmış ya da ilgili tarafların 
katılımıyla saptanacaktır” hükmü yer 
almaktadır. 

Bu madde, Türkiye’nin Lozan’da isimleri 
sayılan adalar dışında Osmanlı’dan 
gelen tüm adalardaki haklarından 
feragat ettiğini belirtmektedir. Ancak, 
bu maddede yer alan “saptanmıştır” 
ibaresi bizatihi Lozan dahil o güne 
kadar yapılan uluslararası antlaşmaları, 
“saptanacaktır” ibaresi ise, egemenlik 
devri yapılmayan ada ve toprak parçaları 

için Lozan sonrası yapılacak uluslararası 
antlaşmalara, düzenlemelere referans 
yapmaktadır. Türkiye; 1923’den 
beri egemenliği ismen belirtilerek 
devredilmeyen ve üç deniz mili 
mesafede kalarak devredilenlerin 
haricindeki 152 ada/adacık ve 
kayalığın egemenliğinin saptanacağı 
uluslararası konferansı/anlaşmayı halen 
beklemektedir. 

Lozan’ın 16’ncı maddesinde belirtilen 
Türkiye’nin belirlenen sınırlar dışındaki 
adalardaki haklarından vazgeçtiği 
ettiği ibaresini, toptan feragat 
olarak yorumlamak hem Lozan Barış 
Antlaşması’nın içeriğine, hem de 
egemenlik devrine ilişkin Uluslararası 
Hukuk kurallarına uygun değildir7. Peki, 
o zaman 16. Madde’deki bu feragat 
ifadesi niçin yazılmıştır? I. Dünya Savaşı 
sonunda yıkılan Osmanlı İmparatorluğu 
o kadar büyük bir cihan imparatorluğu 
idi ki, sınırları Tunus’tan, Karadeniz’e; 
Kızıldeniz’den Basra Körfezine kadar 
uzanmaktaydı. 

Bu kadar büyük bir deniz coğrafyasında 
Kızıldeniz’de, Libya önlerinde, Tunus 
önlerinde, Basra Körfezinde isimleri 
yazılması unutulan, bir toprak 
parçası, ada, adacık kayalık kalırsa, 
bunu garanti altına almak amacıyla 
yazılmıştır. Bu amaç o kadar belirgindir 
ki madde yazılırken sadece adalardan 
bahsedilmemiş “…belirlenen sınırlar 
dışındaki topraklar ile …adalardan..” 
şeklinde kaleme alınmıştır. 

Nitekim, Osmanlı egemenliğinde 
bulunan Kızıldeniz’deki adalar 
üzerindeki Eritre-Yemen uyuşmazlığını, 
9 Ekim 1998 tarihinde karara bağlayan 
Sürekli Hakem Mahkemesi, Lozan’ın 
16ncı maddesini yorumlayarak; 
“Türkiye’nin 1923’e kadar egemenliği 
altında bulunan Kızıldeniz adaları 
üzerindeki haklarından feragat ettiği; bu 
adalar üzerinde münhasır egemen yetki 
kullanımının şimdilik belirlenmediği ve 
bu belirsizliğin ileride ilgili taraflarca 
çözüme bağlanacağını”, hüküm altına 
almıştır. 

Diğer önemli bir madde de Osmanlı 
borçlarının geri ödenmesi konusunu 
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kapsayan Lozan’ın 46. Maddesi’dir.  
Bu 46. Madde, “…Osmanlı Borçları, 
Türkiye ile …bu Antlaşmanın 12 ve 15. 
Maddelerindeki Adalar ve .. belirlenen 
topraklarda yeni kurulan devletler 
arasında bölüşülecektir” şeklindedir. 
Yunanistan ve İtalya sadece 12. ve 
15. Madde’de belirtilen adaların 
yüzölçümü kadar borca dahil olmuşlar, 
Ege’de 12 ve 15. Maddelerde isimleri 
yer almayan geri kalan tüm adaların 
borcu Türkiye tarafından ödenmiştir. 
Türkiye, Osmanlı Devleti Borçlarının 
payına düşen miktarının son taksitini 5 
Mayıs 1954’te yatırmıştır. Türkiye’nin 
adalardaki egemenlik sorununu ortaya 
koymasından sonra, tarihi boyunca hep 
genişleyen Yunanistan ilk kez toprak 
kaybedeceği endişesine düşmüş ve 
Türkiye’nin işaret ettiği adalara deniz 
feneri, kuş göç yolları gözetleme 
kuleleri, dini şapeller inşa etmiş ve üst 
düzey ziyaretler düzenlemiştir. 

Yunanistan’ın bu faaliyetleri, ileride 
olabilecek, Uluslararası Hakem 
Mahkemesi’nde devlet uygulamaları 
olarak dikkate alınacaktır. Türkiye, 
Yunanistan’ın bu uygulamalarının 
benzerini icra etmese de en azından, 
protesto ederek kayıtlara geçirmeli ve 
haklılığını uluslararası platformlarda dile 
getirmelidir.

SONUÇ: Ege Denizi’nde ve Meis 
civarında antlaşmalarla Yunanistan’a 
devredilmeyen ada, adacık ve 
kayalıklar üzerinde Türkiye’nin 

hakları hukuken doğrudur. Türkiye; 
Özellikle Ege ve Doğu Akdeniz’de 
varsa diğer denizlerde egemenliği 
Lozan’da, Paris’te devredilmemiş ada, 
adacık ve kayalıkların egemenliğinin 
belirlenmesi için; Lozan Antlaşmasının 
16. Maddesi’nde belirtilen uluslararası 
antlaşma/konferansı 1923 yılından beri 
beklemektedir. 

Bu adaların egemenlik hakları öncelikle 
saptanmalı ve ondan sonra Ege ve Doğu 
Akdeniz’de deniz yetki alanlarına ilişkin 
sorunlar ele alınmalıdır. 

1Erhan Afyoncu, Şükrü Kaya’nın 
Mirasına Sahip Çıksaydık Kardak Krizi 
Olmazdı, https://www.sabah.com.tr/
yazarlar/erhan-afyoncu/2017/02/05/
sukru-kayanin-mirasina-sahip-ciksaydik-
kardak-krizi-olmazdi, 05 Ocak 2018.

2Nikos Kouris, Aigaıo İ Makrohronia 
Diamahi Kaı O Roles Tou Amerikanon, 
(Ege’de uzun Soluklu çatışma ve 
Amerikalıların Rolü). S. 91 Libani 
yayınları, Atina, 2009. s.91

3Londra Antlaşması, 30 Mayıs 1913, 
I. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı 
Devleti'nin yenilmesiyle imzalanmıştır. 
Bu antlaşmaya göre; Osmanlı Devleti'nin 
batı sınırı Midye-Enez  hattı olacaktır. 
Selanik, Güney Makedonya  ve Girit, 
Yunanistan'a verilecektir.  Orta ve Kuzey 
Makedonya, Sırbistan'a bırakılacaktır.  
Ege Adaları'nın geleceğinin saptanması 
büyük devletlere bırakılacaktır. 

4Londra Antlaşması, Md.4 Girit Adası 
Yunanistan’a bırakılacak, Md.5. Ege 
Denizinde Girit Adası dışında kalan 
adaların kime ait olacağını tespitini, 
Büyük Devletler kararına bırakılacak.

5Türkiye’nin sınırları çizilir; Madde 
2-  Bulgaristan’la ….;  Yunanistan’la…
Madde 3- Iran. Suriye, Irak sınırını, 
Madde 5- Sınır Çizim Komisyonu 
kurulmuştur. Madde 17 -Türkiye’nin 
Mısır ve Sudan üzerindeki tüm hukuk 
ve senetlerinden vazgeçmesi 5 Kasım 
1914, Madde 20 -Türkiye, Britanya 
Hükümetince Kıbrıs’ın 5 Kasım I914’te 
ilhakını tanır.

6Lozan Ant. Madde 

16 — Türkiye işbu Andlaşmada 
belirlenen sınırları dışındaki tüm 
topraklar ile bu topraklardan olup 
gene bu Andlaşma ile üzerinde kendi 
egemenlik hakkı tanınmış bulunanlar 
dışındaki Adalarda ki bu toprak ve 
Adaların geleceği ilgililerce saptanmış 
ya da saptanacaktır. Her ne nitelikte 
olursa olsun, sahip olduğu tüm hak 
ve senetlerden vazgeçtiğini açıklar. 
İşbu Maddenin hükümleri komşuluk 
nedeniyle Türkiye ile ortak sınırı bulunan 
ülkeler arasında kararlaştırılmış ya da 
kararlaştırılacak olan özel hükümleri 
bozmaz. (Article 16: Turkey hereby 
renounces all rights and title whatsoever 
over or respecting the territories situated 
outside the frontiers laid down in the 
present Treaty and the islands other 
than those over which her sovereignty is 
recognised by the said Treaty, the future 
of these territories and islands being 
settled or to be settled by the parties 
concerned)

*EMEKLİ AMİRAL
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İLK KADIN RÖMORKÖR KAPTANINA 
ÖNEMLİ ZİYARET

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, ziyarete ilişkin, 
değerlendirmelerde bulundu. İstanbul 
Boğazı’nda çok önemli bir gemide 
olduklarını hatırlatan Karaismailoğlu, 
“Nene Hatun Gemisi, tamamen 
yerli ve milli imkanlarla yapılmış, 
Yalova'da üretilmiş bir gemi. 18 metre 
genişliğinde, 88 metre uzunluğunda, 
Boğaz'da olan kazalara, kirliliğe ve 
yangınlara müdahale etmek üzere 
kurulmuş çok donanımlı ve dünyanın 
sayılı gemilerinden bir tanesi." 
ifadelerini kullandı.

Gizem Kaptan'ın hem gemi için hem de 
Türk boğazları ve kıyı emniyeti için çok 
önemli bir kişilik olduğunu vurgulayan 
Karaismailoğlu, "Gizem Kaptan, bizim 
çalışma arkadaşlarımızdan bir tanesi. 
Kaptan olarak ilk defa Bakanlığımızda 
ve Kıyı Emniyetimizde görev yapmaya 
başladı. 3 aydır bu görevi yapıyor. Biz 
de onunla çalışmaktan büyük mutluluk 

duyuyoruz. Bayan arkadaşlarımızın 
sayısının önümüzdeki günlerde 
artmasını temenni ediyorum." şeklinde 
konuştu.

"MESLEĞİMİ ÇOK SEVEREK 
YAPIYORUM"
Kaptan Gizem Turan da kurumda 3 ay 
önce çalışmaya başladığını hatırlatarak, 
"Çok destekleyici bir şekilde başladım. 
Sayın Bakanımız da burada. Kendisi 
gelip beni onurlandırdı. Bu geminin 
yapıldığı tersanede de daha önce 7 
aylık tersane kaptanlığı yapmışlığım 
var. Dolayısıyla benim için özel bir 
gemi." dedi. Türkiye'de bu kuruma 
giren ilk bayan römorkör kaptanı 
olduğunu vurgulayan Turan, şunları 
kaydetti: "Benden önce bu mesleği 
icra eden ablalarım var. Ancak bu 
kurumda bu konumda görev yapan ilk 
bayanım. Umarım devlet desteğiyle 
de benden küçük kardeşlerim için de 
bir yol açmışımdır diye düşünüyorum. 

Çok keyifli ve mutluyum. Her zaman 
denizi çok seviyordum. İzmir doğma 
büyümeyim. Üniversiteye kadar da 
hep İzmir'de denizin içerisindeydim. 
Mesleğimi çok severek yapıyorum. 
2009'da İTÜ Deniz Ulaştırma İşletme 
Mühendisliği'ne girdim ve denizcilik 
maceram başlamış oldu.

Uzun seneler bir konteyner firmasında 
ikinci kaptanlığımın sonuna kadar uzak 
yolda çalıştım. Daha sonra bu kuruma 
girmek istedim. İstanbul Boğazı'nda 
olmak ve büyüleyici etkisinde çalışmak 
istedim. Şu an kurumdayım ve Boğaz 
güvenliğinden, emniyetinden, acil 
durumundan sorumluyum. Keyifle 
başladım ve keyifle devam ediyorum."

Ziyaretinde Nene Hatun Gemisi'ne 
ilişkin yetkililerden bilgi alan Bakan 
Karaismailoğlu'na, Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Durmuş Ünüvar eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 
"Nene Hatun"u ziyaret ederek Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nde denizde göreve 
başlayan ilk kadın kaptan Gizem Turan ile görüştü.
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TERSAN 
TERSANESİ’NDE BÜYÜK 
ANLAŞMA
Tersan Tersanesi, Rusya'nın doğu 
bölgelerinin önde gelen balıkçılık 
şirketlerinden biri olan Pacific Fishery 
Company ile NB1109 inşa nolu fabrika 
balıkçı gemisi için sözleşme imzaladı. 

Pacific Fishery, bir süper modern pelajik fabrika balıkçı gemisi 
sipariş eden tarihteki ilk Magadan merkezli şirket olacak. 90,65 
metre uzunluğunda ve 18,00 metre genişliğindeki balıkçı 
gemisi, Okhotsk Denizi'nde Alaska Mezgiti ve Pasifik'te Ringa 
ve Uskumru avlayacak, gelişmiş ve teknolojik açıdan sofistik bir 
fabrika balıkçı gemisi olacak. Gemi, 2 ana trol vinci ile pelajik 
ve yarı-pelajik avlanmaya elverişli tasarlandı. 

Gemide yeni bir süper verimli soğutma sistemi uygulanması 
hedefleniyor. DeepChill sıvı buz sistemi adı verilen bu yeni 
sistem ile geçici bekletme tanklarında uygun koşullarda 
muhafaza edilerek, efektif bir soğutma dondurma işlemi 
sağlanacak.

Gelişmiş bir Alaska mezgit fabrikasına sahip olacak gemide, 
ayrıca Ringa Balığı ve Uskumru balıklarının işlenerek 
dondurulacağı hatlar kurulacak. 24 saatte 250 ton dondurma 
kapasitesine sahip olacak gemide ayrıca 110 ton kapasiteli bir 
balık unu fabrikası da yer alacak.

Tasarımı Norveçli Skipsteknisk firmasına ait gemi, ferah ve 
konforlu yaşam alanlarıyla 111 kişiye konaklama olanağı 
sunacak. Buzlu ve arktik sularda verimli bir şekilde avlanma 
yapabilecek geminin 2023 yılının ikinci yarısında teslim 
edilmesi planlanıyor. Sipariş defterine bu yeni projeyi de 
ekleyen Tersan Tersanesi’nin ikisi 2020 yılı içerisinde teslim 
edilecek toplam 21 aktif projesi bulunuyor.
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TÜRK DENİZCİLİK DÜNYASININ İKİ GURURU

GEMİADAMI BELGE SÜRELERİ 3 AY UZATILDI

Salgın sürecinde ekonomilerin ayakta 
kalması, toplumsal ihtiyaçların 
temini ve dünya tedarik zincirinin 
sürdürülebilirliğinin sağlanması 
konusunda çok önemli görevleri yerine 
getiren deniz çalışanlarına ayrıldı.  En 
yenilikçi projelere imza atan kişi ve 
kurumların yanı sıra bilim insanlarının da 
olduğu listede Türkiye’yi gururlandıran iki 
isme de yer verildi. İMEAK Deniz Ticaret 

Müdürlük tarafından yapılan açıklama şu 
şekilde: "Salgın sürecinin devam etmesi 
nedeniyle gemiadamı değişimlerinde 
yaşanabilecek zorlukların önüne 
geçmek amacıyla uluslararası sefer 
yapan gemilerde görev yapmakta olan 
gemiadamlarının gemiadamı cüzdanı, 
yeterlik ve GMDSS belgeleri ile STCW 
sertifikaları ve sağlık belgelerinin 
geçerlilik tarihleri herhangi bir ilave 
işleme gerek olmadan 31.03.2021 
tarihine kadar uzatılmış olup ülkemizden 
gemiye katılacak gemiadamlarının ise 
Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgelerini 
yenilemesi gerekmektedir. Bu kapsamda, 
ihtiyaç halinde yurt dışındaki denizcilik 
idarelerine sunulmak üzere hazırlanan, 
Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamı 

Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı 
ve BIMCO (Baltık ve Uluslararası 
Denizcilik Konseyi) Başkanı Şadan 
Kaptanoğlu ile Yılport Yönetim Kurulu 
Başkanı Robert Yüksel Yıldırım listede 
kendilerine yer buldu. Kaptanoğu, 
denizcilik dünyasının en etkili 100 ismi 
sıralamasında 62., Yıldırım ise 68. oldu. 

Deniz Temiz Derneği/TURMEPA 
Başkanlığını da yürüten Şadan 
Kaptanoğlu, özellikle daha temiz bir 
çevre ve denizlerimiz için yıllardır çok 
önemli projeleri hayata geçiriyor. Yılport 
Holding de Yüksel Yıldırım öncülüğünde 
tesislerinde yalnızca verimli ve 
sürdürülebilir değil aynı zamanda çevreyi 
de koruyan projelere imza atıyor. Listenin 
ikinci sırasında AP Moller Holding/
AP Moller Maersk'ten Robert Uggla ve 
Soren Skou, üçüncü sırada Cosco/China 
Merchants'tan Xu Lirong/Miao Jianmin, 
dördüncü sırada Bacomm/ICBC'den 

Yeterlik Belgesi, GMDSS Radyo 
Operatör Belgeleri, STCW sertifikaları ile 
Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgelerinin 
sürelerinin herhangi bir ilave işleme 
gerek olmadan 31.03.2021 tarihine 
kadar uzatıldığını bildiren ve IMO 
tarafından sirküle edilen Bakanlığımız 
yazısı sunulmuştur.

İş sözleşmesi normal süresi aşılan 
ve yurda dönüşünü talep eden 
gemiadamlarının yurda dönüşlerinin ilk 
fırsatta sağlanması, mümkün olmadığı 
takdirde gerekçe ve kanıtlarıyla beraber 
kayıt altına alınması ve geminin sonraki 
seferlerine bağlı olarak yapılacak 
İdaremizce de onaylanan güncel 
planlamanın Liman Devleti Denetim 

Zhao Jiong/ Zhao Guicai ve 5. sırada 
Cargill'den Jan Dieleman,  6. sırada 
Saade Family’den CMA/CGM, 7. sırada 
Angelicoussis Shipping Group’tan John 
Angelicoussis, 8. sırasında Trafgura’dan 
Rasmus Bach Nielsen, 9. sırada 
International Maritime Organization 
Genel Sekreteri Kitack Lim, 10. sırada 
ise European Commission’dan Ursula 
Von Der Leyen ve Jutta Paulus yer aldı. 

Uzmanlarına sunulmak üzere hazır 
bulundurulması, anılan süreçte maaş 
ödemelerine hassasiyet gösterilmesi 
önem arz etmektedir. Ayrıca, salgına 
bağlı olarak ortaya çıkabilecek her 
türlü olumsuzluk durumunun da 
dikkate alınması suretiyle, azami 
kontrat süresinin 11 ayı geçmeyecek 
şekilde gerekli planlamanın yapılması, 
gemiadamı değişimlerinin geminin uğrak 
yapacağı planlı limanlarda mümkün 
olmaması durumunda, gemiadamı 
değişimini sağlamak üzere uygun 
limanlara uğrak yapılması ve ülkemiz 
limanlarına sefer planlanması da dahil 
olmak üzere gerekli tüm önlemlerin 
alınması gerekmektedir.”

Covid-19 pandemisi sırasında ağır çalışma koşulları altında uzun süre gemilerde 
görev yapan deniz insanları, Llyod's List'in denizcilik dünyasının en etkili yüz ismi 
sıralamasında ilk sıraya layık görüldü. 

Denizcilik Genel Müdürlüğü pandemi süreci nedeniyle, gemiadamı değişimlerinde 
yaşanabilecek engellerin önüne geçmek amacıyla gemiadamı belgelerinin geçerlilik 
süresini 3 ay uzattığını duyurdu.
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KUMPORT LİMAN 
İŞLETMELERİ’NE 
İHRACAT ÖDÜLÜ

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) hizmet sektöründe ihracat 
gerçekleştiren firmaların 2019 yılında gerçekleştirdikleri 
performansa göre, ‘HİB 2019 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları 
Listesi’ni açıklayacağını duyurmuştu. Söz konusu listeye 
Hizmet İhracatçıları Birliği’nin üyesi firmalar katılırken, 2019 
yılında gerçekleştirdikleri hizmet ihracatı performanslarına göre 
18 kategoride ilk üçe giren firmalar belli oldu. Geçtiğimiz yıl 
ihracat alanında gösterdiği başarılı performans ile Kumport 
Liman İşletmeleri, liman işletmeciliği hizmetleri kategorisinde 
ödüle layık görüldü.

Kumport Liman İşletmeleri, pandemi sürecinde hayati önemi 
bir kez daha anlaşılan limancılık alanında, 2019 yılındaki 
başarılı performansı ile ihracat alanında ödülünü alarak 
başarısını tescillemiş oldu. İhracat alanındaki gayretlerini 
bu yıl da sürdüren Kumport Liman İşletmeleri, geçtiğimiz 
Kasım ayında gerçekleştirilen ve Türkiye’nin ihracatının 
yükselmesi adına yeni fırsatlar sunan Uluslararası Çin İthalat 
Fuarı’na (China International Import Exhibition) katılarak, 
ihracatçılarımıza desteğini bir kez daha gösterdi.

Kumport Liman İşletmeleri, kaliteli yönetim politikası ile Avrupa 
Kalite Derneği tarafından EFQM Türkiye Mükemmellik ödülü, 
doğru yönetim şekli ve iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki 
başarılı uygulamaları ile British Safety Council tarafından 
verilen ‘5 Star İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası’, yürüttüğü 
başarılı çevre politikası sayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından verilen ‘Sıfır Atık Belgesi’ gibi ödül ve başarılarının 
yanına ihracat ödülünü de eklemiş oldu.

Kumport Liman İşletmeleri, 2019 yılında 
gösterdiği başarılı performans ile Hizmet 
İhracatçıları Birliği tarafından ödüle layık 
görüldü.
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9. ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM 
YARIŞMASI SONUÇLANDI

Pandemi tedbirleri dolayısıyla kısıtlı 
sayıda katılımla gerçekleştirilen törene, 
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna 
Turagay video konferans yöntemiyle 
iştirak etti. Törene, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail Gülle, İMEAK Deniz Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer 
Kıran, İMEAK Deniz Ticaret Odası 
Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, TİM 
Başkanvekili ve İMEAK DTO Yönetim 
Kurulu Üyesi Başaran Bayrak, Gemi 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Salih Bostancı, Türk Loydu 

Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu 
ve sektör temsilcileri katıldı.

HEDEF, GENÇLERE İNOVASYON VE 
TASARIM KÜLTÜRÜ AŞILAMAK
Ödül töreninin açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Gemi, Yat ve Hizmetleri 
İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, 
yarışma ile hedeflerinin gençlere 
inovasyon ve tasarım kültürünü aşılamak 
olduğunu belirterek, “Ülkemizin, Norveç 
başta olmak üzere, Avrupa ülkelerine 
gerçekleştirdiği, çevreye duyarlı ve 
inovatif ürün olma özelliğine sahip 
‘Elektrikli Feribotların’ yarışma konusu 
olması üniversitelerimizin sektörümüz ile 
olan etkileşimini artırıcı bir unsur olması 
açısından önemlidir” dedi. 

Ulusal Gemi ve Yat Tasarım 
Yarışmalarının amacının bir rekabet 
ortamı yaratmaktan ziyade, sektöre 
yeni adım atan gençlerin gelişimlerine 
ve kariyerlerine katkıda bulunmak ve 
gençleri Türkiye gemi ve yat inşa sektörü 
ile buluşturmak olduğunun altını çizen 
Cem Seven, “İçinde bulunduğumuz 
salgın koşullarında dahi, elektrikli 
feribot gibi meşakkatli bir tasarım 
ortaya koymak için büyük bir emek 
harcayan tüm arkadaşlarımızı yarışma 
sonuçlarından bağımsız olarak, göstermiş 

oldukları cesaret, özveri ve mesleki 
dayanışma nedeni ile tebrik ediyorum. 
İnanıyorum ki, bu yarışma için hazırlamış 
olduğunuz projeler sizlere gelecekte 
sektörümüzde yer edinmek adına 
geçmişte olduğu gibi, önemli referanslar 
olacaktır” dedi.  

DENİZ, İNSANLIĞA BİRÇOK İLK 
KAZANDIRDI
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Tamer Kıran törende 
yaptığı konuşmada, denizin ve 
denizciliğin insanlığa pek çok ilkleri 
kazandırdığını, keşiflerin denizlerden 
geldiğini, bugün hayatı kolaylaştıran 
pek çok teknolojinin önce denizcilerin 
ihtiyacıyla ortaya çıktığını ya da ilk 
olarak gemilerde kullanıldığını kaydetti. 
21. yüzyıl teknolojilerinin ve fikirlerinin 
ortaya çıkmasıyla birlikte denizcilik 
sektöründe, daha hızlı, daha verimli ve 
okyanus çevresinin sürdürülebilir bir 
şekilde korunduğu bir ticaret hizmeti 
sunabilmek için teknolojik dönüşümü 
benimsemenin ve uygulamanın zorunlu 
hale geldiğini belirten Tamer Kıran, artık 
dünyada çevre etkisini en aza indirecek, 
insan faktörünü büyük ölçüde devreden 
çıkaracak “elektrikli”, “hibrid”, “uzaktan 
kumandalı”, “insansız” gemiler üzerinde 
çalışıldığını söyledi.

“TASARIM YARIŞMASI HER TÜRLÜ 
ÖVGÜYÜ HAK ETMEKTEDİR”
Bu yıl 9.’su düzenlenen yarışmanın 
konusu olarak “Elektrikli Feribot 
Tasarımı”nın seçilmiş olmasını da 
ülkemizin güncel ihtiyacına cevap 
verme açısından çok önemli gördüğünü 
belirten Tamer Kıran, şunları söyledi: 
“Yarışmanın, sektörün gelişimine katkısı, 
rekabet sağlayıcı çözümler üretme 
işlevi, geleceğin gemi ve deniz araçları 

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirilen ve 2020 yılı için 
“Elektrikli Feribot Tasarımı” temasıyla düzenlenen “9. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım 
Yarışması” Ödül Töreni, 24 Aralık Perşembe günü Holiday Inn Tuzla otelde yapıldı.

CEM SEVEN
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pazarında söz sahibi olunabilecek 
ürünlerin geliştirilmesine öncülük etmesi 
gibi yönleri kuşkusuz önemlidir. Bunun 
yanı sıra ‘Ulusal Gemi ve Yat Tasarım 
Yarışması’, esas olarak tasarımın sektör 
için önemini vurgulamak ve tasarım 
fikrini teşvik etmek, sektör ile ona ilgi 

duyan genç dinamik tasarımcı adaylarını 
sektör bünyesinde buluşturmak ve 
yaratıcı öğrenmeyi teşvik etmek suretiyle 

eğitime katkı sağlamak gibi yönleriyle her 
türlü övgüyü hak etmektedir.”

ÖDÜL TÖRENİ BÜYÜK HEYECANA 
SAHNE OLDU
Yarışma jürisinin değerlendirmesi sonucu 
birinciliğe “Orkoz” isimli projesi ile 

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri 
Onur Kiren, Alperen Kılıç, Oğuzhan Kıt; 
ikinciliğe “Akana” isimli projesi ile Yıldız 

Teknik Üniversitesi öğrencileri Onurcan 
Baytok, Sare Nur Çıplakkaya, Alihan 
Uzun; üçüncülüğe “Breathe” isimli 
projesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
öğrencileri Bekir Kurt, Oğuzhan 
Hümmet, Ahmet Akülkü, Kemal Furkan 
Öztürk; Mansiyon ödülüne “Lotus” 
isimli projesi ile İstanbul Teknik 
Üniversitesi mezunu Deniz Tahan; 
Gemi Mühendisleri Odası Özel Ödülü’ne 
“Fresh” isimli projesi ile Karadeniz 
Teknik Üniversitesi öğrencisi Can 
Taşkan; Türk Loydu Özel Ödülüne ise 
“Greenpass” isimli projesi ile Karadeniz 
Teknik Üniversitesi mezunu Abdulsamet 
Yoldaş layık görüldü.

Yarışmada dereceye giren 
tasarımcılardan birinciye 40 bin TL, 
ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 10 bin 
TL, Gemi Mühendisleri Özel Ödülü, Türk 
Loydu Özel ödülü ve Mansiyon ödülü 
sahibine ise 5 bin TL ödül verildi. 

Yarışmanın jürisinde Salih Bostancı 
(Gemi Mühendisleri Odası),  Mehmet 
Aziz Göksel (Maltepe Üniversitesi), 
Bekir Şener (Yıldız Teknik Üniversitesi), 
Ahmet Dursun Alkan (Milli Savunma 
Üniversitesi Deniz Harp Okulu), Ercan 
Köse (KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri 
Fakültesi), İsmail Hakkı Helvacıoğlu 
(İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri 
Fakültesi Gemi ve Deniz Teknolojisi 
Mühendisliği), Ömer Belik (Piri Reis 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi), 
Necdet Salgür (Gemi Yat ve Hizmetleri 
İhracatçıları Birliği), Haluk Suntay 
(serbest tasarımcı), H. Bülent Şener 
(serbest tasarımcı), Tanju Kalaycıoğlu 
(serbest tasarımcı), Yusuf Turhan 
Soyaslan (Gemi Yat ve Hizmetleri 
İhracatçıları Birliği), Ercüment Kafalı 
(Yelkenli Gemide Eğitim Derneği), 
Mustafa İnsel (akademisyen), Cem 
Melikoğlu (Türk Loydu) yer aldı. 

Projeler inovasyon, sektöre katkısı, 
uygulanabilirlik, yerli katkı oranı, 
çevrecilik ve sunumun kalitesi 
kriterlerine göre değerlendirildi.

Töreninin sonunda, bir sonraki 
yarışmanın konusunun “12 metre altı 
tekne tasarımı” olduğu açıklandı.
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“HEDEFİMİZ, YURTDIŞINDA DA SATIŞ 
AĞIMIZI GENİŞLETMEK”

YERLİ TORPİDO GELİŞTİRME PROJESİ ORKA

2020 yılı Mayıs ayında kurulan Fiven 
Marine Tekstil, marine sektöründe 
biriktirmiş oldukları 10 yıllık tecrübelerini 
genişleterek çalışmalarına devam ediyor. 
Müşterilerine sundukları ürün grubu 
açısından zenginliğe sahip olan firma, 
ağır deniz şartlarına dayanıklı ve yüksek 
kalite standartlarına sahip ürünlerini 
gemi ve tekne ithalatçılarına sunuyor. 
Firmanın ürün gamı ise perde ile 
başlayıp, marine sertifikalı yatak, koltuk, 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanlığından (SSB) yapılan yazılı 
açıklamaya göre, ROKETSAN'ın ana 
yükleniciliğinde geliştirilecek "ORKA" 
ile bu alandaki dışa bağımlılık sona 
erecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 
hafif sınıf torpido ihtiyacını karşılamak 
için başlatılan projenin imza töreni, 
SSB'de gerçekleştirildi. Törene, 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in yanı 
sıra Milli Savunma Bakanlığı, SSB, 
ROKETSAN ve ASELSAN'dan temsilciler 
katıldı. Projeyle Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığının envanterinde bulunan 
ve envanterine alınabilecek su üstü 
platformlar ile deniz hava araçlarından 

yumuşak grup olarak nitelendirdiğimiz 
nevresim takımları, havlu, battaniye, 
pike, yastık, yorgan, deri ve döşemelik 
kumaşlar haricinde outdoor ürünler, yağlı 
tablo ve diğer tüm aksesuarları ile devam 
ediyor. Firma bu noktada Türkiye’nin en 
iyi üretici firmaları ile çalışıyor.

İSTEK, AZİM, DİKKAT
Fiven Marine Tekstil Genel Müdür’ü 
Nur Seyhan, firmayı tanımlarken şu 
açıklamayı yaptı: “İstekli, özenli ve 
dikkatli çalışmanın mutlaka başarı ile 
sonuçlanacağının bilincindeyiz. Bu 
nedenle; amacımız, işbirliği içerisinde 
olduğumuz firmaların bizden istedikleri 
hizmeti, en kaliteli ve kusursuz şekilde, 
istenilen zamanda teslim ederek 
güvenli bir çözüm ortaklığı yaratmaktır.” 
Hedeflerinin Türkiye’nin üretim gücünü 
kullanarak yurt dışında da satış ağlarını 

denizaltılara karşı kullanılacak ORKA 
torpido silah sistemi, yerli ve milli olarak 
geliştirilecek.

Hassas güdüm, navigasyon, gelişmiş 
arama ve hücum kabiliyetlerine sahip 
olacak ORKA, aldatma ve karıştırmaya 
karşı direnciyle hedef üstünde yüksek 
etkinlik sağlayacak. ROKETSAN'ın 
gelecek yıl teslim edilmesi hedeflenen 
AKYA Ağır Sınıf Torpido Projesi'nde 
edindiği tecrübe de ORKA Projesi'ne 
aktarılacak. ORKA Projesi'nde, ana 
yüklenici ROKETSAN'ın yanı sıra 
ASELSAN da ana alt yüklenici olarak 
yer alacak. ORKA, Mavi Vatan'ın 
korunmasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin 

genişletmek olduğunu aktaran Seyhan, 
sektörle ilgili tüm yurt dışı fuarlarına 
katılıp; firmalarını en iyi şekilde tanıtıp, 
hizmet vermeye çabalayacaklarını 
belirtti. Son zamanlarda giderek gelişen 
e-ticaret alanında da gerekli adımları 
attıklarını ve şu anda altyapı hazırlıklarını 
yaptıklarını söyleyen Seyhan, çalışmanın 
en kısa sürede hazır olup müşterilerin 
diledikleri zaman istedikleri ürünü online 
satış kanallarından alabileceklerini 
aktardı. Ürünlerini tasarlarken 
önceliklerinin müşterilerin tüm 
taleplerine cevap verebilmek olduğunu 
ifade eden Seyhan, “Ürünün kusursuz 
bir şekilde tasarlanıp üretilmesi için 
titizlikle çalışmaktayız. Bizim için önemli 
olan müşteri beklentilerinin çok iyi bir 
şekilde belirlenmesi ve bu beklentilerin 
en kaliteli ve güvenilir bir şekilde 
karşılanmasıdır” diye konuştu.

gücüne milli bir unsur olarak güç 
katacak. Açıklamada görüşlerine yer 
verilen Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayii Başkanı Demir, "Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'ın 'savunma sanayisinde iki 
misli daha hızlı çalışacağız' sözünü esas 
alarak çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. 
Artık durma zamanı değil, geçen her gün 
değerli. Güvenlik güçlerimizin bir ihtiyacı 
olduğunda onu dışarıdan almak yerine, 
kendimizin temin etmesi gerekiyor. Onun 
için her projede olduğu gibi bunda da 
projeyi yürütecek firmalarımız süreyi 
hızlandıracaklardır. ORKA, bizi bu alanda 
dışarı bağımlı olmaktan da kurtaracaktır." 
ifadelerini kullandı.

Gemi ve tekne sektörünün tekstil, iç dekorasyon ve outdoor alanında uzmanlaşmış olan 
Fiven Marine Tekstil Genel Müdürü Nur Seyhan, hedeflerinin yurt dışında satış alanlarını 
genişletmek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığının hafif sınıf torpido ihtiyacını karşılamak için "324 milimetre Torpido 
Geliştirilmesi Projesi (ORKA)" başlatıldı. 
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DENİZCİ ÖĞRENCİLER BİLGİLENDİRİLDİ

Mezunların eğitim süreçleri, iş hayatları 
ve tecrübelerinden faydalanma imkanı 
bulan öğrenciler, kafalarındaki sorulara 
sohbet ortamında cevap aradı. 100'e 
yakın öğrencinin katılım gösterdiği 
etkinlikte TÜDEVMED Yönetim Kurulu 

Başkanı Arif Fırat ile yönetim kurulu 
üyeleri Mehmet Avcı, Gürbüz Can, 
Mehmet Çullu, Özgür Özdelice, Berk 
Bulgan ve Tunahan Yıldırmaz ile TÜDEV 
Kariyer Planlama İktisadi İşletmesi'nden 
Çağatay Akbaş katıldı.

TÜDEVMED Mezunlar Derneği 
Başkanı Arif Fırat, öğrencilerle 
mezunları bir araya getirdikleri bu 
etkinlikte, mezunların tecrübelerini 
paylaşarak öğrencilere yol göstermesini 
hedeflediklerini belirtti.

Bundan sonraki süreçte daha sık bir 
araya gelmek istedikleri ifade eden 
Fırat, "Esas amacımız öğrencilerin 
mezun olmadan önce kendilerini nasıl 
yönlendireceklerine dair, mezunlarımızın 
onlara yön vermeleri. 

İlk kez yapılan bu tip bir etkinliğe 
katılımın oldukça yoğun olmasından 
dolayı memnunuz ve etkinliklerimiz 
devam edecek" diye konuştu.

Türk Deniz Eğitim Vakfı Piri Reis Üniversitesi Mezunlar Derneği (TÜDEVMED) Yönetim 
Kurulu ile Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencileri düzenlenen online 
etkinlikte bir araya geldiler. 
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CEMRE’DEN, NORVEÇ’E YENİ LNG’Lİ 
BALIKÇI GEMİSİ 

Norveçli dizayn firması Skipsteknisk 
ile Selvåg AS ortaklığıyla geliştirilen 
79.5 m uzunluğundaki Selvåg Senior 
balıkçı gemisi, Cemre Tersanesi’nde hali 
hazırda inşa edilen Libas ve Sunny Lady 
isimli Norveçli gemilerden sonra, dünya 
üzerinde LNG yakıt kullanan 3. balıkçı 
gemisi olacak. Geminin temel enerji 
kaynağı LNG olacak. 

Ön kısımda planlanan “dikey” 350 m³ 
LNG tank yerleşimi geminin yükleme 
alanını rahatlatacak ve geniş bir alan 
açılmasını sağlayacak. Gemi enerji 
kullanımını minimum seviyede tutmak 
üzere tasarlandı.

LNG yakıt sistemi sayesinde IMO Tier III 
uyumlu olarak çevreye duyarlı ve karbon 
salınımı azaltarak yeni “çevreci” gemi 
akımına uyum sağlayacak. Sıvılaştırılmış 
doğal gaz -140°C ve -160°C arasında 
olur ve yakıt olarak kullanılabilmesi 
için gaz formuna getirilmeli, bunun 
için de ısıtma işlemi uygulanmalıdır. 
Soğuk geri kazanım sistemiyle gaz 
ısıtma işleminden kargo tanklarındaki 
deniz suyunu soğutma işlemlerine 
kadar harcanan enerjinin ihtiyaç fazlası 
da değerlendirilmiş olur. Çıkan fazla 
enerji temiz elektrik üretimi için geri 
dönüştürülür. Yeni Selvåg Senior bu 
teknoloji uygulayan dünya üzerindeki 

ilk yeni inşa gemi olacak. Kısacası, 
mümkün olan en az düzeyde enerji çöpe 
gidecek. 

1 MWh batarya paketi gemiye 
yerleştirilecek. Bateri paketi dizelle 
çalışan yardımcı makinelerin yerini 
büyük ölçüde alıyor ve seyir sırasında 
ana makine üzerinde oluşan yük 
dalgalanmasının önüne geçiyor, aynı 
zamanda da geminin limandaki enerji 
kaynağı olacak. Gemi bataryasını şarj 
ederken limanda bulunan kara elektrik 
şebekesinden yüksek kapasiteli elektrik 
enerjisi alabilecek.

Geminin elektrik platformu Rpm aralığı 
boyunca ana makinenin kullanımında 
büyük bir esneklik sağlayan DC çözümü 
üzerine kurulmuştur. Bu da geminin 
değişen çalışma modelinin otomatik 
ve daha verimli kullanılması anlamına 
gelir; pervane optimizasyonu üzerinde de 
büyük etkileri vardır.

Alınan tüm bu önlemler, daha önce 
balıkçılık sektöründe görülmemiş oranda 
düşük karbon ayak izine ve emisyon 
değerlerinin azalmasına yol açacaktır. 
Geleneksel teknolojiyle inşa edilebilecek 
yeni bir Selvåg Senior gemisine kıyasla, 
bu çözümler sera gazı emisyonlarını %42 
ölçüde azaltmış oluyor. Yeni gemi hem 
kıçtan hem de bordadan ağ atabilecek 
şekilde donatılacak. 

Vinçlerin ve balık pompalarının tümü 
elektrikle çalışacak ve oluşan enerji 
aküyü tekrar şarj edecek. Design firması 
ve geminin müşterisi, kargo tanklarının 
mümkün olan en iyi sirkülasyona ve 
soğutmaya sahip olması için Norveçli 
araştırma enstitüsü SINTEF ile iş birliği 
yaptı. Bu iş birliğinin sonunda toplam 
hacmi 2.500 m³ olan 12 tank dizayn 
edildi. DNV GL klasına uygun olarak inşa 
edilecek gemi Norveç bayrağı taşıyacak.

Cemre Shipyard tarafından inşa edilecek Selvåg Senior, yine aynı tersane imzalı 
dünyanın üçüncü LNG'li balıkçı gemisi olacak. 
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BOĞAZLARDA RO-RO VE KONTEYNERLERE 
GEÇİŞ KOLAYLIĞI

İstanbul ve Çanakkale boğazlarından 
gemi geçiş düzeninde seyir emniyeti ile 
can, mal, deniz ve çevre güvenliğinin 
artırılması amacıyla bazı değişiklikler 
yapıldı. Türk Boğazları Deniz Trafik 
Düzeni Yönetmeliği’nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 
deniz içinde kalan ayaklarının 
mevkilerine yönelik Karayolları Genel 
Müdürlüğünce yeniden düzenleme 
yapıldığından, Trafik Ayırım Düzeni 
mevkilerinde köprü ayakları trafik 
hattından ‘neta’ olacak şekilde 
düzenlendi.

TEHLİKE MUAFİYETİ
Ayrıca, konteyner ve Ro-Ro gemilerinin 
İstanbul’dan geçişleri, tehlikeli yük 
taşıyan diğer gemilere uygulanan 
bazı kurallardan muaf tutulacak. 
Resmi Gazete’nin 15 Ağustos 2019 
tarihli sayısında yayımlanan önceki 
yönetmelikteki, “Tehlikeli yük taşıyan 
bir gemi, İstanbul Boğazı’na kuzeyden 
girdiğinde 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü’nü, güneyden girdiğinde 
Hamsi ve Fil Burnu hattını geçene 
kadar aynı nitelikte başka bir gemi 
İstanbul Boğazı’ndan içeri alınmaz” 
ibaresindeki gemi türü ‘konteyner 
ve Ro-Ro gemileri hariç olmak üzere 
tehlikeli yük taşıyan’ olarak değiştirildi. 

Boğazlardaki seyir emniyeti ile can, mal, 
deniz ve çevre güvenliğinin artırılması 
amacıyla yapılan değişiklikler, Montrö 
Boğazlar Sözleşmesi, Denizden Can ve 
Mal Koruma Hakkında Kanun, Limanlar 
Kanunu ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı 
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi’nin ilgili maddeleri dikkate 
alınarak gerçekleştirildi.

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Buna göre, 
konteyner ve Ro-Ro gemilerinin İstanbul’dan geçişleri, tehlikeli yük taşıyan diğer 
gemilere uygulanan bazı kurallardan muaf tutulacak. 



SEKTÖRDEN HABERLERhaberler...haberler... haberler...haberler...

74 DENİZ TİCARETİ / OCAK 2021

İNSANSIZ GEMİDE BÜYÜK ADIM

Norveç ve Romanya’dan katılan firma 
ve araştırma merkezleri ile oluşturulan 
uluslararası konsorsiyumun geliştireceği 
bu proje Avrupa Birliği’nden 1.5 milyon 
Euro fon desteği ile yürütülecek. 
Devletin ihracat ve inovasyona yönelik 
destek ve teşvikleri, Türk markalarının 
global pazarlarda katma değerli 
projelerin ortağı haline gelmesini 
sağlıyor. Özellikle TÜBITAK destekleri 
ile yürütülen projeler, sektörlere yenilik 
kattığı gibi geleceği de şekillendiren 
çalışmalara sahne oluyor. 40 yılı 
aşan geçmişiyle Türkiye gemi elektrik 
mühendisliği alanına önemli katkılar 
sağlayan ve yerli yabancı tersanelere 
hizmet veren ELKON, AR-GE ve 
inovasyon çalışmalarında da lider 
görevini sürdürüyor. 

ELKON ilk olarak geçtiğimiz 
yıl, TÜBİTAK tarafından ilk kez 
gerçekleştirilen Sanayi Yenilik Ağ 
Mekanizması (SAYEM) 1.faz İDA 

OTOSEVK projesi kapsamında, 
koordinasyon görevini üstlenmişti. 
İhracatta yüksek teknolojili ürünlerin 
payının artması için gündeme alınan 
bu proje ile yerli otonom gemi yol 
haritası çıkarıldı. Dünyanın önde gelen 
denizci ülkeleri ile eş zamanlı yürütülen 
bu projede yerli otonom gemi için ilk 
meyveler alınmaya başladı. Türkiye’de 
ELKON elektrik liderliğinde yürütülen 
proje, uluslararası konsorsiyumun bir 
parçası olarak 1.5 milyon Euro tutarında 
fon kullanımına hak kazandı. 

Elkon İcra Kurulu Üyesi ve Konsept, 
Dizayn ve Teknoloji Koordinatörü Özgür 
Arslancan, yaşanan bu gelişmeyi 
şu şekilde özetledi: “Avrupa Birliği 
deniz ve denizcilik sektörlerinde 
sürdürülebilir büyümeyi desteklemek 
için uzun vadeli bir strateji olarak 
Mavi Büyüme’yi gündemine aldı. 
Bu kapsamda deniz ve denizcilik 
alanlarında Avrupa Araştırma Alanını 

güçlendirmeyi amaçlayan MARTERA 
(Maritime and Marine Technologies 
for a new Era) ERANET proje çağrıları 
yayınlandı. İDA OTOSEVK SAYEM 
1.faz projesi konsorsiyum lideri ELKON 
Elektrik ve SAYEM partnerlerinden 
OBSS firması, Norveç’ten NTNU ve 
Usea; Romanya’dan BEIA firmasının 
oluşturduğu konsorsiyumun başvurduğu 
ADRIATIC adlı proje MARTERA 
ERANET COFUND’ı desteğini almaya 
layık görüldü. 36 ay sürmesi planlanan 
projede toplam 233 adam-ay Ar-
Ge çalışması yapacak. 1.5 milyon 
Euro tutarında destek alan proje ile 
otonom su altı araçlarının birlikte ve 
sürdürülebilir verimlilikte çalışmasını 
sağlayacak yazılımlar, haberleşme 
ve enerji otomasyon sistemlerinin 
geliştirilmesi planlanıyor.” 

Elkon Elektrik Ar-Ge Müdürü Erdeniz 
Erol ise “Otonom sistemlerin, hava ve 
kara taşıtlarında olduğu gibi denizlerde 
de büyük bir dönüşümü başlatması 
bekleniyor. Gemi inşa sektörünün 
öncü Ar-Ge Merkezlerinden olan 
Elkon Gemi ve Elektrik Teknolojileri 
Ar-Ge Merkezi, Otonom Gemiye 
giden süreçte gerçekleştirilecek bu 
tip Ar-Ge çalışmaları ile hem yerli 
Gemi İnşa Sanayimize hem de ihracat 
odaklı yapısıyla yurt dışındaki gemi 
projelerinde katkı sağlamaya devam 
ediyor” dedi. 

Yürütülen Ar-Ge çalışmalarının sadece 
kuramsal çalışma olarak kalmaması ve 
pratiğe döndürülmesini hedeflediklerini 
de sözlerine ekleyen Erdeniz Erol, “Bu 
çalışmaların ülke savunma sanayimize, 
tersanelerimize ve armatörlerimizi 
karşılaştırmalı üstünlük olarak geri 
dönmesi esastır. ELKON çalışmalarını 
bu yönde de hızlandırmış ve çok yakın 
bir zamanda projeleri ile bu gelişmeleri 
kamuoyu ile paylaşacaktır” diye 
konuştu. 

Elkon Elektrik liderliğinde Türkiye’nin otonom gemi araştırmaları konusunda yol 
haritasının hazırlandığı İDA OTOSEVK SAYEM projesi ilk uluslararası meyvesini verdi. 
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'KOMBİNE 
TAŞIMACILIKTA' İHRACAT 
REKORU KIRILDI

Covid-19 salgını 
döneminde yurt içi 
ve yurt dışı ticaretin 
devamlılığının 
sağlanmasında 
demir yolu 
taşımacılığının, 
özellikle ihracatta 
demir yoluyla 
kombine 
taşımacılığın 

arttığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti: 
"Bu kapsamda, 588 kilometrelik Suveren (Bingöl) ile Payas 
(İskenderun) parkurunda bu yılın Kasım-Aralık aylarında 
202 bin ton demir cevheri, İskenderun'dan deniz yoluyla 
ihraç edildi. Bu taşımanın yapıldığı 144 tren, Suveren-Payas 
arasında yaklaşık 170 bin kilometre yol kat etti. Bu taşıma, 
ihracat taşımalarında önemli bir paya sahip olan demir yolu ile 
deniz yolu kombine taşımacılığında rekor niteliğinde bulunuyor."

"BU YIL 1 MİLYON 200 BİN TON DEMİR CEVHERİ 
ULAŞTIRILDI"
Bakan Karaismailoğlu, Suveren (Bingöl) ile Payas (İskenderun) 
hattının kombine taşımacılığı açısından en fazla artış yaşanan 
hatlardan olduğunu ifade ederek, "2019'da demir yoluyla 
921 bin ton demir cevheri yük ulaştırılırken, bu yılın sonu 
itibarıyla bu rakam yaklaşık 1 milyon 200 bin tona ulaştı" dedi. 
Karaismailoğlu, demir yolu ve demir yolu-liman kombinasyonu 
kullanılarak yapılan ihracat verilerini de paylaşarak, "Bu 
yıl, demir yolu sınır kapıları üzerinden (Kapıkule, Kapıköy 
ve Canbaz) 1 milyon 650 bin ton, demir yolu-liman 
kombinasyonuyla da 4 milyon 455 bin ton olmak üzere toplam 
6 milyon 105 bin ton ihracat taşıması gerçekleştirildi" diye 
konuştu. Halen 15 limana doğrudan demir yolu bağlantısı 
bulunduğunu anlatan Karaismailoğlu, Payas MMK ve Atakaş, 
Aliağa limanları, İskenderun Assan, Ekinciler, Yazıcı, İsdemir 
ve Tekirdağ/Asyaport limanlarından da kısa mesafe kara yolu 
kullanılarak kombine taşımacılık moduyla ihracat taşımalarının 
gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, TCDD Taşımacılık AŞ Genel 
Müdürlüğünün, yük artışı gerçekleştirmeyi ve 
yeni destinasyonlar eklemeyi sürdürdüğünü, 
kombine taşımacılığın geliştirilmesi yönünde, 
özel sektörle iş birliğiyle tüm hatlarındaki 
taşımalarını artırdığını söyledi.
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ARPAŞ, SANMAR’DAN RÖMORKÖR ALDI

ASYAPORT’TAN FIRSAT EŞİTLİĞİ TEŞVİKİ

Sırapınar XVI ve Nehir, Türkiye'nin 
Akdeniz kıyısındaki İskenderun 
Körfezi'nde diğer Arpaş römorkörleri 
ile birlikte İskenderun limanında görev 
yapacak. Büyük İskender tarafından 

Dünya Bankası’nın gelişmekte olan 
ülkelerdeki özel sektöre odaklanan en 
büyük küresel kalkınma kurumu olan 
IFC, Asyaport’un uygulamalarında yer 
alan “Taciz Önleme Politikası ve Fırsat 
Eşitliği Eylem Planı”nı inceledi. 

IFC’nin Çevre, Sosyal ve Yönetişim 
Önerileri ve Çözümleri Departmanı 

M.Ö. 333 yılında ‘İskenderiye ad Issum’ 
olarak kurulan günümüz İskenderun 
limanı, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerine yapılan 
tüm ithalat ve ihracatlar için bir kapı 
görevi gören Türkiye'nin en büyük 
limanlarından biridir.

Sırapınar XVI ve Nehir, Arpaş'ın 
Sanmar'dan aldığı dördüncü ve beşinci 
römorkörler olacak. Önceki üç römorkör 
ise Ulupınar serisinden. Sanmar 
Ticari Direktörü Ruchan Cıvgın, “Türk 
denizcilik sektöründe çok saygın bir 
şirket olan Arpaş'ın son römorkör alımları 

tarafından oluşturulan çalışmada 
şirketin, Çevresel ve Sosyal Eylem 
Planı çalışmalarının ve daha fazlasının 
uygulandığı vurgulandı.

2019'da Asyaport, IFC'nin Çevresel 
ve Sosyal Vakalar (E&S) incelemesinin 
bir parçası olarak Cinsiyete Dayalı 
Şiddet (GBV) risk değerlendirmesini 
tamamlayarak yayınladı. 

Sonuçlara dayanarak şirket, projede 
fırsat eşitliğini teşvik etmek ve GBV 
risklerini daha da azaltmak için adımlar 
atmayı taahhüt etti. IFC tarafından 
yapılan değerlendirmeye göre Asyaport; 
2015 yılından bu yana iş gücündeki 
kadın sayısını sürekli takip ederek, 
toplam kadın çalışan sayısını iki katına 
çıkardı. 

“Şu anda Asyaport'ta çalışan 62 kadın 
bulunuyor ve Türkiye'deki geleneksel 
toplumsal cinsiyet algısının üstesinden 

için Sanmar'ı seçmiş olmasından ve özel 
operasyonunu karşılayabilmekten büyük 
mutluluk ve onur duyuyoruz.” dedi.

Arpaş Kaptanı Davut Sakin ise, 
“İşletmecinin tersaneyle ilgili geçmiş 
deneyimlerine dayanarak, Sanmar'dan 
tekrar satın alma kararlarının kendileri 
için zor olmadığını ve yerinde bir karar 
olduğunu vurguladı. 

Sakin, "Sanmar'ı seçtik çünkü 
onlardan daha önce satın aldığımız 
römorkörlerden çok memnun kaldık" 
dedi. 

gelmek için çaba gösteriyor.” ifadeleri 
kullanıldı. Yakın zamanda Asyaport’un 
kadın çalışan sayısını daha da artırmak 
amacıyla liman operasyon pozisyonları 
açtığı ve fırsat eşitliği eylem planını 
tamamladığı belirtilen değerlendirmede 
“Bu politika ile Asyaport Liman A.Ş. 
bünyesinde, taciz, cinsel taciz ve 
cinsel saldırı konusunda farkındalığının 
artması için çaba göstermeye, bu 
tür olayların engellenmesine, bu tür 
iddialar ve şikâyetler söz konusu 
olduğunda etkin bir soruşturma ve 
yaptırım mekanizması işletmeye hazır 
olduğunu bildirmektedir. 

Asyaport Liman A.Ş. bu tür mağduriyet 
konusunda bilgilendirmeyi ve 
mağdurlara destek vermeyi, taraflarının 
onayına bağlı olarak onarıcı adaleti 
sağlamaya ilişkin girişimlerde 
bulunmayı, ilgili tüm iddia ve 
şikâyetleri etkin bir şekilde ele almayı 
taahhüt eder.” denildi.

Arpaş, çeşitli operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak için Sanmar'dan, Sırapınar XVI ve 
Nehir adlı iki adet römorkör satın aldı. 

Asyaport’un kadına yönelik fırsat eşitliği ve taciz önleme çalışmaları, Dünya Bankası’nın 
bir kuruluşu olan IFC (Uluslararası Finans Kurumu) tarafından en iyi uygulamalar 
arasında yer aldı.
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TÜRKİYE'DE BİR İLK

Yerli ve milli savunma sanayi açısından 
"heyecan verici" olarak nitelenen SİDA, 
üstün yetenekleriyle dikkati çekiyor. 
"Mavi Vatan" olarak adlandırılan alanda 
Türkiye'nin deniz gücüne büyük katkı 
vermesi beklenen ULAQ serisinin ilk 
ürünü olan SİDA, 400 kilometre seyir 
menzili, saatte 65 kilometre sürati, milli 
kriptolu haberleşme altyapısı, gündüz ve 
gece görüş kabiliyeti ile öne çıkıyor.

Gelişmiş kompozit malzemeden üretilen 
SİDA, karadan karargah komuta 
merkezinin yanında mobil araçlarla 
ve uçak gemisi, firkateyn gibi yüzer 
platformlardan da komuta edilebiliyor. 
Keşif, suüstü harbi, asimetrik harp, 
silahlı eskort, kuvvet koruma, stratejik 
tesis güvenliği, gözetleme ve istihbarat 
gibi görevlerin icrasında etkin rol alması 
beklenen SİDA'lar, farklı operasyonel 
harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
şekilde füze sistemlerini de barındırıyor.
Elektronik harp ortamında düşman 
birliklerinin haberleşme muharebe 
sistemini karıştırma gibi aksiyon 
alan SİDA, haberleşme ve istihbarat 
sistemleri ile de donatılabilecek. SİDA'lar 

kendisi ile eş veya farklı yapıya sahip 
diğer SİDA'larla operasyon yapma, İHA, 
SİHA, TİHA'lar ve insanlı hava araçları ile 
müşterek harekat kabiliyetlerine de sahip 
olacak.

AY SONU DENİZE İNDİRİLECEK
Sadece uzaktan kontrol edilen bir 
insansız deniz aracı olmanın haricinde, 
yapay zeka ve otonom davranış 
özellikleriyle üstün ve çağın ilerisinde 
yeteneklerle donatılan SİDA, bu ayın 
sonunda denize inecek. SİDA'nın 
Roketsan güdümlü mermileri ile atış 
testleri de Mart ayında gerçekleştirilecek.

Ares Tersanesi Genel Müdürü Utku 
Alanç, yaptığı açıklamada, uzaktan 
komutalı ya da otonom olarak hareket 
edebilen Türkiye'nin ilk milli SİDA'sını 
üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını 
belirtti. SİDA'yı yaparken özellikle 
Ege ve Akdeniz'de görev yapmasını 
hedeflediklerini anlatan Alanç, "Ege'deki 
karasuları problemlerinde, çok sıklıkla 
yaşanan kayalık krizlerinde, bu alanlarda 
çok daha rahatlıkla görev yapabilecek 
ve radar imzası denilen düşman 

Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından geliştirilen ULAQ serisinin ilk ürünü 
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracının (SİDA) prototipi tamamlandı.

kuvvetleri tarafından görülmesi çok 
düşük olasılıklı olan bir bot. Adaların 
arkasını adeta bizim için ayrı bir göz 
olarak gözetleyebilecek, istihbarat 
toplayabilecek hem de güdümlü 
mermi angajmanı yapabilecek bir bot." 
ifadelerini kullandı.

"DÜNYADA BUNUN BİR ÖRNEĞİ YOK"
Öncelikle silahlı insansız deniz aracıyla 
başladıklarını anlatan Alanç, şunları 
söyledi: "Dünyada bunun bir örneği yok. 
Ülkemizi dünya savunma arenasında 
daha iyi temsil etmesi için bu ürünle 
çıktık. En zoruyla çıktık. Bundan sonra 
ürünü çeşitlendireceğiz. Elektronik 
harp kabiliyetli, keşif karakol gözetleme 
istihbarat toplama kabiliyetli, insani 
yardım amaçlı, yangın söndürme, tahliye, 
kazazedeleri kurtarmak için uzaktan 
komutalı, mayın tarama deniz altı 
savunma harbi kabiliyetli gibi botların 
da tasarımını tamamladık." Meteksan 
Savunma Genel Müdür Yardımcısı Erdal 
Torun, şirketleri bünyesinde insansız 
hava araçları ve füze sistemlerinde 
kullanılan birçok alt yapı sistemleri 
üretildiğini belirtti.



haberler... haberler... haberler... haberler... haberler... haberler... haberler... haberler... haberler... haberler... haberler... haberler... haberler... haberler... haberler... haber... haberler

79 DENİZ TİCARETİ / OCAK 2021



80 DENİZ TİCARETİ / OCAK 2021

ÇEVRE

MEPC 75. DÖNEM TOPLANTI SONUCU 
VE DEKARBONİZASYON SÜRECİNDE 
DENİZCİLİK SEKTÖRÜNE YANSIMALARI

Dünyada, denizcilik sektörü, yılda 940 
Milyon ton CO2 salınımıyla küresel sera 
gazlarının %2,5’lik kısmından sorumlu 
olsa da deniz taşımacılığı, taşınan kargo 
tonajı başına CO2 emisyonu oranında 
diğer taşımacılık yöntemlerine kıyasla 
en çevreci taşımacılık modelidir. Ancak 
denizcilik sektöründen kaynaklanan 
emisyon ve kirleticilerin, belirlenen 
hedefler doğrultusunda daha fazla 
azaltılması için çalışmalar küresel olarak 
sürdürülmektedir.

Bu devam eden çalışmalar/faaliyetler 
kapsamında Uluslararası Denizcilik 
Örgütü’nün (International Maritime 
Organization – IMO) MEPC 75. 
Dönem Toplantısı, Hideaki SAITO 
(Japonya) başkanlığında 16-20 Kasım 
2020 tarihleri arasında Covid-19 
pandemisi sebebiyle çevrim içi 
ortamda gerçekleştirilmiştir. Toplantıda 
MARPOL Ek-VI’daki değişiklikler, 
Balast Suyu Yönetimi (Balast Water 
Management-BWM) Sözleşmesi’ndeki 
değişiklikler, Hava Kirliliğinin 
Önlenmesi ve Gemilerin Enerji 
Verimliliği, Gemilerden Kaynaklanan 
Sera Gazı (Green House Gases-GHG) 
Emisyonlarının Azaltılması, Kısa Vadeli 
GHG Azaltma Tedbirleri, Uluslararası 
Denizcilik Araştırma ve Geliştirme 
Kurulu (International Maritime Research 
Board-IMRB) teklifinin değerlendirilmesi 
başlıklarındaki uluslararası denizcilik 
sektörünü yakından ilgilendiren konular 

görüşülmüş ve önemli kararlar alınmıştır. 
MEPC 75. Dönem Toplantısı’nda, hava 
kirliliğinin önlenmesi ve gemilerin enerji 
verimliliği ile gemilerden kaynaklanan 
sera gazı emisyonlarının azaltılması 
konuları öne çıkmıştır. Bu itibarla, 
mevcut gemilerin karbon yoğunluğunun 
azaltılmasına yönelik olarak yeni zorunlu 
taslak düzenlemeler, MEPC 75’te 
onaylanmıştır. 

Söz konusu taslak düzenlemeleri, 
denizcilik sektöründen kaynaklanan 
sera gazı emisyonlarının daha fazla 
azaltılması için zorunlu enerji verimliliği 
gereksinimlerini temel almaktadır. Ayrıca 
dönem toplantısında, az gelişmiş ülkeler 
(Least Developed Countries-LDC) ve 
gelişmekte olan küçük ada devletleri 
(Small Island Developing States-
SIDS) başta olmak üzere gelişmekte 
olan ülkelerin gereksinimlerine önem 
gösterilerek, bahse konu düzenlemelerin 
devletler üzerindeki olası etkilerinin 
değerlendirilmesi için görev tanımları 
üzerinde anlaşmaya varılmıştır. 

MARPOL 73/78 Sözleşmesi’nde 
yapılan taslak değişiklikler sonucunda, 
gemilerin karbon yoğunluğunu azaltmak 
için teknik ve operasyonel tedbirleri 
birleştiren yaklaşımların benimsemesi 
gerekecektir. Bu süreç, uluslararası 
denizcilik sektöründen kaynaklanan 
karbon yoğunluğunu 2008 yılına 
kıyasla 2030 yılına kadar % 40 
azaltmayı hedefleyen IMO Sera Gazı 
Başlangıç Stratejisi’nin hedefiyle aynı 
doğrultudadır. Söz konusu değişiklikler, 
19-23 Ekim 2020 tarihleri arasında 
çevrim içi olarak düzenlenen Sera Gazı 
Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik 
Oturumlararası Çalışma Grubu’nun 
(IMO Intersessional Working Group on 
the Reduction of GHG Emissions-ISWG 
GHG) 7. Oturumu’nda belirlenmiştir. 
Taslak değişiklikler, 14-18 Haziran 

2021 tarihlerinde yapılması planlanan 
MEPC 76’da resmi olarak kabul 
edilmek üzere gündeme getirilecektir. 
Ayrıca, MEPC 77. dönem toplantısının 
1-5 Kasım 2021 tarihleri arasında, 
Kirliliği Önleme ve Müdahele (Pollution 
Prevention and Response-PPR) 8. 
Oturumu toplantısının ise 22-26 Mart 
2021 tarihleri arasında düzenlenmesi 
planlanmaktadır. 

Kısa vadeli tedbirler, IMO GHG 
Başlangıç Stratejisi’nde belirtilen zaman 
çizelgesine göre geliştirilmektedir. 
Kısa vadeli tedbirlerin, 2018 ile 2023 
yılları arasında MEPC tarafından 
sonuçlandırılan ve kabul edilen 
tedbirler olması başlangıç stratejisinde 
önerilmektedir.

• MARPOL 73/78 SÖZLEŞMESİ’NDEKİ 
TASLAK DEĞİŞİKLİKLER
Taslak değişiklikler ile MARPOL Ek-
VI’nın 4. Bölümü’nde yer alan enerji 
verimliliği tedbirlerine yönelik ilave 
gereklilikler uygulanacaktır. Mevcut 
gereksinimler uyarınca yeni inşa edilen 
gemilerin, Enerji Verimliliği Dizayn 
İndeksi (Energy Efficiency Design Index-
EEDI) kapsamında başlangıçtan itibaren 
daha fazla enerji verimli olacak şekilde 
tasarlanıp, yapımı tamamlanmaktadır. 
Ayrıca bu gemilerde Gemi Enerji 
Verimliliği Yönetim Planı’nın (Ship 
Energy Efficiency Management Plan-
SEEMP) uygulanması da zorunludur. 
SEEMP, gemi işletenlerinin gemiye özgü 
çeşitli tedbirler yoluyla enerji verimliliğini 
artırmaya yönelik bir plana sahip 
olmalarını sağlamaktadır. 

Taslak değişiklikler, tüm gemilerin 
enerji verimliliğini değerlendirmek ve 
ölçmek için bir takım gereksinimler 
getiren tedbirlere dayanmakta olup 
amaçlanan ise, gemilerden kaynaklanan 
sera gazı emisyonlarının azaltılmasına 
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ilişkin IMO Başlangıç Stratejisi’nde 
belirtilen hedef düzeyleri doğrultusunda 
çalışmalar yaparak uluslararası denizcilik 
sektörünün karbon yoğunluğunu 
azaltmaktır.

Tedbirler paketi; yeni bir Mevcut 
Gemilerin Enerji Verimliliği İndeksi 
(Energy Efficiency Existing Ship Index 
– EEXI) sistemine dayalı olarak karbon 
yoğunluğunu azaltmak için teknik 
gereklilikler ile yeni bir operasyonel 
Karbon Yoğunluk Göstergesi (Carbon 
Intensity Indicators-CII) mekanizmasına 
dayalı operasyonel karbon yoğunluğu 
azaltma gereksinimlerinden 
oluşmaktadır. Bu ikili yaklaşım hem 
teknik (geminin nasıl yenilendiği ve 
donatıldığı), hem de operasyonel 
önlemleri (geminin nasıl işletildiği) ele 
almayı hedeflemektedir.

• TESPİT EDİLEN VE GEREKLİ EEXI
Tespit edilen Mevcut Gemilerin Enerji 
Verimliliği İndeksi’nin gemi tipleri ve 
boyut kategorilerine yönelik olarak 
belirlenen farklı değerlere göre 400 GT 
ve üzerindeki gemiler için hesaplanması 
gerekmektedir. Böylece gemilerin 
başlangıca kıyasla enerji verimliliği 
seviyesi elde edilmektedir. Gemilerin, 
gerekli bir azaltma faktörüne (EEDI 
temeline göre yüzde olarak ifade edilir) 
dayanan, belirli bir “Gerekli Mevcut 
Gemilerin Enerji Verimliliği İndeksi”ni 
karşılaması gerekmektedir.

• YILLIK KARBON YOĞUNLUK 
GÖSTERGESİ (CII) VE CII 
DERECELENDİRMESİ
Taslak değişiklikler, gerekli yıllık 
operasyonel Karbon Yoğunluğu 
Göstergesi’ni (CII) belirlemesiyle 
yükümlü tutulan 5.000 GT ve üzeri 
gemiler içindir. Halihazırda gemiler, yakıt 
tüketimine yönelik veri toplama sistemi 
gerekliliğine tabidir. CII ile geminin 
operasyonel karbon yoğunluğunun belirli 
bir derecelendirme seviyesinde sürekli 
iyileştirilmesini sağlamak için gereken 
yıllık azaltma faktörü belirlenir.

Elde edilen yıllık operasyonel CII 
verilerinin belgelendirilmesi ve 

gerekli yıllık operasyonel CII’ye göre 
doğrulanması gerekecektir. Böylece, 
operasyonel karbon yoğunluğu 
derecelendirmesinin belirlenmesi 
sağlanacaktır. Operasyonel karbon 
yoğunluğu derecelendirmesi, A (çok 
yüksek-major superior), B (yüksek-
minor superior), C (orta-moderate), D 
(az düşük-minor inferior) ve E (düşük-
inferior) performans düzeyini gösteren 
bir ölçekte yapılacak olup performans 
düzeyleri, geminin Gemi Enerji 
Verimliliği Yönetim Planı’na (SEEMP) 
işlenecektir. 

Bu sebeple, arka arkaya üç yıl boyunca 
D veya E olarak derecelendirilen 
gemilerin, gerekli endekse (C veya 
üstü) nasıl ulaşabileceğini göstermek 
için düzeltici eylem planı sunması 
gerekecektir. İdareler, liman yetkilileri 
ve diğer paydaşlar, A veya B olarak 
derecelendirilen gemilere yönelik 
olarak bazı teşvikler sağlamaya 
yönlendirilmektedir. 

• TASLAK DEĞİŞİKLİKLERİN 
DEĞERLENDİRME SÜRECİ VE 
SONRAKİ ADIMLAR
Taslak değişiklikler çerçevesinde 
IMO, CII ve EEXI mekanizmalarının 
uygulanması süreci en geç 1 Ocak 2026 
tarihine kadar değerlendirilecek olup, 
gerektiği takdirde ilave değişiklikler 
geliştirecektir. Söz konusu taslak 
değişikliklerin 2021 yılında yapılması 
planlanan MEPC 76 oturumunda 
kabul edilmesi beklenmektedir. 
MARPOL73/78 Sözleşmesi’ne göre, 
taslak değişikliklerin kabul edilmeden en 
az altı ay önce duyurulması gerekmekte 
olup bahse konu değişiklikler kabul 
edilmesinden en az 16 ay sonra 
yürürlüğe girebilmektedir. 

• ULUSLARARASI DENİZCİLİK 
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 
KURULU (IMRB) TEKLİFİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
IMO Başlangıç Stratejisi’nde belirtilen 
2050 yılı ve sonrası beklentilere 
ulaşılması adına kritik kabul edilen, 
düşük ve sıfır karbonlu teknoloji 
ve yakıtların uygulamaya girmesini 

hızlandırmak adına Uluslararası 
Denizcilik Araştırma ve Geliştirme 
Kurulu’nun (International Maritime 
Research and Development Board – 
IMRB) oluşturulması sektör paydaşları 
tarafından teklif edilmiştir. 

IMRB çerçevesindebir fon oluşturmanın, 
uygun bir fon seviyesini korumak ve 
denizcilik sektöründe faaliyet gösteren 
şirketler arasında adil rekabeti 
sürdürebilmek için tüketilmek üzere 
satın alınan bir ton yakıt başına zorunlu 
iki dolar tutarındaki Ar-Ge katkısı yoluyla 
sağlanması önerilmiştir. Programın 
süresi boyunca yaklaşık beş milyar dolar 
tutarındaki ana fonun, düşük ve sıfır 
karbonlu teknolojilerin geliştirilmesine 
odaklanan denizcilik sektörünün Ar-
Ge’ye olan mevcut yatırım seviyesini 
değiştireceği düşünülmektedir. 

Bu çabaların 2030 yılı ve sonrasında 
sıfır emisyonlu gemilerin üretilmesine 
öncülük edecek teknolojik gelişmelerin 
belirlenmesinde başarı sağlaması 
beklenmektedir. Denizcilik sektörü 
tarafından desteklenen IMRB teklifi, 
MEPC 75 toplantısında bir gün 
boyunca değerlendirilmiştir. Görüşmeler 
sonrasında IMRB teklifinin daha detaylı 
bir şekilde MEPC 76’da yeniden ele 
alınmasına karar verilmiştir. 

Kaynaklar
• Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) 
30.11.2020 tarihli ve “Draft Report of the 
Marine Environmetn Protection Committee 
on Its Seventy-fifth Session” konulu yazısı.
• Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın (ICS) 
30.11.2020 tarihli ve “MEPC 75 – ICS 
Report” konulu yazısı.
• Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın (ICS) 
01.12.2020 tarihli ve “Draft Minutes for the 
Meeting of the Marine Committee Working 
Group on Short Term GHG Measures” 
konulu yazısı.
• Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 
Web Sayfası, 18.11.2020 tarihli ve 
“IMO Environment Committee approves 
amendments to cut ship emissions” başlıklı 
yazı.
• Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi 
(BIMCO) Web Sayfası, 16.11.2020 tarihli 
ve “Shipping Industry Urges Governments 
to Take Forward 5 Billion Usd Proposal to 
Accelerate the Decarbonisation of Maritime 
Transport” başlıklı yazı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Çevre Birimi tarafından hazırlanmıştır.
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ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ (IMO) 
VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI

2015 yılında 193 ülke 2030 Yılı 
Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ni 
ve bu gündeme ait 17 Sürdürülebilir 
Kalkınma Amacını (SKA) kabul etmiştir. 
Söz konusu gündem ile yoksulluğun 
ortadan kaldırılması ve 2030 yılında 
tüm dünyada sürdürülebilir kalkınmanın 
gerçekleştirilmesi için eylem çağrısı 
yapılmaktadır. Birleşmiş Milletler 
ailesinin bir parçası olan IMO, 2030 
Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi 
ve bununla ilgili sürdürülebilir kalkınma 
amaçlarına yönelik çalışmalarını 
aktif olarak sürdürmektedir. 2030 
yılı gündeminde bulunan çoğu 
unsur, yalnızca dünya ticaretini 
destekleyen ve küresel ekonominin 
işleyişini kolaylaştıran sürdürülebilir 
taşımacılık sektörü sayesinde 
gerçekleştirilebilecektir. 

Söz konusu amaçlar içinde her ne kadar 
14 numaralı amaç IMO tarafından 
ana amaç olarak görülse de, IMO’nun 
yürüttüğü çalışmalar diğer amaçlar ile 
de ilişkilidir.

Sürdürülebilir kalkınma amaçları 
mevcut ve gelecek nesiller için daha 
sağlıklı ve daha adil bir dünya yaratmak 
amacıyla bir plan ortaya koymaktadır. 
Ortaya koyulan somut gayeler sayesinde 
söz konusu amaçlar ile yoksulluk 
ve açlığın sona erdirilmesi, sağlık, 
eğitim, adalet ve iş olanaklarının 
artırılması, kapsamlı ve sürdürülebilir 

ekonomik büyümenin teşvik edilmesi 
ve gezegenimizin çevresel bozulmadan 
korunması amaçlanmaktadır. IMO’nun 
17 sürdürülebilir kalkınma amacı 
kapsamındaki çalışmaları aşağıda 
özetlenmiştir.

1- YOKSULLUĞA SON
Tüm dünyada yoksulluğun her biçiminin 
sonlandırılması:

Ürünlerin uygun maliyetli ve yakıt 
açısından verimli bir şekilde taşınmasını 
sağlayan deniz taşımacılığı dünya 
ticaretinin belkemiğini oluşturmaktadır. 
Güvenilir ve düşük maliyetli bir 
taşımacılık yöntemi olan deniz 
taşımacılığı ticareti kolaylaştırmakta, 
ülkeler ve insanlar için refah ortamının 
oluşturulmasına yardımcı olmaktadır.

2- AÇLIĞA SON
Açlığın sona ermesi, gıda güvenliğinin 
ve yeterli beslenmenin sağlanması ve 
sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesi:

Balık tüm dünyada ana besin kaynağı 
olarak görülmekte ve IMO, yasadışı, 
kayıt dışı ve denetimsiz balıkçılık 
(illegal, unreported and unregulated 
fishing – IUU) sorununu ele almak 
amacıyla Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü (Food and Agriculture 
Organization – FAO) ile birlikte 
çalışmalar yürütmektedir. Küresel 
balıkçılık sektörü için ciddi bir sorun 
olan IUU Balıkçılığın güvenlik, çevresel 

sorunlar, doğal çevrenin korunması ve 
sürdürülebilirlik gibi olgular üzerinde 
olumsuz etkileri bulunmaktadır. Balık 
popülasyonuna olan zararının yanı 
sıra IUU Balıkçılık, sürdürülebilir 
uygulamaları takip eden balıkçılar için 
haksız pazar rekabeti oluşturmakta ve 
geçim kaynaklarını tehdit etmektedir.

Daha geniş bir bağlamda bakıldığında 
uluslararası deniz taşımacılığı, dünya 
çapındaki gıda ithalatı ve ihracatı 
konusunda çok önemli bir rol oynamakta 
ve yetiştiriciler, üreticiler ve tüketiciler 
arasındaki erişim ağının kurulmasını 
sağlamaktadır.

3- SAĞLIK VE REFAH
Herkes için sağlıklı yaşamın sağlanması 
ve refahın artırılması:

Hali hazırda bir milyardan fazla insan 
kıyı bölgelerinde yaşamaktadır ve 
bu sayı gelecek yıllarda hızla artış 
gösterecektir. IMO’nun sözleşmeleri 
ve diğer belgeler, yalnızca deniz 
taşımacılığından kaynaklanan 
okyanuslardaki kirliliğin azaltılmasına 
değil, aynı zamanda liman ve kıyı 
bölgelerindeki kirliliğin azaltılmasına da 
yardımcı olmaktadır.

4- NİTELİKLİ EĞİTİM
Herkese kapsamlı, eşit ve nitelikli 
eğitimin verilmesi ve ömür boyu 
öğrenme fırsatlarının teşvik edilmesi:

Denizcilik dünyasında eğitim ve staj 
çok önemli bir yere sahiptir. Denizde 
güvenliğin ve emniyetin sağlanması, 
denizlerin korunması ve küresel ticaretin 
işleyişi, gemi insanlarının profesyonelliği 
ve yeterliliklerine bağlıdır. Gemi 
Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve 
Vardiya Tutma Standartları Uluslararası 
Sözleşmesi (Standards of Training, 
Certification and Watchkeeping for 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
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Seafarers- STCW), gemi insanlarına 
yönelik küresel yeterlilik standartları 
ortaya koymuş ve sözleşmede bulunan 
hükümlerin uygulanması için etkili 
mekanizmalar belirlemiştir. Buna ek 
olarak IMO, teknik işbirliği programları 
ve Dünya Denizcilik Üniversitesi 
(World Maritime University – WMU) ve 
Uluslararası Deniz Hukuku Enstitüsü 
(International Maritime Law Institute 
– IMLI) gibi denizcilik alanında faaliyet 
gösteren eğitim kurumları aracılığıyla 
eğitim faaliyetleri düzenleyerek 
kapsamlı ve yüksek kaliteli eğitime katkı 
sunmaktadır.

5- TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanması ve kadın ve kız çocuklarının 
güçlendirilmesi:

Deniz taşımacılığı sektörü tarihsel 
olarak erkeklerin egemen olduğu bir 
sektördür ve bu gelenek uzun zamandan 
beri devam etmektedir. Fakat IMO, 
kadınların güçlendirilmesi neticesinde 
ekonomilerin gelişeceğine, üretkenlik ve 
büyümenin teşvik edileceğine ve küresel 
denizcilik sektöründeki tüm paydaşlara 
fayda sağlanacağına inanmaktadır. Bu 
kapsamda IMO, “Denizcilik Sektöründe 
Kadınlar (Women In Maritime)” 
programı aracılığıyla, kadınlara 
denizcilikle ilgili kurumlarda eğitim 
verilmesi için Üye Devletlerini teşvik 

etmekte ve sektörün talep ettiği yüksek 
seviye yeterliliği sağlamaktadır. 

6- TEMİZ SU VE SANİTASYON
Herkes için su ve sanitasyon:

Gezegenimizde herkesin temiz 
suya ulaşması için yeterli kaynak 
bulunmaktadır. Fakat ekonomik 
yetersizlikler veya kötü altyapıdan 
dolayı her yıl milyonlarca insan 
yetersiz su kaynağı, sanitasyon ve 
hijyen eksikliğinden kaynaklanan 
hastalıklardan dolayı ölmektedir. 
Temiz su ve sanitasyon amacına 
ulaşılabilmesi için atık bertarafının 
ve boşaltımının etkili bir şekilde 
yönetilmesi çok önemlidir. Londra 
Sözleşmesi ve Protokolü, bütün atık 
yönetimi döngüsünün ana bileşeni 
olan denizlerdeki atık bertarafını ve 
boşaltımını düzenleyici niteliktedir.

7- ERİŞİLEBİLİR VE TEMİZ ENERJİ  
Herkes için ucuz, güvenilir, 
sürdürülebilir ve modern enerji:

IMO, özellikle enerji verimli, ileri seviye 
ve daha temiz fosil yakıt teknolojisi gibi 
temiz enerji araştırması ve teknolojisine 
erişimi kolaylaştırmak amacıyla yapılan 
uluslararası iş birliğine katkı sağlamakta 
ve enerji altyapılarına ve temiz enerji 
teknolojisine yatırım yapılmasını teşvik 
etmektedir.

Küresel Çevre Fonu (Global 
Environment Facility – GEF), Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı (United 
Nations Development Programme – 
UNDP) ve IMO tarafından yürütülen 
ortak bir proje olan Küresel Denizcilikte 
Enerji Verimliliği için Ortaklık Projesi 
(Global Maritime Energy Efficiency 
Partnership – GloMEEP), söz konusu 
uluslararası iş birliğine iyi bir örnektir. 
Resmi olarak Eylül 2015’te başlatılan 
proje henüz yapım aşamasındadır. Deniz 
taşımacılığının giderek artan şekilde 
icra edildiği gelişmekte olan ülkelere 
odaklanan GloMEEP, denizcilikte enerji 
verimliliği hususunu ele almak amacıyla 
küresel, bölgesel ve ulusal ortaklıklar 
oluşturmaktadır.

8- İNSANA YAKIŞIR İŞ VE EKONOMİK 
BÜYÜME
Kapsamlı ve sürdürülebilir ekonomik 
büyümenin teşvik edilmesi, tam 
ve üretken istihdamın sağlanması 
ve herkese uygun iş olanaklarının 
yaratılması:

Bir milyondan fazla gemi personeli, 
milyarca insanın temel ihtiyaç 
maddelerinin ve yaşam kalitesini 
artırmaya yönelik lüks ihtiyaçlarının 
taşınmasını sağlamaktadır. IMO; gemi 
personellerinin yaşadığı tükenmişlik, 
eşit muamele, sorumluluk ve tazminat 
gibi sorunlara yönelik devam eden 
çalışmalarında gemi personellerinin 
hem çalışan, hem de birey olarak 
yaşam kalitelerine yönelik endişeyi göz 
önünde bulundurmaktadır. IMO ayrıca, 
her yıl 25 Haziran tarihinde kutlanan 
Denizciler Günü’nde (Day of Seafarer) 
gemi personellerinin dünya genelinde 
daha geniş çapta gündeme gelmeleri 
için çaba göstermektedir.

9- SANAYİ, YENİLİKÇİLİK VE ALTYAPI
Dayanıklı altyapıların tesis 
edilmesi, kapsayıcı ve sürdürülebilir 
sanayileşmenin desteklenmesi ve 
yenilikçiliğin güçlendirilmesi:

Otonom gemiler ve liman sektörü 
alanlarında gerçekleşen ilerlemeler, 
dayanıklı bir altyapı oluşturmak için 
çok önemli bir yere sahiptir ve tüm 
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taşımacılık sektörünün etkin işleyişinin 
merkezinde yer almaktadır. Bu nedenle, 
söz konusu teknolojik gelişmeler, 
birçok stratejik kalkınma amacının 
gerçekleştirilmesi için önemli bir 
faktördür. Son olarak, daha verimli 
bir deniz taşımacılığı, liman sektörü 
ile ortak çalışmalar yürüterek tüm 
insanların refahı için küresel istikrara ve 
sürdürülebilir kalkınmaya yönelik önemli 
bir itici güç olacaktır. 

Deniz yolu ile ticaretin teşvik 
edilmesi, ulusal deniz taşımacılığı 
hatlarının geliştirilmesi ve meslek 
olarak denizciliğin teşvik edilmesi; 
liman altyapısının ve verimliliğinin 
geliştirilmesi, intermodal ve iç 
bölge bağlantılarının geliştirilmesi 
ve güçlendirilmesi; balıkçılığın 
korunması ve yönetilmesi, açık deniz 
enerji üretimine yönelik araştırmalar 
yapılması ve turizmin geliştirilmesi 
sayesinde denizcilik faaliyetleri, 
büyümekte olan ulusal ekonomiyi 
hem destekleyebilmekte, hem de 
yönlendirebilmektedir.

10- EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI
Ülkelerin içindeki ve arasındaki 
eşitsizliklerin azaltılması:

IMO, gelişmekte olan ülkelere kapsamlı 
teknik iş birliği yardımı sağlayarak 
10 numaralı sürdürülebilir kalkınma 
amacına katkıda bulunmaktadır. 

Her ne kadar IMO, uluslararası 
deniz taşımacılığına yönelik 
mevzuatları kabul etse de, söz konusu 
mevzuatları uygulamak hükümetlerin 
sorumluluğundadır. IMO, deniz 
taşımacılığı sektörünü güvenli ve verimli 
bir şekilde işletmek için gerekli teknik 
bilgiye ve kaynaklara ihtiyaç duyan 
hükümetlere yardımcı olması amacıyla 
Entegre Teknik İşbirliği Programı’nı 
(Integrated Technical Cooperation 
Programme - ITCP) geliştirmiştir.

11- SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE 
TOPLULUKLAR
Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin 
kapsayıcı, güvenli, esnek ve 
sürdürülebilir kılınması:

Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar 
için güvenli bir tedarik zinciri büyük 
önem taşımaktadır. IMO’nun denizcilik 
emniyeti ve güvenliğini arttırmaya ilişkin 
çalışmaları, küresel lojistik altyapının 
korunmasına yardımcı olmaktadır. 
IMO, üye devletlerinin deniz güvenliğini 
artırmalarına yardımcı olmaktadır. 

Bu bağlamda risk yönetimi, caydırma 
ve tehdit aktarımı aracılığıyla önleyici 
güvenliğin sağlanması; limanların 
emniyeti, güvenliği ve verimliliği 
için ise küresel standartların 
yükseltilmesi ve normların belirlenmesi 
vurgulanmaktadır. IMO, uluslararası 
deniz trafiğinin kolaylaştırılmasına 
ilişkin yürüttüğü çalışmalar aracılığıyla 
deniz yolu ile gerçekleştirilen karma 
göç, uyuşturucu kaçakçılığını önleme, 
siber güvenlik ve kaçak yolcuları önleme 
konularıyla da ilgilenmektedir.

12- SORUMLU ÜRETİM VE TÜKETİM
Sürdürülebilir üretim ve tüketim 
modelinin sağlanması:

IMO, hem MARPOL Sözleşmesi’nde 
belirtildiği üzere gemilerden 
kaynaklanan operasyonel atıkların, hem 
de Londra Sözleşmesi ve Protokolü 
kapsamındaki atıkların boşaltılması 
bağlamında atık üretimini azaltarak 
12 numaralı sürdürülebilir kalkınma 
amacına katkı sağlamaktadır. 
Gemilerden kaynaklanan çöp ve diğer 
çeşitli atık türleri için MARPOL, 
liman devletlerinin atıkların güvenli ve 
emniyetli bir şekilde yönetimi için yeterli 
düzeyde atık alım tesisleri kurmasını 
şart koşmaktadır. IMO, ayrıca, gemilerin 
ve limanların atık su yönetimlerindeki 
teknik kapasiteleri artırmanın yanı sıra 
geri dönüşümü, daha temiz üretim 
teknolojilerini ve daha sürdürülebilir 
tüketim kalıplarını teşvik etmek için 
çalışmaktadır. IMO’nun Uluslararası 
Hong Kong Sözleşmesi ise, emniyetli 
ve çevreye uyumlu gemilerin 
geri dönüşümü için bir çerçeve 
sağlamaktadır.

13- İKLİM EYLEMİ
İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele 
için acilen eyleme geçilmesi:

Uluslararası deniz taşımacılığının 
küresel düzenleyicisi görevini üstlenen 
IMO, deniz taşımacılığı sektöründen 
kaynaklanan emisyonları kontrol 
altına almak için tasarlanmış pek çok 
tedbir geliştirmiştir. Bu kapsamda 
IMO, 2018 yılında, uluslararası deniz 
taşımacılığından kaynaklanan sera 
gazı emisyonlarını aşamalı bir şekilde 
azaltmaya yönelik bir vizyon belirleyen 
başlangıç stratejisini onaylamıştır. 

Uluslararası deniz taşımacılığı, IMO 
sayesinde, tüm sektör genelinde 
zorunlu ve bağlayıcı enerji verimliliği 
düzenlemelerine ve sera gazı 
emisyonlarını ele almak için tasarlanmış 
standartlara tabi olan ilk küresel 
endüstri sektörü olmuştur. Uluslararası 
deniz taşımacılığından kaynaklanan 
emisyonlar, IMO’nun MARPOL 
Sözleşmesi’nin 6’ncı eki tarafından 
denetim altına alınmıştır. 

Söz konusu ek, hava kirliliği, enerji 
verimliliği, sera gazı emisyonlarını 
kapsamaktadır. Londra Protokolü ise 
iklim değişikliğinin hafifletilmesinde 
büyük potansiyele sahip olan su altı 
jeolojik oluşumlarında karbon yakalama 
ve tutmayı ve deniz jeo-mühendisliğini 
ele almaktadır.

14- SUDAKİ YAŞAM
Sürdürülebilir kalkınma için 
okyanusların, denizlerin ve deniz 
kaynaklarının korunması ve 
sürdürülebilir şekilde kullanılması:

Dünya okyanuslarında gerçekleşen 
uluslararası deniz taşımacılığının 
emniyetinin ve güvenliğinin artırılması 
ve gemilerden kaynaklanan kirliliğin 
önlenmesi için alınan tedbirlerden 
sorumlu olan IMO'nun çalışmaları, 
14 numaralı sürdürülebilir kalkınma 
amacının ayrılmaz bir parçasıdır. 

Sürdürülebilir olmak için, okyanusların 
yaşamsallığını ve çeşitliliğini sürdürme 
kapasitesi göz önünde tutularak 
insan faaliyetlerinin uzun vadede 
dengelenmesi gerekmektedir. IMO’nun 
rolünün önemli bir kısmı, hassas 
dengeyi bozmadan deniz taşımacılığının 
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küresel ekonomiye katkıda bulunmaya 
devam etmesini sağlamaktır.

15- KARASAL YAŞAM
Ormanların sürdürülebilir bir şekilde 
korunması, çölleşme ile mücadele 
edilmesi, arazi bozunumunun 
durdurulması ve tersine çevrilmesi 
ve biyolojik çeşitlilik kaybının 
engellenmesi:

IMO bir denizcilik kuruluşu olmasına 
rağmen, çalışmalarında 15 numaralı 
amaca ilişkin bazı hedeflere de katkıda 
bulunmaktadır. 

IMO'nun, istilacı yabancı türlerin 
gemiler tarafından küresel yayılımını 
azaltmaya yönelik (balast suyu ve 
biyolojik kirlilik yönetimi ile ilgili) 
tedbirler yoluyla biyoçeşitliliği koruma 
çabalarının, başta denizlerde ve 

okyanuslarda olmak üzere büyük göller 
ve Güney Amerika nehir sistemleri 
gibi bazı önemli tatlı su ekosistemleri 
üzerinde de olumlu bir etkisi 
bulunmaktadır. 

16- BARIŞ, ADALET VE GÜÇLÜ 
KURUMLAR
Sürdürülebilir kalkınma için huzurlu 
ve kapsayıcı toplumların geliştirilmesi, 
herkes için adaletin sağlanması ve her 
seviyede etkin, sorumlu ve kapsayıcı 
kurumların tesis edilmesi:

IMO, gemilerin ve deniz taşımacılığının 
çoğu sorununa değinen küresel 
anlaşmaları aracılığıyla küresel 
deniz taşımacılığı sistemini 
kolaylaştırmaktadır. IMO, deniz 
ticaretinin emniyetli, güvenli ve çevre-
dostu şekilde işlerliğini sağlamak için 
etkili kurumları hayata geçirmeleri 

konusunda gelişmekte olan ülkere de 
yardımcı olmaktadır.

17- AMAÇLAR İÇİN ORTAKLIKLAR
Uygulama araçlarının güçlendirilmesi 
ve sürdürülebilir kalkınma için 
ortaklığın teşvik edilmesi: 17 numaralı 
sürdürülebilir kalkınma amacı özellikle 
gelişmekte olan ülkeler ile birlikte 
tüm ülkelerde söz konusu amaçların 
başarılı bir şekilde uygulanmasını 
desteklemek için küresel ortaklık 
çağrısında bulunmaktadır. IMO mevcut 
olarak, büyük küresel çevre örgütleri ve 
bunlara ait kuruluşlarla birlikte 60’tan 
fazla hükümetler arası örgüt ve 70’den 
fazla sivil toplum kuruluşu ile ortaklık 
içerisindedir.IMO’nun dahil olduğu pek 
çok ortaklık, denizcilik topluluğunun 
sürdürülebilir kalkınmasına yönelik 
önemli bir katkı sunmaktadır.Kaynak: IMO 
Kaynak: IMO

Hazırlayan: İMEAK DTO Dış İlişkiler Birimi
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İMALAT SANAYİMİZ

“AHDE VEFA TAŞIYAN ANLAYIŞTA BİR 
YÖNETİMİZ”

Öncelikle Soy Valve’nin sektöre atılım 
hikayesini anlatabilir misiniz?
1996 yılında 3 ortak, teknik gemi 
malzemeleri satan bir mağaza olarak 
kuruldu. 2000 yılından itibaren imalat 
yapmaya başladı ve kendi markamızı ön 
planda tutarak, yurtdışı projelerini ve 
pazarını yakından takip ederek global 
pazarda yer almayı başardık.

Gün geçtikçe güçlenen ve ürün satış 
yelpazesini genişleten Soy Teknik 
başarısını neye borçlu, biraz ürün 
yelpazenizden bahseder misiniz?
Öncelikli olarak başarımızı nitelikli 

Birçok tersane sizinle çalışıyor, eski bir 
firmasınız, sektörde neleri ön planda 
tutarak hareket ediyorsunuz?
Özellikle yerli ve yabancı projelerin 
paket olarak tüm vana ihtiyaçlarını tek 
elden vermeye ve garanti süreçlerini 
maksimum anlamda kullandırmaya 
çalışıyoruz. Bu da bizi tercih sebebi 
yapıyor.

Topluma ve çevreye karşı 
sorumluluklarının bilincinde olan bir 
firmasınız. İmalatlarınızda bu bağlamda 
nelere dikkat ediyorsunuz?
Çevreye karşı olan sorumluluğumuzun 

personelimize, sonrasında da 
kazandığının tamamını işine yatıran 
şirket sahiplerine borçluyuz. Marin 
ve endüstri olarak iki sektöre üretim 
yapmaktayız. Dünyada bu kadar fazla 
çeşit vana üreten tek firmayız.

AR-GE yatırımlarına da önem verdiğinizi 
biliyoruz. Bu konudaki çalışmalarınız 
neler?
AR-GE bizim en önemli alanımız. Tüm 
dünya pazarını araştırıp, yenilikleri takip 
edip literatür taraması yapıyor, buna 
göre de ihtiyaçları belirleyip üretime 
karar veriyoruz.

NECMETTİN GEZGİNCİ
SOY VALVE / GENEL MÜDÜR

Uzan yıllardır gemi 

malzemeleri ve imalat 

alanında hizmet veren, 

kurulduğu günden 

bu yana sektörde 

adını hızla duyurmaya 

devam eden Soy 

Valve Genel Müdür’ü 

Necmettin Gezginci 

ile şirket yapılarını, 

başarı hikayelerini ve 

gelecek hedeflerini 

değerlendirdik.
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farkındayız. Altı yıldır bu yüzden 
Organize Sanayi Bölgesi’ni tercih 
ediyoruz. Maddi olarak giderlerimiz 
çok olmasına rağmen Dilovası İMES 
Organize Sanayi Bölgesi’nde bir adet 
üretim, bir adet de depo olmak sureti 
ile tam profesyonel ve teknolojik 
olarak 100 kişilik bir kadroyla gemi 
yan sanayisine hizmet vermeye devam 
ediyoruz.

İçinde bulunduğumuz salgın hastalık 
dönemi de bizi zorluyor. Siz bu konuda 
neleri ön planda tutuyorsunuz? Bu krizi 
nasıl yönetiyorsunuz?
25 yıllık firma ve 20 yıllık üretici 
olarak markamızın ve pazarlama 
yatırımlarımızın ekmeğini yiyoruz desek 
yeri var. 20 yıldır tüm yurtdışı ve yurtiçi 
fuarlarına katılım sağladık. Bu da bizim 
pandemi sürecinde en etkili silahımız 
oldu.

İleriki dönemler için hedefleriniz neler? 
Yurtdışına ihracat yapıyor musunuz?
Depo stokumuzu iki katına çıkartmaya 
çalışıyoruz. Bu bizim satışımızı ve 
rekabetçi olmamızı sağlıyor. Şu anda 
aktif olarak 55 ülkeye ihracat yapıyoruz. 

Vana üretimi tam olarak anlatmak 
gerekirse dipsiz bir kuyu… Yeni 
modeller ve yeni üretim var olmamız 
için olmazsa olmaz. O kadar çok yeni 
projemiz varki, şimdiden hepimiz çok 
heyecanlıyız.

Tedarikçilerinizle karşılıklı iş 
birliğini nasıl sağlıyorsunuz? Müşteri 
memnuniyeti firmanızın öncelikleri 
arasında… Bu konuda nasıl 
ilerliyorsunuz?
Tüm tedarikçilerimiz bizim kader 
arkadaşımızdır ve beraber ekmeği 
paylaştığımız, sayelerinde bugünlere 
geldiğimiz insanlardır. Biz bunun 

bilincinde olan ve ahde vefa taşıyan 
anlayışta bir yönetimiz. Karşılıklı iş 
birliğimiz daha çok güvene ve kaliteye 
dayalı olarak devam etmektedir.

Son olarak okuyucularımıza dilek ve 
temennileriniz nelerdir?
Tüm sektörümüze bize güvendikleri 
ve destek olup bizi tercih ettikleri 
için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. 
Temennim sektörümüzün durmaması, 
dünyada gemi ve yat üretiminde üst 
sıralarda olması, bilgi ve tecrübesini 
katma değere çevirerek tüm ülkemize ve 
çalışanlarımıza faydalı olmasıdır.



LOJİSTİK
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Dijital ve temassız ticaret en çok tercih 
edilen yöntem oldu

2020 yılını geride bırakırken herhalde 
hepimizin aklında 2021’i sağlıkla 
karşılamak var. Çünkü 2020, dünya 
tarihine hastalık, salgın, karantina ve 
tüm özgürlüklerin kısıtlandığı bir yıl 
olarak geçti. ‘Yeni normal’ söylemiyle 
her ne kadar kendimizi avutmaya 
çalışsak da, geride bıraktığımız yıl, 
dünya ve ülkemiz için zor bir yıldı. 
Her sektörü farklı açılardan etkileyen 
olumsuz süreçleri ve yansımaları 
fazla olan günlerden geçtik, zorluklar 
halen devam ediyor. Şüphesiz ki bu 
olumsuzlukları en çok yaşayan ve 
birçok soruna göğüs geren sektörlerin 
başında ulaştırma ve lojistik sektörü 
geliyor. Kısıtlamalar, yasaklar, 
mücadelelerle geçirilen günlerde 
lojistik akışların devamlılığı için üstün 
çabalar gösterildi. Pandemi sürecinin 
başladığı mart ayında karşılaşılan her 
soruna alternatif çözümler üreterek 
ayakta olan sektör hızlı bir toparlanma, 
normalleşme sürecine girdi. Elbette 
bu hiç kolay olmadı, ithalat-ihracat 
dengesizliği, döviz kurlarında yaşanan 
değişim ve operasyonel süreçlerde 

yaşanan sorunlar sektör temsilcilerini 
zorladı. 2021 yılı için ise umutlar 
aşının uygulanabilir hale getirilmesi ve 
yaygınlaşmasına bağlandı.

İnsanların sağlık sorunları ile 
mücadele ettiği bu dönemde 
yaşamlarını sürdürebilmeleri 
için gıda, aşı ve ilaç gibi temel 
ihtiyaçları mevcuttur. Bu ihtiyaçları 
sağlayabilme imkânımız günümüz 
şartlarında bazen çok kolay olsa 
da, bazen de ihtiyaçlarımızı farklı 
il/bölge/ülkelerden temin etmek 
durumunda kalıyoruz. İşte tam 
da bu noktada lojistiğin anlamını 
bilsek de faydası devreye giriyor. 
Çünkü lojistik insanların ihtiyaçlarını 
karşılama, iletişimi sağlama biçimidir. 
Yaşamsal kaygılarının arttığı bu 
dönemde insanların sağlıklarını her 
zamankinden daha çok önemsedikleri, 
bu nedenle de olası hastalıklardan 
korunmak veya tedavi olmak 
için ilaçlara, güvenli bir ortamda 
tüketilebilecek gıdaya ihtiyaçları 
olduğu bir gerçektir. COVID-19 
salgını sürecinde de bundan sonraki 
süreçlerde de yaşanması ihtimal 
dahilinde olan durumlarda temel 
ihtiyaçların karşılanabilmesi öncelikli 
bir kriterdir. İşte burada da yeni 
trendimiz temassız ticaret devreye 
giriyor. Dernek olarak uzun yıllardır 
üzerinde durduğumuz, dikkat 
çektiğimiz dijital ve temassız ticaret 
bugünlerde en çok tercih ettiğimiz 
yöntem haline geldi.

Taşımacılıkla ilgili özellikle karayolu 
ile yapılan taşımalarda uluslararası 
kapsamda kriz dönemleriyle ilgili 
ayrı bir yapılanmanın oluşturulması, 
e-ticaret alt yapısının geliştirilmesi 
gündeme geldi ve biz bu çalışmaların 
hepsini destekliyoruz. Soğuk zincirle 
ilgili uygulamalarda; kriz süreçlerinde 
öneminin daha da çok hissedildiği 

soğuk hava depolarının çevreye 
duyarlı, ekonomik ve dayanıklı 
ekipmanlarla donatılması ve devletin 
bunun için çeşitli teşvikler vermeyi 
hızlandırmak adına atılımlarda 
bulunduğu gözlemlendi. Bilhassa 
soğuk zincir taşımacılığında, 
etkin kullanılan araçların ve tüm 
dijital ekipmanların yeni teknolojik 
gelişmeler göz önünde bulundurularak 
revize edilmesi sektörün geleceğe dair 
daha hazırlıklı olmasını sağlayacaktır.

Sosyal yaşamdan, küresel ticarete 
tüm dünyayı etkisine alan COVID-19 
pandemi süreci, iş yapış şekillerinin 
dijitalleşmesinin artık bir tercihten 
çok ihtiyaç olduğunu ortaya çıkardı. 
Dijitalleşme son yıllarda birçok 
sektörün önceliğe aldığı alan olarak 
öne çıkıyordu. Yeni teknolojileri 
iş süreçlerine hızlı transfer eden 
lojistik de bu sektörlerin başında 
geliyor. UTİKAD olarak uzun yıllardır 
değişimin ve teknolojik gelişimin 
takipçisi ve destekçisiyiz. Derneğimiz 
geleceğin lojistiğinde temassız, 
kağıtsız iş süreçlerine hazırlık 
yapmak üzere zaten bir yılı aşkın 
süredir Gümrük ve Antrepo Çalışma 
Grubumuzun önderliğinde tüm taşıma 
modları için dijital iş akış şemalarını 
hazırladık. Şimdi bu çalışmaları 
hızlandırdık ve derneğimizin sektör 
paydaşlarıyla birlikte taşımacılık 
ve lojistikte dijitalleşme projesini 
çalışmaya başladık. Çalışmalarımız 
hızla ilerliyor Dijital Lojistik Platformu 
Sektör Raporu’nu en kısa sürede 
tamamlayarak sektörümüze sunmak 
için sabırsızlanıyoruz.

Son olarak 2021 yılının her şeyden 
önce sağlık getirmesini diliyorum. 
Sağlık ve sabırla kalın…

EMRE ELDENER *

* UTİKAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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MARİNALAR
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Marinalar ve kültür balıkçılığı

Natchez on the Waterfront *

Kültür Balıkçılığı (Su ürünleri 
yetiştiriciliği) ya da su kültürü; bu 
yazı için ofiste yaşadığımız ikilem 
buydu. İlki gerçek dünyaya ve su 
ürünleri yetiştiriciliğinde olup bitenlerle 
ilgilenirken; ikincisi, marina ve yatçılık 
kültürü ile ilgilidir. Sonunda, gerçek 
anlamla kinaye arasında kaldık ve 
ilkini seçmeye karar vermişken ikisinin 
bir karışımı ortaya çıkıverdi. Hatta 
daha sonra da yatçılık yaşam tarzına 
odaklanma hakkının saklı tutulması 
kararı çıktı! İşin aslı şu ki, şu anda 
(Covid-19 anında değil, daha genel 
anlamdaki şu “anda”) kültür balıkçılığı 
dünyasında çokça şey oluyor. Marinalar 
dünyasında da olan çokça şey var, ama 
ikisini birleştiren gelişmeler için aynı 
şeyi söylemek mümkün değil ve göze 
çarpan bazı istisnalar olsa da bunun 
üzücü bir şey olduğunu inkar edemeyiz. 

20 ila 30 yıl öncesine kadar midye ve/
veya istiridye yetiştiriciliğini, marinanın 
yüzer havuzları ile birlikte bu tesislerin 
bir parçası haline getirmek için baskı 
benzeri bir telaş vardı. Tesislerin bu 
şekilde, teknelere erişim sağlama 
ve midye veya istiridye kafeslerinin 
salların altına asılması şeklinde iki 
amaca hizmet etmesi bekleniyordu. 
Connecticut-Clinton’daki Cedar Island 
Marina’sı, bu doğrultuda en büyük 
çabayı sarf eden tesislerden biridir. 
Ama işin teori yönü oldukça ümit 
verici iken, gerçek dünyada bunu 
denemek biraz sorunlu oldu. Midyelerin 
gelişimi yüz güldürebilirdi, ama işletme 
ile ilgili çatışmalar ve çoğu zaman 
hasat öncesinde suyu temizlemek 
için kabukluların sertifikalı sulara 
bırakılması işe yaramadı. 

Çok az farklı olsa da işe yarayan 
ve zamanın sınavından gerçekten 
geçebilen işlem, bir abalon 
(denizkulağı) firması olan Monterey 
Abalone Company (MAC)’de görüldü. 
1994’te kurulan MAC, Monnterey-

Kaliforniya’da dev Municipal Wharf No. 
2’nin denize bakan tarafında, Monterey 
Municipal Marina’dan hemen sonra yer 
almaktadır. Şirketin iskelenin üstünde 
büyük bir binası bulunur, ama asıl 
faaliyet iskelenin altında, güvertenin 
altında ama suyun üstünde, işçilerin 
suyun altına yerleştirilen kafeslere 
yaklaşabildiği geçit ağının bulunduğu 
yerde gerçekleşir. Abalon, koyun 
sularında serbest dolaşan yosunlardan 
oluşan diyetin yanı sıra iskelenin 
gölgesinde serpilir. Çiftlik marina 
mendireklerinin dışındadır; dalgalar, 
akıntılar ve kuzey Kaliforniya sularının 
genel olarak temizliği de eklendiğinde 
abalonu hasattan önce taşımaya gerek 
kalmaz. Elbette artık az sayıda kalan 
birkaç abalon kaynağına zarar vermez, 
perakende olarak her parça 7 ila 28 
Dolar arasında satılır; küçüklerinden 2 
ons, büyüklerindense yaklaşık 6 ons 
temiz et çıkar. Istakozun daha ucuz 
olduğunu düşündürüyor!

MADALYONUN DİĞER YÜZÜNE 
BAKALIM
Rotamızı kuzeye, Vancouver Adası’ndaki 
Campbell Nehri’ne çeviriyoruz. Burada 
Hidden Harbor Condominium’un 
marinasındaki iki kızak yılda birkaç 

hafta kullanılarak yaklaşık 160,000 
somon (salmon frye) üretilir; vahşi 
doğada hayatta kalma şanslarını 
arttırmak için bir müddet geçici 
yuvada büyütüldükten sonra. Yıllık 
çalışma esasen hükümetin bir balıkçılık 
program ile başladı ve öyle tutuldu, ki 
hükümet desteği sona erdikten sonra, 
orada yaşayanlar, projenin devam 
etmesi için yerel sponsorlar buldular. 
Halkın (ve diğer bölge balıkçılarının) 
büyük ödülü, yetişkin somonlar 
doğuştan benimsedikleri nehre geri 
dönerek balıkçılığı patlama noktasına 
taşıdığında geldi.

Madalyonun öbür yüzüne baktığımızda, 
Connecticut’a geri dönelim, orada 
doğu Long Island Sound’da büyük bir 
istiridye, tarak ve deniztarağı projesi 
başlatılması için Mohegan Kabilesi’nin 
yaklaşık 18 yıl önce verdiği mücadele 
benzeri bir eğitici hikaye görülür. 
Kabuklu endüstrisini geliştirme, kıyıları 
koruma, istihdam yaratma ve benzeri 
gibi planlarını öven dost basınla birlikte 
önemli bir yatırım oldu.  Hatta Thames 
Yat Klubü ve bölgede yer alan diğer 
birçok tesisle birlikte sistemlerinin 
bazı çalışma modellerini kurup asıl 
personelin eğitim almasını ve onlar 
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izin sürecini müzakere ederken, bir 
şeylerin başlatılmasını sağladılar. Ama 
bu süreçte yıllarca çıkmazda kaldıktan 
sonra birçok paydaşın hatta en önemlisi 
diğer tür balıkçılar ve kıyıdaki mülk 
sahiplerinin itirazları eşliğinde bu 
duruma bir son verdiler. Muhteşem 
planlarını da, yerel marinalardaki 
gayretlerini de sona erdirdiler.

Hızla 2019 yılına ve şu an merkezi 
Cambridge-Maryland’da yer alan, 
aynı zamanda da Hyatt Regency 
Chesapeake Bay Gold Resort, Spa and 
Marina tesisinin de yeri olan Hoopers 
Island Oyster Company Firması’na 
gidelim.

 Hoopers Island Oyster Co., 2010 
yılında kurulan ve o günden bu yana 
özel yetiştirilen istiridyeleri ve oldukça 
ince birtakım su ürünleri yetiştirme 
uygulamaları sayesinde gelen başarıları 
ile büyümeye ve gelişmeye devam 
ediyor. 2019’da Hoopers Island, Hyatt 
ile bir araya gelerek Chesapeake’teki 
istiridye ve su ürünleri çiftçiliğinin 
geçmişi ve bugünü konulu bir sergi 
açtı. 

Suda, marina kızaklarına giden sallara 
bağlanmış duran özel amaçlı istiridye 
güvertelerinden birkaçı, etkinliği 
anlatan afişler ve yoğun zamanlarda 
(veya yavru istiridyelere hizmet verirken) 
güvertelerde yapılan işlemi anlatan 
bir kişi de bu serginin tamamlayıcısı 
idi. Üstelik ve birleştirici olarak, otelin 
restoranlarına gittiğinizde menüde 
birden fazla Hoopers Island istiridyesi 
çeşidi görebiliyorsunuz.

Hem Hoopers, hem Hyatt epeyce ilgi 
gördü. Hyatt ve marinası, kendisini 
benzersiz konuma getiren ve diğer 
tesislerden ayrı bir yere koyan bir 
özellik kazandı. Hoopers, işletmesini ve 
koyda kültür istiridyeciliğini geliştirme 
ve yaygınlaştırmaya koyuldu ve doğal 
çevreye, suyun diğer kullanıcılarına 
ve manzaraya dokunmadan istihdam 
yaratıp yöresel gıdalar üretirken, 
kayıkçıları ve karada yaşayan halkı 
koyda istiridye yetiştiriciliğinin su 
kalitesi üzerindeki olumlu etkisi 

konusunda eğitmek için (her istiridye 
günlük olarak yaklaşık 50 galon su 
süzer) tarihi bir fırsat yakaladı. 

Kamuoyu muhalefeti ve “yeter 
ki benden uzak olsun” zihniyeti, 
Chesapeake ve aklınıza gelebilecek 
herhangi bir yerde istiridye üretiminin 
yaygınlaşmasının önündeki en önemli 
engellerden ikisi olduğu için tıpkı 
Mohegan vakasında olduğu gibi bu son 
iki fikir Hoopers’a bilhassa yarayabilir. 

Yasal onay sürecindeki çekişen 
projelerin yanı sıra, kıyıdaki birçok mülk 
sahibi, sadece kabuklu operasyonları 
olmasını önlemek için yakınlarındaki 
kabuklu lisanslarını satın aldı. 
Örneğin Virginia Eyaleti’nde mevcut 
kabuklu lisanslarının yaklaşık %60 
gibi bir oranının bunları hiçbir şekilde 
değerlendirmeyi düşünmeyen kişilerin 
elinde olduğu biliniyor. 

ÇOĞU TEKNECİ KEŞİF RUHU DA 
TAŞIR
Bunu anlıyorum ve inanın ki birisi 
gelse ve en gözde su kayağı alanımın 
ortasına istiridye çiftliği kurmayı teklif 
etse çok endişelenirdim. Ama böyle bir 
projeyi birlikte yapmamamız için hiçbir 
neden yoksa bunu bir “onlara karşı biz” 
durumu olarak görmem. İşte burası 
kültür balıkçılığı ile su kültürünün bir 
nebze buluştuğu yer oluyor. 

Görüyorsunuz, tanıdığım birçok 
kayıkçı sorun çözmeye ve alanı verimli 
kullanmaya alışık. Bir bank neden aynı 
zamanda kasa, bir masa ise yatak 
olarak kullanılamasın ki? Çoğu tekneci 
aynı zamanda bir nevi keşif ruhu da 
taşıyor, sırf orada ne olduğunu görmek 
için suya açılırlar.  Sanki denize ait olan 
şeylerin romantizmini arar gibi.

Oradan Britanya kıyılarına gidin, 
muhtemelen traktörlerin her gün cezir 
zamanı kabuklu kafeslerini işlettiği 
eski bir limanı gezersiniz ve kıyıdaki bir 
kafeye öğle yemeği veya istiridyelerin 
boşaltıldığı rıhtımın üzerinde kurulan 
pazar tezgahlarının bir tanesinden 
getirilmiş istiridyelerden tatmak üzere 
gidersiniz. Japonya’ya geçin. Orada 

ise hassas şekilde ekilip biçilen 
muhteşem su yosunu hatlarını, üstelik 
de çoğu zaman o gördüğünüz balık 
marinası ile aynı limanda gördüğünüzde 
büyülenirsiniz. Hoopers Island’ın 
kurucularından biri, kendisinden 
önce aynı işi yapan babası gibi bir 
kayıkçı (idi). Baktı ki aşırı avcılık 
ve balık hastalıkları Chesapeake’in 
markası haline gelmiş olan istiridye ve 
yengeçlerin soyunu kurutma noktasına 
gelince, kendisinin koydaki yaşam tarzı 
da yok olmaya yüz tutuyordu ve bu 
konuda bir şeyler yapmaya kararlıydı. 

Burada, bağlı olduğum New York’un 
Mamaroneck limanında, belediye 
alanında yer alan eski bir baraka, deniz 
eğitim merkezi yapıldı. Çok gelişmiş bir 
yer değil ama her yaştan “çocuğun” 
ve toplumun diğer kesimlerinin 
Sounds’taki yaşam ve çalışmalarla, 
aynı şekilde limanın ta içinde 
rastlanabilecek tüm yaşamla, tanışması 
için yeter.

Cedar Island Marinası, güverte altı 
kültür balıkçılığı programını devam 
ettirmedi ama onunla beraber gelen 
Cedar Island Deniz Araştırmaları 
Merkezi hala varlığını sürdürüyor ve 
9-15 yaş arası çocuk ve gençlerin deniz 
biyologlarının yanında araştırmalara 
katılmasını sağlayan bir yaz kampı 
düzenliyor. Gerek gençleri, gerek 
yetişkinleri deniz ortamı ve kayıkçılık 
konusunda heyecanlandırmanın 
yanı sıra (kendi başına büyük bir 
başarı) yaptıkları çalışmalar gösterdi 
ki; kayıkçılık/teknecilik, su ürünleri 
yetiştiriciliği ve çevre birbirini yok 
etmeden varlığını sürdürebilir.

Aynen katılıyorum!

Dan Natchez, dünya çapında marina 
tasarımı ve marina dinlenme tesisi 
konularında uzmanlaşmış, önde gelen 
uluslararası çevresel kıyı tasarım 
danışmanlığı şirketi olan DANIEL 
S. NATCHEZ and ASSOCIATES 
Inc. Şirketinin başkanıdır.Yorum ve 
sorularınızı 914/698-5678 numaralı 
telefon, 914/698-7321 numaralı 
faks ya da dan.n@dsnainc.come-
posta adresi üzerinden kendisine 
iletebilirsiniz.
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FUAR

PANDEMİ, FUARLARI VE 
ORGANİZASYONLARI DA VURDU 

2019 yılının son aylarında ortaya çıkan 
ve 2020 yılının ilk çeyreğinde dünya 
genelinde hızla yayılarak ülkemizde de 
etkisini göstermeye başlayan COVID-19 
pandemisi, alınan tedbirler kapsamında 
uluslararası geçişlerin kapanması 
sonucunda tüm sektörleri olduğu gibi 
fuarcılık faaliyetlerini de son derece 
olumsuz yönde etkiledi. Ülkeler, Dünya 
Sağlık Örgütü’nün COVID-19 virüsünü 
pandemi ilan etmesiyle birlikte, 
pandeminin yayılmasını önlemek 
için sıkı önlemler almaya başladılar. 
Sokağa çıkışların kısıtlanması, seyahat 
kısıtlamaları, karantina uygulamaları, 
virüsle mücadele kapsamında 
bilgilendirme kampanyaları, maske 
zorunluluğu ve insanların kalabalık 
ortamlarda bulunmasını gerektiren 
etkinliklerin yasaklanması alınan 
önlemlerden bazılarıydı. 

COVID-19 virüsünün Çin’in Wuhan 
kentinde ortaya çıkışıyla birlikte, özellikle 
ünlü tekstil fuarlarıyla bilinen Wuhan 
Kenti’nde düzenlenen fuar etkinlikleri, 
fuar idareleri ve hükümet arasında 

yapılan görüşmeler neticesinde iptal 
edilmeye başlandı. Söz konusu durum 
yoğun ilgi ve ziyaretçi akınına uğrayan 
denizcilik fuarları için de geçerli olmaya 
başladı. Her ne kadar dünyanın en 
büyük denizcilik fuarı olarak bilinen Boot 
Düsseldorf Fuarı, pandeminin Avrupa’da 
etkisini henüz tam olarak göstermeye 
başlamadığı ocak ayında gerçekleştirilse 
de, bu tarihten sonra gerçekleştirilmesi 
planlanan uluslararası fuarlar alınan 
önlemler ve seyahat kısıtlamaları 
doğrultusunda birer birer iptal edildi.

Bu kapsamda, İMEAK Deniz Ticaret 
Odası’nın daha önceki yıllarda olduğu 
gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı 
bünyesinde katılım sağlamayı planladığı 
MITT Moskova Uluslararası Seyahat 
Fuarı, ITB Berlin Uluslararası Turizm 
Fuarı, Sea Trade Cruise Global Fuarı, 
SMM Hamburg ve Posidonia fuarları 
iptal edildi. İMEAK Deniz Ticaret Odası 
olarak COVID-19’un yayılım safhasından 
önce; 18-26 Ocak 2020 tarihlerinde 
Almanya’nın Düsseldorf kentinde 
gerçekleştirilen BootDüsseldorf Fuarı’na 

8-A (su sporları) ve 11 numaralı (dalış) 
hollerinde 20’şer metrekarelik stantlar 
ile ilk defa kendi organizasyonumuz ile 
üyelerimize katılım imkanı sağladık. 
Aynı şekilde, 30 Ocak – 2 Şubat 2020 
tarihleri arasında icra edilen EMITT 
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm 
ve Seyahat Fuarı’na ilk defa ve yine 
kendi organizasyonumuz ile Antalya, 
Bodrum, Fethiye, İskenderun ve 
Marmaris Şubelerine standımızda yer 
ayırarak katıldık. 21 Şubat – 01 Mart 
2020 tarihlerinde gerçekleştirilen CNR 
Avrasya Boat Show – 15. Uluslararası 
Deniz Araçları Fuarı ve son olarak 
Tuzla, Viaport Marina’da 07-15 Kasım 
2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
Uluslararası Tuzla Boat Show Fuarı 
İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 2020 
yılında katılım sağladığı diğer fuarlar 
oldu. Son dönemde vaka sayılarının 
Avrupa’da artış göstermiş olmasına 
rağmen 17-25 Nisan 2021 tarihleri 
arasında düzenlenmesi planlanan Boot 
Düsseldorf Fuarı için halen bir erteleme 
kararı alınmadı.

Bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle 
tedbirli davranmayı tercih eden bazı 
fuar organizasyon firmaları fuarlarını 
sanal ortama taşıdı; diğer firmalar ise 
2021 yılı son ayları veya 2022 yılında 
gerçekleştirmek üzere ileri tarihlere 
ertelediler. 

İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından 
iki yılda bir düzenlenen Expomaritt, 
Exposhipping İstanbul, 16. Uluslararası 
Denizcilik Fuar ve Konferansı ise 
alınacak tüm hijyen ve sağlık tedbirleri 
ile birlikte 14-17 Eylül 2021 tarihleri 
arasında Viaport Marina, Tuzla’da 
kapılarını ziyaretçilerine açmayı planlıyor.

Dünyanın dört bir yanında etkisini artarak göstermeye devam eden pandemi sebebiyle 
farklı sektörden pek çok önemli organizasyon etkinliklerini iptal etmek, ertelemek ya da 
dijital platformlara taşımak zorunda kaldı. Sektörün en önemli organizasyonlarından biri 
olan IBIA Yıllık Toplantısı da geçtiğimiz ay online olarak gerçekleştirildi. DTO Dış İlişkiler 
Birimi fuarlarla ilgili son durumu Deniz Ticareti Dergisi için hazırladı.
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ANALİZ

COVID-19 CRUISE TAKVİMİ
OCAK 2020: İYİ GÖRÜNÜYOR: 
Toplam COVID-19 vakası = bilinmiyor

Fırtınadan önceki sessizlik… Oysa 
yolcu gemisi (cruise) sektörü 2020’ye 
müthiş bir ivmeyle girmişti. Sırasıyla 35 
ve 43 siparişle verimli geçen 2017 ve 
2018'in ardından seferler rekor seviyeye 
ulaştı. Yolcu gemisi şirketleri iyi 
durumdaydı, örneğin Royal Caribbean 
Cruises'ın stoğu tüm zamanların en 
yüksek seviyesindeydi. 2019 yılında 
seyahat eden yolcu sayısı yeni rekorlar 
kırıyordu. Bu pozitif enerji ve talepteki 
patlama, aşağıdaki yeni inşa grafiğinde 
kolayca görülebilir. Grafik, yolcu 
gemisi sektörünün 2020'ye girerken 
yaydığı popülariteyi yansıtıyor. 2020 
yılı ocak ayında küresel yolcu gemisi 
filosunun değeri 170 milyar doların 
biraz altındaydı. (2020'deki düşüş, 
COVID-19 nedeniyle devam eden yeni 
inşa gecikmelerinin bir sonucudur.)

29 Ocak'ta Dünya Sağlık Örgütü, 
korona virüs salgınıyla ilgili olarak 
uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı 
acil durumu olan PHEIC ilan etti. PHEIC 
böylece, Uluslararası Sağlık Tüzüğü’nün 
yürürlüğe girdiği 2005 yılından bu yana 
sadece 6’ncı kez ilan edilmişti. Şu anda 
DSÖ, "eldeki mevcut bilgilere dayanarak 
herhangi bir seyahat veya ticaret 
kısıtlaması önermediğini" belirtti.

ŞUBAT 2020: DİAMOND PRİNCESS 
GEMİSİ GÖZ ÖNÜNDE
Toplam COVID-19 vakası=84,543 

3 Şubat 2020’de, Japon sahilinin 
hemen açıklarında bulunan Diamond 
Princess Cruise Gemisi’nde bir 
COVID-19 salgını rapor edildi. Takip 

eden ay 700'den fazla kişi pozitif çıktı 
ve maalesef 9 kişi öldü. Yolcuların 
kaderi ve yetkililerin tepkisi dünya 
medyasında yer aldı. VesselsValue ticari 
verileri, Diamond Princess’in 6 haftadan 

fazla Yokohama Limanı’nda kalmasına 
neden olan salgın olayına kadar her 
zamanki seyir rotalarını nasıl işlettiğini 
gösteriyor.

MART 2020: PANDEMİ NEDENİYLE 
DURMA
Toplam COVID-19 vakası = 808,269 

11 Mart'ta DSÖ, Corona Virüsünü 
Pandemi olarak ilan etti. İki gün sonra, 
küresel yolcu gemisi kapasitesinin 
%95'inden fazlasını temsil eden CLIA 
(Cruise Lines International Association), 
30 günlük gönüllü bir seyir askıya alma 
kararı aldığını duyurdu. 

Bu duyurudan sonra bekleneceği üzere 
aşağıdaki VV ticaret verilerimizde 
gösterildiği gibi seyir faaliyeti çok sert 
bir düşüş yaşadı. 

Mart ayı sonu itibariyle tüm yolcu 
gemilerinin yaklaşık üçte biri boş 
duruyordu ve bu daha başlangıçtı. 
Operasyonların böylesine büyük 
ölçekte görülmemiş şekilde durması, 
pazarı ciddi şekilde etkiledi ve mart 
ayı sonunda küresel filo 5 milyar dolar 
değer kaybetti. Önemsiz bir miktar 
değil, ama okyanusta gelecek şey için 
%3'lük bir düşüş okyanusta bir damla.

NİSAN 2020: KOMPLE DURMA
Toplam COVID-19 vakası = 3.15 milyon

Vakalar arttıkça ve yolcu gemisi 
"yelkensiz" siparişleri uzatıldıkça, varlık 
değerleri daha da düşer. Büyük yolcu 
gemisi hatları, kârlı operasyonların 
eksikliğine karşı finansmanı 
desteklemek için multi-milyar dolarlık 
krediler almaya başlar. Nisan ayı 
sonlarında, yolcu gemisi elden çıkarma 
ve filoları yeniden düzenleme trendi 
haline gelecek olan şeyin ilk emareleri 
görüldü. 

Açık artırmada da olsa alıkoymanın 
ardından The Glory Sea (24,318 GT, 
Nisan 2001, Blhom + Voss) 38.06 
milyon CNY karşılığında Fujian Guohang 
Ocean Shipping'e satıldı. Bu, küresel 
salgından bu yana ilk S&P işlemidir.

Aşağıdaki grafik, S&P pazarında son 
10 yılda alınıp satılan yolcu gemisi 
sayısını göstermektedir. (Kasım ayına 
kadar2020 dahil).

Pandeminin neden olduğu finansal 
daralma, önceki yıllara göre iki katından 
fazla yolcu gemisi likiditesini görerek 
tüm zamanların en yüksek seviyesine 
ulaştı.

MAYIS 2020: GERGİN BEKLEYİŞ
Toplam COVID-19 vakası = 6.04 milyon

Sektörün nefesini tutarak 
salgının azalma belirtileri gösterip 
göstermeyeceğini beklediği durgun 
bir ay. Gemiler maliyetli kapanmaya 
girip, orada kalırken yolcu gemisi 
faaliyeti varlık değerlerine paralel olarak 
düşmeye devam ediyor. Mayıs ayında 
hiç yolcu gemisi satışı olmadı. 
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HAZİRAN 2020: HURDAYA ÇIKARMA 
YAZI
Toplam COVID-19 vakası = 10.29 
milyon

Haziran, hurda için birçok yolcu 
gemisinin söküm tesislerine satışının 
ilkine şahit oldu. İlk giden, hurda için 
İtalyan bir söküm tesisine satılan Costa 
Cruises’dan Costa Victoria (75,166 GT, 
Temmuz 1996, Bremer Vulkan) oldu.

Kısa sure sonra, COVID ilk cruise 
şirketini düşürdü. Pullmantur Cruises 
iflas etti ve tüm filosunu hurdaya 
çıkarmak zorunda kaldı. Adı geçen 
filo, toplam 7.800 yolcu kapasiteli 3 
küçük yolcu gemisi anlamına geliyordu. 
Tamamı LDT başına 150 dolar 
karşılığında bir Türk tesisinde hurdaya 
çıkarıldı.

Aşağıdaki çizelge yıl bazında konuma 
göre hurdaya çıkartılan yolcu gemisi 
sayısını göstermektedir.

Şimdiye kadar yolcu gemilerinin hurdaya 
ayrılma yeri Hindistan olagelmişti. Ama 
son ekonomik iklim ve o sırada görülen 
düşük söküm fiyatları, mal sahiplerinin 
Türk ve hatta İtalyan tesislerini tercih 
ettiğini gösterdi.

TEMMUZ 2020: FİLOLAR BİLİNMEYEN 
BİR GELECEĞE KONUMLANIYOR
Toplam COVID-19 vakası = 17.07 
milyon

Temmuz, 6 adet ikinci el işlemin 
2017’nin S&P faaliyetlerinin tamamını 
geride bırakması sonucu bu yılın en 
yoğun ayı oldu. Bu, çoğunlukla dünyanın 
en büyük yolcu gemisi şirketi Carnival'ın 
en az 13 Cruise gemisini satacağını 

duyurması ile oldu. Carnival’ın Holland 
America hattı, en büyük 4 yolcu gemisi 
satışını gerçekleştirdi, Carnival’s Costa, 
1993 yapımı Costa Neoromantica’yı 
satarak satışına devam etti ve P&O, 
2000 yapımı Oceana’ya veda etti. Bu 6 
işlem aşağıda gösterilmektedir. 

Bu işlemler, deneyimli bir gemi 
sahibinin bu eski varlıkların en düşük 
fiyatlara gitmesinin tadını çıkaran 
“Deniz Jetleri” olan yeni bir oyuncu 
olarak yolcu gemisi piyasasına 
girmesine şahit olacaktır. Temmuz ayı 
sonuna gelindiğinde, küresel filo değeri, 
Ocak’tan bu yana 30 milyar Dolar 
yani %17 oranında düşmüştü. Ayrıntılı 
COVID’le savaş tedbirlerinin ardından 
24 Temmuz'da TUI Cruises, Mein Schiff 
2 ile Hamburg'dan 3 günlük manzaralı 
(duraksız) bir Norveç gezisi ile suyu test 
etti ve Mein Schiff 1, 31 Temmuz'da 
Kiel'den kendi güzergahına doğru demir 
aldı. 

AĞUSTOS 2020: BİR UMUT IŞIĞI MI?
Toplam COVID-19 vakası = 25.32 
milyon

CLIA, yolcu gemisi operasyonlarındaki 
gönüllü ertelemeyi ekim ayı sonuna 
kadar uzattı. Bu duyuru, şirketler 
çaresizce maliyetleri düşürmeye 
çalışırken, VV’nin hızlı ticaret verilerini 
analiz ederek görülebilecek olan faaliyeti 
daha da yavaşlatıyor. 

Tüm yolcu gemisi filosunun ortalama 
küresel hızı, özellikle son yıllarda 
13.5 knot ile 15 knot arasında 
değişiklik göstermek suretiyle gayet 
sabit kalmıştır. Öte yandan yolcu 
gemisi seferleri artık gerçek yolcu 
gemisi faaliyetlerinin aksine kar amacı 
gütmeyen kuruluşlarla ilişkilendiriliyor. 
Yılın başından bu yana, gemiler limana 
çekilme yerlerine giderken, yakıt ve 
liman içi maliyetlerden tasarruf etmek 
için ortalama hızlar 11 deniz milinin 
altına düştü. Bununla birlikte, pandemi 

nedeniyle yaşanan kapanmalardan 
çıkan ülkelerle birlikte, daha fazla 
yolcu gemisi şirketi geçici olarak 
faaliyetlerini yeniden başlattı. Örneğin 
MSC yolculukları, iki amiral gemisi olan 
MSC Grandiosa ve MSC Magnifica ile 
bir kez daha Mediterranean Cruises'a 
giriş yaptı.

EYLÜL 2020: İLERİ YAVAŞ
Toplam COVID-19 vakası = 33.78 
milyon

MSC’nin ağustos ayında operasyonları 
yeniden başlatmadaki başarısının 
ardından, Carnival’ın Costa Cruises’ı da 
COVID-19’u azaltmaya yönelik yeni sıkı 
kısıtlamalar, yönergeler ve protokoller 
altında Akdeniz’deki operasyonlarına 
devam ediyor. 

Madalyonun diğer tarafında ise Carnival, 
5 gemi daha satarak elden çıkardığı 
toplam gemi sayısını 18'e çıkaracağını 
duyurdu. Eylül ayı sonunda, 18 gemiden 
15'inin kaderi biliniyordu. 10 tanesi 
daha sonraticaret amacıyla, 5 tanesi de 
hurda için satıldı. 

Dolayısıyla şimdiye kadarki sektör 
eğilimi, ağırlıklı olarak 20 yaş veya 
daha eski olan, çekirdek olmayan eski 
varlıkları satma yönünde oldu. Bu, nihai 
bir kurtarma için mevcut filoları düzene 
sokma ve modernize etme çabası 
olarak yorumlanabilir. Tüm satışlar, 
gemi değerlemelerini aşağıya doğru 
zorlamanın kaçınılmaz etkisiyle hızlı ve 
zorlayıcı koşullarda sonuçlandı.

EKİM 2020: İKİNCİ DALGA VURUR
Toplam COVID-19 vakası = 45.18 
milyon

Feshedilmiş İngiliz şirketi Cruise & 
Maritime Voyages (CMV) gemileri, 
ekim ayı boyunca bir dizi açık 
artırmada satıldı. Ne yazık ki, Vasco 
Da Gama'nın satışı mevcut sorunlu 
yolcu gemisi pazarını tasvir ediyor ve 
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sağlamlaştırıyor. Aşağıda, onun satıldığı 
zamana kadar olan tarihsel piyasa 
değeri gösterilmektedir. 

Ocak ayının başında, VV değeri 108 
milyon ABD dolarıydı ve bu değer, 
pandeminin etkileri sektörü sararken 
önemli ölçüde birkaç kez düştü. Daha 
sonra 12 Ekim'de Mystic Cruises'a 
10.19 milyon dolar karşılığında satıldı, 
VV'nin aynı ayın 11’indeki değeri 9.78 
milyon dolar idi. 

Daha yaygın olarak, ABD ve Hindistan, 
COVID-19 enfeksiyon oranlarını kontrol 
altına almak için mücadele ediyor ve 
Avrupa, endişe verici ikinci bir dalga ile 
karşılaşıyor. Avrupa'daki ülkeler bir kez 
daha yayılmayı yavaşlatmak için karşı 
önlemler almak zorunda kalıyor, bu 
şekilde, 2020'de herhangi bir önemli 
yolcu gemisi aktivitesi toparlanmasına 
dair umutlar yok oluyor. 

KASIM 2020: YENİ UMUT
Toplam COVID-19 vakası = >50 milyon

Küresel filonun değeri yaklaşık 40 

milyar dolar düştü. Faaliyet, %61 ile 
tüm zamanların en düşük seviyesinde. 
Büyük oyuncular, operasyonları ayakta 
tutmak için ayda 200 milyon dolardan 
yarım milyar dolara kadar her yerde 
para harcıyorlar. 

Carnival, şirketi nakit korumak 
ve likiditeyi artırmak için önemli 
miktarda ek finansman sağlamaya 
zorlayan misafir operasyonlarındaki 
duraklamadan dolayı mart ayından 
bu yana 12 milyar dolara yakın rekor 
borçlanma kaydetti. 

Benzer şekilde, Royal Caribbean, 
bu dönemde benzer bir adım atarak 
yaklaşık 5 milyar ABD doları tutarında 
krediyi güvence altına aldı ve 3 milyar 
doların biraz üzerinde tahvil teklif 
etti ve geri ödemeleri ertelemek için 

kredi borcu tatillerine dahil oldu. Eski 
varlıklar artık sadece hurda değerinde 
ve şirketler iflas etmeye zorlanıyor.

Aşağıda, VV matrisi ve yıl başından bu 
yana değerdeki değişim % cinsinden 
gösterilmektedir. İyi yanından 
bakıldığında olası bir aşı haberi, yolcu 
gemisi sektörü için fırsat olabilir. 

Gerek Carnival gerekse Royal Caribbean 
hisse senedi değerlerinde çok ihtiyaç 
duyulan bir artışı keyifle yaşadılar. 

Ayrıca, doğru prosedürler ve protokoller 
uygulandığında “COVID güvenli yolcu 
gemilerinin” yelken açabileceğini 
gösteren ve yolcu gemisi şirketlerinden 
alınan istatistikler ise bir diğer 
sevindirici boyut olarak karşımıza 
çıkıyor. 2020 için çok geç, ancak 
bu olumlu gelişmelerin yolcu gemisi 
sektörüne 2021'de bir toparlanma için 
uygun bir ortam sunmasını dileyelim.

* COVID-19 vakaları, her ayın sonu itibariyle 
alınan kümülatif toplamdır, veri kaynağı: 
OurWorldinData
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ARALIK 2020 SATIŞI RAPOR EDİLEN GEMİLER

Son dönemdeki toparlanma 
kısmen de olsa yüzleri güldürdü

Hafızalarımızdan kolayca silinmeyecek 
2019 senesi biterken, büyük 
umutlarla girdiğimiz 2020 senesini 
geride bırakıyoruz. Öncelikle 2021 
senesinin başta ülkemiz olmak üzere 
tüm dünya için sağlık, mutluluk ve 
huzurla dolu bir yıl olmasını temenni 
ederiz. Beraberinde 2020 senesini 
unutturacak düzeyde bereketli bir yıl 
olmasını dileriz.

2021 senesine sayılı günler kala, 
bu süreçte genel olarak yukarıda 
belirttiğimiz üzere beklentilerimizin 
aşağısında ve genel olarak son çeyrekte 
hafif toparlanma olmasına karşın yıl 

ortalaması bazında sektörümüz için 
olumlu geçtiğini söylememiz pek 
mümkün değil. Ancak özellikle son 
dönemdeki toparlanmanın kısmen 
de olsa yüzleri güldürdüğünden 
bahsetmemiz mümkün. Her halükarda 
devamlılık bu aşamada önem teşkil 
ettiğinden özellikle şubat sonrası 
verileri önemle takip ediyor olacağız.

Yılın son ayına baktığımızda bir 
ay öncesine oranla Baltık Kuruyük 
Endeksi’nde %16 gibi yüksek düzeyde 
pozitif bir kapanışa tanıklık etmekteyiz. 
Beraberinde Baltık Supramax ve 
Handysize endekslerinde de %10’a 
yakın bir artış gözlemlemekteyiz. 
Pandemi de yavaş yavaş aşılama 
sürecine geçilmesi ve beraberinde 
ülkelerin yapmış oldukları teşviklerle 
birlikte ticaretin hareketlenmesinin bu 
artışlara etki ettiğinden söz edebiliriz. 
Konteyner piyasalarında ise özellikle 
tüketimin tarz değiştirmesinin, 
örneklemek açısından en basite 
indirgendiğinde evlerde geçirilen 
zamanın eskisinden daha çok olması 
ve ofis ortamını birçok kişinin evlerine 
taşıması sebebi ile günlük ihtiyaçların 
artması ile konteynere girebilecek 

ticari ürünlerin taşımasındaki dolaylı 
artış, umulmayan düzeyde yüksek 
navlunları beraberinde getirdi. Yılın 
sonu itibari ile 2020 senesinin 
kazananının konteyner marketi 
olduğunu söylememiz pek yanlış bir 
tarif olmayacaktır.

Brent petrol tarafında da aşıların petrol 
tüketimini salgın öncesi seviyelere 
taşımak adına umut vermesi ile artışın 
devam etmekte olduğunu görmekteyiz. 
Son bir ay bazında baktığımızda artış 
%10’lara yaklaşarak 50 dolar bandını 
geçmiştir.

Son olarak emtia ve demir çelik 
fiyatlarında da oldukça yüksek 
diyebileceğimiz bir oranda artış göze 
çarpmaktadır ki, hurda fiyatlarında 
son beş aylık artış %30 seviyelerinde 
olmuştur. 

Yeni yıl ile birlikte özellikle Pandemi 
sürecinin ne denli kontrol altına 
alınabileceği, ülkelerin ne gibi ek 
tedbir ve ticareti rahatlatmak adına ek 
teşvikler alacağı piyasaların yönünün 
ne olacağı hususunda önem teşkil 
etmektedir.

ULUÇ KEDME *

Gemi İsmi DWT İnşa Yılı İnşa Ülkesi Gemi Tipi Alıcı Ülkesi Fiyat US$ M

TIGER GUANGDONG 180.099 2011 CHINA BULK GREEK *

TIGER JIANGSU 180.096 2010 CHINA BULK GREEK *

TIGER SHANDONG 180.091 2011 CHINA BULK GREEK *

TIGER LIAONING 180.082 2011 CHINA BULK GREEK *

      63,50*

CSSC WAN MEI 176.460 2012 CHINA BULK NA 18,30

GEMINI OCEAN 80.982 2017 JAPAN BULK NA 25,00

DEWI PARWATI 75.700 2011 CHINA BULK CHINESE 9,50

GENCO LOIRE 53.100 2009 CHINA BULK NA 7,70

INDIGO IMABARI 38.271 2010 JAPAN BULK NA 10,60

AEC ABILITY II 37.504 2006 JAPAN BULK NA 6,50

RAINBOW QUEST 34.627 2011 CHINA BULK NA NA

FAIR WINDS 28.434 2009 JAPAN BULK NA 6,50
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NAUTICAL GEORGIA 63.435 2017 CHINA BULK NA 17,00

GH CITATION 63.292 2016 CHINA BULK OMAN 17,00*

GH BLACK CAVIAR 63.277 2016 CHINA BULK OMAN 17,00*

BRIGHT PHOENIX 55.636 2011 JAPAN BULK GREEK 11,00

V ARCTIC TERN 51.536 2002 KOREA BULK NA 5,30

MS CHARM 32.449 2010 CHINA BULK NA 6,50

IDIL 28.429 1994 JAPAN BULK MIDDLE EAST 2,40

NSS HONESTY 229.548 2007 JAPAN BULK CHINESE NA

KING ORE 176.944 2010 JAPAN BULK UK 19,20

KURENAI 86.041 2007 JAPAN BULK CHINESE 10,20

CRIMSON MONARCH 77.116 2014 JAPAN BULK GREEK 17,50

SEAEAGLE 71.663 1998 JAPAN BULK CHINESE 4,10

NAVIOS SOLEIL 57.334 2009 KOREA BULK NA 8,50

CORDELIA B 56.617 2011 CHINA BULK NA 8,10

M. EMIR AKSOY 47.245 1998 JAPAN BULK NA 3,20

ANDALUCIAN ZEPHYR 34.436 2014 JAPAN BULK GREEK 12,30

K&A SP 33.170 2011 JAPAN BULK GREEK 7,90

CHAMPION BAY 32.835 2000 JAPAN BULK NA 3,90

PANVISION 28.253 2011 JAPAN BULK MIDDLE EAST 6,50

BAOGANG GLORY 207.826 2008 JAPAN BULK SINGAPORE 16,30

CERBA 80.370 2010 KOREA BULK NA 13,00

CLYMENE 73.600 2006 CHINA BULK CHINESE 7,80

SBI HYPERION 61.171 2016 CHINA BULK GREEK 17,50

SBI ZEUS 60.414 2016 JAPAN BULK NA 18,50

PORT ESTORIL 52.822 2001 JAPAN BULK CHINESE 4,60

ACHILLEUS 50.691 2001 JAPAN BULK CHINESE 4,00

UNICO SIENNA 34.328 2012 KOREA BULK NA 8,00

IRON KOVDOR 72.474 1998 JAPAN BULK CHINESE 3,95

QUEEN JHANSI 58.758 2007 CHINA BULK INDONESIAN 7,75

CAS AMARES 55.783 2011 VIETNAM BULK NA 8,85

YUTAI BREEZE 55.088 2010 CHINA BULK INDONESIAN 7,90

IMKE SELMER 32.648 2010 CHINA BULK NA 5,70

INCE HAMBURG 28.189 2010 JAPAN BULK NA 7,30

OCCITAN BARSAC 27.321 2003 ARGENTINA BULK SYRIA 3,30

SHIN-EI 207.933 2008 JAPAN BULK CHINESE 18,90

HUGE HAKATA 180.643 2012 PHILIPPINES BULK NA 23,00

COLOGNY 180.643 2011 PHILIPPINES BULK GREEK 22,50

BTG EIGER 81.031 2016 JAPAN BULK GREEK *

BTG EVEREST 81.014 2015 JAPAN BULK GREEK *

      46,00*

TILDA ODENDORFF 180.556 2011 KOREA BULK GREEK 18,70

SBI PHOENIX 63.310 2017 CHINA BULK DENMARK 17,00*

SBI SAMSON 63.310 2017 CHINA BULK DENMARK 17,00*

WEST TREASURE 61.292 2014 JAPAN BULK JAPANESE 15,80

SBI HERRA 60.425 2016 JAPAN BULK NA 18,50

ORIENT GRACE 58.620 2012 JAPAN BULK NA 12,50

ALAM SETIA 36.320 2013 JAPAN BULK GREEK 11,80

TASMAN SEA 28.456 2001 JAPAN BULK VIETNAMESE 3,70
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KING CORN 28.219 2001 JAPAN BULK HONG KONG NA

CHINA STEEL INTEGRITY 175.775 2002 JAPAN BULK NA NA*

CHINA STEEL 
RESPONSIBILITY

175.775 2003 JAPAN BULK NA NA*

MINERAL ANTWERPEN 172.424 2003 KOREA BULK GREEK 10,85

SBI CONGA 81.167 2015 CHINA BULK NA 18,40

ISABELLA MANX 63.700 2018 CHINA BULK UAE 25,80

ROYAL ACCORD 180.129 2009 JAPAN BULK GREEK 18,40

PACIFIC QUEEN 175.918 2010 CHINA BULK SINGAPORE 14,50

GUISEPPE BOTTIGLIERI 175.243 2011 CHINA BULK UK 15,70

TURMALIN 92.762 2012 CHINA BULK NA *

TUERKIS 92.759 2012 CHINA BULK NA *

TOPAS 92.655 2011 CHINA BULK NA *

      36,50*

SBI SOUSTA 81.175 2016 CHINA BULK GREEK 18,00

NORD NEPTUNE 75.726 2006 JAPAN BULK NA 8,50

BULK CHILE 55.486 2009 JAPAN BULK NA 9,00

VEGA LIBRA 53.743 2010 CHINA BULK NA 7,00

HONG KAI 45.654 1996 JAPAN BULK CHINESE 2,60

ROSINA TOPIC 45.251 2000 JAPAN BULK UKRAINE NA

CAPETAN COSTIS 34.146 2011 KOREA BULK GREEK 8,25

QUEEN ANATOLIA 28.350 1996 JAPAN BULK NA 2,90

LAGONDA 28.186 2001 JAPAN BULK MIDDLE EAST 3,50

SKOPELOS 319.360 2002 KOREA TANKER MALAYSIA 26,00

OCEAN TRADER 108.770 2008 CHINA TANKER NA 16,00

IOANNIS 105.423 1999 KOREA TANKER NA NA

ZHU JIANG 50.192 2009 KOREA TANKER GREEK 13,20*

BEI JIANG 50.120 2009 KOREA TANKER GREEK 13,20*

ATLANTIC MIRAGE 51.476 2009 KOREA TANKER NA 16,35

ECO CAIFORNIA 50.290 2019 KOREA TANKER NA *

STENAWECO IMPULSE 49.762 2016 CHINA TANKER NA *

STENAWECO EVOLUTION 49.750 2015 VIETNAM TANKER NA *

      110,00*

YAYOI EXPRESS 47.999 2006 JAPAN TANKER NA 12,00

MALHARI 13.149 2010 KOREA TANKER VIETNAMESE 6,20

ADS PAGE 299.164 2002 JAPAN TANKER UAE 25,50

MINERVA EMMA 107.197 2003 JAPAN TANKER NA 13,00

CARINA 47.962 2010 JAPAN TANKER GREEK 14,40

HIK 39.999 2005 CROATIA TANKER TURKISH 7,75

SEA LION 318.778 2003 KOREA TANKER CHINESE 27,00

OLYMPIC LIBERTY 309.449 2003 KOREA TANKER ASIAN 25,80

TAI SAN 318.000 2009 CHINA TANKER GREEK *

TAI HUNG SAN 318.000 2010 CHINA TANKER GREEK *

PU TUO SAN 318.000 2011 CHINA TANKER GREEK *

      110,00*

SEAWAYS TANABE 299.152 2002 JAPAN TANKER NA 25,00

UACC IBN AL ATHEER 45.994 2003 JAPAN TANKER NA 8,20

TAKAOKA 311.061 2011 JAPAN TANKER GREEK 45,00

ADS SERENADE 299.152 2002 JAPAN TANKER UAE 25,50
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*Enbloc satışı ifade eder

POLARIS STARDOM 12.484 2008 JAPAN TANKER KOREAN 8,50

GOLDEN GRACE 9.516 2005 JAPAN TANKER KOREAN 6,60

PANTANASSA 317.106 2011 KOREA TANKER NA 46,00

VOYAGER I 309.233 2003 KOREA TANKER NA 25,50

MAERSK PROGRESS 109.181 2005 CHINA TANKER VIETNAMESE 12,75

NORD INTEGRITY 48.026 2010 JAPAN TANKER NA 16,20

ESTA DESGAGNES 10.511 1992 GERMANY TANKER NA NA

GAS JENNY 49.345 1991 JAPAN GAS UAE 13,00

SEAWAYS MULAN 318.518 2002 KOREA TANKER FAR EASTERN 23,50

SEAWAYS ROSALYN 317.972 2003 KOREA TANKER FAR EASTERN 25,00

VOYAGER I 299.996 2003 KOREA TANKER MIDDLE EASTERN 25,50

HUNTER LAGA 299.995 2019 KOREA TANKER UAE 84,00*

HUNTER SAGA 299.995 2019 KOREA TANKER UAE 84,00*

ATEREGO II 159.924 2002 KOREA TANKER RUSSIAN 16,00

CHAMPION PRINCESS 105.258 2012 KOREA TANKER NA 26,50

PACIFIC SAPPHIRE 19.814 2008 JAPAN TANKER NETHERLANDS 11,80

E.R. TIANSHAN 101.532 2006 KOREA CONT. ITALIAN *

E. R. TIANPING 101.491 2006 KOREA CONT. ITALIAN *

E. R. TEXAS 100.680 2006 KOREA CONT. ITALIAN *

E. R. TOKYO 100.680 2006 KOREA CONT. ITALIAN *

E.R. YOKOHAMA 93.659 2004 KOREA CONT. ITALIAN *

E. R. VANCOUVER 93.638 2004 KOREA CONT. ITALIAN *

      158,00*

MAULLIN 81.002 2010 TAIWAN CONT. TAIWAN 26,00

OOCL KAOHSIUNG  2006 JAPAN CONT. MIDDLE EASTERN 15,00

UTE  2007 KOREA CONT. NA NA

BALTIC EAST  2005 KOREA CONT. SWISS 10,00

GERHARD SCHULTE  2006 CHINA CONT. GREEK 7,50

SONDERBORG  2006 CHINA CONT. GREEK 2,65

CAP PAPETELE  2008 CHINA CONT. NA 2,80

APL ENGLAND 67.987 2001 KOREA CONT. NA 12,00

TANJA RICKMERS 50.591 2009 CHINA CONT. GREEK 10,50

FUJISAN 6.273 1992 JAPAN GC NA NA

MARIA SCHULTE  2006 CHINA CONT. GREEK 7,50

KOTA PEMIMPIN  2018 CHINA CONT. CANADIAN *

KOTA PETANI  2019 CHINA CONT. CANADIAN *

      176,00*

KOTA GEMAR  2002 JAPAN CONT. MIDDLE EASTERN NA

KOTA GUNAWAN  2003 JAPAN CONT. MIDDLE EASTERN NA

MARMACTAN 11.149 2008 CHINA GC 02.10.20 ADVANCED

KOTA GANTENG  2002 JAPAN CONT. 02.10.20 ADVANCED

KOTA JASA  2001 JAPAN CONT. NA NA

MATAQUITO 81.002 2010 TAIWAN CONT. GERMAN NA

MEMPHIS 68.618 2008 KOREA CONT. GREEK 9,50*

LAS VEGAS 68.578 2008 KOREA CONT. GREEK 9,50*

CHICAGO 68.411 2008 KOREA CONT. GREEK 9,50*

KOTA KASTURI 39.916 2005 JAPAN CONT. CHINESE 5,00
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ARALIK 2020 RAPOR EDİLEN HURDA SATIŞLARI

Gemi İsmi DWT LWT İnşa Yılı Gemi Tipi Alıcı Ülkesi USD per T/Lwt

STELLAR LIBERTY 291.435 46.194 1993 BULK NA 392
STELLAR OCEAN 305.846 43.200 1994 BULK NA 392

REINA I 45.974 11.635 1997 TANKER BANGLADESH NA
QUEEN PHENIX 4.998 3.380 1996 GAS NA NA
OHKOH MARU 6.629 NA 1999 RORO BANGLADESH NA

ATLAS 128 NA 1980 TUG INDIA NA

TIAN REN 5.872 10.462 1990 RORO BANGLADESH 356
LILA ATHENS 25.850 9.502 2000 CONT. PAKISTAN 388

BITUMEN QUEEN 4.156 1.373 1981 TANKER INDIA 210
WELVIEW 94.303 16.916 1989 BULK PAKISTAN 385

BEST LEADER 45.292 7.065 1995 BULK PAKISTAN 387
POLINA 29.531 6.692 1986 BULK BANGLADESH 386

DAYTONA PRIME 22.530 5.450 1985 GENERAL CARGO PAKISTAN NA
WAN HAI 211 23.837 6.963 1993 CONT. NA NA

CAR STAR 16.253 12.367 1993 RORO BANGLADESH NA
INDEPENDENCE II 15.199 26.528 1994 RORO TURKEY NA

ALMADA 99.997 17.002 1998 TANKER PAKISTAN 390
ROCKIES HIGHWAY 12.828 11.500 2006 RORO INDIA 370

GLOBULUS 49.575 10.641 1995 BULK INDIA 365
SPAN ASIA 1 6.764 3.144 1982 GENERAL CARGO BANGLADESH 361

LUCKY SEAMAN 26.455 5.652 1991 BULK BANGLADESH 348
NIPPON HIGHWAY 16.827 14.146 1999 RORO INDIA 356

KT 06 45.863 8.002 1994 BULK PAKISTAN 374
KULNATEE 11.171 4.618 1997 GENERAL CARGO PAKISTAN 360

BERGE KIBO 289.889 37.363 1993 BULK PAKISTAN 376
BEST WAVE 28.379 6.143 1995 BULK PAKISTAN NA
PAC ADARA 27.688 10.358 2003 GENERAL CARGO PAKISTAN 385*
PAC ALKAID 27.464 10.582 2003 GENERAL CARGO PAKISTAN 385*

KUO TAI 18.595 5.955 1995 CONT. NA NA
CONTINENTAL HIGHWAY 17.201 15.006 2001 RORO INDIA 347

HOEGH XIAMEN 12.250 12.250 2010 RORO TURKEY NA
IGRIM 17.725 6.845 1978 TANKER PAKISTAN NA

SRI TAHTHONG 1.868 733 1992 TANKER BANGLADESH NA
ENSCO 8502 8.500 NA 2010 PLATFORM TURKEY NA

MAHSURI 1.577 3.626 1972 RESEARCH BANGLADESH 345
JANICE N 264.340 28.200 1995 BULK BANGLADESH 340

PL YUI LAAM 12.576 5.248 1994 CONT. BANGLADESH 368
SEVASTOPOL 8.723 3.561 2001 GENERAL CARGO BANGLADESH 315
UNI-ARISE 15.477 5.129 1997 CONT. INDIA 268

* Kaynaklar: KERTE Denizcilik broker ağı, IHS-Seaweb, Equasis

*Enbloc satışı ifade eder
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YÜK İSTATİSTİKLERİ

Hazırlayan: Metin AK (Sektörel Araştırmalar Uzmanı)

*İMEAK Deniz Ticaret Odası Deniz Ticareti ve Deniz Ulaştırması Genel Sekreter Yardımcılığı bünyesinde hazırlanmıştır.

2019-2020 YÜK İSTATİSTİKLERİ

Limanlarımızda Gerçekleştirilen Toplam Yük Elleçlemesi, Kasım 2020

Limanlarımızda gerçekleşen toplam yük elleçleme miktarı 2020 yılı kasım ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre % 2,18 düşüş göstererek 40.769.896 ton olmuştur.

Denizyolu ile yapılan dış ticaret 2020 yılı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 0,75 düştü.

- Limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı 2020 yılı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 

% 9,56 artarak 12.416.541 ton,

- Limanlarımızda gerçekleştirilen ithalat amaçlı boşaltma miktarı 2020 yılı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 

% 6,90 azalarak 17.699.470 ton,

- Dış ticaret taşımacılığında (ithalat+ihracat) toplam yük miktarı 2020 yılı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 

% 0,75 azalarak 30.116.011 ton olmuştur.

DENİZYOLU İLE DIŞ TİCARET

Aylar Yıl
İHRACAT İTHALAT DIŞ TİCARET

Miktar Değişim (%) Miktar Değişim (%) Miktar Değişim (%)

Kasım
2019

       
11.332.884 

9,56%

      
19.010.325 

-6,90%

      
30.343.209 

-0,75%
2020

       
12.416.541 

      
17.699.470 

      
30.116.011 

Ocak - Kasım
2019

     
121.391.640 

3,94%

    
200.897.738 

2,79%

    
322.289.378 

3,22%
2020

     
126.178.202 

    
206.497.378 

    
332.675.580 
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28.12.2020 
53. HAFTA KOSTER PAZAR RAPORU & DEĞERLENDİRMELER
ISTFIX Bileşik Endeks bu hafta Noel’den ötürü yüzde 6’lık bir düşüş daha kaydederek 569 puana 
geriledi. 2021’in başında aynı hızla bir toparlanma görülüp görülmeyeceği ise yakın dönemde 
anlaşılacak.

ISTFIX Haftalık Birleşik Endeks 2008-2020 ISTFIX – Son 1 yıl

HABERLER

Avrupa ve Birleşik Devletler

Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık, Brexit 
sonrası ticaret anlaşması için taslak 
üzerinde anlaşma sağladı. Yetkililer, 
müzakerecilerin anlaşma metninde son 
rötuşları yaptığını söyledi. Geçen hafta 
gelen bilgiler de bir yandan kameralar 
önündeki tartışmalar sürerken diğer 
yandan arka planda gerçekleşen 
görüşmelerin olumlu seyrettiği 
yönündeydi.

• Aralık ayında Almanya'nın IFO iş 
ortamı endeksi, hem cari koşullar hem 
de beklentiler değerlendirildiğinde 
tahminlerin üzerinde açıklandı. 

İlginç şekilde Almanya’daki Koronavirüs 
kısıtlamaları sertleşse de işletmeler, 
ilk yarıdan umutlu. Ifo Enstitüsü’nün 
verilerine göre iş dünyası güven endeksi 
Aralık ayında 90 puanlık beklentiyi 
aşarak 92.1 puan seviyesinde geldi.

Emtia Haberleri

• Petrol fiyatları bu hafta hafif yükseliş 
kaydetti. Batı Teksas tipi ham petrol 
47.75 dolar/varilden 48.25’e doğru 
hareket ederken Brent de 50 dolar/varil 
seviyesinden 51.25 dolar/varile çıktı.

• Avrupa Komisyonu Türk sıcak hadde 
rulo sac (HRC) ithalatına geçici anti-
damping vergisi koydu. Komisyon, 
Türkiye’den yapılacak HRC ithalatına 
yönelik olarak CIF Avrupa fiyatı üzerinden 
ve gümrük vergisi eklenmemiş baza 
yüzde 4,8 ila 7,6 arasında vergi getirdi.

• Türkiye’nin inşaat çeliği ihracatları, Ekim 
ayında artış kaydetmiş olsa da yıl toplamı 
itibariyle düşüş seyrine devam ediyor. Aylık 
bazda yüzde 10 artış kaydeden ihracat 
miktarı, yılın ilk 10 ayı değerlendirildiğinde, 
bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 
yüzde 7,4 aşağıda bulunuyor. Türkiye bu 
dönemde 4,4 milyon ton inşaat çeliği ihraç 
etti. En büyük alıcı ise 730.000 ton ile 
İsrail oldu.

• Rusya resmi olarak 2020/2021 
hububat hasadını 131,1 milyon ton ile 
2017/2018 rekoru olan 135,5 milyon 
tonun hemen altında kapattı. Ülke 
yanı zamanda tarihinin en iyi buğday 
hasatlarından birini de gerçekleştirmiş 
oldu.

• APK-Inform’a göre Rusya 2020-2021 
hasat yılının ilk iki ayı olan Eylül ve 
Ekim aylarında 400.000 ton ayçiçeği 
ihraç etti. Bu miktar geçen senenin aynı 
dönemine göre yüzde 64’lük bir artışa 
tekabül ediyor ve aynı zamanda son 20 
yılın da rekoru.

• Lakin bundan sonra ihracatlar 
üzerindeki baskı artacak gibi duruyor. 
Kaldı ki 9 Ocak 2021’den 30 Haziran 
tarihine kadar olan dönemde ayçiçeği 
ihracatına uygulanan vergi ton başına 
165 avrodan az olmamak kaydıyla yüzde 
6,5 seviyesinden yüzde 30’a çıkartılacak.

ISTFIX ANALİZ
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ISTFIX Haftalık Navlunlar 2008-2020

ISTFIX Haftalık Navlunlar 2008-2020

TEMSİLİ YÜK BAĞLANTILARI 

Tonnage Cargo LOAD. - DISCH. PORT L/D Rate (t/day) Freight ($/tonne)

1,415 STEEL COILS EREGLI-VOLOS 1000/1000 21.25
2,000 MINERALS IN BB AVEIRO-ALEXANDRIA 1000/750 32.50
2,200 SCRAP (70') SFAX-ISKENDERUN 700/7000 25.00
3,000 SCRAP (70') ASHDOD-MARMARA 1000/1000 40.00
3,000 MINERALS RADES-VARNA 1500/1500 17.00
3,000 STEEL PRODUCTS CHIOGGIA-ISKENDERUN 1200/1200 18.00
3,000 MINERALS IN BB DURRES-MARMARA 1200/1200 18.00
3,000 SODA IN BB (52') MERSIN-GIURGIULESTI 1500/800 20.00
3,000 GRAINS (50') KHERSON-ISKENDERUN 1000/1000 26.00
3,500 MINERALS RADES-GENOA 1750/1750 14.50
3,500 GENERALS ISKENDERUN-KHERSON 1200/1200 12.85
3,900 STEEL COILS MARMARA-PORTO MARGHERA 1500/1250 25.00
4,000 REBARS CANAKKALE-BRAILA 1500/1200 14.00
4,250 MOP NIKOLAEV-ALIAGA 3000/2500 21.00
4,300 MOP NIKA-TERA-SAMSUN 3000/2500 17.00
4,700 ALUMINIUM NOVOROSSIYSK-VARNA + DERINCE + KALAMAKI 2000/1500 30.00
5,500 SULPHUR KALAMAKI-SAMSUN 3000/4000 12.00
5,500 STEEL PRODUCTS FOS-GEMLIK + DILISKELESI 3000/2500 24.50
6,000 UREA ABU QIR-POZZALLO 2500/1500 19.00
6,000 MINERALS BOURGAS-MARMARA 1500/1500 13.00

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.

NAVLUNLAR S&P VE HURDA

Bu hafta da herhangi bir koster satışı 
raporlanmadı.
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TÜRKİYE’DE GEMİ SÖKÜM / OCAK - KASIM 2020
(Bayrak Ülkelerine Göre Listelenmiştir.) 

SIRA NO IMO NO GEMİ ADI TİPİ BAYRAK TONAJI GT
TONAJI 

DWT
TONAJI 

LDT
İNŞA YILI GELİŞ TARİHİ

1 7929308 MISSI ENTERPRISE KURUYÜK AMERİKA 22.511 37.244 7.177 1980 23.10.2020

2 9014688 CLAVIGO KURUYÜK
ANTIGUA 
BARBUDA

2.446 3.735 1.010 1992 04.05.2020

3 9188099 STENA SIRITA TANKER BAHAMALAR 76.836 126.873 23.862 1999 10.01.2020

4 9168922 NAVION HISPANIA TANKER BAHAMALAR 72.132 126.183 26.094 1999 13.01.2020

5 8420244 SEVEN PELICAN DESTEK GEMİSİ BAHAMALAR 4.892 2.333 4.892 1985 16.05.2020

6 9189160 CMA CGM OKAPI KONTEYNER BAHAMALAR 16.803 22.900 7.802 1999 01.07.2020

7 9087489
CARNIVAL 

INSPIRATION
YOLCU BAHAMALAR 70.367 7.180 30.623 1993 04.08.2020

8 9053878
CARNIVAL 

IMAGINATION
YOLCU BAHAMALAR 70.367 7.180 30.605 1995 14.09.2020

9 8506373 CASTOR YOLCU BAHAMALAR 20.704 3.499 11.321 1982 23.11.2020

10 8230425 BELLATRIX KURUYÜK BOLİVYA 2.457 2.893 1.273 1978 06.05.2020

11 9120425 TAMGOUT TANKER CEZAYİR 3.116 4.999 1.884 1992 20.10.2020

12 9146455 SINE MAERSK KONTEYNER DANİMARKA 92.198 110.387 38691.4 1998 21.08.2020

13 9106443 TANGER A KONTEYNER FAS 8.633 9.316 4.650 1995 07.08.2020

14 - MANDALINA RÖMORKÖR HIRVATİSTAN 885 1.017 600 1975 13.04.2020

15 - UZORITA RÖMORKÖR HIRVATİSTAN 885 1.017 962 1975 13.04.2020

16 8414790 GEOPOTES 15 TARAMA HOLLANDA 10.188 12.387 7.319 1985 17.07.2020

17 9030864 SPES RO-RO İTALYA 33.823 16.806 11.323 1993 07.08.2020

18 7724253 OTTO KURUYÜK KAMERUN 5.309 5.238 3.655 1978 01.02.2020

19 8764200 NSC 6002 SONDAJ PLATFORMU KAMERUN 14.559 - 10.292 2001 06.03.2020

20 8813142 EKO 4 YAĞ TANKERİ KAMERUN 2.041 3.224 1.350 1989 03.02.2020

21 8820121 EKO 5 YAĞ TANKERİ KAMERUN 2.041 3.229 1.350 1989 03.02.2020

22 8756772 SEVEN POLARIS DUBA BARÇ KAMERUN 16.455 - 13.500 1979 13.02.2020

23 7347433 MSS 2 SONDAJ PLATFORMU KAMERUN 10.958 - 10.712 1977 15.02.2020

24 8710687 AGAT RORO KURUYÜK KAMERUN 7.876 7.190 3.836 1988 17.06.2020

25 8752192 NOBLE DRILLER SONDAJ PLATFORMU KAMERUN 13.265 - 14.478 1976 09.07.2020

26 9161338 HIGHLAND ROVER AÇIK DENİZ DESTEK KAMERUN 2.186 3.200 1.628 1998 13.08.2020

27 9249491 HIGHLAND COURAGE AÇIK DENİZ DESTEK KAMERUN 3.160 2.750 3.448 2002 18.08.2020

28 7118181 EDARTE KURUYÜK KAMERUN 1.227 1.845 902 1971 28.08.2020

29 8752790 MSS 1 SONDAJ PLATFORMU KAMERUN 20.067 - 20.200 1981 19.09.2020

30 8769597 ENSCO 8502
SONDAJ 

PALATFORMU
KAMERUN 19.377 - 18.581 2010 29.09.2020

31 9249506 VALOUR ROMORKÖR KAMERUN - 3.160 3.448 2003 01.11.2020

32 9711250 DALGA RO-RO KAMERUN 1.421 331 880 1978 05.11.2020
33 9169697 CHALENGER ROMORKÖR KAMERUN 1.968 3.115 1.429 1997 19.10.2020
34 9249441 BUGLER ROMORKÖR KAMERUN 1.992 2.986 1.545 2002 20.10.2020

35 8841450 MIDAS RO-RO KAMERUN 3.083 3.170 1.660 1984 30.10.2020

36 8131233 BURIN SEA ROMORKÖR KANADA 2.588 - 2.463 1983 09.01.2020

37 8225486 TRINITY SEA ROMORKÖR KANADA 2.623 - 2.451 1983 09.01.2020

38 7724057 WISMAR TARAK GEMİSİ KOMORLAR 2.082 1.419 1.800 1978 19.01.2020

39 7358327
VITSENTZOS 
KORNAROS

RORO KOMORLAR 6.387 1.616 5.114 1976 13.04.2020

40 - ALKIONA BARÇ KOMORLAR 827 500 485 1970 20.04.2020

41 - GREGORY KURUYÜK KOMORLAR 660 500 481 1957 29.04.2020

42 7416040 SKYLARK I KURUYÜK KOMORLAR 999 1.608 560 1975 15.05.2020

43 - FD 1 SC HAVUZ KOMORLAR 9.167 - 3.902 1959 04.06.2020

44 7329244 SORMOVSKY KURUYÜK KOMORLAR 2.478 3.353 1.500 1974 26.06.2020

45 7214545 ATLANTIS YOLCU KOMORLAR 1.570 2.544 900 1972 03.11.2020

46 8908868 TAILWIND KURUYÜK LİBERYA 11.542 16.880 5.403 1995 07.09.2020

HURDA RAPORU
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47 7920857 BANA RORO LÜBNAN 9.367 4.401 3.262 1980 15.07.2020

48 9074389 APL CHINA KONTEYNER MALTA 64.502 66.520 24.250 1995 07.05.2020

49 9131515 EUROCARGO TRIESTE RO-RO-KARGO MALTA 26.536 12.488 10.698 1997 18.05.2020

50 8512281 SOVEREIGN YOLCU MALTA 73.529 7.546 28.797 1990 21.07.2020

51 9030852 FIDES RO-RO-KARGO MALTA 33.825 16.802 10.963 1993 01.08.2020

52 7616779 CALAMITY JANE DESTEK MALTA 10.643 6.111 8.236 1978 02.11.2020

53 9112143 B GAS CHAMPION TANKER MALTA 2.458 2.347 1.463 1995 16.11.2020

54 9186792
DISCOVERER 
ENTERPRISE

SONDAJ GEMİSİ
MARSHALL 
ADALARI

63.190 - 34.135 1998 06.02.2020

55 8751095 SONGA DEE SONDAJ PLATFORMU
MARSHALL 
ADALARI

15.682 - 15.757 1984 28.08.2020

56 9216389 VINLAND TANKER NORVEÇ 76.567 125.827 27.870 2000 15.07.2020

57 9431848 HOEGH XIAMEN RO-RO NORVEÇ 47.232 12.250 14.760 2010 06.10.2020

58 7377567 IONIAN SKY RORO-YOLCU PALAU 19.539 4.213 8.822 1974 24.01.2020

59 6513231 GRIGOR TANKER PALAU 525 1.040 550 1965 10.02.2020

60 7731452 EXPLO TANKER PALAU 525 962 441 1944 10.02.2020

61 8841474 TROVE RO-RO PALAU 3.084 3.265 1.565 1986 18.03.2020

62 - SPEL DENİZ TEKNESİ PALAU 297 - 180 1993 04.06.2020

63 8109096 ARSLAN KURUYÜK PALAU 2.584 3.594 1.468 1982 10.07.2020

64 7928706 ANNA KİMYASAL TANKER PALAU 1.958 2.544 1.401 1980 10.10.2020

65 8230352 DAYLIGHT KURUYÜK PANAMA 2.457 3.191 1.269 1978 18.03.2020

66 8922395 SIR KURUYÜK PANAMA 1.717 2.834 1.047 1989 14.02.2020

67 7928029 URGENCE KURUYÜK PANAMA 1.425 1.842 860 1981 18.02.2020

68 9017800 SUZZY KURUYÜK PANAMA 2.598 3.114 1.587 1990 06.06.2020

69 7721263 ENERGY ANNABELLE DÖKME YÜK PANAMA 16.257 23.169 8.477 1980 01.06.2020

70 8700773 CARNIVAL FANTASY YOLCU PANAMA 70.367 7.200 30.896 1990 01.08.2020

71 8202824 SCANDI HAV ROMORKÖR PANAMA 3.188 3.034 2.918 1983 06.10.2020

72 9020338 MSF LADY HALOUM KURUYÜK PANAMA 10.546 12.200 5.196 1993 30.11.2020

73 7643978 MARQUIZ TANKER RUSYA 6.613 3.373 1.512 1977 01.02.2020

74 7945558 VALERIY KALACHEV TANKER RUSYA 2.615 3.345 1.509 1981 28.02.2020

75 7942881 OPTIMAFLOT TANKER RUSYA 2.615 3.345 1.509 1970 28.02.2020

76 9411874 BFI 1 RORO KARGO RUSYA 5.786 6.628 3.236 2009 18.06.2020

77 8321862 MERO STAR KURUYÜK SİERRA LEONE 3.780 4.110 1.988 1982 22.11.2020

78 8755077 SAFE BRISTOLIA
YAŞAM DESTEK 

PLATFORMU
SİNGAPUR 13.876 - 9.834 1983 14.04.2020

79 8857875 RENAISSANCE KURUYÜK TANZANYA 2.457 3.190 1.052 1971 18.03.2020

80 7034593 WITPOWER ROMORKÖR TANZANYA 95 - 150 1941 13.02.2020

81 - WITSERVICE ROMORKÖR TANZANYA 95 - 150 1943 13.02.2020

82 7529988 HAJ SAYED I KURUYÜK TANZANYA 1.882 3.135 1.000 1976 03.07.2020

83 6929882 LEO ROMORKÖR TANZANYA 279 208 376 1969 07.08.2020

84 7033135 ETTA ROMORKÖR TANZANYA 220 100 308 1971 07.08.2020

85 7639642 MY ROSE KURUYÜK TANZANYA 2.361 3.481 1.375 1978 12.11.2020

86 8836974 AEGINA II SU TANKERİ TOGO 782 1.267 318 1966 27.01.2020

87 7916820 RODOS SU TANKERİ TOGO 998 2.074 822 1978 27.01.2020

88 7412379 MARIA I SU TANKERİ TOGO 996 2.195 743 1974 04.02.2020

89 7723986 DALLAS KURUYÜK TOGO 2.978 4.145 2.011 1978 20.02.2020

90 8411243 MELINA LPG TANKER TOGO 5.284 5.686 3.389 1984 20.04.2020

91 8751033 5004 SONDAJ PLATFORMU TOGO 13.062 - 12.292 1982 15.05.2020

92 5390979 ANDREAS RÖMORKÖR TOGO 196 - 180 1959 04.06.2020



HURDA RAPORU

110 DENİZ TİCARETİ / OCAK 2021

Kaynak: Clarksons Research Services Limited 

2020 YILI DÜNYADA GEMİ SÖKÜM 

Kaynak: Clarksons Research Services Limited 

TÜRKİYE’DE YILLAR İTİBARIYLA GEMİ GERİ DÖNÜŞÜME TABİ TUTULAN GEMİLER
(Adet ve LTD)

Kaynak: Gemisander

93 9122954 ASIAN PARADE RORO TOGO 66.995 25.226 21.628 1996 18.07.2020

94 - EMAQ HULL NO:342 KABUK GEMİ TOGO 34.837 - 11.500 1995 26.09.2020

95 - DEĞİRMENDERE ROMORKÖR TÜRKİYE 1.100 1.580 802 1965 23.01.2020

96 - KUŞADASI-D ROMORKÖR TÜRKİYE 82 - 150 1951 23.03.2020

97 7389948
ŞEHİT CANER 

GÖNYELİ
VAPUR TÜRKİYE 456 180 456 1973 19.01.2020

98 8009533 MEGA STAR KURUYÜK TÜRKİYE 8.208 14.312 3.458 1981 12.06.2020

99 - SEAGULL EGE 7 TANKER TÜRKİYE 148 - 154 1995 07.07.2020

100 7364390 KUMDAŞ-2 KURUYÜK TÜRKİYE 1.911 989 892 1974 26.09.2020

101 8724303 MARRY FISHER BALIKÇI UKRAYNA 6.392 2.621 3.200 1986 25.06.2020

102 8755209 SEDCO 714 SONDAJ PLATFORMU VANUATU 15.641 - 14.890 1983 24.07.2020

103 8755211 SEDCO 711 SONDAJ PLATFORMU VANUATU 14.073 - 14.282 1982 05.08.2020

104 8755194 TRANSOCEAN 712 SONDAJ PLATFORMU VANUATU 14.933 - 13.137 1983 08.08.2020

105 6517005 ANASTASIA KURUYÜK YUNANİSTAN 1.720 1.720 782.8 1965 26.08.2020

106 7210680 KLARTY T ROMORKÖR YUNANİSTAN 455 50 412 1973 19.10.2020

107 9336347 EGA ZE KONTEYNER ZANZIBAR 9.957 13.775 5.250 2006 05.09.2020

Kaynak: Gemisander *Renklendirilen gemiler Eylül 2020 tarihinde söküme gelen gemilerdir.
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2020 YILI GEMİ TİPLERİNE GÖRE GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM 
(EYLÜL - EKİM - KASIM 2020) 

Gemi Tipi
EYLÜL EKİM KASIM

Adet Ortalama Yaş Toplam DWT Adet Ortalama Yaş Toplam DWT Adet Ortalama Yaş Toplam DWT

AHTS 1 22,0                  350       1 12,0              4.265    

Asp. & Bit.    1 39,0              4.205    1 31,0              4.132    

Bulk 13 32,4          438.567    5 30,8          218.111    6 29,0          240.281    

Cement 0 0,0                     -            

Chem & Oil 4 27,5            94.583    2 24,0            63.054    6 28,3          103.052    

Chip    1 25,0            49.575       

Container 8 22,0          163.903    2 23,5            46.565    2 36,5            13.078    

Cruise 2 31,0            11.423    2 31,5              9.760    3 40,0            16.531    

Drillship 2 9,0            48.000          

ERRV 1 34,0                  967          

Ethy/LPG    1 24,0              7.027    1 28,0              3.200    

FPDSO       1 33,0          111.567    

GCargo 3 43,0            11.453    2 33,5              9.802    2 39,5            10.881    

Livestock       1 51,0              3.321    

LPG    2 29,0            11.238    5 30,6            18.505    

M. Sulphur       1 21,0              5.500    

Misc. Cargo       1 33,0              3.865    

MPP 2 34,5            21.898    5 22,0            89.227    2 23,0            36.995    

MPP/Hvy. Lift 1 18,0            30.490          

MSV       1 42,0              5.717    

Open Hatch 2 24,0            46.397       1 22,0            46.376    

Ore 5 26,8      1.419.972    4 26,3      1.133.332       

Pass    2 46,5              3.225       

Pass/Car F.    1 50,0              4.317    1 42,0              3.523    

PCC    5 21,4            78.141       

Products 1 12,0              8.008    2 26,0          104.109    2 37,5            19.046    

PSV 3 13,6            11.567    1 37,0              2.959    2 20,0              6.222    

Reefer    1 31,0              5.010    1 43,0              4.352    

Rfr/RoRo       1 30,0              9.096    

Ro-Ro 2 35,2            11.987    1 21,0              6.629    1 19,0              6.799    

Seis. Survey    1 48,0              1.577    1 20,0              7.034    

Supply    1 40,0              1.200       

Tanker 6 29,0          407.456       4 24,3          514.408    

TSH Dredger 1 30,0              1.668    1 33,0              3.774       

Genel Toplam 57 27,4      2.728.689    43 29,1      1.852.837    48 30,3      1.197.746    

Kaynak: Clarksons Research Services Limited 

HAZIRLAYANLAR: Nilgün TOK (Deniz Ticareti Müdürü) • Mustafa YAVUZYILMAZ 
(Gemi İnşa Yetkilisi) • Metin AK (Sektörel Araştırmalar Uzmanı) • Meryem ÇELİK (Deniz Ticareti Sorumlusu)

*İMEAK Deniz Ticaret Odası Deniz Ticareti ve Deniz Ulaştırması Genel Sekreter Yardımcılığı bünyesinde hazırlanmıştır.
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