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DENİZ SORUNLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 
KARARI -

bolüm

KAPSAT,î :

Uç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde bu denizlerden 
ülkemizin sosyali, ve ekonomik kalkınmasına daha fazla yarar sağ
lamak üzere girişimlerde ve çabalarda bulunulması özellikle son 
yıllarda üzerinde önemle durulması gereken konulardan biri ola
rak ortaya çıkmış bulunmaktadır. Ticaret, yer altı ve yer üstü 
doğal kaynaklar, beslenme, taşıma, denize ilişkin endüstriler 
gibi önemli ekonomik sektörlerin yanı sıra, kirlenme, çevre so
runlarıyla birlikte kıta saiıanlığı, karasuları, ekonomik etki 
alanı ve deniz trafiği ile güvenlik kavramları açısından son 
yıllarda Türkiye olarak ulusal ve uluslararası düzeyde önemli 
dar boğazlarla karşılaşılmıştır. Bu durumun dikkate alınmasıy
la Dışişleri Bakanlığının isteği üzerine Dışişleri Bakanlığında 
12.6.1974 tarihinde yapılan toplantıda konu ele alınmış, gerek
li çözümlerin bulunmasını sağlamak üzere Başbakanlığa arzedi.1- 
miştir.

Başbakanlık, 9 Ocak 1975 tariiı ve 25-375/195 sayılı yazısı 
ile Deniz sorunlarına ilişkin bir özel ihtisas komisyonu çalışma^ 
sının yapılmasını Devlet Planlama Teşkilâtına görev olarak vermiş
tir. Bu yazıların ve diğer yasaların ışığında Devlet Planlama Teş
kilâtı deniz sorunları özel ihtisas komisyonu çalışmasını başlat
mak üzere ilgili kurum ve kişileri 20 Mart 1975 tarihinde toplan
tıya davet etmiştir. Anılan günde toplanan komisyon başkanlığına



Devlet Planlama Teşkilâtı İktisadi Planlama Dairesi Başkanı Sa

yın Hikmet Çekin'i seçtikten sonra konuyu ayrıntıları ile tartış

mış ve 26 Mart 1975 tarihinde yaptığı ikinci toplantıda konunun 
aşağıda gösterilen alt komisyon çalışmaları şeklinde ele alınma
sını kararlaştırmıştır :

1. Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik

2. Deniziçi ve Denizaltı Maden Kaynakları

3. Deniziçi Canlı Kaynaklar

4. Ulaştırma Sorunları

5. Deniz Endüstrisi

6. Deniz Kirlenmesi

Bu komisyonlara verilen görev mevcut problem alanlarını tes

pit etmek özellikle koordinasyon ve örgüt konusunda varsa çözüm 

önerileri saptamaktır. Yukarıda anılan alt komisyonlarca çalışma

ların yapılmasından ve gerekli raporların hazırlanarak (ek olarak 

verilen raporlar) baskı ve dağıtım işlerinin tamamlanmasından son

ra Deniz Sorunları Özel İhtisas Komisyonu 24 Ekim 1975 tarihinde 

Devlet Planlama Teşkilâtı tarafından toplantıya çağırılmıştır. Ya

pılan bu toplantıda alt komisyonların bulguları, başkanları veya 

raportörleri tarafından ana komisyona sunulmuş, yapılan tartışma

lar sonucunda, özellikle örgütsel yapı ve denize ilişkin sorunlar

da, görev dağılımı açısından bir koordinasyonsuzluğun varlığı 

saptanmış, bu durumu çözümleyecek önerinin ne olacağı üzerinde gö

rüş teatisinde bulunulmuştur.



Baha sonra komisyon, diğer alt komisyonlarının bulgularını 
ve ana komisyonda yapılan tartışmaları dikkate alarak mevcut bu
lunduğu belirtilen koordinasyonsuzluğun giderilmesini sağlamak 
üzere nasıl bir örgütsel yapının Başbakanlığa önerilebileceği 
ürer'inde tartışmalarını yoğunlaştırmıştır. Çalışmalar çeşitli top
lantılar şeklinde 24 Ekim. 1975 tarihinden 26 Aralık 1975 tarihine 
■ i z .  ö.rmüştür. Bu amaca uygtm olarak, denize ilişkin sorunlar, 

kovoui örgütsel yapı ortaya konularak ve koordinasyonsuzluğu gi- 
dırccıh önerileri de içererek ilerideki bölümlerde sunulmuştur.



BÖLÜM XI
SORUNLAR :

TAÇLO - 1

ULUSLARARASI tLtŞKÎLER VE GÜVENLİK ALANINDAKİ SORUNLAR

POLtTÎKA MİLLÎ GÜVENLİK MEVZUAT DtĞER

1 Deniz sorunları konu- 1 
sunda tutarlı ve et
kin politikaların 
konulması, yürütülme
si ve koordine edil
mesi gereği,

2. Karasularının tesbiti- 
ne yarayan düz esas 
hatların resmen ilân 
edilmemiş olması,

3. Bitişik bölge, ekono- 
ıtr ' bölge ve kıta 
tahanliğ l konusunda 
milli mevzuatın ye
tersiz oluşu veya 
yokluğu,

•J

Limanların savunuİnast 1 
açısından koordinasyon 
eksik]iği,

2 Ticaret Filosu hakkında 
ve ticaret filosundan 
elde edilecek istihbarat 
yetersizliği,

3. inşa edilen gemilerde sa- 3, 
vunma gereklerinin göz 
önünde tutulmaması, ,

4, Gemi-kıyı telsiz haber
leşme, arama ve kurtarma 
ile seyir yardımcı hizmet
lerinin düzenlenmemiş 
olması,

Mevzuattaki boşluk .1 
ve ikilemelerin gi
derilmesi gereği,

7 Karasuları kanunun
daki mütekabiliyet 
esasının düzeltil
mesi,
Boğazlardan geçen 
gemilerdeki sağlık 
kontrolünün düzen
lenmesinin sağlanması,

4. Yargı bölgesinin biti
şik bölgeye teşmilinin 
gereği,

5- Kaçakçı! Lk açısından 
gümrük mevzuat inin ye-g 
tersiz]iğinin gideril
mesi,

Denizle ilgili kuruluş
ların koordine çalışma- 
ları gereği,

2 Bilimsel araştırmalarda 
koordinasyon yokluğu,

3. Boğazlardaki deniz tra
fiğindeki aksaklıklar,

4. Gemi-kıyı telsiz haber
leşmesi arama ve kur
tarma ile seyir yardım
cıları hizmetlerindeki 
aksaklık ve yetersizlik
ler,

5. Personel yetersizliği ve 
eği tilmesi gereği,
Uluslararası kuruluşların 
çalışmalarına katılan Ba
kanlık ve kuruluşlarafası 
bilgi akışı sisteminin ge
lişmemiş olması.



TABLO -, 2
DENÎZİÇİ VE DENİZALTI MADEN KAYNAKLARINA İLİŞKİN SORUNLAR

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TlCARİ AMAÇLI ARAŞTIRMA MEVZUAT EĞİTİM
1. Türkiye'nin kıta sahan

lıklarının jeolojik, 
jeofizik ve jeomorfo
lojik özelliklerini
ve kıta bölgelerinde
ki jeolojik, jeofizik 
özelliklerle bağlantı
larını araştırmayı 
amaçlayan çalışmaların 
yapılmaması,

2. Tüm denizlerde, özellik
le, Ege Denizinde sis
mik, manyetik ve gravi- 
metrik etütlerin yapıl
maması,

3. Ege kıyılarında neojen 
paluocoğrafyasını kur
mak için sadigrafi ve 
sedimentoloji çalış
malarının yapılmaması,

4- Akdeniz neojenlnin in
celenmesinin, (jeolojik, 
jeofizik, sedimentolo- 
jik> yapılmaması.

1. Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı ve Maden 
Tetkik Arama Enstitüsü 
ve Türkiye denizlerinde 
jeofizik araştırma yapıl
ması (sismik, manyetik, 
gravimetrik) (en az 
30.000 İm) sağlanmamış 
olması,

2. Maden Tetkik Arama Ens
titüsü kıta sahanlığın
da yapacağı deniz jeo
fiziği araştırmalarını 
enerji kaynaklarının 
belirlenmesi amacıyla 
kullanmayı planlamamış 
olması,

3. Zonguldak kömür havza
sının denizdeki deva
mının tetkik edilmeyi
şi»

1, Mevcut maden ve 
petrol kanunla
rının yetersiz
liği.

1. Deniz bilimleri çok 
yönlü araştırma, ince- 
lsneyi gerektirmekte
dir, her uygulama dalın
da olduğu gibi uzman
laşmış bilimsel ve tek
nik kişilere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu perso
nelin yetiştirilanemiş 
olması,



TABLO - 2 (Devam)
DENÎZÇÎ VE DENİZALTI MADEN KAYNAKLARINA İLİŞKİN SORUNLAR

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TİCARİ AMAÇLI ARAŞTIRMA MEVZUAT EĞİTİM

5. Deniz kirlenmelerine 
yönelik çalışmaların 
yapılmaması,

6. Deniz ve kıyı araştır
malarında sık kullanı
lan karbon 14 (C 14) 
diğer izotok yöntemle
rinin geliştirilmemiş 
olması ve uygulanmaması,

7. Türkiye denizlerinde 
çeşitli kuruluşlarca ya
pılacak jeofizik araş
tırmalarda elde edilecek 
verilerin proses edile
memesi ,

8. Bilimsel araştırmalarda 
koordinasyonun yokluğu,

4. Kıta sahanlığında sedi- 
msntolojik etütler neti
cesinde plaserlsrin tes- 
bit edilmeyişi,



TABLO - 3
TÜRKİYE ’NİN DEMİZ İÇİ CANLI KAYNAKLARI SORUNLARI

ÜRETİMLE İLGİLİ SORUNLAR
TAŞIMA VE MUHAFAZA ÎLE 
İLGİLİ SORUNLAR

PAZARLAMA VE DEĞERLENDİRME 
İLE İLGİLİ SORUNLAR

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA İLE
İLGİLİ SORUNLAR

1. İkinci ve üçüncü Plan 
dönenlerinde açık de
niz balıkçılığına ge
çilmesi bir ilke ola
rak benimsendiği hal
de, bu konuda hiçbir 
gelişmenin olmayışı,

2. Bitişik denizlerde» 
ulusal alanların dı
şındaki üretim alan
larının hukuki bir 
güvenceye bağlamamış 
olması,

3. Karasularının ulusal 
balıkçılık alanları 
ve iç denizler kavra
mı ışığı altında dü
zenlenmemiş olması,

4. Kıta sahanlığının 
ulusal hukukumuzca 
henüz düzenlenmemiş 
olması, dolayısıyle 
bu alana ilişkin 
haklarımızın neler 
olduğunun açıkça

1. Su ürünleri taşıma
cılığının genellikle 
pahalı bir sistem 
olan karayolu ile 
yapılması,

2. Teknolojinin çok ge
ride olması,

3. Soğuk zincirlerin 
gelişmemiş olması,

1. Değerlendirme ve pazar
lama 'olanaklar .inin ye
tersizliği nedeniyle 
deniz ürünlerinin tüke
timinin iç bölgelere 
doğru akıtılamasnası ve 
fazla ürünlerin ziyan 
edi İmesi,

1. Ülkemizde lisans derece
sinde balıkçılık öğreni
mi yaptıran bir kuruluşun 
olmaması, buna paralel 
olarak orta derecede öğ
renim veren okullarında 
çök geç devreye girmiş 
olmasından ötürü yeterli 
personelin ve eğitim 
seviyesinin sağlanamaması,

2- Araştırma merkezlerinin 
ise temel sorunları çö~ 
zümieysmaniş olması ve 
bu nedenle esasların geti
rilmesinde gecikilmiş 
olması,



TABLO - 3 (Devam' 
TÜRKİYE'NİN DENİZtÇt CfiNLI KAYNAKLAR SORUNLARI

TAŞIMA VE MUHAFAZA İLE PAZARLAMA VE DEĞERLENDİRME EÖlTtM VE ARAŞTIRMA
ÜRETİMLE İLGİLİ SORUNLAR tLGlLl SORUNLAR__________ İLE İLGİLİ SORUNLAR_______ İLE İLGİLİ SORUNLAR

ortaya konmasının geçikmiş
bulunması,
5. Kıta sahanlığının ötesin

de yer alan ve uluslarara
sı hukukta yeni gelişmeye 
başlıyan ekoncmik ilgi 
alanlarının bütün yönle
riyle sistematik bir bi
çimde düzenlenmemiş olması,

6. Gerek ulusal sularımızda 
gerekse bu sulara bitişik 
halen avcılık yaptığımız 
ve yapabileceğimiz deniz
lerde bir stok çalışması
nın ve fizibilite hesap
larının yapılmamış olması,

7. Deniz ürünü avcılığımızda 
teknolojinin yeteri kadar 
gelişmemiş olması ve iş- 
tenilen filonun yaratıl
masının geride kalması.



TABLO - 3 (Devam) 
TÜRKİYE'NİN DENİZÎÇİ CANLI KAYNAKLAR SORUNLARI

TAŞIMA VE MUHAFAZA PAZARLAMA VE DEĞERLENDİRME EĞİTİM VE ARAŞTIRMA İLE
ÜRETİMLE İLGİLİ SORUNLAR_______İLE İLGİLİ SORUNIAR İIE İLGİLİ SORUNLAR_______İLGİLİ SORUNLAR_______
8. Deniz balıkçılığı sek

töründe çalışan kişile
rin eğitiminin çözümlen
memiş olması,

9. Deniz balıkçılığının en 
önemli alt yapı tesisleri 
olan barınakların ve ba
lıkhanelerin yetersiz ol
ması,

10. -Balıkçılığımızın örgütle
nerek gelişmesinde önemli 
katkıları olacağı düşünce
siyle kurulması tevsik 
edilen kooperatiflerin 
yeteri kadar gel işenme
si.



TABLO - 4
"DEHİZYOIıU ULAŞTIRMASI SORUMLARI 

EŞYA VE YOLCU TAŞIMASINA tLÎŞKlN SORUNLAR (KAMU SEKTÖRÜ VE ÖZEL SEKTÖR MÜŞTEREK SORUNLARI)
ALT YAPI________________ TAŞIMACILIK VE İŞLETME FlLO   DÜZENLEME
1. ülke çapında limanla- 1. 

rın işletme politika
larının yapım ve yatı
rımlarının tarife ve 
bütçelerinin planlan
masının yetersizliği,

2. Liman-hinterland iliş
kisinin rasyonel ola
rak planlamaması,

3. Limanların senelik ve
mevsimlik planlarının 
ve günlük işletme 
planlarının yetersiz
liği,

4. Limanların tek elden 
yönetilmemesinin do
ğurduğu sorunlar,

5. Tüm alt yapı yatırım
larının savunma ge
reksinmelerine göre 
yeterince düzenlen- 8. 
memiş olması,

Ülke çapında deniz taşıma
cılığı politikasının kesin 
olarak saptanmamış olma
sından doğan sorunlar,

2. Finansman(kredi, sübvan
siyon, vergi)politikasına 
ilişkin sorunlar,

3. Personel temin ve eğitimi
nin iyi olmaması,

4. Acenta ilişkilerinin düzen
li olmaması,

5. Konferanslar (navlun,IMCO 
ve diğerleri) ile ilişkili 
sorunlar,

6. Taşıyıaı-ticari sektör (ta- 
şıtıcr)'ilişkilerinin iyi 
olmamasından doğan sorunlar,
Ticaret rejimindeki aksak
lıkların yarattığı sorunlar,

Eşya ambalajlanmasının orta
ya çıkarttığı sorunlar,

1.. ülke çapında de- 1. 
niz taşımacılığı 
politikasının sa
vunma gereksinme
leri de gözönünde 
bulundurularak ke
sin olarak saptan
mamış olması,

2. Finansman zorluk
ları,

3. Gemilerin bakım-ona- 
rım yetersizliği ve 
bu açıdan tersane 
politikasının yeter
sizliğinin yarattığı 
sorunlar,

Hukuki, mevzuatın, özel
likle ceza hükümlerinin 
yetersizliği, mali ve güm
rük mevduatının yetersiz
liği, mali ve gümrük mev- 
tuatınrn.yetersiz kalması,

2. Para ve kredi politikasının 
olmaması,

3. örgütsel yapının yetersiz 
olması,

4. Dış ticaret rejimi ile 
ilgili hükümlerin bu 
sisteme karşıt hükümler 
ihtiva etmesi,

5. Eğitim kuramlarının yeter
siz kalmasr.
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TABLO - 4 (Devam) 
DENİZYOLU ULAŞTIRMASI SORUNLARI

(EŞYA VE YOLCU TAŞIMASINDA) ÖZEL SEKTÖRE AİT SORUNLAR
ALT YAPI TAŞIMACILIK VE IŞLE1ME FİLO DÜZENLEME

1. Şehiriçi yolcu taşımacı- 1, 
lığının (özellikle İs
tanbul ' da) denet ims iz iiği,

2, Mavnalarla ve küçük tekne
lerle yapılan yük taşıma
sındaki (kum, çiıııento,kcmür 2, 
vb.) başı bozukluk ve de
netimsizlik,

YARDIMCI HİZMETLER VE GÜVENLİK

Özellikle deniz ula
şımlarına dönük güve
nilir kredi sağlıyacak 
finansman kurumlarınm 
.yokluğu,

Filonun gençleşmesini 
sağlıyacak yenileme 
fonu ve/veya hurda pri
mi sisteminin olmayışı,

Denizcilikte gelişmiş 
ülkelerde uygulanan teş
vik tedbirlerinin olma- 
.ZİSlt  ___________

Yurt dışı taşımalarında 
Türk bayraklı ganilerin 
taşıma yüzdesini arttı
rabilecek kamu-özel ke
sim koordinasyonunun 
sağlanmayışı,

Küçük tasarrufların de
niz ulaşımı alanına ak
tarılmasını sağlıyacak 
hukuki ortamın yaratılma--
yışı.

1. Piloroj, rcmorkaj, 
klavuzluk, palamar, 
gani ihtiyaçları
nın teminindeki 
yetersizlikler,

2. Fener, işaret_ şa
mandıra ve radio 
Beaoon istasyonla
rının yeter ızliği,

1. Stevedoring ve forwarding 
hizmetlerinin bütün li
manlara yaygınlaştırıl
mamış olması,

2. Fener ve tahlisiye ücret
lerinin tahsil zorlukları.

Seyir cihazları, araç, 
gereç ve diğer ekipnan- 
ların bakım-onarımında- 
ki eksiklikler,

Liman, polis, sağlık, 
gümrük ve tahlisiye va
sıtalarının ve haberleş
me olanaklarının yeter
sizliği,

1. Mevcut örgütlerin ge
liştirilmesi ve yeni 
örgütlemelere gidilme
mesi,

2. Kontrolla görevli tek
nelerin geliştirilmesi 
ve yeni haberleşme araç
larının teknelere monte 
edilmemiş olması,



YARDIMCI HİZMETLER VE GÜVENLİK (Devam)
3. Klavuzluk ve navi- 3. 

gasycn kontrol is
tasyonlarının ye
tersizliği, 4

4. Kıyı srmiyeti, gemi 
kurtarma, denizde 
can ve mal emniyeti
nin sağlanması konu
larındaki eksiklik
ler,

TURİZM_______________
1. Kitle turizmine ağır- 1 

lık verilecek bölge
lerin, açıklık kazan
mamış olmasından li
man yeri seçimindeki 
görülen aksaklıklar.

Fener, işaret ve şaman
dıraların bakım-onarım 
yetersizliği,
Sağlanmış personeli el
de tutma sorunları,

Turist yatları için za
man kaybettirici ve tek
rarlanan formaliteleri 
ve bu formalitelerin 
uzunluğu dolayısıyla or
taya çıkan sorunlar,bil
hassa (gümrük ve sağlık 
karnesi

2 Turizim talebine göre.dıs- 
tek yolcu taşımasının prog
ramlarının yapılmamış ol-



ALT YAPI TAŞIMACILIK VE ÎŞLETME FİIÛ DÜZENLEME
BALIKÇILIKLA ILÜILI

1. Balıkçı barınaklarının 
çok amaçlı düşünülmemiş 
olmasının ortaya çı
karttığı sorunlar,

SORUNLAR
1. Araç ve gerek yetersiz

liği,

2. Tesislerin yetersizli
ğinin ortaya çıkarttı
ğı sorunlar,

3. Açık deniz balıkçılığı
na uygun alt yapının 
olmamasının ortaya çı
karttığı sorunlar,

2. Açık deniz balıkçılığı
na uygun personelin 
eğitilmemiş olması,

Açık deniz ba
lıkçılığı yapa
bilecek modern 
bir filonun ge- 
li ştirilmemiş 
olması,

Balıkçılık politikası 
-alt yapı-filo uyumunun 
sağlanamamış olması,



TABLO - 5 
DENİZ ENDÜSTRİSİNİN SORUNLARI

ALT YAPI (TERSANE) GEMİ İNŞA ONARIM VE BAKIMI YAN SANAYİİ DENETLEME-DÜZENLEME
1. ICredi yetersizliği (Malt) 1.
2. Plânlama ve yönetim ye- 2. 

tersizliği,
3. Teknisyen seviyesinde ele- 3. 

man ve eğitim yetersizli- .
- A ’ -«i.

4. Tersane yeri (sahası) 
tahsisi konusundaki be
lirsizlik, (kamu ve özel), 6.

5. Gemi mühendisleri işsiz
liği.

9.
10. 

11. 
12.

13.

14.

Kredi Yeteresizliği (mali)
Teknoloji transferi sorun
ları,
Talep yetersizliği,
Teçhizat yetersizliği,
Yönetim yetersizliği, 
(adam)
Uzun vadeli üretim 
(gemiyapım, onarım, ba
kım) planlaması yapıla
maması (Plan)
Üretim organizasyonu ye
tersizliği (Management),
Ütilizasyon düşüklüğü,
Eğitim yetersizliği,
Gemi İhracatındaki müş
küller,
Gemi İthaline yönelik 
mevzuat,
Kredi tahsis merci 
sorunları,
Kararname tedbirler bö
lümünün uygulamaya so
kul amaraa3i,
Bayrak himayesi.

1. Organizasyon bozulduğu,
2. Standardizasyon yokluğu,
3. YETERSİZDİR.

1. GENELLİKLE 
YETERSİZDİR.

2. Özel sektör ile 
kamu sektörü arsa
sında koordinas
yon yetersizliği,

3. Proje ve gemi in
şa kontrolünün 
yeterli olmaması

4. Gemi inşa konusu
nun Sanayi Bakanlığı 
yerine, Ulaştırma' 
Bakanlığında bulun- 
ması» |



TABLO - 6 
DENÎZ KİRLENMESİ SORUNLARI

POLİTİKA MEVZUAT YENİDEN DÜZENLEME UYGULARA

I- KONUN'JN KONUMU (Plân ve Strateji)
X. Yeni anlaşılan bir 

konu olan çevre an
layışının gelişti
rilerek yaygınlaştı
rılması gereği,

2. Çevre klrlermesl so
rununun pek çok bo
yutlardan meydana 
gelen bir bütün ol
duğunun belirlen
mesi gereği,

1. üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planı, temel il
keleri getirmiştir; 
(Kanun niteliğinde) 
İlkelerin Dördüncü 
Plânda geliştirilmesi 
gereği,

2. Plân ve Stratejinin 
kuruluşların, kuruluş 
kanunlarıyla ilişki- 
lendirilmesl gereği,

3. Çevre kirlenmesinin 3. 
bütün diğer konular
la sıkı ilişkisi bu
lunduğunun belirle
nerek , çalışmalarda 
çok yönlülüğün göze
tilmesi gereği,

4 Çevre kirletmesinin 
her alanda kendisini 
gösterdiğinin bilin
mesi gereği,

1-Kesit sektörün yapısı 
icabı, yönetimde faa
liyet alanlarıyla kir
lenme boyutlarıyla 
birlikte ele alınması 
gereği, 2_

2. Kirlenme konusunun Plân 
ve stratejide koordinas
yonunun tamamlanması ge- ^ 
reği.

Yüksek Plânlama Kurulu, 
Bakanlar Kurulu ve Mec
lislerin, çevre politi
kasını üst düzeyde geniş ,

J *
olarak belirlemeleri 
ihtiyacı,

4. Çevre sorunları Koordi
nasyon Kurulunun, Plân 
ve Programlarla ilişki
sinin kurulmadan mey- ^ 
dana getirilmesi sonucu, 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkın 
ma Plânı hükmü ile Devlet

Çevre Sorunları Daimî 4, 
Danışma Kumlunun, plan 
strateji, karar alma, 
koordinasyon görevleri- 
nin daha genişletil
mesi gereği.

Üst koordinasyon makamı
nın -Başbakanlık, Devlet 
Planlama Teşkilât ı, Devlet 
Planlama Teşkilâtında

Konunun yeni olmasının 
koordinasyon ve bütünlü
ğün sağlanmasında güçlük 
yaratması,

Bütün kuruluşlarda bu konu
da işbirliği anlayışının 
geliştirilmesi ihtiyacı,

Çevre konularını, belli 
kuruluşların veya sektör
lerin açısından görme ya
balarının mevzuun bütün
lüğünü bozmakta olması 
ve sorunun kesit olma özel
liğiyle çelişmesi,

Kirlenmeyle ilgili bir ko
nunun, faaliyetten ayrıl
ması veya ihtisas dışı bir 
kuruluşun denetimine veril
mesinin yarattığı sorunlar.



5. Çevre boyutunun tek Planlama Teşkilâtına ve- 
bir sektör olarak rilen görevle ve Çevre 
ele almamıyacağı- Sorunları Daimî Danışma

kurulmuş bulunan Çevre 
Sorunları Daimî DanışL 
ma Kurulu ve Yüksek 
Planlama Kurulu'nun,

nmj sektör ilkeleri Kurulu ile ikileme yarat- kendi aralarında etki
içinde ifade edil- ması.
mek gerekirse, bir ̂  
kesit sektör durumun
da olduğunun çalışma
lara yansıması gereği,

li koordinasyona önem 
vermeleri gereği, 
ıÇevre sorunlarıyla ilgili koor
dinasyonun, Deniz Sorunlarıyla 
ilgili koordinasyon mercii ile 
ilişkilendirilmesi gereği.

6. Çevre kirlenmesinin,
faaliyetlerin birer so
nucu olarak ortaya çık
tığı ve sorunların çö
zümünün faaliyetlerden
ayrı olarak ele alına
mayacağı anlayışının
yönetime yansıtılması
gereği.

DENÎ.Z KÎRLENMESİNÎN ’YHBÎ
1. Konunun konumu ile 1. Planlarda .deniz kir- 1. Deniz kirlenmesiyle ilgi- 1. Deniz kirlenmesiyle

ilgili ilkelerin de- lenmesimra daha geniş li koordinasyonun, Çevre ilgili konuların bü
niz kirlenmesi için işlenmesi gereği. Sorunları Daimî Danışma tünden ayrılmasının
tümüyle geçerli olma Kurulunca geliştirilmesi sorun yaratacak mahi
sı gereği. gereği, yette olması,



POLİTİKA MEVZUAT YENİDEN DÜZENLEME UYGULAMA

DENİZ KİRLENMESİNİN TERİ
2. Deniz kirlenmesinin, 

genel çevre kirlen
mesinin bir 1301113111 
olması geregi ve di
ğer kirlenme konula
rıyla ilişkili ola^- 
rak ele alınması ih
tiyacı •

2. Deniz kirlenmesiyle 
ilgili bulunan sektör 
ve kuruluşların görev 
ve yetkilerinin ayrın
tılı olarak belirlen
mesi geregi.

2, Deniz kirlenmesiyle 2 
ilgili uygulayıcı ku- 
kuruluşlarm ve bura
lara bağlı kanisyonla- 
rın uygulamayı etkin 
hale getirmeleri gereği.

Deniz kirlenmesiyle 
ilgili çalışmaların 
dağınık ve düplikas- 
yonlarla dolu olması.

III- DENİZ KİRLİLİĞİ (Plan ve Stratejisi)

1. Deniz kirliliğinin ön
lenmesi için entegre 
plân ve stratejiye ih
tiyaç bulunması, .

2. Plânın, diğer kirlilik 
konularıyla ilişkili 
olarak ve Kalkınma Plân
larıyla bütünleştirile
rek yapılması gereği.

1. Deniz kirliliği plânının 1 
Kalkınma Plânlarına yan
sıma gereği,

2. Yıllık Programlarla karar
name haline getirilmiş 
görev dağılımının yapıl
ması gereği, 2.

Devlet Planlama Teş
kilâtı içinde deniz 
kirliliğiyle ilgili 
sektörlerin ortak 
bir çalışma grubu 
halinde karar alma
ları gereği,

Çevre sorunları Dai
mî Danışma Kurulunun 
kararlarının Plân 
ve Programlara sektör
ler itibariyle yansı
ması gereği.

1. Plan ve stratejinin 
tesbit edilmemiş ol-



TABIO - 6 (Devam)

POLİTİKA mevzuat YENİDEN DÜZENLEME UYGULAMA.

IV- DENİZ KİRLİLİĞİ ARAŞTIRMALARI
1* Araştırma plânı, zaman 1. Türkiye Bilimsel ve 1. Araştırmaların bütün 1.Dağınık araştırmalar
plânı ve yıllık araş Teknik Araştırma Ku- Türkiye'deki kuruluş yapılması,
tırma programları hazır rumunun bu konudaki ları kapsayacak şekil 2.Teçhizat, kaynak.elelanması gereği, koordinasyon ve prog de, kaynak ve teçhizatı man bakımından israf

2. Araştırmaların Türkiye- ramlama görevinin en verimli şekilde kul ve düplikasyonun bu
nin pratik ihtiyaçlarına açıklığa kavuşturul lanarak ve düplikasyon lunması ,
dönük olması gereği,

3. Araştırma sonuçlarının 
duyurulması ve plânlara 

1 yansıması gereği.

ması gereği. yaratmadan programlaması 
gereği. 3. Araştırmalarda düp

likasyon olması.

V- DENİZ. KİRLİLİĞİYLE, İLGİLİ POLİTİKANIN UYGULAMAYA YANSIMASI

belirlenecek politika
nın ilgili kuruluşların 
yetkileriyle ilişkili 
olarak yansıması gereği,

2. Deniz kirliliğini azal
tacak ve bir teknoloji 
ve teknoloji seçimi 
politikasının uygulama
sının ihtiyaçlarla tu
tarlı olarak tesbiti 
gereği,

1. Deniz kirisrmesiyle il
gili kuruluşların ka
nunlarında gerekebilecek 
düzenlemelerin yapılma
sı gereği,

2. Kurulan ve kurulacak uy
gulama koordinasyon 
ve işbirliği komisyonla
rının. birbirleri ile
ve üst koordinasyon maka
mı ile ilişkilendiriime- 
si gereği,

1. Uygulayıcı kuruluşla- 1. 
rın deniz kirliliğiyle 
ilgili birim ve fonksi
yonlarının geliştiril
mesi gereği,

2. Kuruluşlar arası işbir
liğinin geliştirilmesi 
gereği,

Politikanın tesbit 
edilmemiş olmasının 
bütün kuruluşları 
kendi uygun gördük
leri yönde, birbir- 
Isriyle tutarsız ic
raat yapmaya «yönelt- 
mssi.



POLİTİKA MEVZUAT yenîden düzenleme UYGULAMA

V- DENİZ KİRLİLİĞİYLE İLGİLİ POLİTİKANIN UYG(TLAMAYA YANSIMASI (Devam).

Deniz kirliliğini azal
tacak bir yer seçimi 
politikasının uygulama 
ilkelerinin tesbiti 
gereği.

Uluslararası anlaşma
ların izlenmesi gereği; 
1969 Brüksel Anlaşması, 
BCO Anlaşması, 1973 
Londra Konvansiyonu, 
Akdeniz'in Kirlenmesi
nin önlenmesi Anlaşma
sı (Barselona), AEK'da 
ele alınan Karadeniz'in 
kirlenmesi konularının 
takibi ve karara bağlan
ması gereği.

Kuruluşların deniz 
kirliliğiyle ilgili 
olarak aldıkları yeni 
uygulama kararlarının 
ve yeni eğilimlerin 
konu ile ilgili diğer 
kuruluşlara bildirme
leri gereği,
Mevcut koordinasyon 
komisyonlarının gereği 
halinde deniz kirlili
ğiyle ilgili çalışma
lara katkıda bulunması 
gereği,
İlgili kuruluşları kap
sayan ve konular itiba
riyle yeni kesit komis
yonlar kurulması gere
ği,

Kaynak israfı ve hiz
metlerde düplikasyon 
bulunması,



POLİTİKA MEVDUAT YENİDEN DÜZENLEME UYGULAMA

VI- DENİZ KİRLENMESİ KONULARIN Um SINIFIANDIRILMASI 
1. Mevzuatta boşluk1. Denizlerin hava

dan kirlenmeni :

^-•a*Hava taşıtlarının 
kirliliğinin ön
lenmesi gereği,

Hava kirliliğinin 
suya karışmasının 
kontrol altına 
alınması,

2. Denizlerin Deniz
den kirlenmedi :

2 .a. Deniz trafiğinden 
doğan kirliliğin 
azaltılmasının dü
zenlenmesi gereği,

2*b* Limanlarda meydana 
gelen kirliliğin 
azaltılması gereği,

2.C, Deniz dibinden ma
den çıkarılmasının 
çevre ilkeleriyle 
geliştirilmesi ge
reği,

olması.

2.a. 4770 Sayılı Ulaştır
ma Bakanlığı Kuruluş 
Kanununun uygulanabil- 2. 
mesi için ek Yasaların 
çıkarılması, Açık De
nizlerin sahilden kir
lenmemesi için düzen
leme yapılması.; 1973 
Londra Konvansiyonu ve 
IMCO Anlaşmasının 
izlenmesi,

2.b. 618 Sayılı Limanlar Ka
nununun geliştirilmesi; 
Sahil Koruma Tasarısının 
çabuklaştırılması gereği,

2.c. İlgili kanunların geliş
tirilmesi gereği,

2
2.d. İlgili mevzuatın geliş

tirilmesi gereği,

2.e. Araştırmacı kuruluşların 
mevzuatının bu yönden 
geliştirilmesi gereği, 2

Çevre sorunların m 1. 
bütünüyle ele alın
ması sonucu azala
bilecek sorunlar* 2
a. Ulaştırma Bakan

lığında bu konuy
la ilgili fonksi- n 
yonlarui gelişti- 
r ilmes i gereği; 
kaynak, elaman, 
teçhizat gereği; 
konuyla ilgili di
ğer kuruluşlarla 
işbirliği gereği; 
uluslararası çalış
maların izlenmesi 
gereği; cezaların 
yetersizliği^

.b. İlgili kuruluşlar 
arasında işbirliği
nin sağlanması,düp- 
likasyonların önlen
mesi gereği,

.c. İleride sorun 
alanı olacak bu 
kanunun şimdi
den ç ok yönlü

Çevre politikasının ve de
niz kirliliği politakasının 
tam belirlenmemiş olması*

a. Mevzuatta boşluk dolayı
sıyla uygulamanın yeter
siz kalmasıf

b. Uygulamanın yetersizliği 
ve yeni ihtiyaçlara inti
baksızlık,

2.f Askeri faaliyetlerin deniz 
kirlenmesi yaratmıyacak 
şekilde yürütülmesi yöntem
lerinin geliştirilmesi,
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TABLO - 6 (Devam)

POLİTİKA MEVZUAT YENİDEN DÜZENLEME UYGULAMA
DENİZ KİRLENMESİ KONULARININ SINIFLANDIRILMASI (Devam)VI-

2.d. Denizden petrol 3 
ve doğal gaz çı
karılması ve ra
fine edilmesinde 
kirliliğin düşük 
tutulması gereği,

2.e. Deniz dibi araştır
malarının çevre
sorunu yaratmayacak 
şekilde düzenlen
mesi gereği,(Bi
limsel ve Arkeo
lojik)

3- Denizlerin Kara
dan kirlenmeni i

3.a. Yerleşme birimle
rinden denize dö
külen kirliliğin 
önlenmesi gereği, 
(çöp; pis su ve 
kanalizasyon)

3 • b • Sanayi tesislerin
den akıtılan kirli
liğin ortadan kal
dın L-rasır.m sanayi
lere politikasıyla

.a. ilgili kuruluş
ların mevzuatı- 
nının bu açıdan 2 ^ 
geliştirilmes i; 
Belediyeler ka
nununun çıkarıl
ması gereği.

3.b.Kuruluşların İl
gili mevzuatının „2 . e
hızla düzeltilme
si ;mevcut Kanunlar 
arasında koordinas
yonun sağlanması 
gereği.

3.a

2.f

3.e.ilgili mevzuatın 
uygulamaya konma
sı gereği,

3.d.Su ürünleri Kanunu
nun eksiklerinin 
giderilmesi gereği.

3.e.İlgili mevzuatın
uygulamaya konması 3 
gereği.

olarak ele alınrtası 
gereği,

ilgili kuruluşların 
koordine edilmesi; 
Uluslararası eğilim
lerin kirlilik açı- j ^
sından değerlendiril
mesi gereği,

.Araştırmacı kuruluş
ların bu alanda bilgi 3 c 
akımını sağlamcıları 
gereği,

.Askeri kuruluşlar ara
sında bu kpnuda iş 3 ^
birliğinin yapılması, 
sivil kuruluşlarla yar
dımlaşmanın sağlanması; 
gerekli imkanların sağ-' 
laması; sivil mevzuata 
tabi olduğuna açıklık 3.f. 
getirilmesi gereği,

3.e.

.Türkiye'de deniz kirlen
mesine en çök sebep olan 
alanlardan birisinin yer
leşme birimlerinden dökü
len kirlilik olması.

Türkiye'de hızla artan 
deniz kirliliği sanayi ile 
de yakından ilgisi bulun
ması,
Tarım ilaçlarının zehir
leyici etkileri çok uzun 
zincirler boyu devam ede
bilmesi tehlikesi.

Kirlilikten en çok zarar 
gören kesimin su ürünleri 
olması.

ilerisi için tedbir alın
ması gerekli bir konu,

Deniz kirliliğinden zarar 
gören bir sektör oluşu.

.a.Kuruluşlar arasında 
konularla ilgili iş
birliği komisyonları
nın kurulması; imkan
ların artırılması;



TABIÛ - 6 (Devam)

POLİTİKA. MEVZUAT YENİDEN DÜZENLEME UYGULAMA
VI- DEMİZ KİRLEMESİ KONULARIMIN 

dengelenerek sağlan
ması gereği.

3*c. Tarımdan gelen kirli
liğin sınırlandırıl
ması gereği,

3.d. Su ürünlerinin korun
ması gereği.

d»e. Enerji üretiminin za
rarsız yapılması ge
reği.

3«f. Turizmin faaliyetle
ri sırasında doğan 
kirliliğin azaltıl
ması, ve turizmin 
kirlilikten korun
ması gereği.

SINIFLANDIRILMASI (Devam)imkanların artırılması; mev
cut imkanların organize edil
mesi; yeni ve uygun teknoloji
nin izlenmesi gereği.

3.b. ilgili kuruluşlar arasında
işbirliğinin sağlanması; iliş
kin bir komite kurulması 
gereği.

3.c. Tarım Bakanlığının konu ile 
ilgili bilgi ve teknolojiye 
hız).a ekiciye yayması,

3.d. Su ürünleri için gerekli teç
hizat ve kuruluşlar arası 
koordinasyon için Tarım Bakan
lığında bir komisyon kurulması 

... gereği.
3.e. Mevcut imkanların değerlendi

rilmesi için harekete geçilme
si gereği.

3.f. Kuruluşlara turizm açısından 
duyulan temizlik ihtiyaçları
nın bildirilmesi gereği. .



DENÎZ SORUNLARI İLE lUŞKtLl ÖRGÜTLER :

Deniz konusunda görevli örgütlerin listeleri hazırlanırken, D.P.T. Müsteşarlığı, Maliye 
Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Yatırım Bankası gibi örgütlerin her yatırıra projesinde, 
her düzeyde hakkı., sorumluluk ve yetkileri vardır. Bu örgütler matrislere ilâve edilmemiştir. 
Ancak, etken görev yaptıkları alanlarda bu kurumların adı açık seçik olarak görev listelerine
ilâve edilmiştir.

TABLO - I
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE GÜVENLİK ALANINDA GÖREVLİ ÖRGÜTLER

POLİTİKA MİLLÎ GÜVENLİK' MEVZUAT DİĞER
1. Ulaştırma Bakanlığı
2. Dışişleri Bakanlığı
3. Millîm Savunma Bakanlığı
4. Gıda-Tarım ve Hayv.Bak. 
5* D.P.T.
6. Milli: Güvenlik Kurulu 

Genel Sekreterliği

1. Millî'- Savunma Bakanlığı
2. Genel Kurmay Başkanlığı
3. Deniz Kuvvetleri Kamıtan- 

lığı
4. İçişleri Bakanlığı
5. Jandarma Genel Kcrutan- 

lığı
6. Gümrük ve Tekel Bakanlığı
7. Ulaştırma Bakanlığı
8. Sağlık ve Sosy.Yard.Bak.
9. Dışişleri Bakanlığı 
10. Milli Güvenlik Kurulu

Genel Sekreterliği

1. Adalet Bakanlığı 1.Millî* Eğitim Bakanlığı
2. Ulaştırma Bakanlığı 2.Enerji ve Tabii Kay.Bak.
3. Gıda-Tarım ve Hay.B. 3.Maliye Bakanlığı
4. Dışişleri Bakanlığı 4.Liıran İşleten kuruluşlar
5. Günrük ve Tekel Bak. 5. Denizcilik Bankası
6. Sağlık ve Sosy.Yar.B.6.D.B.Deniz Nakliyatı TAŞ
7. D.P.T. 7.Turizm ve Tanıtma Bakan.

8. Ulaştırma Bakanlığı



TABLO - 2
DENÎZÎÇt VE DENİZALTI MADEN KAYNAKLAFI ALANINDA GÖREVLİ ÖRGÜTLER

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE JEOFİZİK 
VERİLERİN PROSESİ TİCARİ AMAÇLI ARAŞTIRMA MEVZUAT- EölTlM

Kömür,l!uz ve 
Petrol ve ~Tâ5ii gaz diğer madenler
1. T.P.A.O. 1. D.P.T.
2. M.T.A. 2. M.T.A.
3. Yerli ve yabancı 3. T.K.I.

özel şirketler 4. Etibank
4. Petrol işleri 5. Tekel Gen.Mâ.

Genel Müdürlüğü 6. Yerli ve ya-
5. Gıda-Tarım ve bancı petrol 

Hayvancılık Bak. şirketleri
6. Deniz Kuvvetleri 7. T.P.A.O 

Komutanlığı 8. Petrol işleri
Genel Müdürlüğü

9. Su ürünleri 
Genel Müdürlüğü

10. Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı

11. Gıda-Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı

1. D.P.T.
2. Türkiye Bilimsel ve Teknik 

Araştırına Kurumu
3. Maden Tetkik Arama Ensti.
4. üniversiteler
5. Deniz Kuvvetleri Kcmutanlı.
6. Gıda-Tarim ve Hayv.Bakanlığı
7. Hidrobiyoloji Enstitüsü
8. Tekel Genel Müdürlüğü
9. Türkiye Petrolleri A.O.

1. D.P.T.
2. Millî' Savunma 

Bakanlığı
3. Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bak.
4. Ulaştırma Bakan.

1. Milli Eğitim 
Bakanlığı

2. Türkiye Bilimsel 
ve Teknik Araştır
ma Kurumu

3. M.T.A.
4. üniversiteler
5. Ulaştırma Bakanlığı

ı
M



TABLO - 3
TÜRKİYE’NİN DENtYtçl CANLI KAYNAKLARIYLA GÖREVLİ ÖRGÜTLER>

1. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
(Su Ürünleri Genel Müdürlüğü)

2. Ticaret Bakanlığı
3. Maliye Bakanlığı
4. Bayındırlık Bakanlığı
5. İçişleri Bakanlığı
6. B.P.T.



TABLO - 4

DENİZYOLU ULAŞTIRMASI ALANINDA GÖREVLİ ÖRGÜTLER

ALT YAPININ YAPIM VE BAKIMI f TAŞIMACILIK .VE İŞLETME . , (FtLO  j DÜZENLEME
EŞYA TAŞIMASI :

D.P.T.1. Bayındırlık Bakanlığı
2. Ulaştırma Bakanlığı
3. îmar ve İskân Bakanlığı

YOLCU TAŞIMASI :
1. Bayındırlı* Bakanlığı
2. Ulaştırma Bakanlığı
3. îmar ve İskân Bakanlığı

1. Millt Eğitim Bakanlığı
2. • Ulaştırma ■ Bakanlığ ı
3. TCDD İşletmesi Gn.Md.
4. Denizcilik Bankası
5. D.B.Deniz Nakliyata 

T.A.O.
6. P.T.T.
7. Armatörler

1. Milli Eğitim Bakanlığı
2. Ulaştırma Bakanlığı
3. Turizm ve Tanıtma Bak. 
4* Denizcilik Bankası
5. T.C.DcD.İşletmesi. Gı.M
6. P.T.T.
7. Belediyeler ve Mali 

İdareler

1. Millt Savunma Bakan. 1.
2. Ulaştırma Bakanlığı 2. 
3;' Denizcilik Bankası 3.
4, D:3.Deniz Nakliyatı 4, 

T.A.O. 5>
5. Yerli ve yabancı ̂  

firmalar y
8.
9.

1. Maliye Bakanlığı 1.
2. Ulaştırma Bakanlığı 2.
3. Denizcilik Bankası 3. 
4-. Özel Sektör 4.

5.
6.
7.
8. 
9.

Millt Savunma Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yard.Bak. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı
D.P.T.
Millt- Savunma Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yard.Bak. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Denizcilik Bankası 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı



ALT YAPININ YAPIM VE BAKIMI TAŞIMACILIK 'VE İŞLETME
YAKDPCI HlZMETIER :

1. Bayındırlık Bakanlığı 1,
2. Ulaştırma Bakanlığı 2.
3. Denizcilik Bankası 3.

4.
5.

GtJVENLtK t
1. Millî Savunma Bakanlığı
2. Bayındırlık Bakanlığı
3. Denizcilik Bankası
4. Belediyeler

TURİZM :
1. Bayındırlık Bakanlığı
2. Ulaştırma Bakanlığı
3. Turizm ve Tanıtma Bak.
4. Denizcilik Bankası 
5 • Turizm Bankası

Sağlık ve Sosyal Yarö.Bak. 
Denizcilik Bankası 
TCDD işletmesi Genel Miid. 
P.T.T.
Diğer Kamu Kuruluşları

1. Millî Savunma Bakanlığı
2. içişleri Bakanlığı
3. Gümrük ve Tekel Bakanlığı
4. Ulaştırma Bakanlığı
5. Denizcilik Bankası
6. D.B.Deniz Nakliyatı
7. Armatörler

1. Denizcilik Bankası
2. Turizm Bankası 
3; özel Sektör



TABLO - 4 (Devam)

ALT YAPININ YAPIM VE BAKIMI TAŞIMACILIK VE İŞLETME FİLO DÜZENLEME

BALIKÇILIK :
1. Millî' Savunma Bakanlığı
2. Bayındırlık Bakanlığı
3. Gıda-Tarım ve Hayvancı

lık Bakanlığı
4. Ulaştırma Bakanlığı

1. Millî Eğitim Bakanlığı
2. Gıda-Tarım ve Hayvan

cılık Bakanlığı
3. Ulaştırma Bakanlığı
4. Su ürünleri Koopera

tifleri
5. Mahallî" İdareler

1. Ulaştırma Bakanlığı 
Z. özel Sektör

1. D.P.T.
2. Millî"Savunma Bakanlığı
3. içişleri Bakanlığı
4. Ticaret Bakanlığı
5. Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı
6. Gümrük ve Tekel Bakanlığı
7. Gıda-Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı
8. Ulaştırma Bakanlığı
9. Belediyeler

Balıkçılık ve tur~zm sektörüyle ilgili işler alt yapı 
sektörünün tümüyle incelemek için Ulaştırma Sektörü dışında 
cılm*(8ına rağmen burada dikkate alınmıştır.



TABLO - 5
DENİZ ENDÜSTRİSİ ALANEJOA .GÖREVLİ ‘ ÖRGÜTLER

ALT YAPI (TERSANE) GEMİ İNŞA, ONARIM VE BAKIMI ' YAN SANAYİİ DENETEEME-DÜZENLEME
1. Bayındırlık Bakanlığı
2. Denizcilik Bankası
3. Deniz Kuvvetleri Konu.
4. İstanbul Teknik Üniver

sitesi ̂
5. özel Sektör

1. Denizcilik Bankası , ' ~1.~ Denizcilik Bankası
2. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-2» Deniz Kuvvetleri K.
3. İstanbul Teknik Üniversi

tesi (a)
4. özel Sektör
5. Yurt dışı

3. özel ve Kamu Sek.
4. Yurt dışı

1. D.P.T.
2. Ulaştırma Bakanlığı
3. Sanayi ve Teknoloji B.
4. Maliye Bakanlığı
5. Türk Standartları E.
6. İmar ve İskan Bakanlığı
7. S.S.Y.B.
8. Turizm ve Tanıtma B.
9. Milli Savunma Bak.
10. Ticaret Bakanlığı
11. Gümrük ve Tekel Bak.

Bu konuya ilişkin bölüm sadece İstanbul 
Teknik Üniversitesinde vardır.' Bu nedenle 
burada sadece İstanbul Teknik Üniversitesi 
gösterilmiştir.



TABLO - 6
DENİZ KİRLENMESİ ALANINDA GÖREVLİ ÖRGÜTLER

Sorun
Alanları POLİTİKA MEVZUAT YENİDEN DUZimiEME UYGULAMA
I. KONUNUN 

KONUMU 
(Plan ve 
Strateji)'

1. DPT 1. Başbakanlık 1. D.P.T. 1. DPT
2. Dışişleri Bak.
3. İmar ve İskan Bak.
4. S.S.Y.B.
5. Enerji Bak.
6. Tarım Bak.
7. Sanayi Bak._______

IX.DENİZ KİRLEN- l. DPT 1. Sanayi ve Ttek.Bak.
MEŞİNİN YERİ 2. Ticaret Bak.

3. Gıda., Tarım H. Bak.
4. Sağlık.,Sosyal Y.B.
5. Enerji T.K. Bak.
6. Dışişleri Bak.
7. Orman Bak.
8. İmar ve İskan B. 

Ulaştırma Bak. 
Köyişleri Bak. 
İçişleri Bak.
Milli Savunma Bak.

13. Milli Eğitim Bak.
14. Kültür Bak.
15. Turizm ve T. Bak.
16. Çalışma Bak.
17. Bayındırlık Bak.
18. Gümrük ve. Tek. B. 

Gençlik ve Spor B.

9.
10.
11.
12.

19

1. Çevre Sorunları 
Daimi Danışma Kurulu 
-Deniz Kirlenmesi 
Komisyonu

2. Dışişleri Bakanlığı 
Deniz Kirlenmesi 
Komisyonu

3. Enerji Bakanlığına 
Bağlı Bakanlıklar- 
arası Çevre Komis
yonu, Deniz Kirlen
mesi Komitesi

4. (8 Bakanlık arası) 
Çevre Sorunları 
Koordinasyon Kurulu

5. DSİ Su Kirlenmesi 
Koordinasyon Kurulu

6. Sağlık Bakanlığına 
bağlı Müsteşarlık 
seviyesinde Deniz 
Kirlenmesi Komisyonu

7. Marmara Belediyeler 
Birliği

1. DPT
2. Sanayi ve Tek.Bak.
3. Ticaret Bak.
4. Gıda, Tarım H.Bak,
5. Sağlık,Sosyal Y.B.
6. Enerji T.K. Bak.
7. Dışişleri Bak.
8. Orman Bak.
9. tmar-tskan Ba .
10.Ulaştırma Bak.
11.Köyişleri Bak.
12.İçişleri Bak.
13.Milli Savunma Bak.
14.Milli Eğitim Bak.
15.Kültür Bak.
16.Turizm-Tanıtna B.
17.Çalışma Bak.
18.Bayındırlık Bak.
13.Gümrük ve Tek.B.
20.Gençlik ve Spor.B.
21.Genelkurmay B.
22.TBTAK
23.Devlet Su işleri G.M..
24 .Maden Tetkik A.Enst.
25.Zirai Mücadele K.
26.Ankara ü. Fen Fak.
27.Arılara Ü. Ziraat F.
28.Boğaziçi ü. _
23.Ege 0. Fen Fak. Vs Hüiuî'ak. 
30.1.U.Fen F.Hidrobiyoloji E,
31.Î.U. Orman Fak,
32.ÎTÜ, Şehircilik Bölümü 
3 3. ODTÜÇev?re Müh. Bölümü 
34 .Dernekler
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TABLO - 6 (Devam)

•Sorun
Alanları POLİTİKA MEVZUAT' YENİDEN DÜZENLEME UYGULAMA
III
DENÎZ KÎKLÎLÎĞÎ 
(Plan ve Strate- 
İisi)

1. DPT 1. DPT 1. DPI'

IV
DOJÎZ KÎRLtLlĞt 
ARAŞTIRMALARI

1. TBTAK
2. DPT

1. TBTAK
2. MEB

1. TBTAK 1. Bakanlıklar
2. Üniversiteler

V 1.
DENİZ KİRLİLİĞİYLE 
İLGİLİ POLİTİKANIN 
UYGULAMAYA YANSI
MASI

DPT 1. Adalet Bakanlığı
2. Dışişleri Bakanlığı
3. İçişleri Bakanlığı
4. Sanayi-Tek. Bak.
5. Enerji-Tabiî K.B.
6. İmar-İskan Bak.
7. Ulaştırma Bak.
8. S.S.Y.B.
9. Gıda-Tarım H.Bak.
10. Turizm-Tanıtm Bak.
11. Milli Savunma Bak. 

 _________12. Ticaret Bakanlığı

1. DPT 1. Dışişleri Bakanlığı 
2* İçişleri Bakanlığı 
3« Ulaştırma Bakanlığı 
4. Sanayi-Tek. Bak.
5* Şıerji-Tabiî K.Bak.
6. İmar-İsk§n Bak.
7. S.S.Y.B.
8. Oıda-Tarım H. Bak.
9. Turizm-Tanıtma Bak.
10. Millî Savunma Bak.
11. Ticaret Bak.

VI lâ.Ulaştırma B.
DENİZ KİRLENMESİ DPT
KONULARININ SINIF- 1b.DPT;Sanayi 
LANDIRIİMASI ve Tek.Bak.

İmar-İskan 
Bak.,
Enerji B., 
Ulaştırma B.

la.Ulaştırma Bakanlığı, 
Millî Savunma Bak. 

lb.Sanayi Bak; î.~î»Bak. 
Enerji Bak., 
Ulaştırma Bak.

la.Ulaştırma Bakanlığı, la.Ulaştırma Bak. 
Millî Savunma Bak., Millî Savunma Bak.
DPT, lb.Sanayi Bak;

lb.Sanayi Bakanlığı; 1.1.Bak.,
1.1.Bak. Enerji Bak. Enerji Bak.,
Ulaştırma Bak. Ulaştırma Bak.

2a.Ulaştırma B. 2a.
Dışişleri_JL.- Millî Savunma Bak.
Millî Sav.B. Dışişleri Bak.
DPT- Ulaştırma Bak.

2b.DPT 2b.Ulaştırma Bakanlığı
Ulaştırma B. MLllî Savunma Bak.
İçişleri B. İçişleri Bak.

2a. DPT
Ulaştırma Bakanlığı 
Millî Savunma Bak.

2b.DPT
Ulaştırma Bakanlığı 
MLllî Savunma Bak. 
İçişleri Bak.

2a.Ulaştırma Bak. 
Dışişleri Bak.

2b.Ulaştırma Bak.



Sorun
Alanları POLİTİKA MEVZUAT YENİDEN .DÜZENLEME UYGULAMA

2C.DPT
MTA
Enerji T.K.B 

2d.DPT
Enerji Bak. 

2e.DPT, Enerji 
Bak.,Tarım 
Bak.»Kültür 
Bak.

2f.0enel Kur.B. 
3a. DPT,’I.'t.B.""

İçişleri B. 
3b.DPT,

Sanayi B.
3c.DPT, Tarım 

Bak. Sanayi 
Bak. Enerji 
Bak.

3d.DPT. Tarım B. I.I.Bak. Ulaştırma B. Sanayi Bak. 3e. DPT,
Enerji Bak. 

3f.DPT,Turizm 
E. Taştırma 
B. 1.1.Bak. 
Sanayi Bak. 
İçişleri B.

2c.Enerji Tabii Ki Bak. 2c,DPT, MTA
Enerji Tabii K. Bak.

2c .MTA
Enerji T*bii K.B.

2d.Enerji Bak. 2d.Petrol İşleri Gn.M3.‘2d.Petrol İşleri G.Md.
2e.Enerji Bak., Tarım 2e 

Bak., Kültür Bak.
DPT, Enerji Bak., 
Tarım Bak., Kültür 
Bak.

2f.0şnel Kur.B.MSB 2f.
"3s(. î.T;.B., İçişleri' Bak Ja,

3b.Sanayi Bakanlığı
3c.Tarım Bak, Sanayi 

Bak. Enerji Bak.

Genelkurmay B. 
TTTTb. İçişleri Bak.B.P.T.

3b.DPT, Sanayi Bak.
B.P.T.

3c.Tarım tek. Sanayi 
Bak. Enerji Bak.

2e.Enerji Bak., Tarım 
Bak., Kültür Bak.

2f.Genelkurmay B.
3a.1.1.Bak. İçişleri 

Bak., İller Bankası 
3b.Sanayi Bak.,
3c.Tarım B., Sanayi B. 

Hherji Bak.

iri Tarım.Bşk.Sanayi 
Bak. I.I.Bak. Ulaştırma Bak, 
Sanayi Bak.

3e.Ener]i Bakanlığı
3f.Turizm B., Ulaştırma 

Bak. 1.1.Bak.
Sanayi Bak.
İçişleri. Bak.

3d.DPT, Tarım Bak.
1.1.Bak. Ulaştırma 
Bak. Sanayi-' Bak. 

3e.gner̂ i Bakanlığı
d!p!t!3f.Turizm Bak.Ulaştırma 
Bak. 1.1.Bak. Sanayi 
Bak. İçişleri Bak.

3d.Tarım Bak. I.l.B. 
Ulaştırma B. 
Sanayi Bak.

3e.Enerji Bakanlığı
3f.Turizm Bak. Ulaş

tırma B. 1.1. B. 
Sanayi Bak. 
İçişleri Bak.

M



II. ve III. BÖLÜMLERİN DEĞBBIıEND İRİLMESİ :

Alt Komisyon raporlarının incelenmesi sonucunda mevcut örgüt- 

leşme konusunda aşağıdaki bulgular saptanmış bulunmaktadır :

1. Bir kısım konular ve sorunlar münferit olarak çeşitli ku

ruluşların görev ve yetki sahasına girmektedir.

2. Bir kısım konu ve sorunlar ise, aynı mahiyette olduğu 

■aide birden fazla kuruluşun yetki ve sorumluluk alanına girmek

' ur e tiyle gereksiz ikilemeler (duplikasyon) meydana gelmektedir.

3. Açık denizlerin kollektif işletmesi gibi henüz sorun 

olarak ortaya.çıkmamış, potansiyel bazı denizcilik konuları ise 

Mç bir kuruluşun sorumluluğuna girmemektedir.

4. Aynı planda görev gömesi gereken kuruluşlar arasında

ki gerekli işbirliğinin genellikle sağlanamadığı görülmektedir.

5. Görev alanlarındaki konuları çeşitli nedenlerle kuru

luşların tam olarak yerine getiremedikleri anlaşılmaktadır.

6. Hizmetin en iyi şekilde yürütülmesi için öncelikle tu

tarlı ve etıcin bir deniz politikası ve stratejisi ile genel plân

lama ve araştırmanın uyumlu ve sürekli bir şekilde yürütülemediği 

görülmektedir.

7. Uluslararası kuruluşların çalışmalarının gereği gibi 

izlenememesi ve ulusal düzeyde yeterli ölçüde ele alınamaması 

sonucu, bu örgütlerde alman kararlar olumsuz sonuçlar doğurmak
tadır.



BÖLÜM - XV

KOORDİNASYON (EŞGÜDÜM) KAVRAMI s

Yukarda II. ve III. bölümlerde sunulan deniz sorunları ve 
mevcut örgütsel yapı ışığında, koordinasyon kavramından ne an
laşılması gerektiği üzerinde özellikle durulmuş ve koordinasyon 
kavramının tanımının yapılmasına çalışılmış ve bu raporda koor
dinasyon kavramı aşağıdaki anlamda kullanılmıştır s

"Ortak amaç veya hedeflerin gerç ekle şt irilme siyle ilgili çe
şitli kuruluşların faaliyetlerini ve gelişmelerini birbirini ta
mamlayacak şekilde, hizmetin gerektirdiği kadar ve dengeli olarak 
düzenlemek amacıyla alınması gerekli görülen tüm tedbirlere koor
dinasyon denilmektedir. Koordinasyon kavramı bağımsız bir faali
yet olmayıp, yönetimin amaç ve politika tayini, plânlama, örgüt
lendirme, kaynakları düzenleme, gözetim ve denetim gibi tüm un
surları ile ilişkilidir."

Görülüyor ki deniz sorunlarına ilişkin bir koordinasyon sağ
lanması bugünkü koşullarda Türkiye için zorunludur. Bu zorunluluk, 
hem kurun içi, hem de .kur uniLararası düzeyde kendisini göstermek
tedir. Bu nedenle, sunulacak olan örgüt önerisinin koordinasyon 
gereğini çözümleyecek şekilde ele alınması temel ilke olarak be- 
n imsenmiştir.



BÖLÜM - V

YENİ BİR ÖRGÜTÜN GEREKLİLİĞİ :

Komisyon çalışmalarında koordinasyon gereği kabul edildikten 
sonra, bu gereğin nasıl bir kuruluş tarafından yerine getirilebi
leceği konusunda tartışılmış ve olanakların elverdiği ölçtide mev
cut bürokratik yapının olumsuz etkilerinden kaçınabilmek için, 
koordinasyon kavramı uygulamasının ülke koşulları ve zamanın ge
rektirdiği ulusal kalkınma yoluyla uluslararası ilişkilerin yarat
tığı sorunlar yönünden yeni bir anlayışla ele alınması gerekliliği 
konusunda görüş birliğine varılmıştır.

BÖLÜM - VI

ÖRGÜTÜN AMAÇ ve NİTELİKLERİ i

Komisyon, kurulması öngörülen örgütün amaç ve niteliklerini şu 
şekilde belirlemiştir ; (Bu öneriye karşı olan öneri ve kuruluşlar 
aşağıda verilmiştir.)

1. Bu örgüt, Türkiye'de mevcut çeşitli kuruluşların bünye
sinde bulunan denizcilikle ilgili konularla, halen hiçbir kurulu
şun yetki ve somanluluğu içine alınmamış diğer deniz konularının, 
Türkiye'nin millî çıkarları ve millî hedeflerine uygun düşecek şe
kilde belli bir denizcilik politikası çerçevesi içerisinde oluşması
nı takip edip yön vermelidir. Bu maksatla; denizcilik siyasetinin, 
denizcilik stratejisinin belirlenmesi ve uygulanması için gerekli 
önerileri getirmeli ve uygulama safhasında koordinasyona yetkili 
sürekli bir kuruluş olmalıdır.



2. Sosyo-elconomik kalkınma tedbirlerinin ve temel sektörle
rin amaçlarının da gözönüne alınarak, bütün denizcilik konuların
daki genel plânlama araştırma ve gerekirse uygulamayı koordine ede
bilecek biçimde bir bünyeye sahip olmalıdır. (Personel, alt kuru
luşlar v.s.)

öneriyi Destekleyen Kuruluşlar :

Genel Kurmay Başkanlığı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekre
terliği, Millî Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 
jandarma Genel Komutanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
Denizcilik Bankası T.A.O., DB Deniz Nakliyat T.A.Ş., Gemi inşa 
Sanayicileri Derneği, Türkiye Petrolleri A.O., İmar ve İskân Ba
kanlığı, Maden Tetkik Arama Enstitüsü.

Öneriyi Desteklemeyen Kuruluşlar :

Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı Deniz Ulaştırması 
Genel Müdürlüğü, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası.

Çekimser Kalan Kuruluş :

•Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,

Toplantıda Bulunmayan Kuruluşlar :

Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Makine 
Mühendisleri Odası, Gemi Mühendisleri Odası, Gemi Makinaları İşlet
me Mühendisleri Odası, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye Arma
törler Birliği,



Oylamaya Katılmayan Kuruluş :

Devlet Plânlama Teşkilâtı başkanlığın tarafsızlığını sürdür
mek amacıyla genel kurulda oylamalara katılmamıştır.

BÖLÜM - VII

SONUÇ :

Yukarda belirtilen koordinasyon uygulamasının gerçekleştiri
lebilmesi için gerekecek örgütsel yapı konusunda oybirliği ile bir 
karara varmak mümkün olmamıştır, üzerinde birleşilinen iki öneri
nin oylama sonuçlan şu şekildedir :

1. Başbakanlık Müsteşarının veya Başbakanlık Devlet Plânla
ma Teşkilâtı Müsteşarının başkanlığında ilgili bakanlıkların müs
teşarları ve. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bu düzeydeki temsilci
sinden oluşan sürekli bir koordinasyon kurulunun kurulması; gerek
liğinde bu kurula diğer bakanlık ve kurum temsilcilerinin çağırıla- 
bilmesi; bu kurulun uygun ve gerekli göreceği konularda çalışmalar 
yapmak üzere teknisyenlerden oluşan alt komisyonların kurulması; bu 
kurulur, yetki alanını aşan konularda Başbakan başkanlığında, kuru
lu oluşturan müsteşarların bakanları ve Deniz Kuvvetleri Komutanı 
tarafından sorunların yüksek düzeyde ele alınması. Bu kurulların 
sekreteryasının ise Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Ulaştırma Bakan
lığı tarafından tamamen objektif olarak yerine getirilmesi.



Öneriyi Destekleyen Kuruluşlar 8

Ulaştırma Bakanlığı, Deniz Ulaştırması Gn.Md-, Denizcilik 

Bankası T.A.O. Gn.Md., DB Deniz Nakliyat T.A.Ş. Gen.Md., Gemi Ma- 

kinaları İşletme Mühendisleri Odası, Gemi İnşa Sanayicileri Der

neği, Maden Tetkik Arama Enstitüsü Gn. Direktörlüğü,

Öneriyi Desteklemeyen Kuruluşlar ;

Genel Kurmay Başkanlığı, Millî Güvenlik Kurulu Gn.Sekreter

liği, Millî Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, jan

darma Genel Komutanlığı* Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, O.D.T.Ü., T.P.A.O, İmar ve İs

ıtan Bakanlığı.

Çekimser Kalan.Kuruluş :

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı.

2. Başbakanlığa bağlı bir Denizcilik Müsteşarlığı kurulması 
ve yukarıda anılan Müsteşarlar düzeyindeki koordinasyon kurulunun 

bu Müsteşarın başkanlığında toplanması ve kurulun uygun göreceği 
konularda teknisyenlerden oluşan alt komisyonların bu Müsteşar koor 

dinat'örlüğünde görev yapmaları.

Öneriyi Destekleyen Kuruluşlar ;

Genel Kurmay Başkanlığı, Millî Güvenlik Kurulu Gn. Sekreterli

ği, Millî Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarmi 

Genel Komutanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık 

■e Sceyal Yardım Bakanlığı, O.D.T.Ü., İmar ve İskân Bakanlığı,



Öneriyi Desteklemeyen Kuruluşlar :

Ulaştırma Bakanlığı, Deniz Ulaştırması Gn.Md.ltiğü, Denizcilik 

Bankası T.A.O. Gn.Md.ltiğü., DB Deniz Nakliyat T A.Ş. Gn.Md.ltiğü,

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası, Gemi İnşa Sanayicileri 

Demeği, Maden Tetkik Arama Enstitüsü Gn. Direktörlüğü.

Çekimser Kalan Kuruluşlar :

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; T.P.A.O.



DENİZ SORUNLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 
KARARINA KARŞI OY

GENEL

1. Deniz Sorunları Özel ihtisas Komisyonu bu oluşturuluş biçimi ile deniz
den veya denize ilişkin sorunlardan sorumlu olan tüm kuruluşları ağırlıklarıyla 
tsnsil edecek şekilde değildir. Şöyle ki Ulaştırma Bakanlığı gibi 1 milyon EWT 
dan daha büyük bir deniz ticaret filosunu işleten ve deniz taşımacılığının
% 80'inden doğrudan sorumlu, limanların hemen hemen tümünü kontrol altında tutan 
ve ülke deniz taşımacılığını kontrol eden bir kuruluşun oylarını kendi konuşumda 
ne kadar önemli olursa olsun deniz konusunda bu kadar etkin olmayan veya deniz 
konusunu yan faaliyet olarak içeren bazı kuronların oylarıyla eşit tutmak hakka
niyete aykırıdır. Özel İhtisas Komisyonunun gayesi Türk Deniz Ticaretini, Deniz 
Ticaret Filosunu ve gemi inşaa sanayiini destekleme ve gelişmesi için gerekli 
tedbirlerin saptanmasına ve çok sayıda teşekküllere dağılmış yetki ve sorumluluk 
larm koordinasyonuna dönük olduğuna ve bu sorunlarda Silâhlı Kuvvetleri ilgi
lendiren kısımlar sınırlı olduğuna göre Silâhlı Kuvvetlerin değişik kurumlarda 
5 oy kullanması doğru bulunmamaktadır.

Nitekim, uluslararası kuruluşlar ve anlaşmalar örneğin, IMCO hanen hemen 
tümüyle deniz ticareti ve deniz kirliliği gibi konuları içine almaktadır. Bu 
nedenle, Komisyon kararının her kuruna bir oy şeklinde yapılan oylama şeklinde 
alınmasına karşıyız. Eğer ağırlıklı oylama yöntemi uygulanamayacaksa fikir bir
liğine varılanayan konularda oylama yapılmaksızın alınan bütün kararların,Özel 
İhtisas Komisyonlarının çalışma şeklini düzenleyen Tüzük hükmüne uygun olarak, 
yapılan tüm önerileri kapsayacak şekilde ve herhangi bir oylama yapılmaksızın 
sırayla verilmesi uygun olacaktır. Nitekim ön raporları düzenliyerek bir karar 
metni hazırlamakla yükümlü tutulan Alt Komisyonun kararı da böyle bir oylamaya 
başvurulmaksızın sadece sonuçda sıralama şeklinde düzenlenmiştir. Bu bakından 
Komisyon kararının tek bir sonuç gibi verilmesi ve diğer görüşlerin buna karşı 
ov şeklinde cevap hazırlaması nizama ve düzene aykırı görülmektedir.

2. Denizcilik alanında etken çalışmalar yapan "Yüksek Denizcilik Okulu", 
TCDD \fb. gibi pek çok kuruluş benzerleri çağırıldığı halde, çağırılmadığı gibi, 
davetli kuruluşlardan Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Gümrük ve Tekel, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlıkları ile İstanbul "-eknik üniversitesi, Türkiye Mimarlar 
ve Mühendisle- Odası, Gemi İnşaatı Mühendisleri Odası, Gemi Makineleri İşletme 
Mühendisleri Odası gibi pek çok kuruluş da davete rağmen toplantılara katılmamış 
lardır. Bu nedenle alınan kararlar güçten yoksundur.
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3. Komisyonun aldığı ve karşı çıkılan karar yeni bir kuruluş teşkiline 
dönük olup bu nedenle kamu harcamalarının artmasına sebep olacağı halde ve bu 
husustaki genel emirlerde açık, olarak belirtilmesine rağmen Maliye Bakanlığı 
temsilcisi toplantılarda bulunmanaştır. Bu nedenle Maliye Bakanlığı temsilci
sinin bulunmadığı ve görüşlerinin alınmadığı bir kararda harcamalara ilişkin 
hususların geçerliliği olamayacaktır.
METNE AİT KARŞI GÖRÜŞIJSR :

i. Raporun birinci'den altıncı'ya kadar olan bölünlerinin incelenmesi sonun
da ülkemizdeki deniz sorunlarının çözümlenmesi için sorumlu kurumların koordinas
yonunu sağlamak üzere bazı tedbirlerin alınmasının gerektiği görülmektedir, ülke
mizdeki kuruluş temel yapısı, Komisyondaki konuşmalar sırasında da defalarca arz- 
edildiği gibi, hizmetin veya görevin bulunduğu ortama değil aksine hizmetin türü
ne göredir. Örneğin, sivil sektörde bir deniz bakanlığı, kara bakanlığı, hava 
bakanlığı düşünülmemiştir. Bunun yerine bütün bu ortamlardaki sanayi konuları, 
tarım konuları, ulaştırma konuları tek elde toplanmış ve bunları yönetecek bakan
lıklar oluşturulmuştur. Halbuki Silâhlı Kuvvetler temsilcilerinin önerdiği esas 
yapıda Silâhlı Kuvvetlerde olduğu gibi aktivitenin yapıldığı yere göre bir ayırım 
yapılması istenmektedir. Nitekim Silâhlı Kuvvetlerimizde kara, deniz ve hava kuv
vetleri vardır ve genellikle askeri sektördeki düşünüş yapısı hizmetin götürüldüğü 
yere göredir, hizmete göre değildir.Çünkü askerlikte tek bir hizmet yapılmaktadır. 
Buna karşın sivil sektörde hizmetler çok türlü olduğundan hizmetin götürüldüğü 
yere göre değil, hizmetin şekline göre bir ayırım yapmak daha doğru olmaktadır ve 
hemen hemen bütün dünya ülkelerinde buna benzer bir yapı öngörülmüştür. Bu bakım
dan deniz sorunlarının ayrı bir kuruluş tarafından ele alınması ve bu işin yukarı
da açıklanan kuruluş tarafından diğer kuruluşlarla yapılacak olan işlerle birlik
te yürütülmeye çalışılması çok sakıncalı görülmektedir. Zira ülkenizde eşgüdüm 
çok zor sağlanan bir husus olup eşgüdüm gereği ise bir konuda faaliyette bulunan 
kurumların sayısının çok fazla olmasından ortaya çıkmaktadır. Geri kalmış ülke
lerde eşgüdüm; uygulanması ve sonuçlandırılması en güç konulardan biri olduğu için 
eşgüdümü sağlamak için aktivite gösteren yeni bir otorite kurulması eşgüdümü 
sağlanacak kurumlar listesinde yeni bir ismin ilâvesinden başka önemli bir yarar 
sağlamıyacaktır. Denize ilişkin tüm faaliyetlerin yine eşgüdümü yapılacak kurum
lar İçersinde yapılması, eşgüdümü yapacak olan birimin doğrudan faaliyetlerde 
bulunmaması daha yerinde olacaktır. Bu bakımdan, sonucun komisyonda kabul edildiği 
şekilde değil aşağıdaki şekilde olması işin tekniğine daha uygundur :



"Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarının başkanlığında ilgili Bakanlıkların 
müsteşarlarından oluşan bir koordinasyon kurulunun kurulması, gerektiğinde bu 
kurula diğer bakanlık ve kurum temsilcilerinin çağırılabilmesi, bu kurulun uygun 
ve gerekli göreceği konularda çalışmalar yapmak üzere teknisyenlerden oluşan alt 
komisyonun kurulması, ve yetki alanını aşan konularda ise Başbakanın başkanlığında 
Komisyonu oluşturan müsteşarların bakanlarının katılmasıyla yüksek düzeyde bir 
kurulun kurulması. Bu kurulların sekreteryasmın ise Devlet Planlama Teşkilatı 
tarafından yerine getirilmesi".

2. "Amaç ve Nitelikler"! içeren 6. bölümde kurulması öngörülen birimin 
sahip olacağı nitelikler konusunda farklı görüşler şcylece belirtilebilir.

a) Komisyon tarafından kabul edilen sürekli tabirinin karardan çıkartıl
ması gerekli olmaktadır. Zira bu aşamada kabul edilen süreklilik yeni bir kurulun 
kurulmasından öte tüm faaliyetleri kapsayan yeni bir birimin kurulmasını zorunlu 
kılmakta ve çalışmaları bu yönde ele alan bir karar olarak görülmektedir ki bunun 
sakıncaları daha önce anlatılmıştı.

b) Alınan karardaki mevcut yasaları hiçe sayan tutum uygun bulunmamıştır. 
Tabiatıyla komisyon mevcut yasaların değiştirilmesini yetkililere önerebilir. Bu 
husustaki Anayasa hükümlerine göre gerekli çalışmalar yapılarak komisyon önerileri 
hükümet tarafından uygun görülürse ilgili makamlara aktarılabilir. Ancak, bu kanun
lar değiştirilinceye kadar geçerlidirler ve uygulanmaları şarttır. Bu bakamdan 
gerek kurul olsun gerekse yeniden oluşturulacak bir birim olsun alınacak tüm karar
ların her halükârda mevcut yasalara ve düzene uygun olması şarttır. Aksi halde 
alınacak olan kararların başka kurumlar tarafından uygulanma olanağı bulunmayacak
tır. Eu nedenle önerilen ve komisyon tarafından uygun görülmeyen aşağıdaki metnin 
aynen ilâve edilmesi gereklidir.

9. Bölümün 1. paragrafı ;
"Bu amaçla getirilecek örgütün amaç ve niteliklerini aşağıdaki şekilde 

saptamıştır.

Bu örgüt Türkiye'de mevcut çeşitli kuruluşların bünyesinde bulunan deniz
cilikle ilgili konularla halen hiçbir kuruluşun yetki ve sorumluluğu içine alın
mamış diğer deniz konularının Türkiye'nin ulusal çıkarları ve ulusal amaçlarına 
uygun düşecek şekilde belli bir denizcilik politikası çerçevesi içinde oluşmasını 
izleyip yönlendirmelidir. Bu nedenle denizcilik siyasetinin, denizcilik strateji
sinin saptanması ve uygulaması için; mevcut kanunların kuruluşlara verdiği yetki 
ve sorumluluklar çerçevesinde gerekli önerileri getirmesi, gerekirse yeni kanun 
teklifleri önermesi ve uygulama düzeyinde koordinasyona yetkili olmalıdır".

Bu metin olmadığı takdirde alman kararların yasalara aykırı olduğunun 
bilinmesi yerinde olacaktır.



Bu koşullar altında komisyonun almış olduğu kararın tarafımızdan kabul 

erli İma olanağı gürüleneniştir.

Bilgilerinize sunarız.

Mete OKER 
ırma Bakanlığı
.ana Koordinasyonu

isi Başkanı

Mnan ÖZARAR 
Ulaştırma Bakanlığı 
Deniz Ulaştırması 
Genel Midürü



B. DENİZ SORUNLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU ALT KOMİSYON 
RAPORLARI :



Deniz Sorunları ÖİK. I. No'lu Alt Komisyon! 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER ve GÜVENLİK RAPORU

Başkan t Can Elli (Devlet Planlan» Teşkilâtı)

Raportör s ÜUcü Tiirk Güven (Devlet Planlama Teşkilâtı)

Üyeler s

Dz. Alo. Hüsabettin ULUTUö 
Hakim Yrd. Abdullah GENÇAY 
(jandarma Genel Komutanlağı)

Rüştü AYKOÇ
(Gümrük ve Tekel Bakanlığı)

İsınot Kemal ERTAN 
Süleyman SABIKAYA
(Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)

Meral TECER 
(Maliye Bakanlığı)'

Akil SERDAROĞLU 
(Turizm Bakanlığı)

Av, Hultlsi ÖNEN 
Av. Çetin AKÇAĞLAYAN 
(Sağlık Bakanlığı)

Alb. Aydın ORÎABAŞI 
Alb. Fikri TOPSEVER 
(Genel Kurmay)

Dz. Alb. Yurdakul GÜNÇER 
(Deniz Kuvvetleri Komutanlığı)

Ergun TÜRKCAN
(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Aysel ULUÇSVİK 
Zeki ARIKON 
(Ulaştırma Bakanlığı)

Dr. Turgay YÜCEL 
(Adalet Bakanlığı)

Ali KARAOSMANOĞLU 
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Ağustos - 1975



Deniz Sorunlara PİK 1 Ko.lu Alt Komisyon 
"Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik" Raporu

1.0. Giriş  .................... .
2.0. Uluslararası İlişkiler .............................

2.1. Öncelikle çözümlenmesi gereken sormalar .....
2.1.1. Politika tespiti ...................
2.1.2. Karasuları ..........................

2.1.2.1. Mevcut Durum ............
2.1.2.2. Uluslararası Konferanslar

2.1.3. Bitişik Bölge .......................
2.1.4. Ekonomik Bölge  .......
2.1.5. Kıta sahanlığı  ............
2.1.6. Uluslararası Kuruluşların Çalışmala^-

rına katılma  ................ .
2.2. Uzun Vadede çözümlenecek sorunlar ...........

2.2.1. İlmî araştırmalar  .................
0^2.2.2. Deniz Trafiği ..........

2.2.3. Gemi/Sahil telsiz muhaberesi .......
2.2.4. Arama ve kurtarma....... .
2.2.5. Seyir yardımcıları ........ .
2.2.6. Mevzuat  ............... .

2.3. Öneriler  .............. .
2.3.1. Politika Tespiti Konusunda .........
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Deniz Sorunları CtK X. nolu Alt Komisyon "Uluslararası İlişkiler 
ve Güvenlik" Raporu

1.0. Giriş :
Bilindiği üzere 26.3.1975 tarihinde DPT Orel Salonda toplanan' 

Sorunları özel İhtisas Kcmisycnu"nda Türkiye'nin denizlere ilişkin sorunları 
bir biçimde ve koordineli olarak ele alınmasını sağlamak üzere altı alt kart 
rulması karar altına alınmıştır.

Bu alt komisyonlar şunlardır :
1. Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik
2. Deniz içi ve Deniz Altı Maden Kaynakları
3. Deniz İçi Canlı Kaynaklar
4. Ulaştırma Sorunları
5. Deniz Endüstrisi
6. Deniz Kirlenmesi
Bu komisyonlara verilen görev, mevcut problem alanlarını tespit 

ve büyük bir fcamülasyctıa gidilmeksizin varsa çözüm önerilerini saptar, aktır.
Türkiye 3 yanı denizlerle çevrili bir ülke olması yanında bu de 

okyanus genişliğinde olmayışından etkilenmekte ve ülkemizin jeopolitik onat 
uluslararası düzeyde bazı anlaşmaların çevre denizlerimizle ilgili hukuki V 
ihtiva edişi, komşu ülkelerle veya anlaşmalarda taraf olan ülkelerle, aramı 
ilişkilerin ayrıca dikkate alınmasını da gerektirmektedir. Bu özel durumuyi 
dünya denizlerinden toplu yararlanma ilkeleri saptanırken, komşularıyla öze 
kurmak zorundadır.

Bu nedenle gerek uluslararası ilişkiler, gerekse güvenlikle il!
Vlar Türkiye açısından özel bir önem taşımaktadır. Bu alanlardaki sorunları1 

önerilerini komisyonunuz ikili bir ayırım içinde ele almış bulunmaktadır,
a) Öncelikle çözümlenmesi gereken sorunlar ve
b) Uzun vadede çözümlenecek sorunlar. Böylece bir bakıma çöz# 

gereken sorunların öncelik sırası da saptanmış olmaktadır.



2.0. Uluslararası ilişkiler :
2.1. öncelikle çözümlenmesi Gereken Sorunlar 

2.1.1. Politika Tespiti
Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili oluşu, komşu 

ülkelerle olan ilişkilerine özel bir durun vermektedir. Denizlerin ekoncmik ve politik 
bakından gittikçe daha çok önem kazanmakda olduğu göz önüne alınırsa bu uluslararası 
ilişkilerde, tutarlı ve memleket çıkarlarına uygun bir politika izlenmesinin gereği 
ortaya çıkacaktır. Böyle bir politikayı saptamak için de denizlerle ilgili sorunların 
incelenmesi ve ulusal çıkarlarımız açısından bir değerlendirmenin yapılması gereklidir.

Bugün Türkiye'de denizle ilgili sorunlar çok sayıda Bakanlık 
ve kuruluş tarafından ele alınmakta olduğundan, deniz politikasının tek elden ve sürek
lilik gösterecek biçimde yürütüldüğü iddia edilemez. Oysa geniş bir kıyı şeridine 
sahip bir ülke olarak gerek ulusal güvenlik ve askerlik, gerekse ekoncmik ve politik 
açılardan böyle bir politikanın en kısa süre içinde saptanarak etkin biçimde uygulama 
alanına konulması gerekli görülmektedir.

2.1.2; Kara Suları
2.1.2.1. Mevcut Durun :

Türkiye karasularını 476 sayılı ve 1964 tarihli 
Karasuları Kanunu tesbifc etmektedir. Yürürlükte bulunan bu kanuna göre Türkiye Cumhu
riyeti karasuları 6 mil olarak kabul edilmektedir. Ancak aynı kanunun 8. maddesi 
balıkçılık ve canlı kaynakların işletilmesi için 12 millik bir limit tanımıştır.

Bu kanunun uygulanmasından, ortaya çıkan bir problem 
karasuların tespitine yarayan düz esas hatların resmen ilan edilmemiş olmasıdır. Kara
sularının, balıkçılık sahasının ve kıta sahanlığının başlangıç ve bitim sınırlarının 
yayımlanmamış olması nedeniyle özellikle Silahlı Kuvvetlerimiz zaman zaman büyük güç
lüklerle karşılaşmaktadır.

476 sayılı kanunla ilgili bir diöer husus ise kanunda 
açıkça mütekabiliyet esasının tanınmış olmasıdır. Bu durıında balıkçılık gibi konularda 
12 mile cevaz verildiğine göre, mütekabiliyet esası, ulusal çıkarlarımız açısından hoşa 
gitmeyecek bir durum yaratabilecektir.



2.1.2.2. Uluslararası konferanslar
Son yıllarda meydana gelen teknolojik aşamalar, 

gelişmekte olan ülkelerin gereksinmeleri ve bura ilişkin davranışları, denizlerin 
e -conomik ve politik önemi son yıllarda dünya kamu oyunun dikkatlerini bu alana 
yöneltmiştir.

1958‘de Cenevre'de imzalanan sözleşmelerin yetersiz- 1 
liği, denizlerle ilgili uluslararası sorunlara çözüm yolları bulunabilmesi için Birlesmİ 
Milletler çerçevesinde 1973 veya 1974 yıllarında bir Deniz Hukuku Konferansının toplan
ması için karar verilmesine neden olmuştur.

1958 Cenevre Konferansında karasular ve Bitişik 
Bölgeyle ilgili bir sözleşme imzalanmıştır.

32 maddeden oluşan sözleşme; karasal egemenlik t~’-- 
larının kıyı ülkeleri tarafından, kıyılarına bitişik deniz sahasında da uygularaas:pü 
ilgili esasları düzenlemektedir.

Bu sözleşme 10 Eylül 1964 de yürürlüğe girmiş ve 
karasuları ile bitişik bölgenin azami genişliği hakkında bir açıklık getirmemiştir. 
Bununla birlikte bitişik bölgenin genişliği ülkenin kara sularının genişliğinin öl " 
meşine esas teşkil eden hattan itibaren 12 milden ileri uzanamaroaktadır.

Türkiye'nin onaylamadığı bu sözleşmeyi Yunanistaı-
dahil 106 ülke imzalamıştır.

Karakas konferansına kadar karasuları genişliğinin bir kayıt altına alınmamış 
olması yüzünden, dünyada ortaya çıkan karışıklıklara sen vermek amacıyla genişliğin 12 
milde dondurularak daha yüksek rakamların tek taraflı ilan edilerek uygulanmasına son 
vermek isteyen ülkelerin sayısı 100'ü geçmektedir.

Bilindiği üzere Türkiye açısından problem Ege Denizi konusunda kendini göster
mektedir. Yukarıda sözü edilen karasular ve bitişik bölge ile ilgili Cenevre sözleşme
sini Yunanistan 1971 yılında imzalamış vemedian l.ine, orta hattın kabul edilmesi 
gerektiğini öne sürmüştür. Ancak, devletler hukuku kurallarına göre böyle bir durun 
İki tarafın karşılıklı anlaşmasıyla saptanabilir, 1964 tarih ve 476 sayılı Karasular 
Kanununun öngördüğü gibi, sularımızın Ege Denizinde 6 mil olması ülkemizin Ege Denizi 
ile ilgili politik, askeri, sivil, deniz trafiği ve kıta eşiğindeki doğal kaynaklar
daki ulusal çıkarlarımız açısından gereklidir.
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Üçüncü Deniz Hukuku Konferansında karasularının azami 12 deniz mili olması 
:susunda bir mutabakat (consensus) belirmiştir. (Mutlak ve değişmez genişlik olarak 

ceğil azami genişlik olarak) Bu demektir ki bazı özel durum arzeden denizlerde, kara
sularının genişliği ilgili devletlerce 12 milden daha az olarak saptanabilir. Bütün 
rr, -sele sınırlandınmanın ilgili devletler arasında anlaşma ile, nisfet esasına uygun 
olarak ve özel durumlar dikkate alınarak yapılmasını sağlamaktır. Türkiye'nin Konfe- 
raıTsda üzerinde önemle durduğu ve durması gereken nokta budur,

Yunanistan, Ege Denizinde halen 6 mil olan karasuların 12 mile çıkardığı tak
dirde Türkiye, bu genişlemeden türlü açılardan zarar görecek, Ege Denizinde açık 
deriz bölgeleri azalacak, halen devam eden "Serbest geçiş hakkı" yerini "zararsız 
je.urş haklarına" dönüştürecek ve Türk kıta sahanlığı olarak savunulması gereken böl- 

Yunan karasuları içinde kalmış olacaktır.

476 sayılı kanundaki "mütekabiliyet" esasının şu yönü üzerinde durmakta büyük 
yorar olabilir. Yunanistan karasuları genişliğini 12 mile çıkarırsa söz konusu kanun
ları mütekabiliyet esası işleyecek ve Türkiye'nin karasuları da Yunanistan bakımından 
12 mil olacaktır. Böylece, Türkiye'nin Yunanistan'ın tek taraflı tasarrufuna itiraz 

d için dayanacağı hukuki savlar zayıflamış olacaktır. Başka bir deyişle, 476 
ıayılı kanundaki "mütekabiliyet" hükmü Türkiye'nin rızası anlamına gelebilecek ve 

mnistan'm esasta tek taraflı olan tasarrufuna iki taraflı bir görünüm verecektir.
2.1.3. Bitiş ik .Bölge

Bitişik bölge, karasularına bitişik olan, fakat karasularının 
ölçüldüğü düz esas hatlardan itibaren 12 mil genişliğe kadar uzanabilen deniz alanı
dır . Bitişik bölgede kıyı devletinin egemenliği câri olmamakla beraber, kıyı devleti 
nendi ülkesi veya karasularında bazı kanun ve nizamların uygulanmasını sağlamak ama
cıyla, -bitişik bölgede belli yetkilere sahiptir. Karasuları ve Bitişik Bölge konu
sundaki 1958 Cenevre Sözleşmesinin 24,ncü maddesine göre, kıyı devleti, gümrük, nıali- 
jc, iltica (mülteciler) ve sağlık konularıyla ilgili ulusal mevzuatının ihlâlini 
■ ;ek, ve ülke sınırları ve karasuları içinde vuku bulan bu gibi ihlâlleri ceza

landırabilmek aıracıyle denetim yetkisine sahiptir. .
Bitişik bölge kavramının uluslararası hukukta muhafazası Türkiye'nin yararı

na olacaktır. Ancak ulusal mevzuatımızı, uluslararası hukukun bu konuda bize tanıdığı 
yetkiler bakımından tâdil etmemiz, yani Türk makamlarına bu konudaki yetkileri kul- 
Janma olanağını verecek şekilde tâdil etmemiz gerekmektedir.



. 2.1.4. Ekoncsnik Bölge

Ekonomik bölge, karasuları dış sınırın . .'i . sal

batlardan itibaren 200 mil mesafeye kadar uzanan deniz alanını S'a> «« - tt
hir karasuyundan sonra 188 millik bir ekonomik bölge o l ab l i r ,

Ekonomik bölgeyi kıça sahanlığından ay,.. ıi: :s

vardır :
1- Ekonomik bölge, sadece mesafe kıstasım yanır:
2- Ekonomik bölgenin kıyı devletine ■ .

deniş dibi ve toprak altının ötesinde su sütununu ve her türlü ’ i y r ' . : ' ; . p s i

Dikkat edilmesi gereken husus, /...ta e. . a. ona
inik bölge içinde erimesini önlemektir. Türkiye, kıta-sar,ar lığım >.'•• ■ "to-
lojik unsurunu kullanmaktan yoksun kalmaıraj..ıd.ır. Bu özeli ine Sy- c. mır*: v. ;ck d“l 

lidir.

Türkiye açısından ekonomi.1; bölge kavran anlı ı.naki da
dahil bulunduğundan, kıta sahânlığı kavramının memleketi::’1 te ; n-u- uz
kaynaklar ve sedanlar canlı kaynaklar) bu olanaklarda ek - - ece l :  -

200 mil genişlikteki ekonomik bölge deh: ..• : ' .. yıs
olan ülkelerin işine yarayacaktır.

Öte yandan ekoncmik bölgenin kabulü ile ... ■ : - m

gerek kalmayacağı Uluslararası konferanslarda ileri sürülmektedir. Ar».ta) kıl-. -r: anlı) 
kavramının Ekonomik Bölge içinde erimesi halinde Ege Denizinde mesafe öl.,üs-' gr - ’ ı r ı  
karşımıza çıkacaktır. Bu durunda doğal uzantı unsuru ortadan kalkacağından, Yunan Ada-, 
larının kıta sahanlığımız üzerinde bulunmasından bir hak talep edeme'/’ bir doruma 
gelinecektir..

2.1.5. Kıta Sahanlığı

Kıta sahanlığı. , teknik, jeomorfolojik hukuki git: çeşitli 
açılardan tarif edilmektedir. Bunlardan hukuki tarif şöyledir. "Kıta saha: terini/

a) Kıyıya bitişik fakat karasularının dışında ve 200 metre 
derinliğine kadar olan sualtı bölgelerinin deniz yatağı ve top.rei. altını y. bu 
sanırın ötesinde o.lmakla beraber, üzerindeki su sütununun söz konusu bölgelerdeki taffl 
kaynakların işletilebilmesine imkan verdiği derinlikleri...



b) Adaların kıyılarına bitişik benzer sualtı bölgelerinin 
deniz yatağı ve toprak altını ifade etmek, için kullanılmaktadır. ^ "

Kıta sahanlığı kavramı a) Kıta sahanlığı, b) kıta yamacı ve 
c) kıta yokuşu unsurlarım ihtiva etmektedir. Ayrıca, bilimsel olmamakla birlikte do
ğal uzaoü.,. derinlik ve işletilebilirlik ve mesafe kavramları da kıta sahanlığı ta
nımında yer alan msutlar olarak kabul «idilmektedir.

Kıta sahanlığının Ekcncmik Bölge içinde erimemesi Türkiye-
nin çakarlarına uygun düşecektir.

Birleşırdş Milletler Deniz Hukuku Konferasına 1968'de kabul 
edilen kıta, sahanlığı ile ilgili sözleşmede, kıta sahanlığı terimi tanımlanarak, 
sahi]dar ülkenin, karasuları sahası dışında olup 200 m. su derinliğine veya yalağın
daki. doğal kaynaklardan yararlanabilecekleri derinliğe kadar, karasularına bitişik 
deniz yatağı ve bunun toprak altından münhasıran istifade edebilecekleri belirtil
mektedir.

Sözleşmenin önemli maddeleri şöyle özetlenebilir.
. 1. Madde: Tanımla ilgili olup kıta sahanlığının genişliğini

belirlemektedir.
2. Maddenin birinci fıkrasına göre "Sahildar devlet kıta 

sahanlığının doğal kaynaklarım araştırma ve işletmek amaçlarına egemenlik haklarına 
sahiptir. Ancak burada sözü edilen doğal kaynaklar deniz dibi ve dip altı fiziksel 
bağlantı halinde bulunan canlı ve cansız kaynakları içermekte, su kütlesi içindeki 
canlı kaynaklan kapsamına almanaktadır. Sözleşmenin 5. maddesinin 7. fıkrasına göre 
de;- sahildar devlet, güvenlik bölgelerinde bulunan canlı kaynakların zararlı madde
lerden korunmaları için her türlü tedbiri almağa zorunludur.

Aynı maddenin 8 inci fıkrasına göre; kıta sahanlığı ve 
orada yapılacak herhangi bir araştırma ile ilgili faaliyetler için sahildar devletin 
olurunun alınmasının gerekliliği kabul edilmiştir.

Bu sözleşmenin 6. maddesi ise;
"Aynı kıta sahanlığı, kıyıları birbirinin karşısında bulunan 

iki veya daha çok devletin arazilerine bitişik olduğu hallerde, sabanlıklararasında 
sınıflar mezkûr devletlerin kendi aralarında yapacakları anlaşmalarla saptanır" hük
münü getirmektedir.

Ege Denizi Hukuk Alt Komitesi Raporu, 
Dışişleri Bak. SÎGM, Şubat 1973



Kıta sahanlığı bakamından Türkiye'nin çıkarı şu yöndedir :
1- Kıta'sahanlığı korununun- ekonomik bölge yanında muhafaza?-- -
2- Kıta- sahanlığının "doğal uzantı" kavramının ağırlık kazan

ması;
3- Deniz alanları sınırlarının saptanmasında, kıta sahanlığın* 

öncelik'-verilmesi, yani ekonomik bölgeden önce kıta sahan
lığının- sınırlandırılması...

İç mevzuat-açısından kıt'a sahanlığı konusunda yürürlükte 
bulunan hiçbir hukuki doküman yoktur. Hazırlanmış ve Meclislere sevkedilmiş bulunan 
kıt'a sahanlığı kanun tasarısı henüz kanunlaşraamıştır. Tasarının özetle düzenleme 
yatığı konular şunlardır :

- Kıt'a sahanlığının tanımlanması,
- Sınırların saptanması,
- Arama ve işleme hakları ve işletilmesi,
- Bilimsel araştırıra,
- Gümrük Rejimi,
- Güvenlik
- Deniz çevresinin korunması,
- Cezalar,

2.1,6. Uluslararası Kuruluşların çalışmalarına katılma
Denizcilik alanında uluslararası alanda faaliyet gösteren kuru

luşların çalışmalarına Türkiye'nin sürekli olarak katılması, kuşkusuz ülke yararları 
açısından çok önem taşımaktadır. Ancak, personel yetersizliği ve malî olanaksızlıklar 
nedeniyle uluslararası alandaki çalışmalar gereği gibi izlememektedir.

Uluslararası kuruluşlara en tipik ve önemli örnek IMCO'dur, 
Hüküraetlerarası Istişari Denizcilik Teşkilatı Birleşmiş Milletlerin Denizcilik işleriyle 
ilgili özel bir kuruluşudur. Türkiye de dahil 88 ülke bu kuruluşa üyedir. IfCO'nun 
amacı, uluslararası gemiciliği etkileyen teknik konularda ülkeler arası işbirliğini 
kolaylaştırmak, denizlerde güvenliği sağlamaktır. Teşkilat, denizde güvenlik ve deniz 
kirlenmesinin önlenmesi, deniz çevresinin korunması hususunda, uluslar arası gemicilik 
ve deniz trafiğinin kolaylaştırılmasında çalışmalar yapmakta ve uluslar arası konferans 
lar düzenlemektedir. Bu konferans ve toplantılarda alınan kararlara zamanında uyulması, 
deniz ticaretimizin gelişmesi açısından son derece yararlı olacaktır.



Halen-deniz sorunlarıyla ilgili Bakanlık ve kuruluş sayısı 
kabarık olduğundanr çeşitli kuruluş temsilcileri zaman zaman BCO toplantılarına 
katılmakta ancak bunların değerlendirilmesi tek elden ve ciddi olarak yapılmadığından/ 
bir sonuç elde- edilememektedir.

2.2. Uzun vadede çözümlenecek sorunlar
2.2.1. timi Araştırmalar

Denizlerin kirlenmesi sorunuyla ilgili olarak çok sayıda 
Bakanlık've kbtttluş ilmi araştırma yapmaktadır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

- Hidro bioloji Enstitüsü,
- Ege Üniversitesi,
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
- Kirlenmeyle ilgili Bakanlıklararası Koordinasyon Kurulu,
- Su Ürünleri Genel Müdürlüğü,
- Marmara Belediyeler Birliği,
- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı.
Ayrıca Ulaştırma ve Dışişleri Bakanlığı1nın da konuyla ilgilen

diği göz önüne alınırsa denizin bir bütün olduğu düşünülerek güçlerin birleştirilmesi ve 
koordinasyonu en iyi şekilde sağlamak olanaklarının araştırılması gerekmektedir.

2.2.2. Deniz Trafiği
İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında artan ve yoğunlaşan gemi, 

özellikle tanker trafiği bölgedeki yangın tehlikesini artormaktadır.
Navigation kontrol sistemini gerçekleştirilecek bir proje 

'nazır olmasına rağmen, bir türlü realize edilememiştir.
Özellikle Boğazlar Bölgesinde trafik sorununun öncelikle ele 

alınması gerekmektedir. Yapılan etüdler, trafik yoğunluğunun halihazır tenposuyla art
masıyla 19801 lerde Boğazlarda cross trafiğinin mümkün olmayacağını göstermektedir.
Bu nedenle gerekli tedbirlerin alınması zorunlu görülmektedir.

Boğazdaki trafikle ilgili olarak ortaya çıkan bir diğer sorun 
da, Montrö Mukavelenamesi gereğince Boğazlardan geçen ganilerde yapılan sağlık kontro- 
-’-’dur. Uygulama alanında gemilerde yapılan sağlık kontrolü bazı gecikmelere ve aksama
lara sebep olmaktadır. Bu sakıncaları önleyebilmek için, kontrolün gemilerde ya Eogaz'a 
girmeden önce yapılması, ya da telsizle yapılması uygun olacaktır.



2.2.3. Geni-Sahil telsiz muhaberesi s
Gerek ulusal, açıdan, gerekse olduğunuz uluslararası antlaş

malar bakmandan harp gemileriyle ticaret gerilerinin iyi bir muhabere organizasyonuna 
sahip olnası zorunludur.

üç tarafı -denizlerle çevrili ülkemizde Hopa'dan İskenderun'a 
kadar 16-17 sahil istasyonu vandir. Kağıt üzerinde tek çalışan Yeşilkity istasyonudur. 
Kullanıcı personel olmayışı, muhabereruruyalnız Türkçe yapılmakta oluşu, -ve uluslar
arası daktsnanlarcfa belirtilen kaidelerin dışında çalışılması prcfolem yaratmaktadır. Bu 
problemleri gidermek için iyi bir organizasyon, personel takviyesi, uluslararası veci
belerin yerine getirilmesi ve mevcut istasyonların sivil-asker personelle idaresi konu
ları teklif edilebilir.

Sonuç olarak ifade edilmek gerekirse, ulusal, uluslararası 
ilişkiler ve askeri açıdan büyük önem taşıyan gemi/sahil muhaberesinin yüriifcüimesinde, 
mevcut telsiz Kanunumuz da ihtiyaçlara cevap venosnektadir,

2.2.4. Arama ve Kurtarma ;

Arama ve Kurtarma Teşkilatı ülkemizde yebersizlbir durandadır. 
Personelin hiç bir eğitime tabi tutulmamış olması ve teçhizatın yeterli olmayışı arama 
ve kurtarma görevlerinde başarıya ulaşmayı önlemektedir.

Memleketimizin her tarafına yayılmış bir arana kurtarma teşki
lâtının kurulması, modem olarak teçhizi, aralarında muhabere organizasyonunun kurulması 
denizde can ve nal güvenliği açısından önem taşımaktadır. Konu NATO ve CENTO açısından 
ülkenizin taahhiid altına girdiği standardizasyon anlaşmalarının yerine getirilememiş 
olması bakımından da büyük önem taşımaktadır,

2.2.5. Seyir yardımları t

Türkiye sahillerindeki seyir yardımcıları yeterli değildir, 
düzensiz çalışmaktadır» Sönen bir fener bazen uzun bir süre faaliyete geçirilemamekte, 
yeni yapılan fenerler için ilgili kuruluşların görüşleri alınmamaktadır.

Seyir yardımcıları gerek güvenlik, gerekse uluslararası iliş
kiler açılarından iyi işlemesi gerekliliğini göstemektedir.



2.2.6. Mevzuat :

Yukarıda da sözü edildiği gibi deniz konusunda görevli olan 
çok sayıda kuruluş ve bunlarla ilgili-çok sayıda hukuki doküman bulurtaaktadır. Bu 
kuruluşların başında Ulaştırma Bakanlığı, Milli Savunma uakanlığı, Milli BŞitim Bakan
lığı, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve bunlara bağlı Genel Müdür
lükler ve İktisadi Devlet Teşekkülleri gelmektedir. Bu durumda küni konular çok sahipli, 
kimi konular ise sahipsiz kalmaktadır. .Mevzuatta hem dublikasyon, hem de boşluklar 
vardır.

Uluslararası Hukuk (anlaşmalar, örf ve adet), kıyı devletine
ilgili deniz alanlarında (karasular, bitişik bölge, kıta sahanlığı) bir çok hak ve
yetkiler tanındığı halde bizim ulusal mevzuatımız ilgili devlet makamlarına bunların
kullanılması için gerekli yetkiyi vermemektedir. Örneğin devlet makamlarının yetkileri
karanın bittiği yere kadar uzanmakta, bitişik bölgeyi, hatta karasularını kapsamaktadır. 
Ulusal mevzuatın bu. sakıncalı durumu ortadan kaldıracak biçimde değiştirilmesinde yarar 
vardır. Yani, devlet makamlarının yetkilerinin Uluslararası Hukukun cevap verdiği çizgiye 
kadar uzanmasını'sağlamak gerekir.

Denizle ilgili kanunların ve Tüzüklerin bir listesi ekte sunul
maktadır. Listede kontyla ilgili 38 kanun, 76 tüzük teshit edilmiş bulunmaktadır.

2.3. öneriler :
Yukarıda sözü edilen uluslararası ilişkiler alanındaki sorunların 

çözümlenmesi- için ilk anda akla gelen pratik öneriler şunlardır :

2.3.1. Politika Tespiti Konusunda :
2.3.1.1. Türkiye'de denizcilik politikasının tespit edecek ve 

bu politikanın koordineli ve tutarlı bir şekilde yürütülmesini izlemek üzere DPT nez- 
dinde Daimi bir Özel İhtisas Komisyonu kurulması birinci alternatif olarak önerilmek
tedir. Bu komisyonun kabul edeceği politika esasları Yüksek Planlama Kurulundan, gere
kirse Bakanlar Kurulundan geçmek suretiyle uygulama alanına konulabilecek ve böylece 
zaman içinde sağlam ve etkin bir deniz politikası memleket ekonomisi içindeki yerini 
bulacaktır.

2.3.1.2, Politika tespiti konusunda bir ikinci alternatif ise, 
Başbakanlığa bağlı bir örgüt kurularak politika "İoiiliti görevini yüklenmesidir.



2.3.1.3. Politika tespiti ve yürütülmesi konusunda komisyo
nunun önerdiği bir diğer alternatif de, bu konuda tek bir bakanlığa, hangi, bakardık 
olursa olsun, tam yetki verilmesidir.

2.3.2. Karasuları Konusunda
476 sayılı Karasuları Kanununun balıkçılık ve diğer canlı 

kaynaklar için kabul ettiği 12 millik sınırın 8. srâ» gereğince mütekabiliyet esasına 
bağlı olma hususunun ele alınarak düzeltilmesi öngörülmektedir.

Bilindiği üzere, karasularının sınırını tesbit konusu halen. 
Cenevre'deki Deniz Hukuku Konferansında görüşülmektedir. Kıyılarımızda Karasularımızın 
genişlik durumu kısaca şöyledir :

Ege Denizi i
- Karasuları Kanunumuzda öngörüldüğü şekilde karasularımızın 

6 mil olarak devamı ülkenizin Ege Denizi ile ilgili çıkarları açısından gereklidir.
Ancak, karasuların 12 mile çıkartılması Karakas'ta benimsen

miş olduğundan Yunanistan'da 12 mil'e çıkartılmasını istemektedir. Buna karşılık Tür
kiye'nin savunabileceği iki tönlel dayanağı olacaktır. Bunlar;

1. Ege Denizinin özel durumu olan bir deniz olduğu ve burada 
karasularının genişliğinin karşılıklı anlaşma ile saptanması gerektiği,

2. Kazanılmış hak konusu ki, daha önce Yunan adalarımın 
karasuyu 5 mildi, öyle kalması ve genişlemenin Türkiye aleyhine olacağı keyfiyetidir.

Kara Deniz :
Karadanize kıyısı olan diğer ülkeler olan Rcmanya, Bulgaristan 

ve Sovyetler Birliğinin karasularının genişliği 12 mildir. Kara suları Kanunumuza göre 
buradaki karasularımızın genişliği 12 mildir ve bu durum ülkemiz yararınadır.

Akdeniz :
Suriye ve Kıbrıs'ın karasuları genişliği 12 mildir. Bu durumda 

söz konusu devletler bakımından karasularımız 12 mildir. Bu genişlik de ülkemiz yara
rınadır.

2.3.3. Uluslararası Kuruluşların Çalışmalar>na Katılma Konusunda
Deniz konusunda dünya çapında önemli çalışmalar yapan Uluslar-



arası kuruluşların, özellikle BüO'nun çalışma ve toplantılarına devamlı olarak katıl
manın temin edilebilmesi için Devlet Personel Rejiminin limit ve kısıntıları dışında 
olanaklar araştırılması önerilmektedir.

2.3.4. Deniz Trafiği Konusunda
2.3.4.1. Boğazlarda trafik için hazırlanmış, bulunan navigation 

cor.troi sisteminin gerçekleştirilerek projenin bir an önce uygulanmaya konulması öneril
mektedir.

2.3.4.2. .Montrö Mukavelesi gereğince Boğazlardan geçen gemi
lerde yapılan sağlık kontrolünün ya gemi Boğaz'a girmeden önce, ya da telsiz yoluyla 
yapılması önerilmektedir.

2.3.5. Gemi-Telsiz Sahil Muhaberesi Konusunda
Mevcut Telsiz Kanunumuzun günün gereklerine cevap verebilecek 

bir hale getirilmesi ve iyi bir muhabere organizasyonu kurulması önerilmektedir.
2.3.6. Arama ve Kurtarma Konusunda

Eğitilmiş elemanlardan kurulu bir organizasyon meydana geti
rilmesi ve gerekli modem aletlerle teçhiz edilmesi önerilmektedir.

2.3.7. Seyir Yardımları Konusunda
Modem ve yeterli sayıda seyir yardımcısı konulması ve bunların

düzenli çalışmalarının temini öngörülmektedir.
2.3.8. Mevzuat Konusunda

Gerekli ivedi kanun değişikliklerinin hemen ele alınması, kıta 
sahanlığı kanunu gibi özellik taşıyan tasarıları en kısa zamanda kanunlaştırılması
yolunda çaba sarf edilmesi önerilmektedir.

3.0. Güvenlik
Yukarıda uluslararası ilişkiler alanında sayılan sorunların çoğu güvenlik 

açısından da eşit derecede büyük önem taşımaktadır, örneğin bir politika sorunu güvenlik 
alanında da büyük güçlüklere necier. olmaktadır. Bunun gibi, deniz trafiği ile ilgili 
sorunlar, gemi/sahil telsiz muhaberesi, arama-kurtarma ve seyir yardımcıları alanındaki 
sorunlar güvenlik açısından da aynı önemi taşımaktadır. Bu konular uluslararası iliş
kiler başlığı altında incelenmiş olduğundan, -burada tekrar ele alınmayacaktır. Ancak



aynı önemi taşıdığını açıkça belirtmekte yarar görülmektedir.
3.1. Öncelikle Çözümlenmesi Gereken Sorunlar 

. 3.1.1. Limanlar Savunması s
Bilindiği üzere Türkiye'de limanlar çeşitli kuruluşlar eliyle 

işletilmektedir. Bu kuruluşların işletme açısından uyumlu bir koordinasyon içinde olma
dıkları da düşünülecek olursa,' bir savaş sırasında limanların korunmasında birçok güç
lükler ortaya çıkacağına mutlak gözifyle bakılmaktadır. 0 halde, gerek yapımı, gerekse 
işletme konularında savunma gereklerine uygun olacak bir yöntem kullanılması uygun ola
caktır.

3.1.2. İstihbarat :
îster yerli, ister yabancı olsun gemilerin hangi limandan 

nereye gideceği ve ne yapacağı konusunda hiç bir bilgi toplamamaktadır, istihbarata 
ait bilgilerin elde edilmesi bakımından, ticaret gemilerinden bile dolaştıkları sular 
bakımından faydalı bilgiler edinilmesi talep edilmektedir. Konunun önemi göz önüne 
alınacak olursa, ticaret gemileri, özel sektöre ait gemiler ve askeri gemiler arasında 
sıkı bir işbirliği yapılması gerekmektedir.

3.1.3. Gemi inşa :
Bugün eskiden olduğu gibi savaş ve ticaret filolarını kesin 

çizgilerle ayırmak mümkün değildir. Bu bakından sivil ve askeri tersanelerimizin tam 
bir koordinasyon ile çalışmaları zaruri görülmektedir. Örneğin ticaret gemilerine 
olağanüstü durumlarda el konulacağından bu gemilerin bir çok yönleri ile Deniz Kuvvet
leri Komutanlığının isteklerini karşılamaları gerekmektedir.

3.2. Uzun Vadede Çözümlenecek Sorunlar :
3.2.1. Personel :

Deniz Ticaretimizin gelişmesi ve memleket ekonomisine daha 
fazla katkıda bulunulabilmasi gemilerin kalifiye personelle donatılmasıyla mümkün ola
bilecektir. Esasen kıt olan, personel yetiştirme olanaklarının en iyi şekilde kanalize 
edilmesi gereklidir. Bu bakamdan Silahlı Kuvvetler olanaklarından sivil denizcilik 
okullarının da yararlanması sağlanmak ve ayrıca okulların sayısı artırılmaktadır.
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3.2.2. Gümrük :
Gümrük sorununun karasularımızda mevzuatın yetersiz oluşu 

nedeniyle özellikle1 kaçakçılığa mani olunması yönünden sağlam temellere dayandırılması 
gerekmek tidir;; Jandarma Genel Komutanlığı karasuları içinde görevini yapabilmekte, 
karasuları dışında ise, takipten öteye bir görev yapamamakta. îç sularda ve limanlarda 
ise, mevzuat eksikliği nedeniyle kaçakçılara müdahale edilmemektedir.

3.3. Öneriler :
3.3.1. Personel Konusunda :

Daha kaliteli personel yetiştirilebilmesi için askeri ve sivil 
elemanların - aynı yönde kanalize edilmesi önerilmektedir.

3.3.2. Gümrük Konusunda :
Gümrük açısından gerekli tedbirleri almayı engelleyen mevzu

atın değiştirilmesi, doldurulması veya gerekiyorsa yeni kanun çıkarılması önerilmektedir.



DENİZ SORUNLARI ÎLE' llglLt KANUNLAR

1- 7-Mart-1334 tarihli "Bahriye efrat ve küçük zabitaniyle gedikli zabıtanı
Kanunu (Mer'i- K.Ciİt.3.sa.l56)

2- 854 sayılı "Deniz İş Kanunu (Msr’i K. Cilt.5. sa.288-1)

3- 4140sayılı "Deniz Gedikli Subaylarının Tahsisatı Fevkaladelerine yapılacak
zam Hakkında Kanun". (Mer'i K.Cilt.3. sa.194-1)

4- 1417 Sayılı "Deniz Kuvvetlerine yabancı memleketlerden harp ganileri harp
gemisi cihaz ve silahları ve harp gemisi inşaai malzemesi satın alınmasına 
dair Kanun". (Mer'i K.Cilt.4,sa,794-1)

5- 2852 sayılı "Deniz Mensuplarına mahsus yemek bedeli hakkında Kanun”.
(Mer'i K.Cilt.3. sa.230)

6- 5202 sayılı "Deniz ve kıyılarda görülecek başıboş mayın, patlayıcı madde
ve şüpheli cisimlerin yok edilmeleri hakkında Kanun". (Mer'i K.Cilt,5 sa.555)

7- 2248 , sayılı "Deniz Yolları ve Akay İşletmeleri ile fabrika ve havuzlar 
teşkilatı hakkında Kanun". (Mer'i K.Cilt.5, sa.489)

8- 223 sayılı "Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam tazminat Kanunu".
(Mer'i K.Cilt.4 sa.681)

9- 4480 sayılı "Denizaltı gemileriyle avcı botlarında bulunanlara verilecek 
hazır çıda hakkında Kanun". (Cilt.3, sa.236)

10- 5842 sayılı "Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu". (Mer'i K.Cilt.5,
sa.71)

11- 4922 sayılı "Denizde can ve mal koruma hakkında Kanun". (Mer'i K.Cilt.5,sa551)
12- 3894.sayılı "Denizde zabt ve müsadere Kanunu" (Mer'i K.Cilt.3, sa.97)
13- 689 sayılı "Donanma cemiyetinin ilgası hakkındaki kararnamenin lağvıyle haiz 

olduğu hukukun Türk Tayyare Cemiyetine devri hakkında Kanun".
(Mer'i K.Cilt.2, sa.533)

14- 1004 sayılı "Devletçe inşa edilecek limanlar için istimal edilecek gayrimen- 
kulat ve mevaddı inşaiye hakkında Kanun". (Mer'i K.C.5, sa.559)



; cavılı Ereğli şirketinden alınan liman, desaıryolu ve madenlirle Kozlu 
muith demiryollarının işletilmesi ve havzadaki deniz işlerinin inhi ̂ =n- 

altına alınması hakkında Kanun". (Mer'i K.Cilt.S, sa.129-5)

4083 sayılı "Haliç Vapurları İşletme inhisarına dair Kanun".
(Mar'i K.Cilt.5, sa.492)

3339 sayılı "Hariçten satın alınan buharlı ve motorlu gemilerle memlekette 
yapılacak mümasilleri için getirilecek eşyanın gümrük resminden istisnasına 
dair Kanun". (Mer'i K.Cilt.4, sa.485)

3004 sayılı "İskelelerin ne suretle idare edileceğine dair Kanun".
(Mar'i K.Cilt.S, sa.575)

4301 sayılı "İskenderun limanının Devlet demiryolları ve limanları İşletme 
ünüm Müdürlüğüne devri ve mezkur Omum Müdürlükçe işletilmesi hakkında Kanun". 
(ter1i K.Cilt.5, sa.494)

2655 sayılı "İstanbul rıhtım, dok ve antrepo şirketinden satın alınan rıhtım 
ve antrepolarla vasıtaların ve imtiyaz haklarının işletme tarzına ve menkul 
ve gayrimenkul mallarının kullanılmasına dair Kanun". (Mer'i K.Cilt.5,sa.584)

7355 sayılı. "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine bağlı fabrikalar mütedavil 
senraye tahsisine dair Kanun (Mer'i K.Cilt.3, sa.175)

476 sayılı "Kara Suları Kanunu". (Mer'i K.Cilt.l, sa.16)

6237 sayılı "Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun" (Mer’i K.Cilt.5, sa.574-3)

618 sayılı "Limanlar Kanunu" (Mer’i K.Cilt.5, sa.569-2)

2521 sayılı "Liman işlerinin Hükümetçe idaresine dair Kanun".
(Mar'i K.Cilt.5, sa.575)

5775 sayılı "Limanların inşaa, tevsi, ıslah ve teçhizine dair Kanun".
(Mer'i K.Cilt.S, sa.573)

16. Teşrinsani.1329 tarihli "Merakini Bahriyeden maada mahallerde kullanılan 
müvellidi buharla buhar hâzineleri ve motorları hakkındakı 17.Haziran.1329 
tarihli Nizamnameye muhalif hareket edenler hakkında Kanun".
(Mer'i K.Cilt.5, sa.662)
86 sayılı Mersin Liman inşaa sahası dahilinde silo tesisleri için ayrılan 
sahanın T.M.O.ne satışı hakkında Kanun". (Mer'i K.Cilt.4, sa.789)



29- 4303 sayılı "Mersin Limanının Devlet Demiryolları, ve Limanları İşletme 
Unum Müdürlüğünce işletilmesi hakkında Kanun". (Mer'i K.Cilt.5, sa.490)

30- 827 sayılı "Rıhtım Resmi Kanunu". (Mar'i K.Cilt.5, sa.79)
31- 6815 sayılı "Sınır, kıyı ve kara sularımızın muhafaza ve emniyeti ve kaçak

çılığın -iren 'i ve takibi işlerinin Dahiliye Vekaletine devri hakkında. Kanun". 
(Mar'i K.Cilt.4, sa.220)

32- 1380 sayılı "Su Ürünleri Kanunu". (Merfi‘K.Cilt.5, sa.413)
33- 1445 sayılı "Tahlisye ibaresinin teşkilat ve vezaifi hakkında Kanun”,

(Mar'i K.Cilt.5, sa.557)
34- 815 sayılı "Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriye (Kabotaj) ve limanlarla 

kara suları dahilinde icrayı sanaat ve ticaret hakkında Kanun".
(tfer'i K.Cilt.5, sa.550)

35- 4915 sayılı "Yüksek Denizcilik Okulu ve Denizcilik Meslek Okul ve Kurslar
Hakkında Kanun". (Mar'i K.Cilt.5, sa.458)

36- 3025 sayılı "Van gölü işletnesi Kanunu". (Mer'i K.Cilt.5, sa.488)
37- 1347 sayılı "Van gölü seyrüsefain idaresinin Van Vilayeti İdarei hususiyetine

devrine dair Kanun”. (Mer'i K.Cilt.5, sa.489)
38- 1830 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri

Birliği Hükümeti arasında Karadenizde Türk ve Sovyet Kara suları arasındaki 
Deniz Hudut Hattının tesbiti hakkında Protokolün onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair Kanun". (Düstur.5.Ter.Cilt.13.sa.2637.R.G.14950)



Donanma Einırnamesi Risale! Mevkutei Bahriyenin Mecmuayı Seneviyei Bahriye 
Nizamnamesinin Lağvı Hakkında Nizamname. (1929 tarihli ve 1928 numaralı 
kararname ile çıkarılmıştır. Düstur 3.Ter.9.C.S.797.Resmi G. 1023).
1931 tarihinde 11045 nolu kararname ile çıkarılan "Türk Gemilerinin Tesci.1 1 
Hakkında Nizamname". (Düstur.3.Tert.12.Cilt.say.256.R.G.1869).
1933 tarihli ve 14730 kararname nolu "İstanbul Limanı Nizamnamesi".
(Düstur.3.Ter.141 cilt.say.578.R.G.2471).
1933 tarihli ve 14860 kararname nolu "Türk Bayrağı Altına Girecek Vapurlar 
Hakkında Nizamname". (Düstur 3.Ter.Clt.l4.sa.671.R.G.24971).

1933 tarih ve 15231 kararname nolu "Gemilerde Yolcuların Sıhhi Omiyeti 
Hakkında Nizamname". (Düstur 3.Ter.Cilt.15.sa.3.R.G.2555).
1934 tarih ve 2/213 nolu "Türk bayrağı altına girecek gemilerin evsafını 
tayin eden 14860 numaralı nizamnamenin bazı maddelerini değiştiren nizamname”. 
(Düstur.3.Ter.C.15.sa.103.R.G.2647) .
1934 tarih ve 2/270 nolu "İstanbul Limanı Nizamnamesinin 56. Maddesini Tadil 
Eden Nizamname". (Düs.3.Ter.C.15.sa.l35.R.G.2658)
1934 tarih ve 2/306 nolu "Van Gölü Gemi İşletme İdaresi Nizamnamesi". 
(Düs.3.Ter.C.15.sa.l36.R.G.2665)
1934 tarihli ve 2/1327 nolu "İstanbul Limanı Nizamnamesinin Bazı Maddelerini 
Değiştiren Nizamname". (Düs.3.Ter.l5.C.sa.664.R.G.2826)
1934 tarihli ve 2/1776 nolu "İstanbul ve İzmir Liman İşleri Müdürlüklerinin 
Vazifelerine ve Bunların Murakabesine Dair Nizamname". (Düs.3.Ter.l6.c.sa.360. 
R.G.2898)
1935 tarihli ve 2/2081 nolu "İzmir Limanı Nizamnamesi". (Düs.3.Ter.l6.c.sa.451.
R.G.2984)
1935 tarihli ve 2/2297 nolu "Akay İşletme İdaresi Nizamnamesinin 6. maddesi
nin değiştirilmesine dair Nizamname". (Düs.3.Ter.lS.c.sa.452.R.G.2984)

1935 tarihli ve 2/2785 nolu "İzmir Limanı Nizamnamesinin 49. Maddesini Değiş
tiren Nizamname". (Düs.3.Ter.l6.c.sa.676.R.G.3041)
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1936 tarihli ve 2/3882 nolu "Denizyolları İşletme İdaresi Nizamnamesinin 
Batı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Nizamname”. (Düs.3.Ter.l7c.sa.l55. 
R.G.3215)
1936 tarihli ve "İstanbul ve İzmir Liman İşleri Müdürlüklerinin vazifelerine 
ve bunların murakabelerine dair nizamnamenin 18. maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Nizamname". (Düs.3.Ter.l7.c.sa.205.R.G.3233)

1936 tarihli ve 2/4279 nolu "İstanbul Liman Nizamnamesinin 55. maddesini 
değiştiren Nizamname". (Düs.3.Ter.c.l7.sa.239.R.G.3227).

1936 tarihli ve 2/4518 nolu "Deniz mensuplarına Yemek bedeli hakkında 
Nizamname". (Düs.3.Ter.C.17.sa.301.R.G.3304)
1936 tarihli ve 2/5195 nolu "Denizyolları îşletne İdaresi Nizamnamesinin 
7 ve 8. maddelerini değiştiren Nizamname". (Düs.3.Ter.l7.c.sa.684.R.G.3396).
1936 tarihli ve 2/5616 nolu "Denizyolları ve Akay İşletmeleri ile Fabrika' ve 
Havuzları İdaresi Müşterek Kefalet Sandığı Nizamnamesi". (Düs.3.Ter.l8.c. 
sa.39.R.G.3496)
1936 tarihli ve 2/7634 nolu "Türk bayrağı altına girecek vapurlar hakkrndaki 
22.Ağustos.1933 tarihli Nizamnamenin 4. naddesinin 2 nımaralı fıkrasını 
değiştiren Nizamname". (Düs.3.Ter.l9.c.sa.l6.R.G.3760)
1939 tarihli ve 2/10437 nolu "İzmir Limanı Nizamnamesinin 50. maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Nizamname". (Düs.3.Ter.20.c.sa.215.R.G.4150).

1939 tarihli ve 2/10789 nolu "Ticaret Gemilerinin Gaza Karşı Kbrumıası 
Hakkında Nizamname". (Düs.3.Ter.20.c.sa.316.R.G.4183)

1940 tarihli ve 2/12688 nolu "Türk Bayrağı Altına Girecek Vapurlar Hakkında 
Nizamname". {Düs.3.Ter.21.c.sa.232.R.G.4419S
1941 tarihli ve 2/15300 nolu "Türk Bayrağı altına girecek vapurlar hakkındaki 

•0 tarih ve 2/12688 nolu nizamnameye bir fıkra eklemesi hakkında Nizamame".
(Düs.3.Ter.22.c.sa.207.R.G.4755).

İ941 tarihli ve 2/16098 nolu "Devlet Denizyolları İşletme Ltam ffidürlüğü 
Memurlarının Tayin, tebdil, terfi, tecziye Usulleriyle bunlara verilecek 
harcırah, tazminat ve tahsisatlar hakkında Nizannane". (Düs.3.Ter.22.c.sa.465. 
R.G.4860).



J .' j. tarih ve 2/1(3182 nolu "İstanbul Limanı Nizamnamesinin Muaddel 56. 
maddesini değiştiren Nizamname". (Düs.3.Ter.22.c.sa.531.R.G.4862).

1943 rarihli ve 2/19331 nolu "Gemilerde Yolcuların Sıhhi Bnniyeti Hakkında 
Nizamname". (Düs.3,Ter.24.c.sa.222.R.G.5316).

28- 194o tarihli ve 3/4162 nolu "Türk Bayrağı Altına girecek vapurlar hakkındaki
tüzüğün 3 ve 4. maddelerini değiştiren Tüzük". (Düs.3.Ter.c.27.sa.1064.R.G.6298)

29- - tarihli ve 3/5615 nolu "Denizde Çatışmayı önleme Tüzüğü".
{.Düs. 3.Ter.28.c.sa. 1011.R.G.6593)

30- 1947 tarihli ve 3/6041 nolu "İstanbul Limanı Tüzüğünün 42 ve 45. maddelerinin
değiştirilmesi hakkında Tüzük". (Düs.3.Ter.c.28.sa. 1427.R.G.6680) .

31 1948 tarihli ve 3/6828 nolu "Ticaret Gemilerinin Ölçme Tüzüğü".
(Düs.3.Ter.c.29.şa.721.R.G.6810)

32- .1948 tarihli ve 3/7040 nolu "Ticaret Gemilerinin. Teknik Durumları Hakkında
Tüzük". (Düs.3.Ter.c.29.sa.908.R.G.6884)

1948 tarihli ve 3/7586 nolu "Gemi Adamlarının Yeterliği ve sayısı hakkında
Tüzük’". (Düs. 3.Ter.C. 29. sa. 1071. R.G. 6943)

34- 1948 tarihli ve 3/7938 nolu "Ticaret Gemilerinin Teknik Durumları Hakkındaki
Tüzüğün 74 üncü Maddesinin Sonuna bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Tüzük".
(Düs.3.Ter.C,29.sa.1353.R.G.7013)

35- 1948 tarihli ve 3/8006 nolu "Ticaret Gemilerinin Teknik Durumları Hakkındaki
Tüzüğün 90 ıncı Maddesinin Kaldırılması Hakkındaki Kararname".
(Düs.3.Ter.C.29.sa.1443.R.G.7022)

36- 1949 tarihli ve 3/9197 nolu "Gemi adamlarının yeterliği ve sayısı hakkındaki
tüzüğün bazı maddelerine ait fıkraların ve mezkur Tüzüğe bağlı 1 sayılı 
cetvelin değiştirilmesine dair Tüzük". (Düs.3.Ter.C.30.sa.954.R.G.7211)

3?- 1949 tarihli ve 3/9390 nolu "Devlet Demiryolları İşletme Umm Midürlüğü
memurlarının tayin, tebdil, terfi, tezciye Usulleriyle Bunlara Verilecek 
Harcırah, Tazminat ve Tahsisatlar Hakkındaki Tüzüğün 36 ıncı Maddesine bazı 
Fıkralar Eklenmesine dair Tüzük”. (Düs.3.Ter.C.30.sa. 1467.R.G.7238) .



1949 tarihli ve 3/1020̂  nolu "Ticaret ftemilerinir. Teknik Durumları 
iddiandaki Tüzüğün "3 lineti -Maddesinin (f) Eendine bir fakra eklenmesine 
Dair Tüzük".(D(is.3.Ter.C.31.sa.llG.P..G.73S3)
1941-tarihli ve 3/1C24 nolu "Gemi Adamlarının Yeterliği ve Sayısı 
Hakkındaki Tüzüğün 2 nci Maddesinin (i) Eendine Bir Fıkra Eklenmesine 
Dair Tüzük-'. (Düs.3.Ter.C.31.sa.ll7.P..f:.73G3).
105C rarihli ve 3/11415 nolu "Ticaret Cerhlerinin Teknik Durudan 
EakînnĞaki Tüzüğün- 75 ncı haddesine Bir Fıkra Eklenmesi "akkanda Tüzük 
(Düs.3.Cer.C.31.sa.2117.R.G.7549)

1951 tarihli ve 3/12551 nolu "Gani Adamlarının Yeterliei ve Sayısı 
Hakkınca Tüzük". (rüs.3.Ter.C.32.sa.l511.F..G.7G42)
1552 tarihli ve 3/15778 nolu-"Ticaret Gerilerinin Teknik Durumları 
Hakkındaki Tüzüğe' bağ±r 2 sayılı cetvelin Değiştirilmesine Dair Tüzük” 
(Düs.3.Ter.C.34.sa.89.R.G.8269).

1953 tarihli ve 4/904 nolu "Gemi Adamlarının Yeterliği ve Sayısı 
Hakkındaki Nizamnamenin 8 inci Maddesinin Tadiline ve 6 ncı Maddesine 
Bağlı 3 Numaralı cetvele 2 Not İlavesine Dair Nizamname".
(Düs.3.Ter.C.34.sa.l385.R.G.8440)
1954 tarihli ve 4/1802 nolu "Ticaret Gemilerinin Teknik Durumları 
Hakkındaki Nizamnamenin 91 inci Maddesinin Tadiline Dair Nizamname". 
(Düs.3.Ter.C.35.sa.56.R.G.861)
1954 tarihli ve 4/3523 nolu "İzmir Limanı Nizamnamesinin Muaddel 49 ve 
50 nci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Nizamname".
(Düs.3.Ter.C.35.sa.2983.R.G.8815)
1955 tarihli ve 4/5128 nolu "Gemi adamlarının yeterliği ve Sayısı 
Hakkındaki Nizamnamenin 1 ve 2 Sayılı Cetvellerinin 1 ve 4 numaralı 
notlarının Değiştirilmesine dair Nizamname".(Düs.3.Ter.C.36.sa.1864. 
R.G.9032)

1956 tarilıli ve 4/7799 nolu "İzmir Limanı Nizamnamesinin Muaddel 
50 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Nizamname".
(Düs.3.Ter.C.37.sa.2441.R.G.9405)



1957 tarihli ve 4/8520 nolu "Gani Sicili Nizamnamesi".
(Düs. 3. Ter .C. 38 ;'sa. 221.R. G. 9526)

1957 tarihli ve 4/880-7 nolu "Gemi Bayrak Şahadetnameleri Hakkında 
Nizamname". (Düs.3.Ter.C.38.sa.1118. R. G.9588)

1957 tarihli ve 4/9360 nolu "Gani adamlarının Yeterliği ve Sayısı 
Hakkındaki Nizamnamenin 6- ve 11 inci Maddeleriyle Bu Nizamnameye Bağlı
2, .3 ve 5 numaralı cetvellerde-Tadilat Yapılmasına ve 6 Numaralı Cetvelin 
ilavesine Dair Nizamname". (Düs.3.Ter.C.38.sa.l843.R.G.9730)
1958 tarihli ve 4/9875 nolu "Gemi Sicili Nizamnamesinin 101 ve 103 üncü 
Maddesinde Yazılı Miidetrnedir Uzatılmasına Dair Nizamname".
(Düs.3.Ter.C.39.sa.166.R.G.9845)
1958 tarihli ve 4/9968 nolu "Gemi Marnlarının Sağlık, iaşe ve ikamet Şart
larını Gösterir-Nizamname".- (Düs.3.Ter.C.39.sa.829.R.G.9869)
1958-tarihli ve 4/10379 'nolu "Yüksek Denizcilik Okulü ve Denizcilik Maslek 
Okul ve Kursları Hakkında Nizamname". (Düs.3.Ter.C.39.sa. 1116.R.G.9934)
1958 tarihli ve 4/10424 nolu "Zonguldak Limanı Nizamnamesi".
(Düs.3.Ter.C.39.sa.1301.R.G.9980) I
1958 tarihli ve 4/10614 nolu "Ticaret Gemilerinin Teknik Durumları Hakkm- 
daki Nizamnamenin 3- üncü Maddesinin (f) Bendine eklenmiş olan Fıkranın 
Tadiline Dair Nizamname". (Düs.3.Ter.39.sa.1308.R.G.9984)
1959 tarihli ve 4/11067 nolu "Ticaret Gerilerinin Teknik Durumları 
Hakkındaki Nizamnamenin 26 ve Maddelerinin Tadiline Dair Nizamname".
(Düs,3.Ter.C.40.sa.74.R.G.10X19)
1960 tarihli ve 5/150 nolu "Yüksek Denizcilik Okulu ve Denizcilik Meslek 
Okul ve Kursları Hakkındaki Tüzüğün bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Tüzük". (Düs.4.Ter.C.l.sa.83.R.G.10559)
1960 tarihli ve 5/221 nolu "Türk Bayrağı Tüzüğüne Bağlı 2 Numaralı 
Levhaya Bir Fors ilavesi Hakkındaki Tüzük".(Düs.4.Ter.C.l.sa.134.R.G.10602)
1960 tarihli ve 5/677 nolu "Yüksek Denizcilik Okulu ve Denizcilik Meslek 
Okul ve Kursları Hakkındaki Tüzüğün 20 inci Maddesinin (f) Fıkrasının .
Değiştirilmesine Dair Tüzük". (Düs.4.Ter.C.l.sa.820.R.G. 10692)



60- 1961 tarihli ve 5/1299 nolu "Gemi Marnlarının Yeterliği ve -Sayısı
Hakkında Tüzüğün'15', 17,18,20've 21 inci Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Tüzük",' (Düs.4.Ter.C.l.sa.2712.R.G.10832)

61- ■ 1965 tarihli ve 6/5539 nolu "İstanbul Limanı Tüzüğü".
(Düs.5.Ter.C.5.sa.534.R.G.12186)

62- 1966 tarihli ve'6/5957 nolu "Zonguldak Limanı Tüzüğünün 14 üncü Madde
sinin Değiştirilmesi ve 15 inci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Tüzük".
(Düs,5 .Ter ,C.'5.sa. 711. R.G. 12248)

63- 1966 tarihli ve 6/6125 nolu "Ticaret Gemilerinin Tonilâtolarını Ölçme
Tüzüğü". (Düs.5.Ter.C.5.sa.2027.R.G.12269)

64- 1966 tarihli ve 6/6647 nolu "Ticaret Gemilerinin Yükleme Sınırı Tüzüğü".
(Düs,5.Ter.C.5.sa.2471.R.G.12350)

65- 1966 tarihli ve 7/7313 nolu "Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşın
ması Hakkmdaki Tüzüğün Eki Olan VIII inci A Bölümünün (1) inci Bendinin
2 nci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Tüzük". (DÜŞ..5.Ter.C.6.sa.13.R.G.12468)

6b- 1970 tarihli ve 7/396 nolu "İzmir Limanı Nizamnamesinin Parlayıcı ve patla
yıcı maddeler Taşıyan Gemilerle ilgili III üncü faslının Değiştirilmesi 
Hakkında Tüzük". (Düs.5.Ter.C.9.sa.737.R.G.13467)

67- 197Ö tarihli ve 7/974 nolu "Trabzon Liman Tüzüğü".
(Düs.5.Ter.C.9. sa.2557.R.G.13585)

68- 1970 tarihli ve 7/981 nolu "Samsun Liman Tüzüğü".
(Düs.5.Ter.C.9.sa.2566.R.G.13585)

69- 1970 tarihli ve 7/997 nolu "Gemi Adamlarının Yeterliği ve Sayısı Hakkında
Tüzüğe Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Tüzük". (Düs.5.Ter.C.9.sa.2575.
R.G.13565) • -

70- 1971 tarihli ve 7/2129 nolu "Samsun Liman Tüzüğünün Birinci Maddesinin
Değiştirilmesi Hakkında Tüzük". (Kis.5.Ter.C.10.sa.2048.R.G.13796)

71- 1971 tarihli ve 7/2808 nolu "Yüksek Denizcilik Okulu ve Denizcilik Meslek
Okulu ve Kursları Hakkında Tüzüğün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine _
Dair Tüzük". (Düs.5.Ter.C.10.sa.2947.R.G.13905)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



1971 tarihli ve 7/2850 nolu "İstanbul Liman Tüzüğünün 20 nci Maddesine 
İki fıkra eklenmesine Dair Tüzük". (Düs.5.Ter.C.10.sa.2959.R.G.13923)

73- 1973 tarih ve 7/5660 sayılı "Ticaret Gemilerinin Teknik Durumları Hakkın-
daki Tüzük'ün l.nci maddesine iki fıkra eklenmesi Hakkında Tüzük". 
(Sicilli Kavarrirf 197-3/ Cilt-54. sayı- 557.R.G. 14439).

74- 1973 tarih ve 7/6719-Sayılı "Su Ürünleri Tüzüğü"
(Sicilli Kavsinin 1973 Cilt.54. Sa.611.R.G.14607).

Tüzüklere Ekler

75- t.g 974 tarfhli’Ve 7/8770 sayılı "Ticaret ganilerinin Teknik durumları 
haklındaki Tüzüksün 3; maddesinin' (f) bendinin değiştirilmesine dair 
Tiizük", (Kis.5.Ter.Oi'ltıi3,sa.'2752.R.G.14999)

76- 4.9.1974 tarih' ve- 7/8778- say*iı~''Gemi adamlarının yeterliği ve sayısı 
hakkında tüzük'ün 2.maddesi-3.- paragrafı (a) bendinin değiştirilmesine 
dair Tüzük". {Düstur.5. îter.Cilt.13. sa.2674.R.G. 14996)



I. Alt Komisyon Raporuna Ekler

T.C,
BAŞBAKANLIK 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
MÜSTEŞARLIĞI

KD: 7 29-0-75-2464 A n k a r a
KONU: Deniz Sorunları Özel 17 /4/ 1975

İhtisas Komisyonu 1 no.lu 
Alt Komisyonu Hk,

ÇOK IVEDÎ

Dışişleri Bakanlığına,
ÎLGİ : Dışişleri Bakanlığının 19.12.1974 gün ve 

SİGM/SÎND/3-731„000 - 2050 sayılı yazısı.
Bakanlığınızın ilgide tarih ve sayısı belirtilen yazısındaki önerisi 

üzerine Türkiye'nin denizlere ilişkin sorunlarını incelemek üzere bir Deniz 
Sorunları Özel ihtisas Komisyonu kurulmuş ve 26.3.1975 günü yapılan toplantı
da çalışmaları 6 Alt Komisyon halinde yürütülmesi karar altına alınmıştır. 
"Uluslararası ilişkiler ve Güvenlik" adını taşıyan 1 no.lu bu Alt Komisyon, 
konusu itibariyle Dışişleri Bakanlığıyla ilgili olduğundan koordinatörlüğünün 
Bakanlığınızca yapılması düşünülürken, bu konuda gerekli mutabakat sağlanama
dığından, Komisyon çalışmaları Teşkilâtımız tarafından yürütülmektedir. Yapı
lan sözlü ve yazılı davetlere rağmen Bakanlık temsilciniz Komisyon toplantısı
na katılmamıştır Daha önce Bakanlığınızda yapılmış çalışmalardan yararlanmak 
zorunluğu olduğundan... bu çalışmalara bir temsilcinizin katılması gerekli gö
rülmektedir

1 no lu Alt Komisyon 21.4.1975 saat lO.oo'da DPT Orel Salonda toplana
caktır Toplantıya yetkili temsilcinizin, ilgili dokümanlarla birlikte katıl
masının teminini emirlerinize arz ederim.

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI
Kemal CANTÜRK

MÜSTIHAP.



DENİZ SORUNLARI ÖZEL İHTİSAS. KOMİSYONU' NUN 
ULUSIARARASI İLİŞKİLER VE GÜVENLİK RAPORU 
HAKKINDA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN GÖRÜŞLERİ

1. Sayfa 3, paragraf 2 :

"Ortaya çıkan bir problem karasuların tesbitine yarayan düz esas hatların- 
resmen ilân edilmemiş olmasıdır" cümlesi kullanılmaktadır. 1953 Cenevre Karasu
ları Sözleşmesinde kabul edilen düz esas hatlar usulü belirli coörafi özellikle
rin bulunması durumunda başvurulabilecek zorunlu olmayan nitelikte bir yöntemdir. 
Ege Der; zinde düz esas hatlarının uygulanmasının Türkiye'ye kazapdıracatfı yarar-- 
larm i zla önemli olmaması yanında Yunanistan'ın da aynı yönteme başvurulması 
durum Yunanistan'la yapılması tasarlanan müzakerelerde yeni güçlükler dola
caktır. Bu nedenle sözkonusu cümlenin rapordan çıkarılması daha yerinde olacak
tır.

Sayfa 5, paragraf 2 :

Soz konusu paragrafta, Devletler Hukuku kurallarına göre karasularının 
sinirini-kırılmasında ortay hattın ancak iki tarafın karşılıklı anlaşmasıyla sap
tanabileceği ileri sürülmektedir. Bu görüş gerçekleştirmeye çalıştığımız ideal 
bir durum olmasına rağmen, 1958 Cenevre Karasuları Sözleşmesinin 12. maddesi 
anlaşm. okrayan durumlarda ortay hattın tek taraflı olarak çizilmesi yetkisini 
vermektedir.

j. Sayfa 5 ve 6 :
Ege'de Yunan karasularının genişliğinin 6 milden 12 mile çıkmasının 

doğuracağı en önemli sakınca güvenlik ve siyasal yönündendir. Yunan karasuları
nın 1 mile çıkması sonucu Ege Denizi büyük ölçüde bir Yunan denizi niteliğini 
kazanacak ve Lozan Antlaşmasıyla kurulan denge Türkiye aleyhine olarak bozula
caktır. öte yandan Anadolu kıtası çevresinde bugün açık deniz olan deniz alan
larının Yunan karasuyuna dönüşmesi, Ege'deki limanlarımızla açık deniz arasında 
bağlantıyı kesmesi yanında örneğin gemilerimizin devriye gezmesi olanağını 
sınırlamak gibi güvenlik yönünden önemli sakıncalar doğuracak ve kıyılarımızın 
savunmasını güçleştirecektir. Ayrıca, Türk kıta sahanlığı yanında balıkçılık 
bölgeleri de Yunan karasuları içinde kalmış olacaktır. Bu hususların raporda 
belirtilmesi yerinde olacaktır.



4. Şayia. 6 :
Bitişik bölge 1958 Cenevre Sözleşmesine göre tanımlanmaktadır. 1958'de 

kesin bir kural saptanmamakla beraber genel eğilim karasularının genişliğinin 
6 mil olması şeklinde belirdiğinden, karasuları ile bitişik bölgenin genişliği 
12 mil olarak saptanmıştı.. Oysa yeni Sözleşmede karasularının genişliğinin 12 
mil olması kabul edildiği takdirde, bitişik bölge 12 milin ©Efesifife; ördeğin 
24 mile kadar olan bir genişliği kapsayacaktır.

5. Sayfa 8 :
Kıta sahanlığının hukuki tanıma adı altında verilen tanımı 1958 Cenevre 

Kıta Sahanlığı Sözleşmesinden alınmıştır. Sözkonusu tanım derinlik ve işletile
bilirlik kriterlerine dayanmaktadır. III. Deniz Hukuku Konferansında ise her: 
iki kriter tamamen terkedilmiş durumdadır. En vaygm görüş, kıta sahanlığirr 
doğal uzantı kavrama esas alınarak "karasuları dışında ve kara ülkesinin âefcl 
uzantısı boyunca kıta marjının (Continental margin) dış sınırına kadar uzâftîıu 
deniz altında kalan bölgelerdir" şeklinde tanımlanmasıdır. Bu coğrafi anlârnda 
kıta sahanlığı olmayan kıyı devletlerine ise 200 nal genişliğinde bir mesafe 
boyunca kıta sahanlığı tanınması genellikle kabul edilmektedir.’ Deniz' Hukuku 
Konferansında mevcut diğer bir eğilim de, kıta sahanlığı kavramının ekonomi:: 
bölge kavramı içinde erimesidir.

6. Sayfa 11, paragraf 1 :
Son cümlenin şu şekilde değiştirilmesi yerinde olacaktır, "dikkatle ince

lenerek bu kararlar çerçevesinde ulusal çıkarlarımızın saptanması ve gerekli 
tedbirlerin alınması son derece yararlı olacaktır"

7. Sayfa 17 :
Karasuları kanununda değişiklik yapılırken Deniz Hukuku Konferansı ve 

Ege anlaşmazlığı sorununa ilişkin gelişmelerin dikkate alınması yerinde olacak
tır.
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KOMÎSYg'SA .İLGİLİ AÇIKLAMA :

D.P.T, tarafından görevlendirilen "Deniz Sorunları özel İhtisas Kotasyonu’’ 
ilgisi alanına giren konulardan denizlerde bilimsel araştırmalar ve deniz yatağı
nın işletilmesi konularını özellikle hidrokarbon ve neden olanakları açısından in
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İlk toplantısını 4 Nisan 1975 tarihinde yapan bu kcmisycn kendisine tanı
nan kısa süre içinde konuyu ancak genel hatları- ile ele alabilmiş ve bu raporu
hazırlamıştır.

Komisyon çalışmalarına katılanlarm adları ve mensup oldukları kuruluşlar 
aşağıda yer almaktadır. Komisyonun çalışmalarına devamlı olarak katılmış bulunan
üyeler i*) işaretleri ile belirtilmiştir.
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Dr.Şerif Başoğlu Ege üni.
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-Abdullah Gedik M.T,A.
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Dr.Sırrı KavlakoŞlu M.T.A.
Bati Müftüoîflu TPAO
Ze&ai Nazikoğlu (+) Etibank
Hicabi Sezer Enerji ve Tabii Ky.Bk.
Tekin Sezer Tekel Tuz Md.
Coşkun Seçkin Su ürünleri Gn.Mi.
Dr.Muhittin Çenalp M.T.A.
AtillS Tercan Maliye Bak.Bazine Gn.Sek,
Mi Zeybek (*) ausrji ve Tabii Ky.Bk.



GİRİŞ i

Raporda Sn.ce, günümüzde denizlerde yapılmakta olan bilimsel 
araştırmalar ve ekonomik amaçlı çalışmalar ana çizgileriyle gözden 
geçirilmektedir, Türkiye'nin denizlerde yapmış ve yapmakta olduğu 
çalışmalar, bunu izleyen bölümde belirti.lmekte| son bölümde da Tür
kiye'nin deniz sorunları ile ilgili olarak kısa ve usun dönemde yap
ması gereken çalışmalar önerilmektedir. Önerilerin bazılarının ge
rekçeleri ve/veya ayrıntıları rapora ilişik ek olarak verilmektedir,

DÜNYA DENİZLERİNDE YAPUMAKTA OLAN BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ;
Doğrudan doğruya ekonomik uygulamaya vönelmsniş, dolayısıyle bilimsel 

olarak nitelendirilen araştırmalar dünyanın tüm denizlerinde büyük bir hızla 
söndürülmektedir. Bilimsel niteliğinin verdiği hareket serbestliğinden de yarar
lanarak bu tür çalışmalar özellikle ekonomik ve teknolojik bakamdan gelişmiş ülke
ler tarafından çok yönlü amaçlarla dünyanın çeşitli deniz bölgelerinde yoğun bir 
şekilde yapılmaktadır. Bu durum Türkiye'nin sahildar olduğu denizlerde son yıllar
da yapılmış olan çalışmalar gözden geçirilince açık bir şekilde belirmektedir.

Karadeniz :
Karadeniz'de çok büyük bir kısmı SSCB tarafından çok âz bir kısmı ise 

Türkiye tarafından yapılmış bilimsel çalışmaların bibliyografik dökümü 368 sayfa 
tutmaktadır (Laking 1974) . Karadeniz'e ABD de ilgi duymuş birkaç ufak araştımB- 
mn yanı sıra 1969 yılında bu denizde ayrıntılı büyük bir araştırma programı uy
gulamıştır. Bu çalışmanın sonuçları 633 sayfalık bir kitapta yayımlanmıştır. 
(Degens ve Koss, 1974). 1972 yılında Karadeniz'de bir araştırma daha yapmış olan 
ABD bilim adamları şu sırada tekrar Karadeniz' dedirler {ftfoods Hole Oscagnogrâfi 
Enstitüsünün, ”Chain"gemisiyle). Bu araştırmalarla Karadeniz'in, jeoloji, jeo
kimya ve biyoloji özellikleri hakkında çok değerli, veriler toplanmıştır.

Doğu Akdeniz :
Uzun yıllardan beri Doğu Akdeniz 'de yapılmakta olan bilimsel çalışmalar 

son yıllarda giderek artmıştır, Shackleton araştırma gemisi ile İngiliz araş
tırmacılar 1972 ve 1974 yıllarında Doğu Akdeniz ve Güney Ege'de ayrıntılı çalış
malar yapmışlardır, ABD'nin Chain genişi ile çeşitli uluslardan araştırmacılar 
Doğu Akdeniz'de çok sayıda araştırma yapmışlardır. İtalyanların Bannock gemisi 
ile de Doğu Akdeniz'de ayrıntılı jeofizik araştırmalar yapılmıştır.

Merkezi Monako'da bulunan Akdeniz'in bilimsel araştırılması uluslararası 
komisyonunun 2 yılda bir düzenlediği sempozyumlarda Akdeniz ile ilgili çok sayıda 
bilimsel bildiri sunulmaktadır. Bu bildirilen sempozyum sonrası yayımlanan kitap" 
larda toplanmaktadır, Akdeniz ile ilgili araştırmaların bir kısmı da 1971 Ulus
lararası Sedimantoloji Kongresinde düzenlenen Akdeniz Ssrpozyumunda ele alınmış



ve bunlar "The Mediterranean Sea" adlı 765 sayfalık bir kitapta toplanmıştır. 
(Stanley, 1972). Akdeniz'in jeofizik özellikleri, fcatimetresı de çĞşitli hari
talarla yayımlanmıştır. Deniz jeolojisi, jeofiziği konularına yer veren çok 
sayıda derginin hemen her sayısında Akdeniz'le ilgili bir araştırmayı konu alan 
yazılar görmek mümkündür.

Ege Denizi :
Ege Denizi özellikle Alman, Fransız araştırmacıların yoğun çalışmalarına 

sahne olmuştur. Son yıllarda Alman araştırma ganisi Meteor Güney Ege'de, Fransız 
araştırma ganisi Jean Charcot Kuzey Ege'de araştırmalarda bulunmuştur.

Ege Denizinin jeolojik yapısına ışık tutacak çok sayıda araştırmadan
tamamlanmış olanlar yayımlanmıştır. Ege'deki, bilimsel çalışmaların pek çoğu 
Yunan-Alman ve Yunan-Fransız işbirliği ile yürütülmüştür.

JOIDES projesi gereğince yapılan derin deniz sondajlarından bir bölümü 
de Doğu Akdeniz ve Güney Ege’de gerçekleştirilmiştir. Bu yılın Mayıs ayı içinde 
de Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de aynı proje çerçevesinde derin su sondajları
yapılacaktır.

Denizlerde yapılan bilimsel çalışmalar doğrudan doğruya ticari amaca dö
nük olmasalar da pek çok araştırma ticari uygulamaya ışık tutmakta, bu durum 
bilimsel toplantılara çok sayıda uygulamacı elemanın katılması ile belgelenmek
tedir.

DÜNYA PENİ ZERİNDE YAPHMAKEA OLAN EKONOMİK AMAÇLI ÇALIŞMALAR
1969 yılında deniz yataklarından dünyada toplam üretim 7.1 Milyar U.S. 

dolara.;. Bunun 6.1. milyar dolarla petrol,doğal gaz en büyük bölümünü oluşturmak
la idi (un, e/4973, 1971)..Kemir 335, tuz 173, kum, çakıl 150, metalik magnezyum 
'*>, hron 45, magnezyum bileşenleri 41, ağır su 27, kireçli organiz jcabuk 30, kalay 
24, iimenit, rutil, zirkon, granat, gibi ağır kumlar 13, elmas 9, demirli kumlar 4

(x) Dışişleri Bakanlığında Ege Denizinde Türkiye’nin doğal, uzanımını, saptamakla 
görevlendirilmiş bir özel ihtisas komisyonu konu ile ilgili çalışmaları
sürdiirmekt.edir, Ege Denizinde yapılmış çok sayıda bilimsel araştırma ve 
ticari amaçlı çalışma bu kemisyonda değerlendirilmektedir.



ve tatlı su 51 milyon dolar ile başlıca diğer ürünleri oluşturmakta idi. 1969 da 
kıyı ötesinde mineral arayan ülke sayısı 20 idi. 1972 sonunda 80 ülkenin su altın
daki doğal devamında petrol aramakta idi. 780 gaz ve petrol salası bulunmuştu. 
Bunların 70 tanesi 500 milyon varilden dala fazla çıkarabilir rezerve sahip dev 
sahalardı (Barryhil, 1974). Son yıllarda giderek onan kazanan değerli bir deniz 
dibi kaynağı da manganez yumrularıdır. Tek başına Pasifik Okyanusunda 90 milyar 
ton rezervi olduğu tahmin edilen (ÖN, E/4973, 1971) manganez yiraruiarı özellikle 
bakır, nikel, kobalt taşıdıkları için ve bu metallerin karalardakilerden daha 
ekonomik olarak işletilmesine elverişli olduklarından yakın geleceğin en önemli 
doğal kaynaklarından sayılmaktadır.

Kızıl Denizde, Pasifik sırtında bulunmuş olan ve diğer bazı denizlerde 
de bulunması olasılığı fazla olan" fletalli çamurlar ve sıcak eriyiklerde çok yük
sek. demir, mangan, çinko,kurşun, bakır, gümüş,.altın tenörlerinden dolayı ekono
mik* önere sahiptirler.

Bunların dışında gübre sanayinde kullanılan fosfat bakımından da denizle
rin bazı bölümlerinin ekonomik yataklara sahip olabileceği düşünülebilmektedir.

Denizlerde ekonomik amaçlara yönelmiş çalışmalar hızla artmaktadır. Deniz
lerden petrol üretimi 1960 ile 1969 arasında 6 kat artmıştır (UN, E/4973, 1971). 
Meksika körfezinde kükürt aramaları için 1958 ile 1968 yılları arasında 50 milyon 
dolar harcanmıştır (Archer, 1973). Amerika, İngiltere, Japonya, SSCB, Almanya, 
Fransa, Yeni Zelanda, Avustralya, ıranganez yumruları arama ve işletme konularında 
yoğun çalışmalar sürdürmektedirler, örneğin Almanlar bu iş için yılda 6.1 milyon 
US dolar harcamaktadırlar (UN, A/CCNF, 62/25, 1974), Samua ve Fiji kendi kıyıla
rına yakın manganez yumrusu sahalarına büyük ilgi göstermektedir. Birleşmiş Mil
letler Ekonomik Kotasyonu Güney Pasifikte mineral kaynaklarının aranması için 
bir proje yürütmektedir. Sovyet araştırma ganilerinin Japon Denizinde ticari al
tın bulduğu bilinmektedir. Güney Afrika kıyısı açıklarında ticari elmas üretil
mektedir. Dünya rutil ihtiyacının hızla artacağı, 2000 yılına kadar 40 katına 
ulaşacağı hesaplandığından (Archer, 1973) deniz yataklar:urdan rutil işletmesi 
de giderek önem kazanacaktır.

Yukarıda sayılan doğal kaynakları arayıp bulmak ve işletmek için yoğun 
çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların çok büyük bir bölüm! denizaltı petrol 
ve doğal gaz kaynaklarının aranması ve işletilmesine dönüktür. Akdeniz, Kara
deniz ve Bge Denizinde de petrol ve doğal gaz aramaları yoğun bir biçimde devam 
etmektedir. Bu konuda Türkiye tarafından yapılmış veya yaptırılmış olan çalış
malara ileri bölümlerde değinilecektir'.



Bugü»W. duaasıaa göre petrol ve d»ğ»l gaz denizlerde en önanli doğal kaynak
tır w bu durumunu asrın sonuna değin de koruyacağı sanılmaktadır. Yakın bir ge
lecekte manganez yumrtdaranında büyük dkoncmik değer kazanacağı anlaşılmaktadır. 
Bunların dışında kum ve çakıl, kireçli organik kabuk, kömür, fosfat ve demir cev
heri gibi kütlesel deniz yataklarının elmas, altın, plStin ve nikel gibi ender 
bulunan minerallerin ekonomik olarak işletilebileceği anlaşılmaktadır. Bazı kay
nakların ise ekonomik olmasa bile dışa bağlılıktan kurtulmak veya dış ödeme den
gesindeki açığı kapamak anacı ile işletileceği düşünülmelidir.

Gider el: gelişen teknolojiye paralel olarak ekonomik önon kazanma ve bazı 
yeni tür doğal kaynakların bulunma olasılığının varlığı denizlerdeki araştırma
ların yoğun olarak sürdürüleceğini göstermektedir. Bu korumun önemini kavramış 
olan ülkeler denizlerdeki araştırmalar İçin büyük yatırımlara girmişlerdir.

TÜRKİYE1 HİN DENİZLERDE YAPMIŞ VE YAPMAKTA CKDUSU

Uç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’nin denizlere gereken ilgiyi 
göstermediği açıktır . Bu ilgisizlik özellikle bilimsel araştırmalarda belirgin 
olarak ortaya çıkmaktadır. Komisyonumuz Türk araştırmacılar tarafından yayım
larmış ancak 3 makaleden haberdardır. Bunlar da Boğazlar ve Marmara denizine ait
tir. Deniz Kuvvetleri Oseanografi Enstitüsünün yayımlanmamış bazi çalışmaları ol
duğu bilinmektedir, ancak bunların daha çok askeri amaçlı çalışmalar olduğu sanıl- 
maktadır. Hidrobiyoloji Enstitüsünün biyolojik oseanografi yanında bazı fiziksel 
oseanografi çalışmaları varsa da, bunlar denizlerimizin çok az bir kısmını kapsa
maktadır , Nisbeten daha çok sayıda araştırma kıyılarda, kıyı morfolojisi ve sedi- 
mantoloji, radyonetrik yaş tayini, hidrografi konularında yapılmışsa da bunlar da 
nicelik bakımından yeterli düzeye ulaşmış olmaktan çok uzaktır. Bunlar dışında 

Denizi tuzlalarında tuzla birlikte yan ürünlerin (çeşitli tuzlar) elde edil- 
roesini konu alan, bazı bilimsel araştırmaların yapıldığı bitirmektedir.

‘Türkiye denizlerinde ticari amaçlı araştırmaların tümü hidrokarbon arama 
tenusu olmuştur, Bu araştırmalar çeşitli petrol şirketleri hesabına yapılmıştır. 
TPAO bu araştırmaların bir kısmında ortak olarak yer almıştır. TPAO ortaksız 
olarak bir araştırmayı son zamanlarda yaptırmıştır. Hidrokarbon arama amacıyle 
dizlerireizaa yapılmış araştırmaların yerleri ve türleri ilişikteki haritalarda
Sötterilmiştir. (Ek - 1,2)

Türkiye kıyılarında, özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında MTA Enstitüsü pla- 
&sr yataklar araştırmıştır, Bu arada çalışmaları sonunda Çarşamba Ovası Oru^



arasındaki Resimde % 1Q tenörlü 150 milyon ton manyetiti! kum rezervi saptandığı 
açıklanmıştır.

TÜRKİYE'NİN PL&CANftN DENİZ ÇALIŞMALARI
Bilimsel Araştırmalar
Bilimsel sorunlar yönünden Türkiye'nin kıta sahanlıklarının jeolojik ve 

jeofizik özelliklerini belirlemeye çalışan ve bunların kıta bölgelerindeki jeo
lojik ,jeofizik özelliklerle bağlantılarını araştırmayı amaçlayan çalışmaları 
MTA Enstitüsü iş programına almıştır .

Bu çalışmalar kapsamında 1975 yılınla Ege Denizi ve Marmara'da 3000 deniz 
mili sismik ve manyetik inceleme yapmayı; Ege kıyısının genç düşey hareketlerinı 
inceleyecek jeolojik, jeomorfolojik çalı̂ nalar yapmayı; Ege Denizinin jeolojik 
gelişimini aydınlatmaya ve doğal uzanım sınırlarım saptamaya katkıda bulunacak 
Ege kıyısı Neojen paleocoğrafyasını kurmak için stratigrafik ve sedimantoloj ik 
çalışmalar yapmayı planlamıştır. Akdeniz bölgesi tfeojeninin incelenmesine de bu 
yıl başlanması plânlanmıştır,

Ege üniversitesi İzmir körfezinin kirliliğini ve bununla ilişkili çevre 
sorunlarını bilimsel ve teknik açıdan incelemeyi, araştırmayı ve araştırma sonu
cunda ortaya çıkacak körfez kirliliğinin arınması için gereken çözüm yollarını 
ve onlarla ilgili teknik işler ve yöntemleri saptamayı amaçlayan bir projeyi 
uygulama yolunda önemli adımlar atmıştır. Bu projenin deniz suyunun fiziki paramet
relerini ölçme, körfezdeki sedimantasyon hızını ve türünü saptasa konusundaki 
bölümlerinin denizlerde doğal kaynakların araştırılması konusuna ışık tutacak 
veriler sağlanası Beklenmektedir,

Ege üniversitesi bir deniz bilimleri ve teknolojisi enstitüsü kurnayı ve 
araştırmalar planlayarak deniz araştırmaları konularında uzmanlar yetiştirmeyi 
tasarlamaktadır

Ticarî* Amaçlı Çalışmalar :
TPAO hidrokarbon aramaları için Türkiye denizlerinde yaklaşık 10.000 

km, jeofizik (sismik, manyetik, gravinfetrik) çalışmayı kısa dönem için öngörmekte 
tu çalışmayı 3 yılda tamamlatmayı planlamaktadır,

MTA Enstitüsü kıta sahanlığında yapacağı deniz jeofiziği çalışmalarını 
enerji kaynaklarının ve neden yataklarının belirlemesi amacıyle de kullanmayı 
planlamaktadır.
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■ ■ yilından itibaren hizla artan tuz tüketimini karşılayabilmek için 
Tekel Gnl.Md.lüğü ile UNIDO işbirliğinde Çamaltı tuzlasının kapasitesinin 
1.000.000 ton/yıla çıkartacak, modem teknolojiye uygun bir tuzla geliştirmesi 
planlamıştır. Diğer yönden Çamaltı tuzlasutfan denize dökülen artık suların 
çeşitli tuzlar bakımından değerlendirilmesi için Tekel ile TÜBİTAK tarafından 
ortak çalışmalar yapılmaktadır.

ÖNERİLER :

Komisyonun deniz sorunlarına getirilecek çözümler hakkındaki önerileri
aşağıda yer almaktadır.

1- Eğitim-Öğretim; Bilimsel ve Teknik Araştırma ;
Deniz bilimleri çok yönle araştırma ve incelemeyi gerektirmektedir.

Her uygulama dalında olduğu gibi uzmanlaşmış bilimsel ve teknik kişilere ihtiyaç 
duyulmaktadır. İhtiyacı duyulan bu deniz bilimleri ve teknolojisi ile ilgili kad
re ancak uygulamaya dönük bir eğitimle sağlanabilir. Bu amaçla kurulacak eğitim 
ve öğretim, kuruluşları önemle desteklenmelidir.

2- Eldeki verilerin değerlendirilmesi çalışmaları:
Türkiye denizlerinde yapılmış olan jeofizik çalışmalar ve sondajlar 

sonunda elde edilmiş olan veriler konu ile ilgili uzman kişilerin oluşturacağı 
bir çalışma grubunda öncelikle değerlendirilmelidir.

3- Bge Denizinde jeofizik çalışmalar :
Türkiye'nin özellikle Ege Denizindeki, hidrokarbon potansiyelini sap

tamak aroacıyie yapılan çalışmalar hızlandırılmalı, hidrokarbon arayan kuruluş
ların önereceği sahalarda jeofizik etüdler biran önce yapılmalıdır.

4- Uluslararası örgütler;
Deniz sorunlarının çeşitli yönleriyle ilgilenen, mevcut çok sayıda 

uluslararası öngütün çalışnalarmdan etkili bir şekilde yararlanabilmek ve ça
lışmaları izleyebilmek için bu örgütlerle düzenli bir bağ sağlanmalıdır.

5- Uluslararası nitelikteki bilimsel araştırmalara katılma:
Açık denizlerde ve kara suları dışında kıta sahanlıklarında bilimsel 

araŞtırmalar serbestiye sahiptir. Türkiye'nin sahildar olduğu denizlerde de hu 
tür Çalışmalar yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Türkiye tu araştırmalara mutlaka 

- etkili bir şekilde katılmalı, araştırma sonuçlarını kısa sürede elde edebilmek



için gerekli koşulları
6- Bilgi, veri derleme ve dağıtımı :

Türkiye'nin'sahıldar olduğu denizlerde" Türkiye *̂ ayaJ:arğat; «luslar •tarzıi 
dan yapılmış ve yapılacak olan araştırmalarda elde edilecek veri ve bilgilerin 
tek merkezde toplanıp derlenerek ilgili kuruluşlara dağıtımı sağlanmalıdır.

7- Jeofizik verilerin proses*i t
Türkiye denizlerinde çeşitli kuruluşlarca yapılacak jeofizik araştır

malarda elde edilecek veriler yurt içinde proses edilmelidir. Konu ile ilgili 
/ kuruluşların yeri işlem merkezleri elde edilecek veri yığınını değerlendirebile

cek kapasitede değildir. Mevcut olan veri işlem merkezlerinden birisi genişle
tilmeli veya amca uygun yeni bir veri işlem merkezi kurulmalıdır. (Açıklayıcı 
bilgi ve gerekçeler Ek-3'tedir)

8- Tuzlalar konuşurda yapılması gerekli araştırmalar : »
Sanayileşme hızına paralel olarak tuz tüketimi de hızla artmaktadır.

En iyi tuzlar deniz suyundan elde edilebildiğinden Türkiye'nin Ege ve Akdeniz 
sahilleri tuzla açısından ayrıntılı olarak incelenmeli, tuzla kurulması 50 yıl
lık bir plan ve program bağlanarak kurulacak tuzlalar dolayındaki kirletmeye 
yol açacak sanayi gelişmesine izin verilmarelidir. (Tekel Gnl.Md.lüğü tarafırdan 
tuz konusunda yapılmış ve yapılması önerilen çalışmalar daha ayrıntılı olarak 
Ek-4'de verilmiştir.)

9- Deniz yatağının işletilmesi ve bilimsel araştırmalar sırasında
kirlenme ve su ürünlerine zarar konusu i
Beslenme ve ekoncmik açıdan büyük önem taşılan su ürünlerinin korun

ması, .nesillerinin devamının sağlanması için deniz kaynaklarının işletilmesi 
ile ilgili çalışsalar ve bilimsel araştırmalarda 1380 sayılı su ürünleri konu
suna ilişkin tüzüğün uygulanmasına titizlik gösterilmelidir. (Konu ile ilgili 
ayrıntılı bilgi Ek-5'te verilmiştir)

10- Denizlerdeki araştırmalarda kullanılacak gemi sorunu ;
Ege denizinin özel politik'-'Scrunurdan dolayı Türkiye'nin hidrokarbon 

arama amacıyle kullanabileceği kendi malı bir gemiye ihtiyacı olduğu anlaşılmış- 
maktadır. Diğer taraftan denizlerde bilimsel araştırmaları yajmak ve özellikle 
bu araştırmalar için gerekli eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için de öğretim- 
ağitim kuruluşlarının kullanacağı bir gemiye ihtiyaç olduğuna inanılıraktadır.



Ttürkiye'nin gereksinim olan ticari amaçlı jeofizik araştırmalar ile 
k.- ‘ ~ =1 araştırmaların tek bir gani ile yapılıp yapılamayacağı, bu konularda 
Türkiye'nin kaç ganiye ihtiyacı olduğu sorunlarını kcmisyonumız zaman sınırla
maz:. dolayısıyle aydınlatamamıştır. Daha uzun süreli çalışma olanağı verilecek 
bir özel ihtisas komisyonunun bu konuları ayrıntılarıyle incelemesinle büyük 
yarar olduğuna inanılmaktadır (Konisyon pelerinden Sayın Aziz Karanan' m konuy
la ilgili görüşleri Ek-6'darhr).

11- Deniz sorunları açısından örgütlenme :

Denizlerle ilgili sorunlar çok yönlü olduğundan bu sorunların ele 
almışında gerekli koordinasyonu sağlayacak bir örgütlenmeye ihtiyaç olduğuna
inan: İnaktadır,

Saygılarımızla,
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II. Alt Komiaycsı Eaponaaa

E K L E R

1- 12.4.1975 tarihine kadar Türkiye denizlerinde yapılan jeofizik çalışnaları gös
teren Sayın Celal Karacaoğlu tarafından hazırlarmış harita.

2- Türkiye denizlerinde petrol aramalarını gösterir Sayın Celal Karacaoğlu tarafın
dan hazırlanmış harita.

3- Veri işlem çalışmaları sorunları konulu, Sayın Aziz Karaman tarafından hazırlan
mış yazı.

4- Tekel Genel Müdürlüğü tarafından deniz ürünü olarak şimdiye dek elde edilen ve 
bu hususta çalışmaların özeti (Sayın Tekin Sezer tarafından hazırlanmış.)

5- Denizlerdeki bilimsel araştırmaların ve ticari amaçlı çalışmaların yarattığı 
■kirliliğin su ürünlerine olan zararları ve 1380 sayılı kanunla ilgili durum 
konularında Sayın Dr'.Ülkü Çetin tarafından hazırlanmış yazı.

6- Arama gsnisine duyulan gereksinim ve ilgili sorunlar konularında Sayın Aziz 
Karaman tarafından hazırlanmış yazı.

7- Türkiye denizlerinde petrol ve doğal gaz araştırılmasına ilişkin çeşitli sorun
lar hakkında Sayın Aziz Karaman ve Vasfi Erol'un hazırladıkları belge.

EK - 3
VERÎ ÎŞLEM ÇALIŞMALARI SORUKtARI 

Aziz KARAMAN 
TPAO

Deniz etütlerindeı elde edilen verilerin bilgisayarlarca değerlendirilmele
rinin yurt içinde veya dışında yaptırılması konusu tartışılacak bir konudur. Şöyl® 
ki, deniz etütlerinde, sismik, gravite, manyetik ve navigasyon verilerinin man
yetik bantlara kaydedilmesi ve bu kayıtların veri işlen merkezlerinde değerlen
dirilmeleri, gerekir. Ancak, bütün bu veri işlem çalışmaları özel bilgisayar pa
ket programlarını gerektirir. Bu durumda veri işlem çalışmaları yönünden çeşitli 
öneriler ileri sürülebilir.

a) Deniz etütlerinde verilerin kaydedildiği manyetik bantlar proses etti
rilmek üzere yurt dışına gönderilebilir.

b) Daha önce, uygulamaları TPAO tarafından yapıldığı gibi, yurt içinde 
yapılamayan' ve programları olmayan jeofizik kayıt bantları yurt dışınla proses



ettirilebilir. örneğin, önceki deniz etütlerinden alman kayıtlardan sadece sismik 
kayıt bantları TPAO Jevim Merkezinde proses edilmektedir. Ancak ilerideki deniz 
etütlerinden alınacak sismik verilerde Jevim'in iş kapasitesinin çok üstürde ola
caktır.

c) Bütün jeofizik verilerin tamamını veya hiç değilse önemli bir kısnını 
yurt içirde proses edebilmek gayesiyle yeni bir veri işlen merkezi kurulabilir ve
ya mevcut olan veri işlem merkezleri bu gaye için genişletilebilir.

Kanımca, önerilen üçüncü yol, uygulamaya daha elverişli gözükmektedir. Zira, 
bütün jeofizik verilerin yurt dışında proses ettirilmesi büyük harcamalara, neden 
olacaktır. Ganinin senede 100 gün çalıştığı ve bu sürede 100 x 100 = 10.000 km. 
sismik» grafite ve manyetik profili aynı arda yaptığı varsayılırsa bu verilerin 
yurt dışında proses masrafı 1974 maliyetlerine göre 10.000 x 100 = 1.000.000 $ 

olacaktır . Bu fiyat yalnızca sismik veri proses fiyatı olup, gravite ve manyetik 
ve nayigasyon veri işlem fiyatları hariç tutulmuştur.

Yurr içinde 600.000 ̂ 1S 1.000.000 $ fiyata mal olabilecek bir Veri İşlem 
Merkezi kurmak ekananik açıdan, bir yılda kendi fiyatını amorti ettiği gibi, bir
misli de tasarruf sağlayacaktır.

’ Aynı veri işlon merkezi gravite manyetik ve navigasyon verilerini de pro
ses edebilir, bu uğurda birçok teknik elanan yurda kazandırabilir.

Bu tür bir çalışma TPAO Jeofizik Veri İşlem Merkezi (JEVİM) tarafından
gerçekleştirilmiştir. 'TPAO, Kara Sismik Verileri bu merkezde proses edilmektedir 
ve bilgisayar firrralarıyle yapılmış kontratlar gereğince bu konuda mütehassıs
elemanlar yetiştirilmiştir.
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EK - 4
' TEKEL GENEL, MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DENİZ ÜRÜNÜ CEARAK 
ŞİMDİYE KADAR EIDE EDİLEN VE HJ HUSUSTA ÇALIŞMALAR KAPILAN 

KONUNUN ÖZELİ

Tekin SÖZER 
Tekel Tuz Müdürlüğü

Yurdumuzun üç tarafının denizlerle çevrili bulunması yönünden Tekel Genel 
tfidürlüğü tarafından şimdiye kadar deniz ürünü olarak ticari bakımdan sadece tuz 
(NaCl) üretilmiş bulunmaktadır.

Tuz üretimi bakımından; deniz suyu tuzluluğu, (3,5 bctre derecesinden yük
sek) tuzla kurulacak arazinin killi çorak toprak olması, iklim rüzgarlarının batı 
ve kuzey rüzgârı bulunması .havadan®! miktarının % 80'in üzerinde bulunması vs. gibi
özellikler arzetmesi bakımından Karadeniz kıyılarında kurulma imkânı olmamış, Ege-

2de Avrupa'nın sayılı tuzlalarından olan 21 km arazi üzerine kurulmuş ve şimdiki 
kapasitesi 40p.000 ton/yıl olan İzmir Çamaltı tuzlası 1895 yılında kurulmuş bulun
maktadır.

Son yıllardaki istihsali 1965 te 265 bin ton, 1966 da 253 bin ton, 1967 de 
425 bin ton, 1968 de 305 bin ton, 1969 da 345 bin ton, 1970 de 359 bin ton, 1971 
de 325 bin ton, 1972 de de 347 biri ton,1973de416 bin ton, 1974 de 415 bin ton'dur. /

Yıllar arasındaki istihsal farkları mevsimlerin yağış ve rüzgar durumuna 
göre değişmektedir.

Yurdumuzda tuz üretimi, tüketime paralel olarak yürütülmektedir. Yurdumu
zun tuz tüketiminde 1972 yılına kadar bir değişiklik olmamış ancak bu yıldan sonra 
tuzu han madde ve yardımcı madde olarak kullanmak mecburiyetinde bulunarf sanayi 
tesislerinin hızla artması neticesi insan ve hayvan gıdası olarak kullanılan nor
mal miktar artışlarından başka sanayi tuz tüketim miktarı büyük artış göstermiştir. 
(Tuzun memleketimizdeki kullanma sahaları ek de gösterilmiştir)

Bu sebeple îzmir Çamaltı tuzlasının diğer tuzlalarımız ( 3 göl, 6 kaya,
41 menba ve kaynak) haricinde kalan tüketime cevap verebilecek aynı zamanda ihra
cata da dönük bir vaziyete getirilmesi düşünülmüş Başbakanlık Devlet Planlama 
Teşkilatı nezdinde, UNIDO (Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Teşkilatı) ile iş
birliği yapılmışve yıllık kapasitesi 1.000.000 ton/yıl olabilecek şekilde fizi-



hilite ve yapUabilirlik etüdü yaptırılıp Tekel'ce de incelenmiş ve mevcut 
2 2 21 km 'lik arazinin 47 km 'lik bir araziye yükseltilerek son teknolojiye uygun

ncdemize ve rrekanize edilecek şekilde planlanmıştır.

Ifeızırlanan plana göre tuzla 1978 yılı sonuna kadar bitirilmiş ve 
1.000.000 ton/yıl kapasiteye çıkmış bulunacaktır.

*. Tuzlanın bu yatırımı için şimdilik yıllara göre 650.000.000 TL.'lık bir 
meblağ öngörülmüş olup bütçeye konulmuş ve 1975 yılında fiilen işe başlanmıştır.

Ayrıca, tuz istihsalinden sonra meydana gelen 800.000 m3 30 bome derece
sindeki artık sular her yıl şimdilik denize dökülmektedir.

Ancak yapılmış bulunan tahlillere göre, İzmir Çamaltı tuzlamız sahille
rinden alman deniz suyunda;

2,2.14 gr/lt. Kalsiyum sülfat
2,508 gr/lt. Magnezyum sülfat
5,402 gr/lt. Magnezyum klorür
31,44 gr/lt. Sodyum klorür (tuz)
10,150 gr/lt. Potasyum klorür

bulunmaktadır. Ayrıca brem tespiti yapılamamıştır. Bu maddenin tespit işi için 
gerekli hazırlıklar yapılmaktadır.

Çamaltı tuzlamıza benzeyen Akdeniz tuzlalarında deniz suyunun terkibin
de bu maddeler aşağıdaki nisbette mevcuttur :

Na Cl % 77.27 - 79.10
Mg C12 % 8.75 - 8.25
Mg

-4 i 8.34 - 6.70
K Cl % 2.48 - 1.-

Mî Br2r Na Br % Ovr1 - 1.45
Ca S°4 % 2.76 - 3.50

100.- 100.-
1952 yılında Çamaltı tuzlamızda bir tetkik yapılmış ve Çamaltı deniz 

suyunun ihtiva ettiği konuya dahil elemanların aşağıdaki nisbet ve miktarlarda 
âlırmasının mümkün olduğu anlaşılmıştır.

Na Cl % 76.- 30.40 gr/lt.
Mg Cl % 11.05 4.42 gr/lt.
% -4 % 7.- 2.80 gr/lt.



K' a v 1,75 0,70 gr/lt.
Sramir - % X.- 0.40 gr/lt.

100,- 40,-
Bu donelere ve nazarî heSâfdairâ ğöre 400,000 ton t® elde etmek İçin 

denizden alınan 20 000 000 mT sudan
608.000 Ton Na Cl
88.400 Ton Mg Cl2
56.000 Ton Mg S°4
14.000 Ton K Cl
8 ■ooo îtafiSfâfflür
25,.600 Toii Ga 90,

ki canan 800.0ÖO feöfi ffiuhtalif tu2lar elde edilebilirse de, pratikte ancak 400,000 
ton ham tuz elde edildiğine ğöre, diğer tuzların miktarım da buna göre ayarlar
sak ve tali madde olarak kabul edilmeyen ve işlenmesi neticesinde saf alçı elde 
edilebilen, fakat istihsali ekâsstnik olmayan (Ca SÔ ) nazara alınmadığı takdirde 
Çamaltı tuzlamızda

400.000 Ton Ham tuz
60.000 Ton Mg Cl_
26.000 Ton Mg S04
10.000 Ton K Cl
4.000 Ton Branür

mamul maddeler sağlanabileceği sanılmaktadır.
Bu görüş açısından olmak üzere Tekel ile TBTAK tarafından ortak çalışma

lar yapılmakta ve artık sular içerisinde Bulunan tali maddelerin istihsal edi
lerek ticari bir gaye ile satılması sağlanacaktır.

Tuzun kullanılma yerleri
Besin Maddesi - Yemeklerde, ekmek yapımında,
Tarım Alanında. - Hayvan yeminde, hayvan yalamasında, ot imhasında, 

ağaç bakımında.

Tıp'da. - Kompres yapımında, enjeksiyonda.
t Sanayide.- Konserve yapımında,, mandıracılıkta gübrede, et ve balıkta., 

kozmetik alanında, dericilikde, su sertleştirilmesinde, çeliğe sertlik vermede,
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



soŞıttmada; rveye yapımında, tekstil alanında, sodyum silikat, sodyum hidroksit, 
HtMO sodyun, ■.osî&'c, Pi sodyum fosfat, sodyum bi karbonat, sod.yum kromat, sodyum 
sülfat, sodyum Blsulfat.

Kloriıi Üretiminde.- Hidroklorid asit, triklaro etilen, karbon tetraklorid, 
propilen klorohidrin, perkloro etilen, sodyum hipdklorid, trikloro etilen, kloru 
benzen, kalsiyum hipuklorid.

Trafik Alanında,- Karayolları buz mücadelesinde, demiryolları buz müca
delesinde ,

Sodyum Bikrosit Üretiminde.- Alumina, fenol, yağların rafinasyununda, 
sodyum Mpoklorid, beta noftol, sodyum sülfit, gliserin, hidrojen.

Sccyum Üretiminde.- Sodyum icurşun bileşiği, sodyum peroksit, sodamit.
Sodyum Sülfat Üretiminde.- Glanber tuzu, sodyum sülfit, sodyum silikat,

sodyum tiyosülfat.
Gelecekteki 10 yıl. için tahmini tuz üretim ve tüketim cetveli

Tüketim (Ton)
GıdaYıllar insan îîayvan Sanayi Yekûn

1974 273.500 203.000 256.500 733.000
1975 281.500 210.000 299.500 790.000
1976 288.000 216.000 356.000 860.000
1977 295.000 222.000 423.000 940.000
1978 303.000 228.000 489.000 1.020.000
1979 310.000 235.000 555.000 1.000.000
1980 318.000 242.000 640.000 1.200.000
1981 327.000 250.000 723.000 1.300.000
1982 337.000 258.000 805.000 1.400.000
1983 348.000 270.000 880.000 1.500.000



EK - 5
DENİZLERDEKİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN VE TİCARİ AMAÇLI 
ÇALIŞMALARIN KARATTIĞI KİRLİLİĞİN SU ÜRÜNLERİNE OLAN 
ZARARLARI VE 1380 SAYILI KANONLA İLGİLİ DURUMU

Ülkü ÇETİN 
Su Ürünleri Genel MMirlüğü

1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa ilişkin tüzüğün batık gsni çıkarılması, 
sondaj ve benzeri çalışmalarla ilgili 9. maddesinde "Su Ürünlerinin korunması 
bakımından, batık gemi çıkaracak ve su altında sondaj ve benzeri çalışmalar yapa
cak olanlar, kullanacakları alet Ve araçları ve izleyecekleri yöntemleri açık
lamak ve çalışmanın yapılacağı alanın özelliklerini belirten bir krokiyi eklemek 
suretiyle Tarım Bakanlığına başvurarak izin almakla yükümlüdürler.

Tarım Bakanlığı yetkili kılacağı manurlarıyle, gerekli gördüğü hallerde 
bahis konusu çalışmaları bu yönden inceler ve izin belgesini denetler" denilmek
tedir.

Denizlerde petrol aranması sırasında sondaj makinesi, gemilerin yağ ve 
sintine atıkları kirlenmeler yapar. Petrol sondajı esnasında sızmalar ve kazalar 
yoluyle petrol yayılacak olursa su ürünleri açısından büyük zararlar yaratır. 
Bazen petrol fışkırması çok kuvvetli olmakta, sondaj boruları bile parçalanmak
tadır. Böyle suların yeryüzüne çıkmasiyle oluşan kirlenme çevreyi de etkiler. 
Meselâ; Santa Barbara’da Union Oil Ccmpany'nin yeni bir deniz kuyusu kazımı sı
rasında 3,5 milyon ton ham petrol denizaltı kaya tabakalarındaki sızıntı yoluy
le denize boşalmıştır. Sediraan parçacıklarına yapışarak deniz dibine çöken ton
larca partikül, deniz gibi organizmalarına çok zarar vermiş, pek çok deniz kuşu 
ve balık ölniiştür.

Deniz suyu ile temas eden petrol ince bir yağ tabakası halinde yayılır. 
Hafif yağ kısımları buharlaşarak uçar, geriye kıvamı artmış olan kitle kalır.
Bu kısım, sulardaki diğer maddelerle birleşerek ağır parçalar halinde kümeleşir 
ve zamanla dibe çöker. Dibe çöken petrol kiri deniz suyundaki bakteriler yoluy
le parçalanmaya başlar. Petrolü parçalayan 60 kadar bakteri türü vardır.

Deniz hayatında petrolün sebep olduğu, gözle görülmeyen bir takım biyo
lojik olaylar kirlenmenin gizli yönünü teşkil ederler.



Petrol kirlenmesi deniz suyunu oksijen kakımından fakirleştirir. Zira 
oksidasyan yoluyle oksijenin tünü kullanılmaktadır. Balıklar bövle sulardan 
kaçarlar. Yapılan araştırmalar,^petrolde klorlu ve fosforlu bileşiklerle, krezol 
ve fenolden gelen zehirli kısımların bulunduğum göstermiştir. Bu Haddeler ba
lıkların bünyesine deri, solungaç ve beslenme yoluyle girerler, balıkların geliş
mesini' ve solunumuna mani olurlar. Petrol ürünleri yağ tabakalarında biriktik
leri zaman talik etine kötü bir koku sirmasine sebep olurlar. Bu da pazarlama 
açısından sakıncalıdır.

Diğer önemli bir konu da motor yağları ile deniz suyuna karışan, kanser 
yapar, renzopiran maddesidir. Deniz organizmalarında biriken bu madde gıda yoluyle 
balık". 1-5 t 'fçer, bunları yiyen insanlarda sağlığa zararlı olur.

-ev : Bir solunum zehirlidir. Klor bileşiklerindeki klor kolayca açığa
çıkar ıs ıviLi:-ımeye sebep olur. Balıklarda klor zehirlenmesinin belirtileri; 
titrer. V ve solungaçlarda kansızlık ve artan bir sarılıktır. Gözler göz 
çukuru,:' çar, balık bitkindir ve nefes almada zorluk çeker.

ve-ol ve benzeri maddeler : Bunlar balığın solungaç, bağırsak ve sümüksti 
zarlarında tahribat yaparlar. Kan dolaşımına tesir edip bütün organlara zarar ve
rirler. .Racacıc: irde, kaslarda, bağırsak dokularında ve yumurtalarda dejer: 
va değirmeler yaparlar. Fenoller buralarda farklı olarak birikirler ve organlara,, 
kalırlar, _ cozda fenol ihtiva eden akarsulardaki balıklarda şiddetli zehir
lenmeler g öıüi; ı ■.'■ocür. Fenollerin yağlarda erimesi nedeniyle yağlı balıklardaki 
fenol ıTilctarı v^sız olanlardan daha fazladır. Kuvvetli fenole maruz kalan balık, 
İSbenriîayen dit koku. verdiğinden istekle yenmez o Daha kuvvetli bir dozda fenole 
maruz alan bal utlarda j.se kafada, karında ve yüzgeç diplerinde kırmızılıklar ve 
kanamalar görülür.

Tabii Gazlar
Yeraltı -azları ya kendiliklerinden yerden fışkırır veya petrol aranırken 

rastlanır.
Tabii gazlar genel olarak % 95-98 hidrokarbon ihtiva ederler. Gen kalan 

kısım ise hidrojen sülfür ve karbondioksitten ibarettir. Her rezervde tabii gazın 
kimyasal bileşimi bir miktar farklıdır. Bu ortalama karışımdan çok farklı bıleşıırr 
de tabii gaz rezervleri de vardır. Tabii aazm içindeki hidrokarbonların * 70 1.00 
Parafinlerin en hafifi olan metandan neydana gelir. Pentanlar ve daha ağır.hidro- 
karbonların oranı % 1—2' djx t



Sudaki erimiş CC>2 konsantrasyonlarının balıklar üzerinde önemli tesirleri 
vardır. 00̂  miktarının az ölçüde de olsa değişmesi balıkların göç etmesine sebep 
olur. 100-200 pptı CÔ  konsantrasyonu yeterli miktardaki oksijende birçok, hassas 
balığı derhal öldürür. 50-100 ppn veya daha düşük miktarlar balıkları daha uzun, 
zaman sonra etkilerler.

Hidrojen Sülfür s Su içindeki kuvvetli olarak çözülmüş bulunan Ĥ S vası
tasıyla alglerin solunumunu hızlanır. Kikürt bakterileri vasıtasıyla havanın ok
sijeni bağlanır, Bu nedenle balıkların oksijen ihtiva eden kıyılara kaçtıkları 
ve öldükleri saptanmıştır. Hidrojen sülfür zehirlenmesinde balıkların solungaç
ları menakşe-kırraızı bir renk alır, devamlı maruz kalmada ise kanamalar görülür 
0.5 ragA doz öldürücü olmaktadır. Serbest Ê S ün kandaki demirle birleşme kabi- 
liyeti çok yüksektir. Bu gaz sümüksü zarlardan oksijene nazaran 100 defa daha 
fazla geçerek solunumu durdurur ve balığın'boğulmasına sebep olur. Bunun dışında 
bütün sülfitler sümüksü zara histamini serbest bırakacak şekilde tesir ederler.

Denizlerde yeni mineral kaynaklarının araştırılması özellikle kıta sahan
lığı bölgesinde yapılmaktadır. Minerallerin deniz yatağında arannasıvle çimento 
yapımında kullanılan hammaddeler elde, edilir. Kalay yumruları ve kumlar da çıka
rılır. Delme işlemlerinin direkt olarak taksit tesirleri yoktur. Eskat bulanık
lığı arttırırlar ve planktonları azaltırlar, Buna ilaveten önemli olan bir durum
da , beslarare ortamının, ya tamamen yok olması veya zarar görmesidir. Balıkların 
göç yollarına ve dolayısıyla değerli balıkların (Salman balığı gibi) ortadan, kalk
masına da sebep olur, Böylsce deniz balıkları ortandan sürülmüş, olurlar. Daime 
işlerleri deniz yatağım halikçılık için arzu edilmeyen hale getirir., çünkü hı
ralara ışık geçemez.

Madenlerin büyük oranda denizlere atılması sonunda dip kısım kalın bir 
tabaka ile örtülür vadeniz hayatının ölünür» yol açar.. Eazı su ürünleri türlerij 
yangeç, ıstakoz vs. bu cartamda kaçarlar.

Antimon Tabiatta ekseriya stipnite Sb7S3 cervanite Sb-,Qâ alentinita Sb/lj 
formlarında bulunur,. Deniz soyundaki normal konsant. 4pgA dir. Bunun çok az tuz
ları suda eriyebilir, Antimon çözeltiden -̂>̂ 5 formlarında çökelerek
ayrılır,, beniz hayvanlarına direki; tesiri gözden uzak tutulmamalıdır. Antimonun, 
insanları öldürücü dozu 9? mg/1 mn üze.indedir,



Arşen;- ; hlecentel halde bulunabildiği gibi AsS, olarak ve Cu, Pb, Zn,
Sn, .yumrularıyla birleşmiş halde bulunur. As den ileri gelen kirleme arseniğin 
bunlarla beraber bulunmasından oluşur. Arseniğin su ürünlerine toksik etkisi su 
içinde 1-10 ppn konsantrayonda bulunduğunda ortaya çıkar. Deniz suyunda oldukça 
erir oluşu geniş- alanlarda arzu edilmeyen balık ölümlerine yol açar. İnsanlarda 
100 mu, As :ot- zehirlenme yapar. 150 mg derhal öldürürAs organizmalarda», biri
kir. SznptcTtJ. 1 yıllar geçtikçe artar. Kabuklular için en yüksek konsantrasyon 
100 ppn den fazla olmamalıdır.

Beril.tır. ve Bizmut: Berilyum oldukça nadir bulunur. Tabiatta ticari form 
olarak beril ; BeyU^SigO^ formunda görülür. Karbonat ve hidroksitleri suda erimez, 
insanlara zehirli tesiri deniz organizmalarının yenilmesiyle olur.

Bizmut, Bızmuthinit (Bi^S^) ve bizmit (BijOj) halinde bulunur. Diğer ele
mentlere (Cu ve Pb gibi) bağlı olarak bulunduğundan bunların rafine edilmesi sıra
sında ticarî formları elde edilir. Sudaki bizmut tuzları suda eriyebilir. Sudaki 
normal konsantrasyonu 0.02 ug/1 dir. Bizmutun deniz hayatına ne denli, zehirli ol
duğuna dair tam bir bilgi yoktur.’

Kadmiyum Tabiatta CdS (grinoksit) fornuında bulunur. Ticarette çinko ;un- 
rularmm safjastmılmsı sırasında elde edilir, Deniz suyundaki normal kadmiyum 
konsantrasyonu 0,02 pg/1 dir. Bunun 4,5 kere fazlası deniz canlıları için zararlı 
oıur. Kadiri; m deniz canJ.ııarxna toksik etkisi deniz suyunun sertliğine ve tuz 
miktarına baytı olarak değişir, Kadmiyum insanlar tarafından alındığında karaciğer, 
böbrekler, ,.r,, tiroid bezinde birikir, Deniz hayatına olan tesirleri azdır.

Krcr, ; Tabiatta krcsnit (Fe0Cr,0o) minerali halinde bulunur. Hidroksit ve 
karbonat fonları haricindeki birçok krom tuzları suda eriyebilir. Cr, deniz suyun
da az aranda kremiz fomında bulunur. Deniz suyunda normal Cr konsantrasyonu 
Q'k5 pg/1 1. . insanlara fazla toksik değildir.

Kobalt j Arsenikle bileşikleri vapar. Bulunan formları CCAS2 (smaltit)
(Koh;.....L< uiXı Deniz suyunda normal konsantrasyonu 0.3-0.7 pg/1 dır. Bu 

^®ent deniz r: . "da divelans vani kobaltus formında bulunur- 10 pon konsantras
yonu birçok teniz organizmaları için toksik olmayabilir. Fakat bu değer tam bir 
s-rr değildir. Bazı deniz organizmaları için bu (0.3-0,7) değer 21 defa fazladüşü- 
t--atilin, Co instniar için fazla tcksik değildir. Bununla beraber bazı formları 
«sanlarda saglığr

K i  .  ,  r  .  c - ;  O - l s S - v e  kuprit CUjO formlarında bulunur.



Hidroksit ve karbonat formları suda erimezler, Deniz suyundaki normal konsantras- 
yonu 1-20 pg/1 dir. İstiridyeler için doz 0.1-0.5 ppm, pembe karidesler için 0.14 
pfn dir. Diğer kabuklulardan istiridyelerde bu doz 7.5. kere fazladır. 100 tng.mik- 
tardaki bakır, insanlar için zehirlidir. Bu zehirlenme, vücûtlarında bakır ihtiva 
eden kabukluların yenilmesi sonunda ortaya- çıkar.Kabuklular yenildiğinde tadların- 
daki değişiklik fark edilir»

Kurşun : En önemli kaynakları PbS ve FbCO, dır. Hidroksit ve karbonat 
formları suda pek erimezler. Buna rağmen deniz suyunda karbonat ve hidroksit form
larından ileri gelen konsantrasyon 9 jıg/1 ye ulaşır. Suda eriyebilir, Pb tuzla
rının konsantrasyonu ise 1 ppsn e çıkar. Kurşunun deniz suyundaki organizmalara 
olan zehirleyici tesiri tam bilinmemesine rağmen suda çökelebilme noktası nok
tası olan l'ppm konsantrasyon bir ölçü olarak alınabilir. Suda erimeyen Pb tuzla
rının balıklarda zehirleme tesiri görülmemiştir. Bununla beraber, denizdeki maden 
.arama işlemlerinin deniz hayatına zararlı olacağı bir gerçektir. Pb insanlarda 
birikerek zararlı olur. İnsanlar için konsantrasyonu deniz canlıları için kabul 
edilenden 1.4 defa daha fazladır'. Balık ve kabuklu su ürünleri denizden maden 
çıkarılan bölgelerde bulunduğunda ve insanlar tarafından yenildiğinde Pb zararlı 
olur. j

Cıva : BgS halinde bulunur. Kar borat ve hidroksit formları suda pek eri- x 
îoezler. Deniz suyunda normal Hg konsantrasyonu 0.15 (ig/1 dir. Denizden maden 
çıkarılıra işlenleri sonucunda Sg konsantrasyonunun az miktarda da olsa artması 
tehlikeli sonuçlar doğurur. 0.075 ppm doz psnbe karidesleri 48 saatte öldürmüştür. 
Bu konsantrasyondan daha az miktarlar midye larvalarının ölümlerine sebep olur.
Hg, balık ve kabuklularda çek teksit bir form olarak metil cıva halinde birikir. 
İnsanlar tarafından tüketildiğinde onlara zarar verir.

Nikel : NiS formunda bulunur. Dejıiz suyunda /6mg/l veya daha fazla konsam 
trasyonda bulunur. Deniz canlılarınca zehirlevicilik etkisi pek görülmez, 
fitopianktoniar düşük oranda bile zarar görürler.

Selenyum : Kroksit formunda nadir bulunan bir mineraldir. Bakırın rafinas- 
vonunda anot çanurunda bulunur. Deniz suyundaki normal konsantrasyonu 0.4 jjg/ldih 
Birçok selenyum tuzları suda erimezler. Deniz yatağında Se ihtiva eden maden ya-* 
takları bulunması hal inde, bunların işletilmesi gerek su ürünlerine gerekse 
insanlara tesir etmesi bakımından onaııiı olacaktır.



Kk-jjç -launan formu SnO^ dir. Denizde biriken birkaç elementten önemli 
olan bir tanesidir. Tayland ve îndonezya sahillerinde çıkarma işlemleri yürütül
mektedir. Deniz suyunda normal konsantrasyonu 5 ug/1 olmasına rağmen, maden çıka
rılıra ışiitlc' sırasında bu konsantrasyon artabilir. 100 prın konsantrasyona k^iar 
Sn in teksif etkisi olmadığı saptanmıştır. Maden çıkarılma işlemleri sırasında 
balıklara zmr.Li olur. Gönde 1 mg/l'lık doz insanlar için tolere değer olarak ka
bil edilmişti-

Dr t: ; : ügCO ve UC>2 fomlaruıda bulunur. Uranyum saf halde toksik etki
lidir. feri ömrü uzun olan izotopu radyolojik zararlar yapar. Uranyum yumruları
nın radyokift: sat sistemlerle ve emniyet tedbirleri alındıktan sonra çıkarılması 
assan ve i a canlılarının sağlığı için lüzumludur.

çit do Bol bulunan toksik elementlerden birisidir, özellikle Zn£ halinde 
bulunur. Hidroksit ve karbona-t; formları suda erimez. Deniz suyunda normal Zn kon
santrasyonu i-20 ug/1 dir. 0.4 mg/1 konsantrasyondaki Zn Midye lavlarını öldürür.
Zn nm toksik dozu, gelişmiş balıklar ve kabuklu su ürünleri için 10 pçm’dir. Bazı

65çinko formlar:. (Zn- ) su ürünlerinin bünyelerinde depolanır. Çinko çok fazla doz
larda insanlar için zehirleyici olur. Yüksek dozdaki Zn, balıklar ve kabukluların 
mavi-yoşil renk almasına sebep olur. Deniz yatağından çinko elde edilme işlemi in
sanlar için tâ. astarlı olmamasına rağmen genç balık ve kabuklularda tahribat yapar.

Fosfor x t Mmgenez Yumruları : Fosforit ve fosfat kayaları özellikle de
nizdeki k;ta runaniiği bölgelerinde yüzeysel tabakaları teşkil ederler. Fosforit 
çeşitleri baron fes:o miktarda C a v e P  ihtiva ederler. Esas mineral, izotopik
karbonat fluorapetit’dir.

. yiKiKtiları : Bu nodüller bir veya birkaç mineral veya hayvani men
şeli (ofeşoiy, orjinal çekirdekleri kaybolmuş veya artık görülmeyen kül, zeolit 
sünger taş:. çeşitti silikatlar, karbonatlar, fosfatlar, köpek balığı dişleri,
< uraminıferler i çekirdekler etrafında gelişirler. Nodüllerin kimyasal yapısında 
Mn/Fe oram. 0.5-5 -asırda değişmesine rağmen çoğunlukla 1 dir. Yunmaların kim- 
yasal yapışırca bu metallerden başka Zn, Mo, Ni, Cu, Co, Mn, Fe, FejO^ bulunur.
51 yurcnılara Kuzey Atlantik, Güney Atlantik, Hint Okyanusu, Güney Pasifik, Kuzey 
Pasifik’te rastlanır'. Fosforit ve manganez yumrularının çıkarma işleminden dola
yı cartaya çıkan kirlenme riski, fazla değildir, Zira bunlar kolayca bölünmezler,
3*ahil haldedirler.

Blasar yatakları, nehir ve deniz kökenli olmaktadırlar. Bunların işletil- 
mssl ®aıasıtjda su ürünlerinin yaşam düzeni bozulmaktadır.



. 3,380 sayılı Sn ürünleri îönumna. ili^cto tüzüğün Ek 5'inâe, kirlenme ya 
ratan kimyasal maddeler için kabul edilen tolere değerler itilmiştir.

EK - 5

■ Kimyasal maddenin adi..................
Kabul edilen 

' (Tolere) değeri

1. Aceltaldehyde 5,3 ırçA (1)
2. Acetaraide 1.3 mg/1 (1)
3. Acetic Asit 15.8 mg/1
4. Acetone 5.3 mg/1
5. Alimunyam îyonu 0.07 mg/1 (2)
6. Amonyum îyonu 0.02 mg/1 (1,2)
7. Aniline 5.0 mg/1
8, Bitkisel ve hayvansal yağlar; Sulandırma oram 

1/2400 den düşük olmaz.
9. Arsenik îyonu 1.0 mg/1 (2)

10. Arsenik Trioxide 1.0 rng/1
11. Baryum îyonu 5.0 mg/1 (2)
12. Benzen 5.0 rng/1
13. Benzoic Asit 18.0 mg/1
14. Benzonitrile 5.0 rog/1
15. Bsryllium îyonu 0.015 mg/1 (1) Ç?
16. Bor îyonu 3 ırg/1 (2)
17. Brem îyonu l.C mgA (2)
18v Butadiene 50 mg/1
19. Butyl Alkol 0.2 mg/1
20. Butiric Asit 100 mg/1
21. Cadmium îyonu 0.01 ng/1 (2)
22. Calcium İyonu 800 mg/1 (2)
23. Carbonâioksit (Serbest) 5 mg/1
24. Carbonmonoksit 0.01 mg/1
25. Chloraminler 0.02 mg/1
26. Clorur 170ng/l
27. Clor (Serbest) 0.01 mg/1
28. ChlorphenDİlar 0.02 ngA

torcchlarptcsnoller' :

0-ChJ.orphenoller : 0.015 mgA



" - '^■'Lcrphencl s 0.06 ngA

>* - "hlorphenol s 0.06 ngA

29 .‘.Krom İyonu 0.05 mgA (2)

30.sKoteit iyonu 1.0 ngA (2)

31. .Bakı.c iyonu 0.02 mgA (2)

32.tCresoi. 0.5 mgA

33.. Siyanür 0.02 mgA

34. Dichloreropropene 40 mgA

35. Diethanolamine 80 ngA

36. Diethylamine 70 ngA

37. Dinethylanıina 30 mgA

38. Diırethyldioxane 0.005 ngA

39, Dinitrobenzene 1.0 ngA

40, Dinltrocresols 0.1 mgA

i1., Cksijen (Suda çözülebilir) 6.0 mgA

42. Flor İyonu 1.5 mgA (2)

43. Balojenli Fenoller 0.001 ngA

44, Siyanidrik Asit 0.05 mgA

45, İÖA'rtlü Hidrojen 0.3 mgA

46. Eydıtginone 0.2 mgA

47, Demir İyonu 0.7 ngA (2)

48. Kurşun İyonu 0.1 ngA (2)

49. Lithium İyonu 33 mgA

50, Magnesium 14 mgA (2)

51. Manganez İyonu 1.0 ngA (2)

52. Cıva İyonu 0.004 ngA (2)

53. Methanethiol 0.5 ngA

54. Kethylamine 10 mgA

55. îtolybden 64 mgA (2)

56. Kapfatbalin 3.4 mgA

53. Naphthol 0.455 mgA

58- Naphteoguinane 0.1 ngA

59. Nikel İyonu 0.8 ngA

60 • Nitrat îyoiiları 4.2 ngA (2)

61 • Nitric Asit 0.01 mgA



62. Ititrit İyonları 10 mg/1 (2)
63. Petrol ve Yan Ürünleri

Ham Petrol 0.003 mg/1
Normal Benzin 1° rag/1
Süper Benzin 30 mg/1
Dizel ve Fuel-Oil 50 mg/1
t̂erdrin 10 mg /I
Benzen 10 mg/1
Toluidin 18 mg/1
Chincm 5 mg/1
Mononitrotoluen 10 mg/1
Dimtrotolugn 10 mg/1
Trinitrotoluen 1.5 mg/1.
Dinitrobenzen 2 mg/1
Toluen 10 mg/1
Phenanthren r mg/1

64. Ozalic Asit 20 mg/1
65. Ozon ve Doğal Oksijen 0.01 mg/1
66. PH: 6.5 - 8.5 arasında olmalıdır. Atık suyun PH

değeri alıcı suyun PH değerini 0.1 den fazla değiştirmeyecek.
67. Phenol 0.2 mg/1

Phenol Benzeri Maddeler
O- Kresol 2,3. mg/1
M- Kresol 6.5 mg/1
P- Kresol 4 mg/1
Q- Xyienol 4 mg/1
M- Xyleno.l 4 mg/1
P~ Xylenol 2 mg/1
Pyrocatechol 2 mg/1
Pyrogallol m 36 20 mg/1
Pyrdin 5 wg/l

68. Ptosphat İyonlar1! 15 mg/1 (2)
69. Pr-tasöium İyonu 50 mg/1 (2)
70. Ouninone 0.1 mg/1
71. Reçineler 1.0 mg/1
72. Saponinier 5 mg/1
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73, Selaniura îyonu 0.05 mg/1
74, Gümüş İyonu 0.003 mg/1 (2)
75, Natrium (Sodyum İyonu 85 mg/1 (2)76. Sülfat İyonları 90 mgA (2)
77. Siilfit İyonları 0.5 mgA (2)
78. Sülfür İyonu 0.1 mg/1 (2)
79. Süspansiyon (Askı) halindeki ımddpi.»r 30 mg/1
80. Tannikasit 0.4 mg/1
81. Katran 0.1 mg/1
82. Dezenfsksiyon Maddeleri

Malachit yeşili 0.1 mg/1
EKA
(Pyridylmerkürasetat) 0.5 mg/1
Trypaflavin 4.0 mg/1
Formalin 60 mg/1
Phenylmerkurasetat 0.58 mg/1
Benzoik' Asit 550 mg/1
Potasyum Permanganat 1 mg/1
Bidrojenperoksit 25 mg/1
Aseton 5.3 mg/1
Hexametl^lentetramin 5 mg/1
Kalsiyum Siyanür 1.5 mg/1
Lysol 8 mg/1
Sağrotan 30 mgA
Maleik Anhydrid 30 mg/1 ,

83, Kalay 1.2 mg/1
84, Tolusn 10 mg/1
85. Toluidin 8 mg/1
86» Triethylaıtıin 1.0 mg/1
87. Tr:nitrophnenol 65.7 mg/1
08 Trinitrotnluerı (TUT) 2 mg/1
89. Ure ■ 17.1 mg/1
90, Xylene 0.3 mgA
3 i. Çinko İyonu 0.003 mg/1 (2)
il: Atılacak kiırryasal rencidenin karakterine bağlı olarak, ortalama tolerans 

limitinin l/iohı veya 1/100'ü alınabilir,
(2î Yukarıda verilen metal iyonları konsantrasyon toleransları, o metal 

iyonunun denemesi yapılacak bileşiklerinde daha az miktarları ile su ürünlerine 
zararlı olduğu saptandığınla, daha düşük miktarlara indirilir.



E K -  6
mm cmîstNE puyomn gkeksööm ve îlgîü: »romlar

Aziz KARAMAN 
TPAO

Denizlerimizde petrol ve doğal gaz aranması için daha yoğun bir çalış raya 
girilmeli, yalnızca bu gaye için bir gani alınması ve işletilmesi ekonomik görül
memektedir. Buna neden olarak şu hususlar ileri sürülebilir s

a- Memleketin bugünkü gerçeklerini gözönüne alarak, ilgililerce üzerinde 
durulacak gemi tipinin, şu anda öncelikle petrol ve doğal gaz arayabilecek modem 
teçhizatlara sahip olmasa, ve her yıl dünya üzerinde bu gaye için geliştirilen tek
nolojiye ayak uydurması gerekir. Jeofizik araştırmalar neticesinde yapılmasına, 
karar verilen bir deniz sondajının günlüğünün 40-50.000 0 olduğu dikkate alınırsa, 
Jeofizik etütleri yapacak ganinin gelişen teknolojiye her an ayal1: uydurmasının 
ne denli zorunlu olduğu anlaşılır.

b- Geminin diğer kuruluşlarca, başka gayeler için kullanılması, değişik 
tipte teçhizatın geoide varolmasını gerektirmektedir. Sadece denizlerimizde hid
rokarbon aranak gayesi ile bir gsni teçhiz etmenin faydalı ve. ekonomik olacağına 
inaru-hramaktadır. Bu amacın dışında bilimsel ve askeri amaçlara yönelik olan 
(muhtelif üniversitelerimiz, bazı kamu kuruluşları ve "Seyir ve Hidrografi 
Dairesi" hizmetlerine uygun) bir laboratuvar gemisi yurdumuz ihtiyaçlarına hem 
daha çok uygun ire hem de maliyet-işletme masrafı yönünden daha makul görünmek
tedir. Ayrıca, petrol.aramada kullanılacak gemi açık deniz şartlarına sahip ol
duğundan çok sığ sularda ve yakın sahil şer idildeki diğer özel etütlerde çalışma 
olanağı yoktur,

c) TPAD'nun Türkiye denizlerindeki petrol ve doğal gaz ile ilgili jeofizik 
aramadan (günde ortalama. 100 km. iş verimine göre) toplam olarak .6 ayda bitiri- 
lebilir,

Yalnızca petrol ve doğal gaz araştırnası gayesi ile bir gemiye sahip olmak 
fikri ideal değildir, üstelik böyle bir ganiyi işletebilmek için ilgili kurutuş
ların işletme tecrübe ve yetenekleri yoktur.

Ancak, gügün koşullarının bazı bilimsel ve ticari gayeler için gemi alın
masını zorunlu hale getirdiği de bir gerçektir. Bu takdirde alınacak veya tanzim



''! ’b.u: tek geminin" gemicilik ve teçhizatı ünden, har türlü
miyar-.-. ;s<ii verebilmesi zorunludur.

Kanıosct. Türkiye denizlerindeki gerek bilimsel, gerekse ticari etüt
ler ekonomik olarak bir tek gemi ile yapılabilir. Hu geminin çalışması 
kuruluşlar arası bir komisyon, TÜBİTAK, Seyir ve Hidrografi Dairesi veya 
Denizcilik ile ilgili bir kamu kuruluşu tarafından organize edilebilir ve 
yine su organizatör kuruluş tarafından her yıl yapılan yenilikler takip 
edilerek anında bu yeniliklerin, Türkiye için de tatbikatı sağlanır»



EK - 7

TÜHKİYE DENİZLERİNDEKİ 
PETROL VE DOĞAL GAZ ARAŞTIRMASIN A İLİŞKİN SORUNLAR

Aziz KARAMAN - Vazfi EROL 
TPAO

A- YÖNTEM VE GEREÇLER '

B - TÜRKİYE DENİZLERİ İÇİN İDEAL SONDAJ TİPİNİN SEÇİMİ

GİRİŞ ;

Konu bizim açımızdan yalnızca, "Türkiye denizlerindeki doğal kaynaklar, 

araştırılması ve araştırma için gerekli yöntemler ve teçhizat" şeklinde i* 

n ecektir.

Bilindiği gibi Anadolu yarımadasının üç tarafı denizlerle çevrilidir. 

Kuzeyinde çok dar sığ bir sahil şeridinden sonra genellikle aniden derinleji 

derinliği 2000 metreyi geçen Karadeniz batısında su derinliği genellikle 36 

500 metreler arasında değişen Ege Denizi güneyinde ise bazı kısımları sığı 

(200 metreden az), bazı kısımları ise hayli derin (1000 metreden fazla) Akdf 

niz yer almaktadır.

Bu denizlerimizde yapacağımız jeofizik araştırmaların esasını sismik 

(refleksiyon, refraksiyon) araştırmalar teşkil edecek ve sismik verileri t* 

layıcı diğer jeofizik metoâlarm da (gravite, manyeti, heat flow,vs.) sis«d 

araştırmalar esnasında uygulanması araştırma maliyetini azaltacağı gibi si9 

verilerin değerlendirilmesinde yardımcı yöntemler olacaktır. Ancak, bu y<W 

lerin en iyi şekilde değerlendirilebilmesi ve araştırmanın ekonomik olup09 

yacağı konusu rejyonel karakterdeki etütler neticesinde saptanabilir.

Gerekli araştırma yöntemlerinin incelenmesi ve kısa vadel^ uygula®^® 

yanında denizlerimizde uzun vadeli araştırmaların da yapılması zorunludur.

DENİZLERİMİZDEKİ DOĞAL KAYNAKLARIN ARAŞTIRMASINA GENEL BAKIŞ »

Araştırma yöntem ve gereçlerinin tayini için Türkiye denizlerinin j®4, 

lojik ve jeomorfolojik oluşumları ile deniz dibi derinliklerinin gözönüne 

ması gerekir petrol ve doğal kaynakların oluşum imkânlarını inceleyip ',ulr 

kânların tespit olunması halinde işletmenin ekonomik olup olmayacağı da i"1'



Belidir* Jeolojik ve jeomorfolojik gelişimlerin tespiti için gerekli çalışmalar 

kıyılardan başlamalı, buralardaki jeolojik oluşumlar ve kaynak potansiyeli gcz- 

önüne alınarak çakışmalar denizlere kaydırılmalı, doğal uzanım sınırları jeofizik 

metotlarla tespit edilmelidir# örneğin yapılan bütün sondaj ve arama faaliyet

lerine rağmen etkin bir petrol sahasına sahip olmayan Trakya havzasının doğal uzan

tılarının incelenmesi sonucu petrol migrasyonunun Ege*ye doğru olup olmadığı araş

tırılmalıdır#

Teniz araştırmaları için çok ileri bir safhada bulunduğumuzu söylemek ne- 

kadar doğru değilse, çok geç kaldığımızı da söylemek doğru değildir. Ciddi şekil

de ele alınacak, bir "deniz araştırmaları, projesi” neticesinde en kısa zamanda 

.bütün araştırmalar için gerekli gereçleri içinde bulunduran "kendi malımız olan 

bir gemi" ile araştırmalara hemen başlamak mümkündür, burada şu noktayı belirtmek 

zorundayız.6 Türkiye*de doğal kaynaklarımızın araştırılmasiyle ilgili birkaç ulu

sal kuruluşumuz ancak kendi malımız olan bir gemi ile bu çalışmaların yapılabi

leceğine inandıklarından, böyle bir gemiyi satın alıp, yurt dışına sipariş edi

lerek, getirilecek ve gemiye monte edilecek aletlerle araştırmalara başlamayı uy

gun görmüşlerdir®

Kanımızca yeni bir gemiyi Türkiye1de donatmak ve gerekli aletleri gemi

ye monte edebilmek için harcanacak maddi olanaklarla bu aletleri kullanacak 

personelin eğitilmesi daha ekonomik ve yapıcı olacaktır. Yani, şu anda, dünya 

denizlerinde modern deniz araştırmaları yapabilen gemilerden birine sahip olmak, 

araştırmalara başlamayı hızlandıracağı gibi bu alanda çalışacak personelin biran 

önce yerinde ve tatbiki imkanlarla yetişmesine olanak sağlayacaktır. Bu konu ile 

ilgili olarak zaman, ve ekonomik açıdan, hangi tezin ağır bastığı tartışılmaya

değer görünmektedir.

ARITIMA GEMİ S İh İN ÖZELLİKLERİ i

Yukarıdaki önerilerden sonra araştırma için gerekli gemi ve veri toplama 

s ıstemlerinin teknik özelliklerinden ve uygulama sahalarından bahsetmek gerekir.

1» Gemi ve teçhizatı i

Jeofizik araştırma gemisi olarak kabul edilebilecek gemi yüklü 

3o°-750 GRT civarında olması ve açık denizde çalışma olanakları da dikkate alı

larak yüksek bordalı tercihen kuzey Avrupa Devletlerinin kullandığı ge.... tipi 

'^alılır. Gemiye konacak sismik ve diğer jeofizik aletlerinin ebadı dik^o.e 

alınarak geminin boyunun 70 - 100 metre eninin ise 8-10 metre arasında olması



gerekir- Geminin sığ sularda da çalışma zorunluluğundan dolayı yüklü olarak fazb 
su çekmeyen bıx tip olması tercih edilir. örneğin, su çekimi 4-6 metre arasında 
olmalıdır., Geminin tekne yapısı, kıçından "streamer" (sismik kablo) döküleceği 
ve bu sistemin özellisi olarak her iki bordadan "air~gun"ların suya atılacağı 
dikkate alınarak ayna-kıç yapıda olması gerekir.

"Streamer" dökülü olduğu takdirde geminin "streamer" doğrultusundan fazla 
aykırılamaması için çift pervaneli olması ve bu pervanelerin de "pitch-control” 
sistemi ile çalışması gerekir Şayet tek pervaneli bir düzen var ise gemi, baş 
tarafına da her iki borda istikametinde gemi kafasını atacak şekilde tanzim edil
miş bir makine ve pervaneye ihtiyaç vardır Bu pervane geminin gerek "streamer" 
toplama ve sarma gerekse liman manevralarında manevra kolaylığını sağlamak, bakı
mından faydalıdır Geminin "streamer'' atılı olarak en az 6 mil sürüklemeye sağ
layacak güçte ana makinelerine sahip olması gerekmektedir - Ayrıca teçhizat, için 
gerekli enerjiyi sağlayacak jeneratörler bulunmalıdır.

Dünya denizlerinde sismik araştırma yapan gemilerin en modemlerinden 
biri olarak kabul edilebilen IONGVA gemisi bilindiği gibi aralık ve ocak ayla
rında TPAO hesabına Akdeniz de jeofizik araştırması yapmış idi.

Longva’nın gemi olarak en belirgin özelliği. Kuzey Denizi şartlarına göre 
imal edilmiş bir balıkçı gemisi olup sonradan deniz sismiği gayesi için tazı 
değişikliklere uğramış olmasıdır-

2-, Navigasyon Sistemleri
Deniz sismiği ve diğer deniz araştırmalarında en önemli hususlardan 

birisi de pozisyon tayinidir. Modern navigasyon sistemlerinin uydu navigasyon sis
temi ile kcordineli çalışabilmesi sayesinde, bu sistemlere sahip araştırma gemi
lerinde pozisyon tayin problemi çözümlenmiştir Şöjle ki, basit olarak araştırma 
gemisinde bulunan uydu navigasyon alıcı sistemi, yer küresi etrafında belirli 
yörüngelerde dönmekte olan ve belirli sinyaller gönderen uyduların sinyallerini 
almakta ve bir bilgisayar yardımıyie o andaki pozisyonu tayin edebilmektedir.
Her 2-3 saata bir uydu geçeceği düşünülürse ıkı uydu geçişi arasındaki zamanda 
pozisyonun ne şekilde tayin edilebileceği düşünülebilir- Bu problem de aynı navk 
gasyon Sistemi ile koordinelı olarak çalışan yardımcı navigasyon sistemleri ile 
halledilebilir. Yardımcı navigasyon sistemlerinden biri,deniz dibine 4 ışın ha
linde sinyal gönderip, yansıyan sinyalin frekans değişmelerinden gemi hızını, 
ve deniz derinliğini veren Doppler-Sonar sistemidir, Şugün dünyada yardımcı navr 
gasyon sistemi olarak hipersolik sistemlerden, Deooa Kain Chain, Becca Hi



Peoca -Şeageaseîv Loran-C Bajıge^îtenge Sistemlerden Decca Hi Fıx, XP Shoran. 
mevcut olup, bunlardan Range-Range sistemler ve Decca Main Chain için 
sinyal yayma istasyonları kurulması gereklidir. Akdeniz'de Türkiye hari

ci! ’V: bütün ülkelerde bu tür istasyonlar mevcuttur

1 yardımcı navigasyon sistemlerinden Doppler-Sonar ünitesinin çeşitli 
derinlikler için .imal edilmiş çeşitli tipleri mevcuttur Türkiye denizlerinin 
derinliklerinin genel olarak 500 metreden daha fazla olduğu düşünülürse araş
tırma için seçilecek Doppler-Sonar ünitesinin 600-1000 ıretreler için imal edi
len bir tıp olması gerekir Yine yapılan çalışmalarda Loran-C sisteminin Doğu 
Akdeniz ve Karadeniz'de hassas çalışmadiğı görülmüştür. Bunun nedenleri, ana 
ve yardımcı loran-C istasyonlarının bu bölgeye olan uzaklıkları ve statikli 
havalarda Loran-C sinyallerinin kötü girişime maruz kalması gösterilebilir

Araştırma yapacak gemide detay etüdler için yardımcı navigasyon sis
temlerinden (Loran-C, Decca Main Chain, Shoran) en az ikisinin bulundurulması 
gereklidir Bu iş için gerekli yayınım istasyonlarının biran önce tesis edil
mesi zorunludur,

3 Sismik araştırma ve teçhizatı

Jeolojik yapıların meydana çıkarılmasınia kullanılabilecek en iyi 
geofizik metoduri sismik refleksiyon metodu olduğu bir gerçektir Ancak, bilim
sel araştırmalar ve regyonel mahiyetteki çalışmalar için sismik refraksiyon 
metodu kullanılabilir , Araştırma ganisinde bulunacak teçhizat her iki sismik 
metodun da uygulanmasına olanak sağlamalıdır-

Kayıt cihazı olarak bugün için sayısal kayıt sistemlerini kullanmak 
veri işlem yönünden pratik ve ekonaniktır Örnek olarak dünye denizlerinde 
araştırıra yapan ganilerin çoğu TIAC DFS-II1 veya DFS-IV sismik kayıt cihazını 
kullanmaktadırlar

Sismik kablo (streamer) çeşitli tipte ve çeşitli firmalar tarafından 
imal edilmektedir Bugün için geçerli olan "Streamer" tipi 48 izlik kayıda 
elverişli. gurup aralıkları 50-75 metre olan ivme giderici (accelaration 
cancelling) özelliğe sahip kablo tipidir Ayrıca sığ su derinliğine sahip böl
gelerde çalışmak için qurup aralığı 25 metre olan sığ su kablosu mevcuttur 
Türkiye denizlerinin derinlikleri gözönüne alinırsa gurup aralığı 50 metre olur. 
48‘lik bir kablo ideal olabileceği gibi, onarım, kablo değişimi, bakım ve 
kullanımda, büyük kolaylıklar 'aklayacaktır



Enerji sistemi olarak kullanılabilecek çeşitli sistemler mevcut ise de, 
bugün için aırgun sistemleri tercih edilmektedir Diğer enerji sistemleri olarak 
aquapulse, vıhroseıs, hydroseıs, dinamit, gas guns, sparker sayılabilir Ancak 
dinamit ve aquapulse gibi patlayıcı enerji sistemlerinin deniz canlılarına büyük 
zararlar vermesi, sparker vs- gibi enerji sistemlerinin zayıf olıtası airgun sis
teminin tercih sebepleri olarak sayılabilir Son yıllardaki TPAO deniz araştır
malarında airgun enerji şiddeti maksimum 1200 Cu/in olarak belirtilmiştir Fakat 
daha derin jeolojik yapıları araştırabilmek ve daha büyük enerji elde edebilmek 
için 2000 Cu/in lik airgun sistemleri gereklidir

Bilimsel araştırmalarda kullanmak gayesiyle araştırma gemisinde Sonobuoy 
refraksiyon sistem teçhizatının bulundurulması gerekir. Bu teçhizat için pozis
yonu belli bir noktada denize bırakılan ve sabit frekansta sinyal gönderen 
Sonobuoy transmlter ünitesi ile birlikte gemide refraksiyon alıcısı ve grafik 
çizicisi mevcut olmalıdır

4- Gravite araştırması ve teçhizatı
Jeofizik araştırmalarında sismiğin yanında en önemli yardımcı ve ta

mamlayıcı jeofizik metodu olarak gravite bilinmektedir- Bazı hallerde difraksi
yon ve kayaçların bazı fiziksel özellikleri nedeniyle sismik seviyeleri takıp 
etmek kolay olmamaktadır- Böyle anlarda gravite çok yardımcı olmaktadır- Gravite 
problanlerlnın birden fazla çözümü olmas-ına rağmen (bir gravite değerim bir 
çok kütle dağılımından elde etmek mümkündür) Jeolojik ve sismik veriler de göz- 
önüne alınarak değerlendirildiğinde çözüm alternatifleri büyük ölçüde azaltı
larak iyi neticeler elde edilmektedir

Petrol ve doğal gaz araştırmalarında gravite çalışmaları sonucunda elde 
edilecek Bouguer ve Free-Air anomalilerinin 1 rrga.lden daha hassas olması gerekir 
Bu hassasiyet önanli ölçüde yapılacak Eutuös tashihlerinin hassasiyetine bağlı
da nedenle, deniz etütleri esnasında gravite verileri manyetik bantlarla 
belirli zaman aralıkları ile kaydedilir ve sonra veri işlem merkezlerinde pro
ses edilir -

Deniz etütleri için kullanılacak gravite aletleri dengelenmiş platform 
denen bir tabla üzerine yerleştirilmiş olup, en şiddetli ivmelere bile daya
nıklı olacak şekilde dizayn edilmiştir Bu maksatla Longva'da kullanılan cihaz 
La Coste and Kctnberg Marine/Alrborne gravite kayıt cihazı olup, aleti imal 
eden firmadan teknisyenleri ile birlikte kiralanmış idi- Dünya denizlerinle



araştırıra y3?911 ganilerde genellikle aynı yöntem uygulanmaktadır Gravite verı- 
lerınin proses edilmesi İçin özel bllql-sayar ve bilgisayar programlarına ihtiyaç 
olduğundan deniz etütlerinde elde edilecek verilerin, bu tür veri işlem merkez
lerinde proses ettirilmesi gerekir,

5- Manyetik araştırma ve teçhizatı

Deniz manyetik çalışmaları diğer jeofizik metotlarının yanarda petrol 
ve doğal gaz araştırmasında yardımcı ve tamamlayıcı bir metot olarak kullanıl
dığı gül maden araştırmalarında da kullanılan en önemli metotlardan biridir 
Temel kayada manyetik suseptibilitemn sedimanter kayaçlara kıyasla daha fazla 
olması nedeniyle manyetik metotlar, gravite ile birlikte, temel kayanın tayinin
de kullanılabilir.

Bu etütler için kullanılan proton ıranyetcmetreleri protonların değişken 
bir manyetik alanda, açısal momentumlarından meydana gelen değişmenin frekansı
nın ölçülmesi ve manyetik alan'şiddetine dönüştürülmesi esasına dayanır

Deniz etütlerirüe kullanılacak manyetametrelerde alınacak sayısal manye
tik kayıtların, navıgasyon ve sismik kayıtlarla aynı anda, yani atış esnasında 
alınması persoriel tasarrufu ve teknik kolaylıklar sağlayacaktır,

SONUÇ :

Türkiye denizlerindeki petrol ve doğal gazların araştırılması, nitelikleri 
yukarıda tartışılan bir gemiye ve veri işlem merkezine sahip olmakla gerçekleş
tirilebilir Salııp olunacak gemi ve veri işlem merkezi, denizlerdeki petrol ve 
doğal gaz olasılıklarının araştırılrnası çalışmalarını bitirdikten sonra bilımsel 
Ça i ışımalar a ve daha önce rejyonel etütlerle belirlenen deniz tabanındaki maden
lerin detaylı şekilde araştırılması safhasına geçebilir Ayrıca, bu tip bir araş
tırma gemisinin sadece Türkiye denizlerinde değil, diğer denizlerde de, arzula- 
nıldığırda, başka memleketler hesabına deniz jeofizik etütleri yapabilme olası
lığı da gözönüne alınmalıdır

B- TÜRKİYE DENİZLERİ İÇİN İDEAL SONDAJ TİPİNİN SEÇİMİ
"Türkiye denizlerindeki doğal Kaynaklardı araştırılması ve araştırma 

iÇin gerekli yöntemler ve teçhizat" ana başlıklı ön rapora ek olarak hazırlanan 
tu yazıda "Türkiye denizleri için ideal sondaj tipinin seçiminde" ki olasılıklar 
9özönüne alınacak ve bir sondaj tipi önerilecektir



Bilindiği gibi, şu anla dünya denizlerinle burgu yapabilecek üç tip 
sondaj vardır,

1- Jack-up
2- Semi-Sutmersible
3- Drill Shıp
6u üç tipe ait özellikler, avantaj ve dezavantajları iâe şöyle sıralanabilir.
1- JACK-UP

Bu tip makineler (Barge'1ar i sondaj yapacakları lokasyona geldiklerinde 
ayaklarını, özel vinçleri aracılığı ile denize indirerek deniz dibine çakarlar 
Daha sonra "Barge" kendisini ba ayaklar üzerinde denizden etkilenmeyecek bir yük
sekliğe kaldırır ve sanki yapay bir adada kara sondajı yapılırmışçasına (ilk boru 
denize çakıldıktan sonra) sondaja devam eder- Denizlerimizde yapllâfi Karataş-I, 
Çınar-I, Payas-I ve Seyhan-I bu tip sondaj ile delinmişlerdir.

Avantajı : Deniz dibi "DOP" sistemine gerek göstermez.
Denizde,sondaj yapabilme güçlüğü yoktur (Yani dalgalı, fırtı
nalı vs hareketlerden etkilenmez)
Hem sondör gemici, han karacı personele gerek göstermez - 
Türk personelle çalışabilir Kira ile sondaj yaptırılması öne
rildiğinde ve 150 m yi geçmeyen su derinliğinde kullanılacak en 
ideal araçtır.

DezavantajırAncak su kalınlığı max- 150 m, olan yerlerde çalışır. Çekilmesi 
için bir römorke (tug boat) gerek vardır,
Lokasyondan lokasyona nakli güçtür.

Çalışma şartları yönünden iyi bir sistem olmakla beraber, su derinliği 
fazla olan ülkemiz suları İçin tavsiye olunmaz,

2- SEMI-SUBMERSIBLE TÎP SONDAJ
Suya latan çok ağır ve çok sayıda ayakları olan, bu ayakları tabanda 

bağlayan büyük silindirik yapıları ile daha stabil deniz hareketlerinden etki
lenmeyecek boyutlarda yapılır

Avantajları : Derin sularda çalışabilir
Kötü deniz şartlarında çok dengelidir.
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Her türlü koşullarda güverulir sondaj tipidir -
Dezavantajları: İlk yatırımı çok yüksektir.

Yavaş hareketlidir ve çekilmesi içir, rcmorka ihtiyaç vardır - 
Özel towing sistemlerine gerek gösterir,

3- DRHİ-SHIP
Su derinliği fazla elan ülkemiz denizleri için idealdir. Dalgadan ve 

rüzgârdan etkilenir, Ganiyi deniz dibi lokasyonuna göre dengeli halde tutan 
"Dynamic Positioning" sistemine ihtiyaç gösterir,. Gemide han denizci, han karacı 
personele ihtiyaç gerekir,

7-8 adet bu maksatlar için özel şekilde imi edilmiş demirleme sistemini 
gerektirir -

Avantajları : Su kalınlığından etkilenmez
Aşırı fırtınalı havalarda, gerektiğinde sonda} borularını 
atıp sahile kaçabilir.
Nakli kolaydır

Dezavantajlar:Gemide çalıştırılmak üzere iyi bir dalgıç ekibine ihtiyaç 
vardır
Deniz dibindeki "ELOW OUT PKEVENTER" sistemi ile devamlı 
ilgi kurulabilmesi için özel TV sistemini gerektirir-
"Dynamic Positioning" sistemini gerektirir,

Denizlerimizde yapılmış sondaglardmîğneada-I, Karadeniz I ve Marmara I 
tu tip- sondaj1arla delinmiştir,

SONUÇ :

Yukarıda, özellikleri, avantaj ve dezavantajları belirtilen sondaj tip- 
1 erinden "Drill-Ship" tipi sondaj Türkiye denizleri için en ideal ve her türlü 
su derinliğinde sondaj yapabilecek olanıdır

Böyle bir sondaj sısterri, yayvan bir gemi üzerine, karalarda sondaj yapan 
bazı makineleri yerleştirirsek suretiyle yerli imkânlarla , gerçekleştirilebilir 
Şöyle ki; Yurt içinde bulunabilecek sağlam bir tekne nodernize edilip, Türkiye de 
roevcut, bir derin kuyu sondaj makinesi ile örneğin (MTA da mevcut 6000 m- kapa
siteli Rus sondaj makinesi veya TPAO da mevcut 3DH-250 makinesi gemiye monte 
edilerek) kullanılabilir (veya böyle bir sipariş düşünüldüğünde fiyatı 2-3 mil
yon US olan A.B.D. malı Armco Steel National 130 makinesi idealdir;.



Drill-Ship dizaynları 19in yukarıda önerilen çalışmalar Norveç- Finlandi
ya ve A B D 'rrie başarıyla yapılmaktadır- Bu memleketlerden temin edilecek uz
manlar yardımıyle veya bu nemleket tezgâhlarında (kendi imkânlarımızla) bu iş için 
müsait bir gemide gerekli değişiklikler yapılarak Türkiye denizleri için elveriş
li bir "Drill-Ship" elde etmek olanaklıdır -

Bu yazının hazırlanmasına büyük katkıda bulunan ve önerileriyle çalışma
larımıza ışık tutan TPAO Sonda] lar Baş Mühendisi Sayın Feridun Mutcuoğlu' na 
teşekkür ederiz
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Deniz Sorunları PİK, III. No.lu Alt Komisyon 8 
DEMİZ Igl CANLI KAYNAKLAR RAPORU

I-GlRlŞ :
Başbakanlık makamının, Türkiye'nin denizlere ilişkin sorunlarını incele

mek amacıyla bir özel ihtisas komisyonu kurulması yolundaki isteği üzerine söz 
konusu komisyonun yön ve boyutlarını saptamak için 20,3,1975 tarihinde ilgili 
kuruluşların iştirakiyle bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda Kuruluş temsil
cilerince denizlere ilişkin sorunlarımız değişik açılardan ele alınarak ayrıntılı 
bir biçimde tartışılmış ve Kurulması önerilen Komisyonun yararları belirtilmiştir.

Deniz Sorunları özel İhtisas Komisyonu 26,3,1975 günü yaptığı ilk toplan
tıda çalışmaların :

1- Siyasi ve Uluslararası İlişkiler
2- Dipaltı ve Dipüstü Maden Kaynakları
3- Deniz İçi Canlı Kaynaklarının İşletilmesi ve Korunması
4- Deniz Ulaştırması
5- Deniz Endüstrisi
6- Denizlerin kirlenmesine ilişkin sorunları incelemek için kurulacak 6 

alt Komisyonca sürdürülmesine ve çalışmaların Nisan ayı içinde sonuç
landırılmasına karar verilmiştir.

Deniz içi Canlı Kaynaklarıyla ilgili üç nolu alt kctnisyon, D,P,T,,
İstanbul ve Ege Üniversitesi Hidrobiyoloji Enstitüleri, İstanbul Üniversitesi 
Fen Fakültesi II, Zooloji Enstitüsü, Ulaştırma Bakanlığı, Gıda-Tarım ve Hayvan
cılık Bakanlığı, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, E,B„K„ Genel Müdürlüğü, görevli
lerin iştirakiyle 3, 7, 14, 21 Nisan 1975 günlerinde yaptrğı 4 toplantı ile ça
lışmalarını tamamlamıştır.

Çalışmaların kendileriyle ilgili bölümlerine Bayındırlık Bakanlığı ve 
Jandarma Genel Kumandanlığı elemanlarının katılmaları da sağlanmıştır, Başlan
gıçta toplantılara katılacağı bildirilen Dışişleri Bakanlığı ilgililerinin kat
kısı sağlanamamıştır.

II- -ÇALIŞMALARIN KAPSAMI
Deniz Sorunlarına ilişkin bir özel ihtisas Komisyonu kurulmasıyla 

sonuçlanan çalışmalar Dışişleri Bakanlığınca belirtilen gereklere dayandığı içi0' 
alt komisyon çalışmalarının bu gereklere yararlı olabilecek bir yöne çevrilmesi



amaç sdihilmiştir, Bu tokurdan çalışmaların doğrudan doğruya denize, özellikle 
uluslararası sulara dayalı kesimine özel bir ağırlık verilmesi istenmiş, dolay
lı olarak denize dayalı fakat ülke kara alanında çözümlenecek sorunlara ana çiz
gileriyle dokunulnakla yetinilmiştir ,

Ana komisyonca çalışmaların bir ay içinde sonuçlandırılması kararlaştı
rıldığı için alt komisyon çalışmalarının ayrıntılara girmeksizin öncelikle de
niz içi canlı kaynaklarıyla ilgili ana sorun gruplarının belirlenmesine yönel
tilmesine bu alanda yoğunlaştırılması esas alınmıştır „ Bu bakımdan özellikle 
önceki raporlarda bulunan dökümanter bilgilerin ve teknik ayrıntıların derlenip 
bu raporda tekrarlanması amaç edinilmemiştir

IH- ÜRETİMLE İLGİLİ SORUNLAR
1- Üretim Alanıyla İlgili Sorunlar :

a- Süveyş ve Cebelitarık ötesi Üretim alanları.
Dünya nüfusu ve hayat standardının hızlı bir artış göstermesi 

sonuca devletlerin kara ülkelerindeki doğal toynaklarının değerlendirilmesinde 
ekonomik sınırlara ulaşılmıştır .. Bu sınırların ötesinde üretimi arttırmak için 
teknolojilerde büyük devrimlere gerek duyulmaya başlanmıştır. Bu teknolojik ge
lişmelerin büyük, yatır unları gerektirmesi sonucu bütün ülkelerin dikkatleri bu
güne kadar gereğince değerlendirilmeyen deniz kaynaklarına yönelmiş, denize sahi
li olmayan ülkeler bile açık denizlerin imkânlarından yararlanma yollarını, ara- 
maya başlamışlardır,

Bugün, yıllar önce karalarda cereyan eden olaylar denizlerde tekrarlan
maya başlamış, ülkelerin açık denizlerdeki düzensiz ilişkileri düzenli fiili 
durumlar haline dönüşmüş, daha ileri gidilerek bu fiili durumlara hukuki boyut
lar verilmeye başlanmıştır-

Bugün 20 yıl öncesine kadar açık deniz olarak kabul edilen suların 
önemli bir bölümü ulusal sulara dönüşmüş, diğer önemli bir bölümünde de Ulus
lararası irtifak hakları denebilecek kuvvetli hakların oluşumu dünya kamu 
oyunca benimsenmiştir. Bu akımın sürdürülmesi sonucu yakın bir gelecekte açık 
deniz ve uluslararası sular, kavramının yerini tamamen ulusal sular veya üze
rinde ulusal haklar teşekkül etmiş uluslararası sular kavramına bırakması ola
ğan olacaktır,

3u günlerde üçüncüsü sürdürülen Deniz Hukuku Konferanslarında bu geli
şimi belirli prensiplere bağlamak ihtiyacından ortaya çıkmıştır



Yapılagelen konferansların tartışma ortamı genellikle bugüne kadar yara
tılan fiili durumlara dayandırıldığı gibi, bu günden sonra yapılacak uluslar-' 
arası konferans ve anlaşmaların temelinde de bundan sonra yaratılacak fiili du
rumlar yer alacaktır. Bu bakımdan vakit kaybetmeden uluslararası sulara açılarak 
buralarda ulusal varlığımızın duyurulması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmak
tadır, .

Bugün yaratıl amıyan fiili durum ve buna dayalı hukuki sonuçların ileride 
yaratılması imkânsız olacağından, bu zorunluluğu mevcut ekonomik şartlar ve im
kânlar yönünden değerlendirip geçersiz kılmak ve ertelsnek akıllıca ve tutarlı 
bir davranış olamayacak, buna mukabil üzerinde hak yaratılmış olan ve ekonomik 
olarak değerlendirilemeyen uluslararası suların ileride ekonomik olarak işletil
mesi imkân dahiline girebilecektir,

Bütün bu gelişmelerin bir gereği olarak İkinci ve Üçüncü Plân dönemle
rinde açık deniz balıkçılığına geçilmesi bir ilke olarak benimsenmiş, ancak, 
bu konuda belirgin bir gelişme kaydedilmesi mümkün olamamıştır. Kısa dönende 
verimliliği ve ekonomik yapılabilirliği tartışnaya açık olan bu konu ekonomik 
ilgi alanlarımızın geliştirilmesi ve uzun dönen yararlarımızın en üst düzeye 
çıkartılması yönünden konuyla ilgili önemli bir ana sorun olarak ortaya çıkmak
ta ve güncelliğini sürdürmektedir,

b- Bitişik denizlerde, ulusal alanların Dışındaki üretim Alanları

Akdeniz ve Ege denizlerinde ulusal alanların dışında önemli bir. 
su ürünleri üretimimiz yoktur» Akdeniz'de, balık geçit alanlarının saptanmışys 
halikçı teknelerinin bu amaçlara göre yapılmamış olması ve doğal alarak Akdenizh 
su ürünleri yönünden fakirliği buna neden olmaktadır. Eğe Denizinde1 su ürünleri 
avcılığının ulusal olanların dışına çıkamamasınm tekne yapısı dışında başlıca 
nedeni bu alanlara geçiş ve buralarda avlanma haklarının bir güvenceye bağla
namamış olmasıdır»

Balık avcılığı, çevre denizlerimizden yalnız Karadeniz'de ulusal alanla
rımızın dışına uzatabilmektedir» Ancak ekonomik önemi olan balık stoklarının 
kıyılarda yoğunlaşmış bulunması ve bu stokların F̂ arlanabilir miktarlarda avla1" 
ma imkânlarının sağlanması ve bu denizde de ulusal alanların dışırdaki avcılık 
sınırlı ve belirli türlere bağlı kalmasına sebeb olmaktadır. Bununla birlikte 
aşağıda kısaca dokunulacağı üzere Karadeniz'de üretim alanlarının kıyıdaş ülke
ler arasında belirli ölçülere göre paylaşılması yakın geleceğin bir sorunu ola*3* 
ortaya çıkabilecektir.



o-' Ulusal üretim Alanlar* :

a) Kara sular*, ulusal Balıkçılık alanları ve îç Denizler .-
476 Sayılı Karasuları Kanununa göre en düşük cezir hattından başlı- 

yarak denize doğru altı mil uzanan karasularımız her yönüyle, buna bitişik ikin
ci bir altı, millik şerit parçası balıkçılık sahası olarak kabul edilmektedir 
Denizin bu kesiminde uluslararası hukuka uygun olarak avlanma hakkı münhasıran 
Türk vatandaşlarına aittir

Ancak devletlerin denizlere ilişkin ilgi alanları Karasularının veya 
münhasır avlanma alanlarının ötesinde kesin bir şekilde sona erraeyip kıta sahan
lığı veya ekonomik ilgi alanı adlarıyla açık denizlere değeri gittikçe azalarak 
devam etmektedir. Ayrıca karasularının genişletilmesi açık denizlerden gereğin
ce yararianamıyan ülkelerde genel bir eğilim haline gelmiş bulunmaktadır

b) Kıta Sahanlığı
Ülke ilgi alanlarının karalardan denizlere doğru uzantısında kara- 

•şularından sonra kıta sahanlığı yer almaktadır - Ancak kıta sahanlığının ulusal 
hukukumuzca henüz düzenlenmemiş olması bu alana ilişkin haklarımızın neler ol
duğunun açıkça ortaya konmasına imkân .bırakmamaktadır- Diğer yandan kıta sahan
lığı kapsamının yasalar yönünden formüle edilmesinde yararlarımıza en uygun 
alternatifleri geliştermeye yarıyacak teknik ve biyolojik etüdler gereğince qe- 
lıştirilememiştir- Bununda tesiriyle yasa taslaklarında verilen tarifler yarar
larımızı en iyi koruyan alternatifler olmaktan ziyade uluslararası alanda tas- 
vib görmesi daha muhtemel olan alternatifler olmaktadır

Dışişleri Eakanlığmda ilgili kuruluşların oluşturdukları bir komisyonca 
hazırlanan "Kıta Sahanlığı Kanun Taslağı"nda verilen tarif sahanlığın üstünde 
yer alan su kütlesini kapsamadığı için bu tasarı deniz dibine bağlı olmadan su 
kütlesi içinde yaşıyan canlı kaynaklar yönünden hiç bir yemlik getirmemektedir, 
Ayrıca Kıta sahanlığı ile karasularını takıp eden ve su ürünleri avcılığı yönün
den Türk ülkesinin bir parçası sayılan ikinci 6 millik şerit birbiriyle çakışa- 
bilmektedir„ Bu alanların çakıştığı yerlerde gerek deniz dibi ve altı gerekse 
tunların üstündeki su kütlesindeki yararlarımız gereğince korunabilmektedir,
Kıta sahanlığının 12 millik şeridi aşmadan son bulması halinde kıta sahanlığının 
son hududuyla 12 millik şeridi belirgin hat arasında kalın yerlerde su kütlesine 
ilişkin haklarımız korunabilmekte fakat deniz dibine ve dip altına ilişkin hak
larımız korunamamaktadır. Diğer yandan kıta sahanlığının 12 millik şerit dışında



son bulması halinde kıta sahanlığının dış hududuyla 12 millik şerit arasında 
kalan alanlarda dip ve dipaltı kakmaklarımız korunabidmekte fakat bunların 
üstündeki su kütlesine ilişkin haklarımız korunamamakta ya da bu alanda korun
mağa değer bir ilgimizin olmadığı varsayımı benimsenmiş olmaktadır..

c) Ekonomik Alan,
Kıta sahanlığının ötesinde denizlere ilişkin ulusal ilgi alanının 

son uzantısı uluslararası hukukta yeni gelişmeye başlıyan bir konu olan ekonomik 
ilgi alanıdır. Deniz içi canlı kaynakların işletilmesi ve korunması yönünden 
ulusal yararlarımıza en uygun hukuki hükümler biyolojik, teknik ve ekonomik 
gereklere dayalı bir biçinde henüz. formüle edilmiş değildir „

Ulusal ilgi, alanlarımızı oluşturan karasuları, su ürünleri avcılık 
alanı, kıta sahanlığı ve ekonomik alanla ilgili hükümlerin ya genel bir yasa 
içinde ya da bir birim tamamlıyan konuyu bütünüyle kapsayan birbıriyle 
ilişkili bir yasalar deneti içinde sistematik bir biçimde düzenlenmesinde büyük 
yararlar görülmektedir-

Bu yörden kıta sahanlığı kanun tasarısındaki ilgili hükümlerin karasuları 
kanunuyla tutarlı hiç bir karışıklığa meydan vermeyecek bir biçimde geliştiril
mesinde yarar vardır,

2- Ulusal sular ve Bitişik Denizlerde 'Potansiyel Saptanmasına*
İlişkin Sorunlar :

   denizlerimizi oluşturan Akdeniz, Ege denizi ve Karatenizde
tümünü kavrayan ve bu denizlerde, yıllık avlanabilir kapasiteyi saptıyan ve 
bu kapasite içinde Türkiye'nin yararlanabileceği miktarı belirten genel bir 
çalışma ve bu çalışmaya bağlı uluslararası bir anlaşma mevcut değildir.

Ulusal sularımızdan sadece Karadenizde karasularımız ve hemen ötesinde 
ki fiili av alanlarımızda hamsi ve■istavritle ilgili olarak 1972 yılında 
yapılan bir çalışmaya göre buralarda genel hamsi stoku 1-000.000 ton ve av
lanabilir kapasite 270,000 ton, genel istavrit stokumuzla 500,000 olarak 
saptanmıştır. Diğer av alanlarında diğer su ürünlerimizle ilgili olarak derli 
toplu bir potansiyel saptama çalışması yapılabilmiş değildir,

1972 istatistiklerine göre yurdumuzda avlanan hamsi ve istavrit mik
tarları 112,000 ton ve 26,000 ton dolayındadır, Bu rakamların ışığında ortaya 
çıkan durum yıllık avlanma kapasitesinin avlanabilir miktarların çok altında



oiuşudur. Bunun başlıca nedeni Su ürünleri pazarlamasını çeşitli Kısımların oluş
turması taşıma, muhafaza ve satışıyla ilgili soğuk zincirin gereğince kurulama
mış, var olanlardan su ürünleri yönünden gereğince yararlaralamsmış oluşudur.'

Bu runuda en belirgin sorun bütün alanları ve türleri kapsayan stok ve 
avlanabil ir miktar tesbiti yapılamamış oluşudur» Bundan dolayı, bazı alanlarda 
bazı tür J erin aşırı avlanmasına karşılık diğer alanlarda diğer türlerin gereğin
ce' avianarrsması durumu ortaya çakmaktadır.

Ayrıca bazı alanlarda özellikle Marmara'da bir takım avlansa yasakları
nın baz.: türler lehihe doğal dengeyi bozarak ekonomik değeri olan balık türleri
nin azalmasına yol açtığı ve populasyon dinamiği yörûirrisı bir sorun olarak orta
ya çıktığı görülmektedir.

üretim Araçları ve Üretim Teknolojisiyle İlgili Sorunlar
3u ürünleri avcılığıron bu günkü avlarma alanlarına bağlı kalması ha

linde î'.cvcut balıkçılık filosunun sayı, yapı ve bileşim yönünden efemamik ve_ 
'anaçlara yeterli olduğu kabul edilebilmektedir. Ancak su ürünleri avcılığımızın 
vh} aşamayla bugünkü av alanların ötesine taşması söz konusu olduğu takdirde mev
cut filanun yetersiz kalacağı açıktır.

Ciğer taraftan pazar şartlarını geliştirecek talebi ve buna hağlı olarak 
üretimi firttırduğınaz takdirde avcılık ekonomisi jönünden kıyı açığındaki balık, 
alanlarının değerlendirilmesi ve balıkçı teknelerinin derirlerdeVavLamtyı mümkün 
kılacak biçimde geliştirilmesi gerekebilecektir, Ayrıçsa; bütün dünyaca en etkili 
av Hetoaierından sayı.lan crfcasu trolü ve pelajik trolle avcılık tekniğinin bizde 
!uç buiiumıılnsanası ve ışıkla avcılık tekniğinin de geliştirilememiş olması da v* - 
bir Eorundur.

4- üretimle İlgili . Personel Sorunları
Türkiyeöe su ürünleri sektörünün deniz ürünleri bölümünde balıkçı, 

tayfa ve işçi olarak çalışan 129.000 kişinin, diğar iş kollgrında çalışanlara 
sağlanan sosyal güvenceden yoksun bulunnası, bu kesinde devamlı ve kalifiye per
sonel teminini er,gel 1 eme3i teknnmian &ı cneaali bir sorundur. Ayrıca; deniz ba- 
iıkçıliğanın süreklilik arzetmeassl yanında tayfa ve işçilere ödenen ücretin

asgari geçim standartlarının altında oluşu, sektörün gelişmesini 
SAgeHeyen diğer önemli bir etken olarak güriUjnektasdir.



Kama sektörü ı̂şjjıda dazerûeylcl 'EaîEr̂ îefffeıftari' ölârak nitelendirilebi
lecek kanisyoncu ve kabsımallar ise, özellikle finansman ve pazarlama konuların
da örgütlenmemiş üreticilerin gelirlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu konuda 
kooperatiflerin etkinlikleri de yeterli değildir.

5- üretimle İlgili Alt Yapı Tesisleri
Balıkçılığımızın geliştirilmesinde önanli rolü olan balıkçı liman ve 

barınakları ile üst yapı tesislerinin ihtiyaçlara gereği kadar cevap veremeyişi 
ve bunların işletilmelerinin belirli bir düzene göre yürütülaneyişi bu bölümün 
önemli bir sorunudur.

6- Üretimle İlgili Organizasyonlar
Deniz ürünleri üreticilerinin organizasyonunu sağlayan kuruluşlar 

kooperatifler ve kooperatif - birlikleridir. Balıkçılığımızın gelişmesinde önsnli 
rolü olacağı düşüncesiyle kurulması öngörülen ve çeşitli yasalarla birçok kolay
lıklar sağlanan kooperatifler, gereksinmeleri aynı olan üyelerin birleşmelerinden 
çok, yasaların tanıdığı kolaylıklardan yararlanmak amacıyla kurulan; ana işlem
lerini sürdüranedikleri için de kooperatifçilikten beklenen yararın dışında ka
lan başarısız örgütlerdir.

II- TAŞIMA. VE MUHAFAZA İLE İLGİLİ SORUNLAR
Su ürünleri yapısı itibariyle normal çevre koşullarında en çabuk 

bozulan gıda maddelerindendir. Bu nedenle istihsal edilen ürünün kalitesini ve 
besin değerini kaybetmeden tüketiciye sunulması için, istihsal edildiği andan 
itibaren soğuğun etkisine alınması ve bunun tekniği çerçevesinde tüketiciye ak
tarılması gerekmektedir. Bu gereğin yerine getirilmesi soğuk depoları ve fri
gorifik ulaştırma vasıtalarını içeren soğuk zincir sistsrdnin geliştirilmesi 
ile gerçekleştirilebilir. Oysa, Türkiye'de soğuk hava depolarının yetersizliği 
yanında, bunların su ürünlerine ayrılan bölümü, özellikle konuyu çözümlemek ana
cıyla kurulan E.B.R. depolarında % 1, Belediyeler ve özel kesime ait depolarda 
% 3 gibi düşük bir orandadır.

Su ürünleri taşımacılığı genellikle pahalı bir sistem olan karayolu ile 
yapılmakta olup; frigorifik ve izoterm olmayan; buz, tuz, yosun gibi soğutucu 
ve koruyucuların kullanıldığı ilkel yöntemlerle yürütüimektsiir. Bunun sonucu, 
verilen fire miktarı arttığı gibi, soğuk zincir sisteminin yetersiz oluşu bölge
ler arasındaki tüketim dengesizliğini yaratmaktadır.
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m- TMsroam -ve 1 dbSsribipirmb Ha hgîh- şoklar

Türkiye'de değerlendirme ve pazarlama olanaklarının yetersiz oluşu 
nedeniyle deniz ürünleri genellikle kıyı şeridinde taze olarak tüketilmekte; 
bazı türlerin üretimi mevcut değerlendirme tesislerinin kapasitelerine göre ayar
lanmakta; zaman zaman da talep fazlası üretim denize dökülmektedir.

Balıkçılık yapabileceğimiz alanlarda stoklarla bunlardan avlanabilecek 
miktarlar tam olarak bilinmediğinden Türkiye1 nin deniz -ürünleri üretim projek
siyonu ile bundan insan gıdasına ve balık unu ile yağma ayrılarak miktarların
belirlenememiş olması, bu sahada yapılacak yatırımların -planlanmasında önemli 
bilgi noksanlığı olarak görülmektedir, Diğer taraftan ülke ekonomisine ve su ürün
leri besin endüstrisini önemli katkısı olmayan deniz ürünleri konserveciliği, 
fiyat yüksekliği ve konserve yeme alışkanlığının yaygınlaşmamış oluşu nedeniyle
gelişemanektebiı

'Kıiısde mevcut balıkhaneler sayıca yetersiz olup; kapasite ve alt-yapı
. tesisleri, bakımından da ihtiyaca cevap verememektedir. Ayrıca balıkhanelerin 
işletilmesi ile,- satıştan alman rüsum ve harçlar belirli bir statüye bağlan- 
inaRştır.. BaiİKhıane ter m ışj.etiiresı 1380 sayılı yasa ile Tiöaret Bakanlığına • 
verilmiş;, fakat öt Bak,mü g ır, Su Ürünleri ve Avcılığı İşleri l'îüdürlüğünün 
kapa- , j-aası ile nmıoı ortada kalmıştır -

TJ- İÜÎTlih VE ARAgriRRA HE İLGİLİ SOKMAR
Bilindiği üzere balıkçılık bilimi biyoloji temeli üzerine kurulan 

ve çeşitli blÂim dallarını içeren özel bir eğitim ve öğretim konusudur. Ülke
mizde bugün için üniversite düzeyinde bir öğretim kurumu olmadığından, halihazır
da bu konudaki görevler, fakülte sonran- eğitim gömüş ziraat yüksek mühendis- 
leri ve biyologlar tarafından yürütülmektedir, Her ne kadar bu fakültelerde balık
çılığa ilişkin bazı dersler okutulmakta ise de, gereği şekilde konuyu tümüyle 
ele alabilecek Personeli yetiştiren yüksek düzeyde bir öğretim kurumunun bulun
mayış; r en önemli bir sorundur.

Denizlerdeki cardı kaynaxiardsn azami faydalanmak kaynakların devamlılı
ğını sağlamak açısından getirilecek esas1 tın araştırma neticelerine dayandı
rılması gerekirken- üniversitelere bağlı mevcut iki Araştırma Merkezinin konuda 
temel araştırmaları dahi tamamlayamamış olması nedeniyle sözkonusu esaslar 
getirilemediği gibi , getirilen bir takım esaslar da araştırma neticelerine



dayardırıhladığından tartışma konusu edilmektedir. Raporun buraya kadar olan 
bölümünde işlenen sorunların gereği şekilde boyutlandırılamamasında araştırma 
yetersizliğinin neden olduğu da görülecektir.

Var olan iki Araştırma Merkezinin yetersizliği yanında, Gıda-Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde de Deniz Ürünleri Araştırma birimlerinin 
kurulamamış olması, bu Bakanlığı 1380 sayılı kanunun 14. maddesi ile kendine 
verilen görevleri yerine getirememesi ve diğer bazı düzenlemelere de gireme
mesi sonucunu doğurmaktadır.

V- DENÎZÎÇt CANLI KAYNAKLARLA İLGİLİ KAMU KURULUŞLARI
1380 sayılı Kanunla Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına verilen 

görevler henüz Teşkilât Kanununun çıkmamış oluşu ve teknik personel yetersiz
liği nedenleriyle gereği ölçüde yürütülememektedir. Limanları, barınakları, 
çekek yerleri ve buralardaki üst yapı tesislerini inşa etmek görev ve yetkisi 
Bayındırlık Bakanlığına verilmiştir. Fakat Plan Dönemlerinde yapımı planlanan 
bu tesislerin çeşitli nedenlerle tam olarak yerine getirilemediği görülmekte
dir. Diğer taraftan dalyanların ıslah edilmesi görevi de'bu’-Bakanlığa "aittir. ■ 
Ancak Bakanlık bu sahada hiçbir etkinlik göstermemektedir.

Türkiye'de su ürünlerinin değerlendirilmesi, pazarlaması ve soğuk zin
cirin geliştirilmesi açısından kanunsal yatırımlar yapmak görevi E.B.K.’rsa yük
lenmiştir. Fakat bu kurarca adı geçen görevler gereği ölçüde yerine getirile
memektedir,

Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile Ormiyet 
ve Jandarma Kuvvetleri, orman muhafaza teşkilâtları, hükümet veteriner ve 
doktorları, belediyeler, köy muhtarları ve ihtiyar heyetleri Koruma ve Kontrol- 
la ilgili kamu kuruluşlarıdır. Bu görevin gereğinden fazla kuruluşa dağıtılmış 
olması görevi birbirlerinden bekler duruma getirirken, konudaki teşkilâtlan
maların da yetersizliği nedeniyle etkinlikleri çok zayıf kalmaktadır.

Kirlenme konusunda çeşitli bakanlıkların görevlerini belirleyen kanun 
hükümlerinin çizilmemiş oluşu ile eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile 
Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı!na birlikte yetki tanımış oluşu önsanli 
düplikasyonlar olarak görülmektedir.

1380 sayılı su ürünleri yasasını yürütmekle yükümlü kuruluş olan Gıda- 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ilgili kamu kuruluşlarıyla işbirliği çeşit
li nedenlerle istenen düzeye erişememiştir.



' 'V3> ÖZgü SEKTÖR ~ ‘KEMİ llâŞKtlgRl

Özel kesimin istenen ölçüde örgütlenemaresi nedeniyle kamu sektörü 
ile ilişkileri dağınıktır. Özel sektörü finanse eden ana kuruluş T.C.Ziraat 
Bankası tarafından su ürünleri üreticilerinin örgütlenmelerinin teşvik edilme
si ve modem avlanma araç ve gereçleriyle donatılması için her yıl 50 milyon 
TL.sı (20 milyon kira 30 milyon orta ve uzun vadeli plasman ayrıldığı halde, 
vadenin kısa, faizin yüksek oluşuyla teminat güçlükleri nedeniyle ayrılan bu 
plasmanın ancak İ.0-12 milyon TL. sı kullanılabilmektedir.

VII- ÜLÜSIARAPASI BftfiIAWri GEREKLERİ

Özellikle Karadeniz'deki balık stoklarının korunması amacıyla Türki
ye, Rusya, Romanya ve Bulgaristan ortak kararlar almak zorunluluğu vardır Bu 
bakımdan Türkiye'nin Karadeniz balıkçılık konseyine girilmesinde, gerek Kara
deniz'deki balıkçılığın düzenlenmesinde, gerekse ilerde söz konusu olacak ulu
sal haklarımızı savurmada söz sahibi olunması bakımından zorunluluk vardır.

Bugüne ‘kadar uluslararası kuruluşlardan teknik bilgi ve parasal 
yönden gereği ölçüde yararlanılamamıştır. Bunun nedenleri konuda ülkemiz yapı
sına uygun projelerin hazırlanamamış olması, istenen temel verilerin olmaması 
yabancı uzmanlara gerekli çalışma koşullarının sağlanamamış ölmesidir.

‘Ortak pazara giriş öncesi balıkçılığımızın geleceği açısından ■ 
anlaşmanın hükümlerini saptanmamış oluşu ve bu konuda gerekli tedbirlerin alın
mayışı da ilerde muhtemel sorunlar yaratabilecektir,

Vffl- KORUMSRL DÜZENLEME

1- İdari yapının iyileştirilmesi
Su ürünleri sektöründeki faaliyetlerin düzenlenmesi ve bu sektö

rün geliştirilmesi görevleri esas olarak Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 
verilmiştir. Görevi yürütmek için bu Bakanlığın içinde kurulan Su Ürünleri Ge- 
neı Müdürlüğü yeterli elemana sahip bulunmadığından ve Bölge Müdürlükleri ile 
inbcrat.uvar ve araştırıra merkezlerini içeren alt kuruluşlarla yapısını tamam
layamadığından bu yasa ile yüklenen görevleri gereği gibi yerine getirememektedir.

2— Gerekli yasalar ve İkinci derece düzenlemelerin gerçekleştirilmesi.
Görevlerin mümkün olduğunca az sayıda kamu kuruluşlarına verilmesi

1380 sayilı yasa ile sağlanamamış, özellikle görevin devralındığı Ticaret Ba
kanlığı bir çok yerde gereksiz olarak devreye sokulmuştur Kaldı ki adı geçen



Bakanlığın tonu ile ilgili bölümü kapatılmıştır.
Gerek kanun ve gerekse tüzükle getirilen yasaklamalar yetersiz olup; 

bazılarının da araştırma sonuçlarına dayandırılmadan getirilmiş olması büyük 
bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır.

Konu ile ilgili câza hükümleri çoğu yerde cezadan beklenilen yararları 
sağlayamayacak ölçüde yetersiz kalmıştır.

IX- KAYNAKLARIN KDFÜNMASI

1- Kirlenmenin önlenmesi s

Endüstriyel atıklar, konut atıkları, tarımsal atıklar ve deniş; . i aşı
mının neden olduğu deniz kirlenmesi çağımızın önemli güncel sorunlarındandır.

Deniz kirlenmesinin denizsel canlıların stoklarını önemli ölçülerde 
azalttığı bazı körfezlerimizde gözle görülür duruma gelmeye başlamıştır

1380 sayılı yasanın 11, 12, 13, maddeleri suların kirlenmesini önlemek 
amacıyla hükümler getirmiştir. 27.3.1S73 tarihinde yürürlüğe giren tüzüğün ge» 
çici 1 ve 2. maddeleri sanhyi tesislerinin 2 yıl, belediyelerin 5 yıl içerisi®» 
de atıklarını nötralize edecek tedbirler almasını emretmiştir. Sanayi tesisle» 
ri için öngörülen süre 27,7.1975 tarihinde sona erecek olmasına rağmen bu kuru» 
luşların hanen hiç birinin defalarca uyarıldıkları halde söz konusu tedbirleri 
almadıkları saptanmıştır. Bunun nedenleri olarak tesis sahiplerinin işs gere
ken ciddiyeti vermemeleri, bazılarının nötralize tesis projesi yaptıracak fir
ma bulamamaları ve bazılarınında tesis ile ilgili bir fon ayırmaktan kaçınmala
rıdır.

Son zamanlarda Karadeniz ile Akdeniz arasında seyreden savaş, ticaret, 
yolcu ve balıkçı gemilerinin meydana getirdikleri kirlenmenin önlenmesi konu
sundaki mevzuat yokluğu da önemli bir sorundur.

2- Korunma ve Köntrol i
Deniz ürünleri stoklarının korunması amacıyla yasalarla getirilen ya®*1 

tahdit ve mükellefiyetlerin takip ve kontrolünün çok etkisiz olduğu, bir gerçek
tir, Bunun nedeni koruma ve kontrolle ilgili kamı kuruluşlarının eianan ve et®*1 
gereç bakımından yeterli olmayışıdır, özellikle konuda en etkin olması gereken 
Jandarma Genel Komutanlığının sahip olduğu bot sayısı bu görevi yürütmeye yeter- 
li değildir.



III. Alt Komisyon Raporuna Ekler :

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN 
DENİZİÇİ CANLI KAYNAKLAR ALT 
KOMİSYONU RAPORU HAKKINDA GÖRÜŞLERİ

Sayfa 6 paragraf 2 :

a) Kıta Sahanlığı Kanun Taslağı'nın kıta sahanlığının üstündeki su 
kütlesini kapsamadığını ileri süren bir paragrafta bir kavram karışıklıdı bulun
duğu izlenimi edinilmektedir. Bilindiği gibi kıta sahanlığı kavramı, yalnızca 
deniz yatağı ve dip altı ile burada bulunan canlı ve cansız kaynakları kapsamak
tadır. Bunun üstündeki su kütlesi ise ekonomik bölae kavramı içine girmektedir. 
Ekonomik bölge kavramı, su kütlesi ile birlikte kıta sahanlıcunı da içermektedir. 
Bu böyle olunca, kıta sahanlığı Kanun Taslağının su kütlesi içindeki canlı kay
nakları düzenlemanesi doğaldır.

b) Kıta sahanlığının 12 milden önce sona ermesi durumunda kıta sahan
lığının dış sınırı ile-12 mil arasında kalan yerlerde deniz dibi ve dip altına 
ilişkin haklarımızın korunamayacağı belirtilmektedir. Oysa, III. Der.iz Hukuku 
Konferansında beliren genel eğilime göre, kıta sahanlığı dar olan ülkelere 200 
mil mesafeye kadar olan alanda kıta sahanlığı haklarından yararlanmaları kabul 
edilmektedir.

c) Kıta sahanlığının 12 mil dışında sona ermesi durumunda kıta sahan
lığının üstündeki su kütlesine ilişkin haklarımızın korunamayacağı belirtilmek
tedir. Oysa, bu haklarımız 200 mil mesafeye kadar uzanan ekonomik bölge rejimiyle 
korunacaktır. Bu sorun ekonomik bölgeye ilişkin ayrı bir kanun konusudur.

Bu düşüncelerle, sözkonusu paragrafın düzeltilmesi ya da tamamen çıkarıl
ması gerekli görülmektedir.



Beniz Sonalan. PİK» IV. No.lu Alt Komisyon 

DENİZYOLU ULAgTIBMASI BAPOEU

9 4 1975 günü Denizyolu Ulaştırması Alt Komisyonu, Ulaştırma Koordinas
yonu İdaresinde aşağıda adı geçen üyelerin katılmasıyla ilk toplantısını yapmıştır,

îsim Soyadı Baölı Olduöu kuruluş

1 Mete Örer Başkan Ulaştırma Bakanlığı

2 Yücel Özden Raportör DPT Müsteşarlığı

3 Muzaffer Akkaya Ulaştırma Bakanlığı DUCM

4 Erdener Çeriğ Gıda Tarım ve Hay, Bakanlığı

5 Filiz Gencer Ulaştırma Bakanlığı UKÎ

6 Hatice Babayiğit Ulaştırma Bakanlığı UKÎ

7 Ali Açan Ulaştırma Bakanlığı UKÎ

8 Sabih Kınayman Sanayi ve Tek- Bakanlığı

9 Nazan Dülgeroğlu Turizm ve Tanıtma Bakanlığı

10 Fikret Sular Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

11 Tanju Aksun Denizcilik Bankası

Alt komisyon ilk toplantısında deniz ulaştırmasına ilişkin alt yapı, filo 
ve işletmecilik sorunlarını ve bu sorunlarla, örgütler arasında boşlukların olup 
olmaması, bu açıdan kurulması gereken ne gibi örgütlerin olabileceği veya hangi 
örgütlerden vazgeçilebileceğinin araştırılması öngörülmüştür.

Komisyon çalışmalarını Tablo l'de gösterilen boyutlarda yoğunlaştırılması 
kararlaştırılmıştır

Tablo 1 :
Taşımacılık

 ________________ .________ Altyapı ______ve İşletme Filo_____ Dünenleme

Ş&2____________________________________________________________________________         -
Yolcu_________________________________________________________________________     .
Yrd Hiz- ______________  ___________________________________________________________
Güvenlik ___ _
Turizm



Yukardaki matrisi önce;
Her bir karenin oluşturduğu ikili ilişkilerin ulusal ve uluslararası boyut

larda» er taya çıkardığı yasal» yönetsel, teknik ve ekonomik sorunlar açısından
doldurulması kabul edilmiştir-

Yine ayni matrisin, bu sorunlarla ilgili kuruluşları belirtecek şekilde 
tekrar düzenlenmesi öngörülmüştür

Denizyolu Ulaştırması Alt Komisyonu, ikinci kez 14.4.1975 günü Ulaştırma 
Koordinasyonu İdare; sinde aşağıda adı geçen üyelerin katılması ile toplanmıştır» 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının temsilcisi bu toplantıya katılmamıştır

Adı — Soyadı Baölı Olduğu Kuruluş
Sekmen Dereli D B- Deniz Nakliyatı
Necati Sansa Denizcilik Bankası
Tanju Aksun Denizcilik Bankası
Erdener Çeriğ Gıda, Tarım ve Hay- Bakanlığı
Nazun ■Dülgeroğiu Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
Muzaffer Akkaya . Ulaştırma Bakanlığı DU34

Gv-Alb Fikret 1 Sular Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Yücel Özden DPT
Filiz Gencer Ulaştırma Bakanlığı UKÎ
Hatice Babayiğit Ulaştırma Bakanlığı UKÎ
Saffet Atik Ulaştırma Bakanlığı UKÎ

Bu toplantıda önce Ulaştırma Bakanlığı UKİ’nin hazırladığı taslak tartışıl
mış- ilgili kuruluşların getirdikleri sorunlar görüşülmüştür- Sorunlar tablo
(II ve III) gösterildiği gibi son şeklini almıştır.

Denizyolu Ulaştırması Alt Komisyonu IÎT.. toplantısı 17-4-1975 günü Ulaş- 
tınra Koordinasyonu İdaresinde toplanmıştır- Bu toplantıya da »Sanayi ve Teknoloji 
k̂anlığı temsilcisi katılmamıştır - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıöını Niyazi 
Özdanir temsil etmiştir. Toplantıda Ulaştırma Bakanlığı temsilcilerinin hazırladık
ları rapor görüşülmüş ve kabul edilmiştir 

Son Raporu hazırlayanlar :
I» Filiz Gencer 
2 Hatice Babayiğit
3- Alı Açan
4- Saffet Atık
5 - Muzaffer Akkaya



TABLO II şuhunlar

ALTYAPI

!1- Ülke çapında Limanların iş- 
j letme politikalar mm yapım ve 
[yatırımlarının tarife ve bütçe- 
j Lerinin planlanmasının yeter- 
jsizliğinden doğan aksaklıklar 
(
j2- Liman-hinterland ilişkisinin 
j rasyonel olarak p 1 an 1 anmamas ı- 
[nın yarattığı sorunlar-

j 3- Limanların senelik ve mev- 
| simlik planlarının ve günlük 

işletme planlarının yetersiz
liğinin yarattığı sorunlar-

4 Tüm altyapı yatırımlarında 
savunma gereksinmelerine 
yeterince eğilinmartesi

• 1 Pilotaj römorkaj .-kılavuzluk T 
!palamar ve gani ihtiyaçlarının i
■ tem.inindek i yeters iz 1 Lkler 
ı :
' 2 - Fener,işaret tşamandıra ve t
îRadio Beacon istasyonlarının >
'vetersizliği \
t"
:3. Kılavuzluk ve navıgasyon '
i kontrol istasyonlar mm yeter- '
ısizliği |
\4  Kly l  emniyeti gemi kurtar- \ 
.ro» clesr\l-zUes can '/e nal emnl- i

TAŞIMACILIK ve İŞLETME

1 Ülke çapında deniz taşı
macılığa politikasının kesin 
olarak saptanmamış olmasın
dan doğan sorunlar

2 Finansman (kredi,sübvan- 
siyon.vergi) politikasına 
ilişkin sorunlar

3- Personel temini ve eği
timi

4- Acenta ilişkileri

5 Konferanslar

6 TaşıyLCi-ticari sektör 
(taşıtıcı) ilişkileri-

7 Dış ticaret rejimindeki 
aksaklıkların yarattığı 
sorunlar

8 Ambalajlamaya ilişkin 
sorunlar_

1- Stevedorıng ve forwardmq 
hizmetlerinin bütün limanlara 
yaygınlaştırılması

2 Fener ve tahlisiye ücret' 
lerinin tahsil zorlukları

3. Fener, işaret ve şamandı
raların bakım-onarım yeter
sizliği

4 Petsonel sorunu

FÎIO i DÜZENITT4E

(i Ülke çapında deniz ',1 
taşımacılığı politika- | 
sının savunma gereksin-j 
meleri de gözöniinde bu-i^ 
Umdurularak kesin ola- | 
rak saptanmamış olma
sından doğan sorunlar

2 Finansman zorlukları

3- Gemilerin bak un-ona 
rım yetersizliği ve bu 
açıdan tersane politı 
kasınxn yetersiz licr m in 
varattığı sorunlar

Hukuki mevzuat 
Mali
Gümrük "

Para ve kredi 
politikası

3 Örgütsel yapı

4- Dış ticaret 
rejimi

5 Editım kurumlar ı

[1 Seyir cihazlarx.araç\ i  Mevcut örgütlerin ge 
jgereç ve dider ekipman-\Iıştiıilmesi ve yeni 
• larm bakım onarımı 
ı2 Liman, polis, sağlık 
igümnük ve tahlisiye va- 
'Sıralarının ve haber- 
■leşme olanaklarının
|yetersiziiği

i

'örgüt i en te i er e gidilmes i

i 2 Kontrolle qörevii tekj YARDIMCI 
ınelerin geliştirilmesi *
!ve yeni haberleşme araç- ! HİZMETLER 
1arının teknelere monte \

•edilmesi ve

• GÜVENLİK [
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ALTYAPI i TAŞIMACILIK ve İŞLETME

1, Kitle turizmine ağırlık veri
lecek bölgelerin açıklık kazarr- 
mamış olmasından, liman yerleri
nin seçiminde görülen aksaklık
lar,
2. Balıkçı barınaklarının çok 
amaçlı düşünülmemesi-

1. Turist yatları için - 
zartan kaybettirici tekrar
lanan formaliteler (gümrük 
ve sağlık karnesi),
2, Turizm talebine göre 
esnek yolcu taşıması prog
ramlarının yapılmaması,

1. Balıkçı barınaklarının çok 
amaçlı düşünülmemesi.
2. Tesis yetersizliği.
3- Açık deniz balıkçılığına, 
uygun altyapı olmayışı

1 Araç gereç yetersizliği,
2. Açık deniz balıkçılığı
na uygun personel eğitimi



TABLO : 3 
MEVCUT ÖRGÜTLER

ALTYAPININ 
YAPIM VE BAKIMI

TAŞIMACILIK 
VE İŞLETME FİLO DÜZENLEME

EŞYA

TAŞIMASI

1. DPT
2. Bayındırlık Bakanlığı (DLH!
3. Ulaştırma Bakanlığı
4. imar ve İskan Bakanlığı

1. Milli Eğitim Bakanlığı
2.ıUlaştırma Bakanlığı
3. T.C.D.D.
4. Denizcilik Bankası
5. D.B. Deniz Nakliyatı
6. P.T.T.
7. Özel (Armatörler)

1. DPT
2. Milli Savunma Bakan. 

(Genel Kurmay)
3. Maliye
4. Ulaştırma Bakanlığı
5. Denizcilik Bankası
6. D.B. Deniz Nakliyatı 
7■ Özel

1. DPT
2. Milli Savunma Bak. 

(Genel Kurmay)
3. Maliye Bakanlığı
4. Bayındırlık Bak.
5.- Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığı
6. Gümrük ve Tekel Bak.
7. Ulaştırma Bak.
8. Turizm ve Tanıtma Bak,

YOLCU

TAŞMlSI

1. DPT
2. Bayındırlık Bakanlığı (DLH)
3. Ulaştırma Bakanlığı
4. İmar ve İskan Bak.

1. Milli Eğitim Bak. 
(personel)

2. Ulaştırma Bak.
3. Turizm ve Tanıtıra Bak.
4. Denizcilik Bankası
5. T.C.D.D.
6. PTT
7. Belediyeler

1. DPT
2. Maliye Bakanlığı
3. Ulaştırma Bakanlığı
4. Denizcilik Bankası
5. Özel (Dolmuş Mctor)

1. DPT
2. Milli Savunma Bak. 

(Genel Kurmay)
3. Maliye Bakanlığı
4. Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığı
5. Gümrük ve Tekel Bak.
6. Ulaştırma Bakanlığı
7. Turizm ve Tanıtma Bak.
8. Denizcilik Bankası

YARDIMCI
HİZMETLER

1. DPT
2. Bayındırlık Bakanlığı (DLH)
3. Ulaştırma Bakanlığı
4. Denizcilik Bankası

1. Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bak.

2. Denizcilik Bankası
3. T.C.D.D.
4. P.T.T.
5. Diğer Kamu Kuruluşları

1. DPT
2. Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığı
3. Ulaştırma Bakanlığı
4. T.C.D.D.
5. Diğer Kamu Kuruluş

ları.

1. DPT
2. Milli Savunma Bak. 

(Genel Kurmay)
3. Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığı
4. Gümrük ve Tekel Bak
5. Tarım Bakanlığı
6. Ulaştırma Bakanlığı
7. Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı
8. T.C.D.D.
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VARLO t- 3 (Devam) 
MEVCUT ÖRGÜİTER

ALTYAPININ 
YAPIM VE BAKIMI

TAŞIMACILIK 
VE İŞLETME FıLO düzeni,eme

GÜVENLİK

1. DPT
2. Milli Savunma Bak.

(Genel Kurmay)
3. Bayındırlık Bakanlığı (DLH) 
<1 Denizcilik Bankası
S Belediyeler

1. DPT
2. Milli Savunma Bak.

(Genel Kurmay)
3. içişleri Bak. (Jandarma)
4. Gümrük ve Tekel Bak.
5. Ulaştırma Bakanlığı 
6- Denizcilik Bankası
7. D.B. Deniz Nakliyatı
8. Armatörler (Özel)

1. DPT
2. Milli Savunma Bak. 

(Genel Kurmay)
3. içişleri Bakanlığı 

(Jandarma)
4. Gümrük ve Tekel Bak.
5. Ulaştırma Bakanlığı
6. Denizcilik Bankası
7. D.B. Deniz Nakliyatı
8. Armatörler (özel)

1. DPT
2. Milli Savunma Bak. 

(Genel Kurmay)
3. içişleri Bakanlığı 

(Jandarma)
4. Dış işleri Bakanlığı
5. Gümrük ve Tekel Bak.
6. Ulaştırma Bakanlığı

TURİZM

1. DPT
2. Bayındırlık Bakanlığı (DLH)
3. Ulaştırma Bakanlığı
4. Turizm Bakanlığı
5. Denizcilik Bankası
6. Turizm Bankası

1. Denizcilik Bankası
2. Turizm Bankası
3. özel

1. DPT
2. Maliye Bakanlığı
3. Ulaştırma Bakanlığı
4. Denizcilik Bankası
5. Turizm Bankası
6. Armatörler (özel)

1. DPT
2. Maliye Bakanlığı
3. Gümrük ve Tekel Bak.
4. Ulaştırıra Bakanlığı
5. Turizm Bakanlığı
6. Denizci!lir Bankası
7. Turizm Bankası

BALIK
ÇILIK

1. DPT
2. Milli Savunma Bakanlığı 

(Genel Kurmay)
3. Bayındırlık Bakanlığı
4. Tarım Bakanlığı
5. Ulaştırma Bakanlığı

1. Milli Eğitim Bak.
2- Tarım Bakanlığı
3. Ulaştırma Bakanlığı
4. Su Ürünleri Kooperatifi
5. Mahalli idareler

1. DPT
2. Maliye Bakanlığı
3. Ulaştırma Bakanlığı
4. özel Sektör

1. DPT
2. Milli Savunma Bak. 

(Genel Kurmay)
3. içişleri Bakanlığı
4. Ticaret Bakanlığı
5. Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığı
6. Gümrük ve Tekel Bak.
7. Tarım Bakanlığı
8. Ulaştırma Bakanlığı
9. Beledıveler



I- ALTYAPININ YAPIM, BAKIM ve İŞLETMECİLİĞİNE İLİŞKİN SORUNLAR 

A- EŞYA ve YOLCU
1. Limanlar deniz taşımacılığında, ulaşım alt yapısını oluşturan tesisler

dir. Limanlarda dar boğazların giderilmesinde ve uzun dönemli planlarda 
ıstatıstıki bilgi gereksinmesi fazladır. Farklı kuruluşlara bağlı liman 
işletmeleri değişik biçimde kayıt tutmakta ve istatistik! bilgi topla
maktadır. Geneliide güvenebilirdik düzeyi düşük olan bu tip bilgi ile 
sonuca ulaşmak güçleşmektedir, ülke çapında limanların işletme politika
larının yatırım, r.arıfe ve bütçelerinin yeterince planlanmamasından ötürü 
pek çok sorunla karşılaşılmaktadır. Bir taraftan trafiğin fazla olduğu 
limanlarda yetersiz yatarımlar, diğer taraftan trafiğin gerektirmediği 
fazla yatırımlar görülmektedir,

2. Bu sorunu daha da güçleştiren diğer etken de işletmeci kuruluşları ayrı 
oian İntanlar arasında trafiği aktarma olanaftının sınırlılığıdır. (Trab- 
zon-Samsun lımani.ırı : örneğinde olduğu gibi) . Kendi dallarında uzman
laşmış kuruluşlar da, örneğin Samsun Azot Sanayi, yükleme-boşaltma işterr 
iermı Kendi olanaklarıyla yapraktadırlar. Yardımcı hizmetlerin ve mendi
reğin oimadiğr bu tıp iskeleler özellikle emniyet açısından sakıncalar 
doğurmaktadır. Ayın zamanda mevcut limanlarda kurulu kapasiteden faydala- 
nılmamakta, tersine yem yatırımlara gidilmektedir.

3. işletmeci kuruluşlar dışında, Ulaştırma Bakanlığına bağlı liman başkanla- 
rıda limanlarda görev yapmaktadır. Ancak işletmeci kuruluşlar ile liman 
başkanları arasındaki fonksiyonel ilişki açık değildir. Liman başkanları 
çoğu boş gemilerin kayıt, tescil, denize ve yola eiveririşiik işlemleri 
dışına çıkamamakta ve gemilere ış altx limanı gösterme ve öncelik verme 
görevim bütünüyle; yerme getirememektedir, (örneğin İstanbul Liman 
Başkanlığı) .

4. İşletmeci kuruluşların farklı oluşu limanlar arasında iş hacmine göre 
teçhizat kaydırmasını da olanak dışı bırakmaktadır. Yükleme-boşaltma 
araçlarının standardizasyonunun sağlanmamış olması da yedek parça, bakım- 
anarım açısından zorluklara neden olmaktadır. Taşıma filosundaki geliş- 
ı«eierm, limanlardaki yükleme-boşaltma araçlarında gerektirdiği moderni-



zasyon ülke çapında yapılacak planlama İle sağlanmalıdır.

5. Liman projesini yapan.-kuruluş ile işletmeci kuruluşun arasındaki işbir
liğinin yetersiz oluşu limanlarda işletmecilik açısından sorunlar yarat
maktadır, Baz., hallerde alt yapının işletmecilik açısından gerekli özel
likleri taşımaması liman faaliyetlerinde aksaklıklara neden olmaktadır. 
Savunma gereksinmeleri de yeterince göz önüne alınmamaktadır, Limanlarda 
rıhtım uzunluklar., su derinlikleri ve lımaı teçhizatı da gelişen gemi 
teknolojisinin gerisinde kalmıştır. Bu sorur geni bekleme zamanlarım 
arttır,cı ve limanlardaki verim standartlarını düşürücü bir etken oimak- 
tadır.

6. Dr -u bir problemle yolcu gemilerinin limanlarda genellikle yük rıhtunia-
. r.na yanaşmak zorında kalmasıdır. Bu durum üç yönden sakıncalı olmaktadır, 

t! Yolcu gemileri gelir gelmez rıhtıma yanaştırılmaktadır. Yolcu gemi
lerinin yanaşacağı yerde herhangi bir yük gemisine yükieme-boşaitma 
y apılıyorsa çalışma durdurulmakta ve yük gemisi yerini yolcu gemi
sine bıraknv;!:tadır. Böyiece limanın ticari fonksiyonu aksamaktadır. 
Yükleme ve boşaltma rıhtımlarından karaya çıkar, yolcu ve turistlerin 
om güvenliği, limandaki mekanik araçların çalışması ve engeller 
yüzünden tan olarak sağlanamamaktadır. Bu durumun olumsuz psikolojik 
yönleri de dikkate alınmalıdır, 

iliJ Yolcu terminalinin olmadığa limanlarda yolcu ve beraberindeki eşyanın 
gümrük kontrolü bir sorun olmaktadır.

7- Liman yerinin seç_mınde en önemli etken limanın.hinterland ile ilişkisinin . 
kolay sağlanabilir elmasıdır, ülkemizde limanların hinterland ile bağlan
tıları iyi değildir. Bu durum limanların beslenmesinde ve malların hınter- 
ianda akışında aksaklıklar ortaya çıkarmaktadır. Türkiye'de liman etki 
aıanları analizlerı'yapılâığmda İskenderun t Salı pazar ı ve Haydarpaşa) 
Derince, İzmir, hırsın, İskenderun ve daha az bir önemle Samsun limanları 
etki alanlarının hemen bütün Türkiye'yi kapsadığı bulunmuştur. (Ulaştırma 
Bakanlığı Ulaştırma Koordinasyonu İdaresince yapılan bir çalışmadan) . ülke 
ölçeğinde, salt demiryolu ve karayolu bağlantılarının topolojik analizinde 
dahi adi geçen limanların etki alanların da belirsizlikler olduğu gcrüımüş 
tür. Karayolu ve Demiryolu ağı itibariyle aynı ulaşabılıriık değerine 
sahip olan limanların bir kısmı tıkanık durunda iken diğer bir kısmında



ı
âtıl kapasite görülmektedir. Mersin limanının etki alanına giren bir 
nokta için yapılan taşımalarda İstanbul, limana kullanılmaktadır. Yukarda 
anlatılan durum şüphesiz liman kentlerindeki organizasyonei gelişmişlik 
ve yığılım ekonomilerin varlığı ile ilgilidir. Ancak özendirici tedbirler 
aluıarak veya kısıtlayıcı yasal ve mali tedbirler getirilerek ülke ekono
misi açısından yararlı sonuçlar verebilecek kaydırmalara gidilmelidir.
Bu da ancak ülke yapında liman ve hinterlant planlanması ile sağlana
bilir.

8. Limanlarunızda depolama faaliyetlerindeki aksaklıklar, depolama tesisle
rindeki yetersizlikler ve özellikle malların depolarda kalış sürelerinin 
çok uzun olmasından doğmaktadır. Limanlarımızda özellikle Haydarpaşa ve 
Salıpazarı limanlarında kısmen de Derince limanlarında depolama tesisleri 
yetersizdir. Özellikle faaliyetlerin belirli mevsimlerde yoğunlaştığı 
limanlarda depolama sorunu daha da artmaktadır.
Depolama faaliyetlerindeki asıl aksaklıklar malların depoda kalış süresi
nin çok uzun olmasından doğmaktadır. Düzenleyici yasaların yetersiz oluşu 
sorunları arttıntKiktadır. Taşvticılar genellikle liman depolarını, özel 
depo gibi kuilanmaktacLrlar. Tarife ücretlerinin cezalı uygulanması ise, 
mal sahiplerinin kârlarını toplam maliyetin belirli bir yüzdesi şeklinde 
hesaplamalarından dolayr, tesirli olmamakta tersine kârı arttırıcı bir 
etken olmaktadır, ve tüketiciye yansımaktadır.

9. Personel istihdamı ile ilgili olarak, bu konuda limanlarımızda yıllık 
veya mevsimlik faaliyet (İşçi; programları düzenlenmediğinden işlerin 
yoğun olduğu devreler için önceden hazırlanma imkanı olmamaktadır. Ancak 
liman işletme üniteleri tecrübeleri ile sıkışık devreler için hazırlıklar 
yap (aktadırlar.

Limanlarda istihdam edilen personel ile ilgili diğer sorun personelin 
eğitimidir. Eğitim sorunu mesleğe girmeden önceki eğitim ve meslek içi 
eğitim olarak ele alınmalıdır. Limanlarda istihdam edilecek personeli 
yetıştiren meslek okullara geliştirilmelidir. Halen puantör yetiştirmek 
gayesi ile açılan kurslarda yetersizdir.
Bu nedenlerle verime tesir eden işletme aksaklıkları ortaya çıkmaktadır. 
Bunun yanında geii şmekte olan yeni yöntemler öğretilmesi için personeli 
göıevı esnasında eğitecek olan periyodik kurslar düzenlenmelidir, yapılan



etüdier sonucu personelin okul sonrası en çok ihtiyaç duyduğu eâıtım
konuları şoylece özellenebilir.

1. Yabancı dil
2. Yangın, ilk yardım, kurtarma
3. Deniz İşletmeciliği

(Acenta işleri, sigorta, ticari istihbarat)
4. Denizcilik örf ve adetleri
5. Yükleme-Boşaitma ve istif
6. Personel Yönetimi

s- fflKDIMC- ;■ : ETLER ve GÜVEKI.ÎK

1. Lima:,' -azın bir çoğunda kılavuzluk teşkilatı günün ihtiyaçlarına 
cevap ve. emektedir.

Halen limanlarımızın çoğunda rorörkörcülük hizmeti yetersiz ve hizmet 
gör;.. • t ' körlerin çoğu manevra kabiliyeti az, çekme kuvveti düşük tek
ne!.; '-..imana gelen gemilerin .ihtiyacı olabilecek vakit, su, kumanya
ve benzeri ihtiyaçlarını karşılayacak örgütler, limanlarımızda yeterli 
değildir.

2. Gere,, kılavuzlukta ve gerekse rcmörkçülükte yeterli ve yetenekli personel 
ihtiyacı karşılanamadığından, ganilerin limanda zaman kaybına neden
olmaktadır,

Yiiı.ı. ıe-boşaltma işlerinde han örgütsel sorunlar ve bunun yanında 
kalifiye -arşene! ihtiyacı vardır. İşletmeci kuruluşlar Fener ve tahli
siye ilerinin tahsilinde zorluklarla karşılaşmaktadırlar.

-• Damarıarımızda seyir, cihazlarını ve diâer araç ve gereçleri tamir edecek, 
icabında bakım ve tutumunu yapacak teşkilatlar mevcut değildir.

Fenerıer ve radıo beacon istasyonları yetersizdir. Can kurtarma ve roket 
istasyonlarını yeterli hale getirip noksan teçhizatlarının temini gerek
mektedir .

Önemli mevkılerdeki fenerlerin ışık şiddetinin yükseltilmesi, özellikle 
«»azlarda sığlık fenerlerine radar reflektörü konulması, gerekli fenerlere 
sis düdükleri konulması, ihtiyaç olan limanlara palamar şamandraiarı



yapılması İcap etmektedir.

5. Klavuz istasyonlarının bulundukları mahaller de hizmetin yürütülmesinde 
gerekli kolaylık /e emniyetin şadlanması zorunludur.

Gerekli yerlere seyrüsefer kontrol istasyonlarının inşaası yapılmalıdır,

Örneğin, Marmara ve Boğazlar-'daki deniz trafiğini tam bir kontrol ve 
denetim altında bulundurmak için seyrüsefer kontrol istasyonlarına gerek 
vardır. Bu istasyonlar emrinde jandarma botları özelliğinde kontrol bot
ları ve bu botlarla istasyonlar arası haberleşmenin sağlanmasıdır.

6. Fenerlerin, işaretlerin, radio beacon istasyonlarının ve şamandraların 
bakım onarım yetersizliği, taşımcılığıda etkilemekte olup, gemilerin 
zaman kaybetmesine ve tehlikelerle karşılaşmasına neden olmaktadır.

Yeterli Personel sorunuda.yukardaki hizmetlerin tam olarak yürütülme
sine engel teşkil etmektedir.

Ş- TURİZM

Ülke çapında kitle turizmine ağırlık verilecek bölgelerin açıklık kazanmamış 
olması nedeniyle liman yapımında yer seçimi problemleri belirmekte ve yatırımlarda 
turizm açısından dengesizlik doğmaktadır. îç ve dış turizm talebine paralel olarak 
espek yolcu taşıması programlarının yapılamaması da turizm potansiyelimizden -. eteri 
ölçüde faydalanmamızı engellemektedir.

Yat turizmi ve yat limanları açısından belirlenen sorunlar ise yatları ile 
ülkemize gelen yabancı turistlere, gerek ülkemizde uğradıkları ilk limanda uygulanan, 
gerekse sonra uğradıkları limanlarda tekrarlanan zaman kaybettirici bazı gümrük forma
liteleridir (birbirini içeren bazı gümrük kağıtları ve sağlık beyannamesi). Bu forma
liteler basitleştirilerek, ilk limandan alınacak vizenin ülkemizde kalınacak tüm süre 
için geçerli olması sağlamalıdır. Yolcu ganilerinin yaşlı olması ve sahil seyir işa
retlerinde yetersizlikler de sorunlar arasındadır.

D- BALIKÇI LİMAN ve BARINAKLARI

1. Türkiye'deki balık istihsalini, senelere göre incelersek, istikrarlı bir 
durumda olmadığını görürüz. Bunun en önemli sebeplerinden bırı, balıkçı



bardaklarının ve bunların üsc yapı tes - ilerinin yetersiz oluşudur.

Mevcut tesislerin ıslahı ve üst yapı tesislerinin tamamlanmaması ve 
balıkçı limanı haline getirilmesi, yeniden inşa edilecek barınak, liman 
ve korunma yerleri, balıkçılığımızın geliştirilmesi yönünden birçok 
faydalar sağlayacaktır, üçüncü Beş YiİIik Kalkınma planında bu görüşe 
yer verilmiştir. 1 ve 2 nci Beş Yıllık Plan Dönemlerinde 15 adet balıkçı 
barınağı ele alınmış bunlardan 11 adedi tamamlanmıştır. 5 neü Beş Yıllık. 
Planda ele alınacak barınak adedi 40 dır. Böylelikle bu plan dönemi so
nunda barınakların vekünü 55"ı bulacaktır.

İnşaatları tamamlanmış olan bar inaklardan geniş ölçüde faydalanıldiğı 
bir gerçektir. Ancak, bu barınakları ıslah etmek, üst yapı tesislerini 
yapmak (sosyal, işletme ve endüstriye alt tesisler), mevcut Düyük.tıcarı 
limanlar içinde balıkçı basenleri ve tesisleri meydana getirmek, yeni 
balıkçı liman, barınak ve barınma yerleri tesis etmek, su ürünleri istih
salimizin arzulanan düzeye ulaşması yolunda en önemli adımlardan .birisi 
olacaktır.

2. Balıkçı liman ve barınakları konusunda diğer önemli bir hususta, ınşaasr 
tamamlanan bu tesislerin işletilmesi konusudur. 1380 sayılı Su Ürünleri 
Kanununun 17 nci maddesi, kurulmuş ve Kurulmakta olan balıkçı barınakla
rına ilave edilen üst yapı tesislerinden yararlanma hakkımn kooperatif 
birliği veya kooperatiflere pazarlıkla kiraya verileceğini amit bulunmak
tadır. Buna rağmen, Bayındırlık Bakanlığınca, Limanlar inşaatına ait 
6237 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak bu tesislerin mahalli' 
belediyelere, il özei idareleri ve köy muhtarlıklarına devredildiği 
görülmektedir. Bunların bu müesseseler tarafından işletilmesi sakıncalı
dır. Barınakların, faaliyette olan veya yeni kurulacak su ürünleri koo
peratiflerine, bu tesislerden beklenen ve ileride beklenecek faydam.. 
gerçekleştirecek şekilde çalışmasını sağlayacak şartları yerme getirerek 
devredilmesi en uygun yöntem olacaktır.

3. Telsiz, balıkçılıkla uğraşan kimselerin en çok ihtiyaç duyduğu haberleşme 
araçlarından birisidir. Ancak 3222 telsiz kanunu balıkçiıarın telsiz ci
hazlarından serbestçe yararlanmasını önlemektedir.



4. Çeşitli nedenlerle akaryakıt fiatlarma yapılan devamlı zamlar, balık
çılıkla geçinenleri de etkilemiş, 'balıkçılarımızın avlandığı sahaları 
daraltmasına ve çalışma sürelerini kısmalarına yol açmıştır.

Su ürünleri üretimimizin arttırılması ve teşviki ile kıyı balıkçılı
ğından, kıyı ötesi balıkçılığa geçilebilmesi için düşünülebilecek ted
birlerden birisi de balıkçı gemilerine indirimli akaryakıt rejimi tatbik 
edilmesidir. Bugün, hemen bütün balıkçılık yapan ülkeler, balıkçılar 
için böyle bir indirim uygulamaktadırlar.

II. S İLOYA -/e TAŞIMACILIĞA ÎAÎŞK&f SOKMAK
1. Oprimal filö yapısı ancak ekönötik yapiftıft tümü ile, ticaret, savunma ve 

geliş*® hedefleri arasındaki ilişkiler incelendiğinde saptanabilir. 
Ülkemiz, filö yatırımlaS-a» fie ölçüde öncelik verilebileceğine, ancak 
diğer yatırım olanaklarıyla fayda/rnaliyet karşılaştırması yapara- karar 
vermelidir. Genel kalkıntfö stratejisi içinde denizyolu taşımasının yeri, 
ancak global olarak III. Bâf Yıllık fâlkmrrıa Pian’ında belirtilmiştir. 
Kesin olarak kaynak ayırmanın filo için yapılması, filonun büyüklüğünün 
ve kamu-özsl sektör oranlarının ne olacağının açıklığa kavuşması açısın
dan gerekmektedir.

2. ülke çapında deniz taşımacılığına ilişkin politikanın aksayan, bir diğer 
yanı dâ denizcilikten beklenen yararların kesinlikle saptanmamış olması
dır. Dehiz taşımacılığından beklenen yararların saptanması filonun kompo
zisyonuna kesinlik kazandıracaktır. Denizcilikten beklenen yararlar ve 
türü arasında (dökme-kuru vük-tanker) yakın ilişki vardır. Bu yararların 
saptaması ve her bir gemi türü için taşıyıcının kâr-maliyet ilişkisinin 
(gölge fiatlarım da kullanarak) ülke bazında sosyal fayda-maiiyet İÜŞ" 
kişine döııüştürülmssinden sonra filo yatırımlarının yöneleceği gemi tür
leri kesinlikle saptanmalıdır.

3. Filonun kendi varlığı, iki türlü problemi ortaya çıkarmaktadır. Birisi 
makine mühendisi ve zabıtan ihtiyacını kapsayan personel sorunu diğeri 
ise gemilerin onarım ve bakım sorunudur. Her iki konuda politika belir
sin ve tesis yetersizdir.



4- Filonuz özellikle mix gemııer için yaşlılık diğer bir sorundur. Vergi
lendirme, sübvansiyon, finansman politikaları ve taşıyıcı kuruluşların 
kendi öz kaynaklarının yetersizliği özellikle dış sulardaki taşımalarda
rekabet unsuruna etki etmektedir,

5. Öike çapında bir deniz taşımacılığı politikasının eksikliği, en belirgin 
olarak taşımacılıkta hat seçimine yansımaktadır. Hangi amaçla hangi nal
larda taşıma yapılacağının (özellikle dış taşımalarda; açıklığa kavuşması, 
gerekmektedir Çalışılan hatları içeren hat etüdler inin yapılması zorun- 
kudur, Böylece hatlarda yük kompozisyonuna göre, gani tipi ve büyüklük
leri, uğrak limanlarının sayısı optimize edilecektir. (D.B. Deniz Nakli
yatı A.Ş. bu etüdleri yapacak bir ünitenin temelini atmıştır.) Bunun 
rçekleşmesi İçin özellikle dış taşımalarda taşıtıcılarm oluşturdukları 

r r örgüt gereklidir. Taşıtıoılar çoğu kez birbirlerinden bağımsız olarak 
yüklerini küçük parçalar halinde taşıtmaktadırlar. Bu nedenle hat ve<’ gemi 
tipi optirnızasyoftu yapılamamakta, ganilerde seferlik utilizasygn düşük 
j.inaktadır.- Ayni tür yüklerin sürekli veya mevsimlik taşımalarda olanaklar 
ölçüsünde bir araya getirilerek taşımasını sağlamak bu örgütün görevi 
olmalıdır.

6 Ayrıca taşıtıcılarm eşya taşıması ile ilgili sorunlarına eğilerek, "taşı- 
yıcı-taşıtıcı" ilişkisini sağlayacak bir örgüte gerek vardır. Bu örgütün 
yapısı, devletin örgüt içindeki yeri ve ağırlığı ülkenin ekonomik koşuiia- 
rı değerlendirilerek saptanmalıdır. Taşıtıcılar tek başlarına taşıyıcılarla 
olan ilişkilerinde sağlıyamıyacakları taşıma koşullarını gerçekleştirebile
cek ve sorunlarını ancak böyle bir örgütte toplu olarak etkinlikle dile 
getirebilecekierdir.

7, Bağlı bulunduğumuz konferanslarda etkin durumda olmayışımız, nu konferans
larda saptanan navlun fiatları ve liman sürsorjlarında olduğu gibi, ülke
mizin zararına olan bazı kararların çıkmasına yol açmaktadır. Bu konuda 
D.B. Deniz Nakliyatının olumlu çalışmaları bilinmekte ancak konferans; 1arda 
daha da etkin olmanın yolları araştırılmaktadır.

8. Yük bulma konusunda acenta seçiminde titiz davranılmalı ve seçilen acenta- 
larla ilişkilerde esneklik olmalıdır. Bunların yaraşıra gerekil görülen 
merkezlerde de temsilcilikler açılmalıdır. Ancak çok iyi işleyen acenta-



taşıyıcı, ve temsıliık-taşıyıcı mekanizması ile diğer taşıyıcılarla 
rekabet etme olanağı olacaktır.

9. özellikle dış ticaret taşmalarında rekabeti etkiiiyen bir diğer unsur 
da sübvansiyon ve vergilendirme yoluyla taşıyıcılara sağlanacak işletme 
kredi ve sübvans-vonlarıdır. Ayrıca eşit navlun ve taşıma şartları 
olmasa halinde gemilerimiz yararına bayrak tercihi gereklidir.

10. Liman sıkışıklığından dolayı yanaşamayıp açıkta beklemeye mecbur edilen 
gemilerimizin giderlerini azaltmak amacıyla, limanlarda da yabancı ülke
lerde, görüldüğü gibi, kendi gemilerimize öncelik tanınmalıdır. Gene 
limanlarım, zda gemilerin kumanya ve kısmi onarım gereksinmeleri iç m 
uygulanan formalitelerin uzunluğu, gemilerimizin zaman kaybına sebep 
olmaktadır.

11. İthal ve ihraç yüklerimizin taşınmasında 'Türk bayraklı gemilerin menfaat
lerine uygun FOB ve CİF alım-satım düzenlemelerinin yapılması da bir 
diğer sorundur.

III. ILGÎLİ KURULUŞLARIN GÖREV3ÜEKİ 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI

a) ülkenin tabii, beşeri ve iktisadı her tür-lü kaynak ve imkanlarını tam 
bir şekilde tesbıt ederek takip edilecek İktisadi ve sosyal politikayı 
ve hedefleri tayinde Hükümete yardımcı olarak.

b) Muhtelif Bakanlıkların iktisadı politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde 
koordinasyonu sağlamak için tavsiyelerde bulunmak ve bu hususlarda müşa
virlik yapmak.

cl Hükümetçe kabul edilen hedefleri gerçekleştirecek uzun ve kısa vadeli 
planları hazırlamak.

d) Planların başarı ile uygulanabilmesi için ilgili daire ve müesseseler le 
mahalli idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin İslahı hususunda tavsiye
lerde bulunmak.

ei Planın uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek ve gerekli hallerde 
planda değişiklikler yapmak.
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f) ür.il rektörün faaliyetlerini planın hedef ve gayelerine uygun bir şekil
ci:: teşvik ve tanzim edecek tedbirleri tavsiye etmek. i

OIAŞriRMA BAKANLIĞI GÖREVLERİ
a) 4770 Sayılı Kanunla

tırma ış ve hizmetlerinin teknik, ekonomik ve sosyal icaplara, kamu 
arma ve Milli Güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulup gelışticilme- 
! ve bu Hizmetlerin birbirlerini besleyici ve tamamlayıcı şekilde 
Ucülmestni sağlayıcı esasları hazırlamak, tatbikatını takip ve mura- 
v etmek, ulaştırma istek ve ihtiyaçlarını tesbıt etmek, planlamak ve 

ıvc-t düzeniemsk Ulaştırma nevileri arasında koordinasyonu sağlamak.
b) 440 sayılı kanunla

tununun 9, 13 ve 16. maddeleri uyarınca. Bakanlıkla İlgili İktisadı 
İuşubcüslerınin faaliyetlerinin gözetim ve denetimini yapmak, uzun vadeli 
yatırjR ve finansman programlarını hazırlatmak, yıllık programlara gire
cek projelferin genel ulaştırıra politikası açısından, ekoncmık, teknik ve 
tt.tt yönlerden değerlendirilmesini yapmak, uygulama safhalarını izlemek.

c) 697 sayılı kanunla
637 sayılı kanuna göre olağanüstü hal ve savaş durumları için Ulaştırma, 
Hsberleşraa planlamasını yapmak ve uygulamak.
Ui AÇTIRMA BAKANLIĞININ İLGİLİ KURULUŞLARI

Ulaştırıra Bakanlığında deniz taşımacılığı ile ilgili kuruluşların
bazıları şunlardır.

(AGK) Araştırıra Geliştirme Kurulu Başkanlığı
01 aştırma şistlilerinin ülke ekonomisine, sosyal ve coğrafi bünyesine, 
topyekün savunma ihti.yaçlarına göre en mükemmel hale getirmek amacıyla?

“•Araştırmalar yaprak
-Ulaştırma teknolojisinde meydana gel'en gelişmeleri iz3.emek, değer
lendirmek

-Yurt içi ve yort dışı ulaştırma ve haberleşme tarifelerinin tesbıti 
gayesiyle etüdler yapmak 

-Ulaşt_rma ile ilgili istatistikleri hazırlayarak kuruluşların fayda
lanmasına sunmak



(PPKj Planlama ve Programlama Kurulu Başkanlığı 
-Plan-program hazırlama 
-Plan ve program izleme ve değerlendirme 
-Büıçe ve finansman çalışmaları

'(DÜGM) .Deniz Ulaştırması Genel Midürlüğti 
-Deniz trafiğinin düzenlenmesi
-Gemi Koordinasyon Bürosunun; gani inşası, muafiyet ve tersane 
kurulması konusunda çalışmaları 
-Liman ve iskeleler dairesi

(UKÎ) Ulaştırma Koordinasyonu İdaresi
Ulaştırıra Koordinasyonu İdaresi, ulaştırma sektöründe gerek altyapı 

yatırımı gerekse altyapı ve ulaşım araçları işletmesi ile ilgili tüm 
mali, hukuki ve idari kararlar hakkındakı önerilerini ve tekliflerini 
yapacağı çeşitli inceleme etüd ve analizlere dayalı olarak saptayacağı 
alternatifleri fayda ve mahzurları ile birlikte devletin yüksek kadanê  
lerine sunacaktır.

Görevleri genel olarak şunlardır :
-Kara, hava ve deniz taşıma sistemlerindeki idari, ekoncStılR ve hukuki 
darboğazları saptayarak, alınacak tedbirler hakkında icra organlarına 
alternatifler sunmak,
-Ülkenin sosyo-ekonomik faaliyetlerinin bir kesitini çeşitli etüd ve 
araştırmalarla saptayarak mevcut ulaştırma modelini, ihtiyaçlara göre 
iyileştirici yönds dengelemek için önerilerde bulunmak,
-Ülkenin sosyo-ekoncmik gelişmesini plân ve programların yol gösteri
ciliğinde saptayarak gelecekteki Türk Ulaştırma Modeli ve ulaştırma 
politikasının esaslarını tespitte yardımcı olmak,
-Mevcut ulaştırma modelinden gelecekteki ulaştırma modeline geçişi 
dengeli olarak gerçekleştirmek üzere tüm ulaştırma sektörünün yatırım" 
iarını ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak koordine etmek.

TCDD'nın görevlen 
(6186 sayılı kanuna göre)

1- Mecburi olanlar
al Devletçe kendine verilen demiryollarını işletmek



bi ta) fıkrasında yazılı demiryollarına bağlı liman, rıhtım ve 

iskelelerden işletilmesi hükümetçe kendisine verilenleri

işletmek

c) Demiryolları ile liman tesislerini işletme ihtiyaçlarına göre 

ıslah, tevsi ve yemlemek.

2- İhtiyari olanlar

a; Demiryolu nakliyatını tamamlayıcı mahiyette her türlü nakil 

işlerini yapmak

b) 1 nciu bendin (a) ve (b) fıkralarında yazılı hizmetlerin gerek

mediği ambar, antrepo, depo, sundurma, silo, akaryakıt; depo- 

lariyla oenzerı tesisler, umumi mağazalar kurup işletmek

c) Emanet edaları, otel, lokanta, gazino, büfe, büvet ve benzeri 

gibi yolcu ihtiyaçlarını karşılayan tesisler ve servisler kurup 

işletmek.

DENÎZClLÎK BANKASI (5842 sayılı kanun ile;

i- Bankacılık

2* Sigortacılık ‘

3- Deniz taşımacılığı

4- Liman hizmetleri

5- Deniz vasıtaları inşa, tamir ve havuzlama işleri

4- Denizde can, mal emniyeti ve gara, kurtarma işleri

7- Otel, lokanta, kaplıca ve sağlık hizmetleri

D.Ii. DENİZ NAKLİYAT T.A = Ş.

1- İç ve dış sularda her türlü yük, hayvan ve feran yolcu taşımacılığı

2- İçsularda, kara veya havada kombine veya yardımcı her türlü taşıma

cı lik işleri

3- Her türlü aoentacıiık işleri

4- Eski ve yeni gemi satımı ve aracılık işleri

5- Her türlü gemi kiralarına veya kiraya verme ve her çeşit navlun 

sözleşmelerinin her sıfatta yapılması, gerçekleştirilmesi ve bu 

işlere aracılık işlen

6- Ortaklığın konusuna giren işlerle, özellikle sigortacılıkla uğraşan 

diğer ortaklıklara katılmak veya bu gibi ortaklıklar kurmak ve her



türlü sigorta prodüktör ve aracılık işleri.

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Su Ürünleri ile ilgili bütün kaynaklarda »Denizler, ıç sularda; su ürün
lerinin üretimi, korunması, muhafazasın.. sağlamak, buralarda her çeşit 
ilmi araştırma ve etüdierı yapmak veya yaptırmakla, baiikçularm eğitimi 
ile bu sunaya teloıüt elaman yetiştirmekle görevlidir, 1380 sayılı kanun 
bu göıevlerı tan_mıştır,
BAYINDIRLIK BAKANI,IGI
3611 Sayıl. Bayındırlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri.

1- Denizyolları, Lımarûar Reisliği, memleketlin coğrafi, idari, ikti
sadi, askeri, sosyal ve turistik durumları ile karayollarının ulaştırma 
politikasındaki yerini ve ilerde gelişme imkanını göz önünde bulundurmak 
sureti ile devletçe yaptırılması tasarlanan demiryolları, ticaret, iiman- 
iar_nın, balıkçı limanlarım, turistik limanlarını, özel maksat!., liman
ları, bar inaklar _n çekek yerlerinin iıer türlü iskelelerin ve diğer kıy. 
tesislerinin mikro ekonomik seviyedeki yatırım teklif projelerini hazır
lamak, etııd ve aı aşt.rmaiarmı yapmak.

2- Yukar.da sayılanların yap.lmasma esas olan projeleri hazırlamak.
3- Tatbikat projelerini hazırlamak. -
4- Yapanı gecikmiş tesislerin yapım, takım, onarım, kontrol, gözetim, 

denetim hizmetlerınî ileri mühendislik prensipleri İçinde yürütmek,- yapıl
mış olanların kritiğini yapmak.

5- Makine İkmaiı işletmesi istimlak gıoı planlamak ve yürütmek-
6- Yukarıdaki hizmetleri görecek elemanlar yetiştirmek.
7- Devlet kurum ve müesseseler! ile kamu tüzel kişileri, dernekler ve 

diğer nurumları veya dış yardımlar İle yaptırılacak datirvbiu, liman vb. 
tesisleri, her tlırlü proje yapım, kontrol ve gözetim hizmetlerini yapmak-

1609 sayılı Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve görevleri kanunu 
(13.7.1972)
MD.9 DLH'run görevleri

a) Devletçe yaptırılacak demiryolları, limanlar, hava limanı ve meydan" 
ları ile bunlarla ilgili tesisler, akaryakıt ve gaz tesisleri, K_,yı kora® 
ve kıyı tesislerinin plan, hazırlamak, gerçekleştirilmesi için işletmeci



kuruluşlarla işbirliği yaprak, gerekli tedbirleri almak ve imkanlar, 

sağlamak, araştırma etüd, geliştirme proje ve çeşitlerim inşalarını 

tamı, tevsii IsLah, temdit, onar ın ve bakımlarını yapmak veya yaptır
mak ve tamamlananlar j. ilgililere devretmek.

iy Her türlü kuruluş, belediyeler, özel idareler, tüzel ve gerçek 

kışı-erce yaptırılacak (a) fıkrasında yazılı işler ve tünel, teleferik, 

fitiküler ve metro gıöı tesisleri, proje ve şartnamelerim incelemek ve
oni A _cırax

ru;.' .- VE TKJIISk BAKANLIĞI

Turizm milli ekonominin verimli sektörü nalme getirmek için;

: dur, turız-ne elverişli bütün imkanlarını değerlendirir,

-1 r i: t,,, ilgili işlen yapar, yaptırir, düzenler, teşvik ve koord: ı.

-Türdü ve ulusu tanıtmaya yar.yacak hizmetleri görür, haber ve yayın 

‘ıızmetlerının görülmesini kolaylaştırxı tedbirler alır.

Tük 1ZM BnNKAS-1

■Turizm endüstrisi işlen, turistik tesisler kurmak, işletmek, satmak, 

-TC. Turizm ve Tanıtma Bakanlığına saptanacak turistik bölgelerde, 

tut izne hizmet edecek inşaat yap.p Kiralamak, satmak.

-c vızır. «asei. restorasyon, plan, proje ve yatırım işlen

-laiiKâCılik işlemleri

DENİZYOLU UlAJTIRM’iSI ALT KOMİSYONUNCA SAPTANAN ÖNERİLER

1, "Türkiye'de liman işletmeciliğinin tek elde toplanmasına ilişkin giri

şimlerin desteklenmesi"
Bu öneri- .ile ilgili olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ulaştırma 

Bakanlığa ve DPT temsilcileri .olumlu görüş bildirmişlerdir.

Denıucrlık Banka, bu öneriye "Türkiye Limanlarının tek elde, fakat kuıu 

lacak Denizcilik Bankası Holding Şirketinin içinde bir bünyede toplanması 

şartıyla katılmıştır.
D-3. beniz Nakliyatı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü temsilcisi ise halen uygulana 

çalışmalar. süren limanların tek elde toplanmasına karşı olmadığını.



ancak liman idarelerinin kendilerini geliştirme olanaklarını bulabilmeleri 
amacıyla yetki ve sorumluluklarının arttırılarak "Liman Otoritesi" şeklinde 
reorganize edilmelerini önermiştir.
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 15.Ocak. 1975 tarihli kararnamenin uygulamaya 
konulmuş bir işlem olması nedeniyle görüş bildirmemiştir.

2. "Deniz ulaştırması hizmetleri yönünden, yeni bir örgütlenmeye gerek göster
meksizin Ulaştırma Bakanlığının Deniz işleri ile ilgili bölmılerinin yeniden 
düzenlenmesi ve diğer ilgili kuruluşların görev ve yetkilerine açıklık 
getirilmesinin sağlanması".
Bu öneri ile ilgili olarak D.B. Deniz Nakliyatı, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı (DIKM ve UKt), 
DPT temsilcileri görüşlerini olumlu olarak belirtmişlerdir. 15.Ocak. 1975 
tarihli kararname nedeniyle, Denizcilik tenhası bu öneri'konusunda görüş 
belirtmemiştir.

3. "Tüm deniz menfaatleri ve ulaştırma yönünden Bakanlıklar ve kuruluşlar 
arasında koordineyi sağlayacak Başbakanlığa bağlı koordinatör bir makama 
ihtiyaç ̂ bulunduğu"
Bu öneri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi tarafından yapılmıştır. 
Komisyonun diğer üyeleri bu görüşe katılmamıştır.

Arz Olunur.
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1.0 GİRİŞ
1.1 KPMİSYONOKUN TEŞEKKÜLtİ

Komisyonumuz DPT İKTİSADİ PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞININ 
7.4.1975 tarih ve 7.29-3-75-2203 sayılı yazısı ile "Deniz Endüstri
si Özel İhtisas Komisyonu" ismi altında teşekkül etmiştir. Komisyon 
9.4.1975, 15.2.1975 ve 4.7.1975 tarihlerinde (3) genel toplantı yap
mış, bu genel toplantılarda alt komisyonları kurarak bunların çalış
malarını gözden geçirmiştir.

1.2. ALT KOMİSYONLAR VE ALT KOMİSYON RAPORLARI
Aşağıdaki konuları incelemek üzere (4) ayrı alt komisyon kurulmuştur.
a) GEMİ TALEBt
b) ÜRETİM, KAPASİTE, İŞGÜCÜ
c) İDARİ SORUNLAR
d) PAZARLAMA VE FİNANSMAN

Gemi Talebi Alt Komisyonu ayrıca bir rapor hazırlamamış ULAŞTIRMA BAKANLI
ĞININ UKt bölümü tarafından hazırlanan rapordan istifade edilmesine karar veril
miştir .

Üretim, Kapasite ve işgücü Alt Komisyonu çalışmaları neticesi evvelâ rapor 
no 2 istihsal edilmiş, ancak 12.5.1975 tarihli genel toplantıda raporun tadili 
öngörüldüğünden Rapor No 1 hazırlanmıştır. Bu raporlar ekte sunulmuştur.

idari Sorunlar Alt Komisyonu sorunları tespit etmiş ve 4.7.1975 tarihli 
toplantıda konular müzakere edilmiş ancak bir rapor hazırlanmamıştır.

Pazarlama ve Finansı\an Alt Komisyon raporu tadilata uğramadan genellikle 
uygun bulunmuştur. Rapor 3 ekte sunulmuştur.

1.3. RAPOR ANA METNİ
Alt komisyon raporları ve genel toplantılarda elde edilen sonuçların 

ışığı altında ana rapor ihtisas komisyonu başkanlığına tanzim edilmiştir.
1.4. RAPORUN KAPSAMI VE AMACI

Raporun tanziminde, sayın raportörün açıklamış olduğu perspektif içinde 
kalınmış ve ayrıntılara inilmeden gemi inşa endüstrisinin genel hatları belir
tilmek suretiyle sorunların ortaya konmasına çalışılmıştır.
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Sorunların pek çoğuna 15.1.1975 tarih ve 7/9245 sayılı ve deniz politikası 
mahiyetinde olan kararnamede tedbirler getirilmiş olmasına rağmen bu sorunlara 
bütünlüğü koruma amacıyla değinmek kaçınılmaz olmuştur. Mı geçen kararnamenin 
zaman zaman gözden geçirilmesi ve gereklere uygun olarak geliştirilmesi şüphesiz 
takdir edilmektedir. Çalışmanın bu yönden yardımcı olacağını umuyoruz.

2.0. TERSANFLFRÎN SINIFLRNDIPTTMASI

2.1. GİRİŞ
Tersaneleri büyüklükleri, olanakları ve iştigal konuları itibariyle 

sınıflandırmak ve böylece tersane ismi açıklanmaksızın ve gruplar halinde sorun
lara inilmesi yararlı mütalaa edilmiştir.

yurdumuzda halen mevcut ve planlanmış gemi yapım tesislerini 5 sınıfa ayı
rabiliriz. Bu sınıflamada kesin sınırlar gözetilmemiş, sınıflara giren tersane 
tezgah isimleri verilmemiş ve genel tanımlama ile yetinilmiştir. Detaylar ekli 
alt komisyon raporlarında vardır.

2.2. 'teRSAHKT,KRlMİZ
Sınıflamaya taşlamadan evvel Türkiye'deki tersanelerin bir listesini 

vermekte yarar vardır :
FASLI ÖLDÜĞÜ KURULUŞ İSMİ___________DURUMU, KONUSU________
Denizcilik Bankası

Denizcilik Bankası

Özel

Özel

Pendik Tersanesi

Camialtı Tersanesi

Sedef Tersanesi 
(Dil îsk.)

Degaş Tersanesi 
(İzmir)

: Kuruluş halindedir. Gemi 
inşaatı ve Donatımı.
Faal, geniş yatırım yapıl
mıştır. Gemi inşaat ve 
Donatımı.
Planlanan en büyük gemi 
boyuna göre takriben % 30 
bitmiş, gerisi inşa ve 
teçhiz halindedir. Gemi 
inşaatı ve Donatımı.
Kuruluş halindedir. Gemi



özel ijarmara Tersanesi Planlanan en büyük gani
(Yarımca) boyuna göre takriben % 30 

bitmiş, gerisi inşa ve
teçhiz halindedir. Gemi
İnşaatı ve Donatımı.

özel Kıyı Tersanesi Kuruluş halindedir. Gami
(Karabiga) İnşaat ve Donatımı.

özel Beykoz Tersanesi Optimum yatırım yapılmış, 
fakat faaliyeti durmuş
tur. Tersane kapalıdır.

Özel Anadolu Tersanesi Optimum yatırım yapıl
(Büyükdere) mıştır. Gemi İnşaatı, 

Donatımı ve Kızaklama.

özel Hidro Dinamik 
(Rumeli Kavağı)

Gemi İnşaatı ve Donatımı.

Özel Ççliktrans Gani İnşaatı, Donatımı ve
(Büyükdere) kızak işlepi,

Özel Gaye (Haliç) Gemi İnşaatı ve Dongtıjniı
özel Sarıbaşlar (Haliç) Gani İnşaatı ve Donatım,
Özel Gemi-îş (Haliç) Gani İnşaatı ve Donatım.
Özel Gemi İnşa (Haliç) Gemi İnşaatı ve Donatım.
özel Günsin (Haliç) Gemi İnşaatı ve Donatım.
özel Gemak (Haliç) Gani İnşaatı, Donatı» ve 

Onar unları.
Özel Hami (Beykoz) Gemi İnşaatı, Donatı» ve 

Cnar unları.
Özel Cemal Yıldırım (Haliç):Gemi İnşaatı
Özel Profilo (Haliç) Turistik teneeziS» vasıta' 

ları.
Denizcilik Bankası Haliç Tersanesi Tamir tersanesidir.
Denizcilik Bankası Istinye Tersanesi Tamir tersanesidir.
Denizcilik Bankası Hasköy Tersanesi Tamir tersanesidir.
Denizcilik Bankası Alaybey,(İzmir) Tamir tersanesidir.

(Tersanesi)



Dz.k.K. Gölcük Tersanesi : Deniz Kuvvetleri
tersanesidir.

Jz.'-'.iK. Taşkızak Tersanesi : Deniz Kuvvetleri
tersanesidir.

2.3. TEPSAMSLERtK SITİIFLA1İDIRII;-1ASI

-.3.1. Yehır Tipi Gemi İnşa Tezgâhları :

60-71 metreye kadar boyda, yani 2000—2500 DW ton büyüklüğe kadar 
getr i ve yılda 600-700 ton çelik işleyebilen bu tezgâhların ortak nitelik
leri t;! dardır :

-.3.1.1. Yatırımları : . ■

Tesisat yatırımları asgari ölçüdedir. Bir seyyar vinç, az sayıda 
kaynak vakinesimden ibaret olan teçhizat ile çalışırlar. Genellikle sabit kızak,
mi' I:, t m, bina gibi tesisler yoktur.

2.3.1.2. Personel durumu : :
Personel Kadrosu: Genellikle kızak sahibi veya taşören, meslekten

yetişir "bir usta"dır. 3-5 kişilik çekirdek bir kadrodan ibaret işçi mevcudu
r işçilerle takviy'e edilir, veya işler bölüm bölüm götürü olarak taşören- 

iere yaptırılır. Proje hizmetleri uzmanlara ve asgari ölçüde gördürülür.
ileceği aibi, bu tezgahlar gerek yatırım finansmanı ve amortisman, ge

cemse oersonel ve genel masraf yükü yönünden büyük ucuzluk avantajına sahiptirler. 
Siparişlerin kısılması ve hatta kesilmesinin maddi zararı sahip veya taşöron'un 
ve vırsa 3-4 kişilik kadronun gelir noksanından ibarettir.

7.3.1.3. Mevzuat ve kredi :
Yatırımları cüzi olduğu için tesis kredisi yatırım indirimi gibi 

teşvik tedbirleri bu tezgâhları etkilemez. Buna mukabil, gemi inşaatı için teşvik 
belgesi alınması, gümrük bağışıklığı, ithal müsaadesi gibi formalitelerin komp
like oluşu bu kuruluşları diğerlerine nazaran daha da yorar. Bu bakımdan zaman 
zaman elden düşme makine ve teçhizata yönelirler.

Bu tezgahların müşterisi durumunda olan armatörde % 30 gibi nisbeten düşük
kredilerle yetinmektedir. -

Teşkilat, tesisat ve teçhizat bakımından en basit bir şekilde kurulmuş olan 
bu tezgahların.yaptığı iş hacmi önemli ölçüde olmuştur. 1965—1975 devresinde



Türkiye'de toplam gemi inşa üretimi 250.000 DWT olan toplam üretim hacminin 
hemen yarısı, 1965-70 arasında sayıları 5-6 iken bugün 10-12 civarında olan bu 
_nehir tipi dediğimiz kızaklarda inşa edilmiştir. Başka bir deyimle bu tersane
lerde 10 yılda takriben 140.000 DW ton hacminde 140 parça gemi yapılmıştır.

Bu kızakların önemi, az yatırım imkânı olan armatörlere cevap vermeleridir. 
Nitekim inşa ettikleri gemiler genellikle kum gemileri, tomruk ve mermer taşıyan 
kosterler, küçük tankerler ve şat, duba gibi hasit yapılardır.

Bu tip gemilere Türkiye'de ihtiyaç devam edecektir. Bu bakımdan bu gemile
ri inşa eden ve Türk Deniz Ticaret Filosuna önenli hizmet eden ve müşterisi büyük 
ölçüde özel armatör olan bu tezgahların özellikleri anlaşılmak ve buna göre teş
vik ve koruma tedbirleri almak lazımdır. Herhalde teknolojileri ve işçilikleri-

a
nın ve mühendislik hizmetlerinin ıslahı, takviyesi teşvik edilmeli hatta şart 
koşulmaiıdır.

2.3.2. Orta Boy Tersaneler :

2.3.2.1. Yatırımlar :

Bu tersaneler yatırımcı tesislerdir. Bir veya iki inşa kızağı, 
teçhiz rıhtımı, seyyar ve sabit kreynler, yeterli kaynak ve kesme teçhizatı ve 
basit de olsa, hadde pres gibi saç işleme tezgalılarına boru atelyesine, makine 
atelyesine ihtiyaçları vardır. Kendi projelerini’ yapabilirler veya lisans satın 
alarak özel tip gemi inşa edebilirler. Organiıkasyonu ve idaresi fazla komplike 
yöntemleri gereksinmez. Teknik kadrolarımız bu tersanelerin gerektirdiği inşa 
teknolojisi için yeterlidir. İnşa ettikleri gemiler 10-40.000 DW tona kadar 
büyük ve yıllık çelik işleme kapasiteleri 5-20.000 ton civarındadır. Amerika, 
Akdeniz ve kontlnan tipi gemiler, kosterler, _J?G, asit tankeri römorkör, Ro-ro 
gibi özel teknoloji isteyen tip gemi inşa ederler.

1800 tonluk cevher gemisi, araba/yolcu feribotu, 6000 DW ton tanker,
3000 DW ton asit gemisi, 1300 metreküp LPG gemileri kamu ve özel tersanelerde 
inşa edilmiş tiplerdir..

2.3.2.2. Teknoloji :

Bu tersaneler yatırım finansmanı ve amortisman gibi maliyete 
tesir eden faktörlere maruzdurlar. Bu bakımdan daha ileri inşa teknolojisi 
kullanmağa ve bu teknolojiye yatkın ve yetişkin asgarî sayıda da olsa mühendis, 
teknisyen ve işçi kadrosu bulundurmak suretiyle maliyeti düşürme ihtiyacındadırlat-



Böylece faiz, amortisman ve asgari personel kadrosunun meydana getirdiği mali 
yük altında asgari bir sipariş hacminin devamlılığını şart kılar.

2.3.2.3. İnşaat tipleri :

Kanımızca bu tip "tersaneler gemi inşa endüstrimizin bel kemiğini
teşkil eder.

a) İnşa ettikleri tipler, ticaret filonuzun sâyıca en çok ihti
yacı olan gemilerdir.

b) 25.000 tona kadar olan gemilerin inşasındaki yurt dışı fiyat
lara rekabet imkanı daha fazladır.

c) Bu boy gemilerde işçilik ile teçhizat tutarının toplam maliyet 
oranı, basit küçük gemiler ve 50-250.000 ton gemilere göre yük
sektir. Bu bakından teçhizatın yerli imalini teşvik edecek sa
yıda talep olacaktır.

, d) Bu tersanelenâe yetişecek kadrolar ve gelişecek teknoloji büyük
ı

' tersanelerin ihtiyacının nüvesi olacaktır.
'2.3.2.4i Tedbirler :

Sıraladığımız bu sebeplerden ötürü, bu tip tersaneler kendi tahsi
si, sipariş sağlanması ve diğer bakımlardan öncelikle desteklenmeli ve teşvik gör
melidir. Alınacak teşvik tedbirleri, bir yardan yurt içi gemi inşaatını ithalata 
nazaran cazip kılmak öte yandan bu tersaneleri ihracata yöneltmek için dış piya
sa ile rekabete imkan verecek şekilde en az beynelmilel ölçülerde düzenlenileli ve 
değişen beynelmilel piyasa şartlarına göre devamlı gözden geçirilerek saptanmalıdır.

2.3.3. Büyük Tersaneler :
Henüz Türkiye'de bulunmayan bu tersaneler 50-150.000 DWT boyda gemi 

yapan tezgahlar olarak tanımlayabiliriz.
Büyük kızaklar hatta havuz inşaasını gerektiren bu tersanelerin ağır ve paha

lı teçhizata yeni geniş yatırıma ihtiyaçları ̂ Vardır. Bugünkü durumda müşterisi 
bemen tamamen Kamu Sektörü olacaktır. Bu meyanda 50 -60.000 DW tonluk cevher ge
mileri, 100-100.000 tonluk ham petrol gemileri sayılabilir.

Bu tersaneler için de ihraç imkanları olacağı düşünülmeli ve tedbirler 
bu yörde gelişmelidir. Herhalde pazarlama etüdleri çok dikkatli yapılmalıdır. 
Denizcilik Bankasının Pendik Tersanesi, bu boyda Tersane olarak bilinen tek
girişindir.



2.3.4. Tamir Tersaneleri :
En büyüğü 30.000 DW ton gemi alabilecek kapasitede havuz olan tamir 

tersanelerinin esas itibarı ile İstanbul'dadır. Bunlar Denizcilik Bankası'nm 
garroe ve vuzer havuzları ve özel girişimcilerin kızaklarından ibarettir. İzmir'de 
de yine Denizcilik Barkasına ait bir tamir atelvesi ve ufak gemiler için kızak 
vardır. Denizcilik Bankası tamir tesisleri aynı zamanda yılda toplam 2.000 ton 
arasında sac işleyecek şekilde yeni gemi inşasına ve diğer tesislerde inşa edilen 
tekneleri teçhiz etmeğe elverişlidir. 30,000 tondan büyük gemilerden küçük gemi
lerimizin tamiri için kafi kapasite mevcuttur. 1000-2500 DW ton gemiler zaman za
man havuzlama sıkıntısı çekiyorlar ise de kısa zamanda bu dar boğaz giderilebilir. 
Buna mukabil, uluslararası deniz geçidinde bulunan İstanbul'da ve Akdeniz'de tamir
cilik gereken önem ve teşvike mazhar olmamıştır.

Önemli döviz kaynağı olabilecek bu alanda da gemi inşaatında olduğu qibi 
kredi, vergi iadesi, yatırım indirimi gibi tedbirlerin tatbiki verimli sonuçlar 
doğuracaktır.

2.3.5. Aslceri Tersaneler :

□eniz Kuvvetlerinin kendi gemilerini tamir ve aynı zamanda 30.000 DW 
tona kadar gemi inşa kapasitesi vardır. Nitekim Deniz Kuvvetlerinin ticaret ge
misi inşaası ile başladığı yeni inşa girişimi harp gemileri ile devam etmekte ve 
özel ihtisas isteyen onarımlar da bu tesislerde yapılabilmektedir.

2.4. TUZLA TERSANESİ

1969 yılında neşredilen bir kararnameye göre bu mevkide gemi inşasına 
tahsis edilmek üzere, geniş istimlaklar yapılmış idi. Takriben 5 kilanetre sahili 
ve 1000 dönüm alanı vardır.

Yol, rıhtım, dalgakıran gibi işler yapılmaya devam edilmektedir. Fiilen 
tersanecilere ne zaman tahsis edileceği belli değildir. Tahsis yapıldığında hı 
mevkie, halen faal tersanelerden birkaçı nakletmek isteyebilir ve yeni yatırım
cılar müracaat edebilir.

Buna mukabil teşvik tedbirleri tam yürürlüğe girmeden girişim akim kala
bilir veya spekülatif müracaatları çeker.

3.0. PAZARLAMA
Bu bölümde dünya gemi inşa üretimi ile Türkiye üretim kapasitesi ve 

gemi talebinin gelişire yönlerini belirten genel rakamlar vermekle yetineceğiz-



3.1. DÜNYADA GEMİ İNŞAATI VE TALEP

Dünyada gemi inşa temposu, 1964‘de takriben 12.000.000 dedveyt ton
iken bu takam 1974 sonunda 50 milyona yükselmiştir. Bu son rakam on yıllık bir 
patlama devresinin son rakamı veo1974'de muhtemelen son yılıdır.

Filhakika petrol tüketiminde vş taşımacılığında son iki -yılda meydana gelen 
değişiklikler, bilhassa tanker inşaatına talebi azaltmıştır. Aynı şekilde Bulkcar- 
rierş talebi de durgundur; Lloyd's Register rakamlarına gere 1974 yılı üretiminden
aklaşık rakamlarla bazı örnekler verebiliniz.

-.o-penya yılda 15.00:0.000 dedveyt tonla başta gelmektedir. Bunu takıbeden 
mar-lakct 4.000.000 tonla İsveç'tir. Bu mevanda-Türkiye'nin gemi sipariş ettiği 
Yp.acsj.svya ve Polanya'öa inşa edilen tonaj sıra ile 1.000.000 ve 750.000 dedveyt 
tordur. Sön yıllarda hamle yapan Finlandiya 400-.000 ton mertebesine ulaşmıştır.

kemi inşa piyasası en durgun devirlerinden birirdedır. Dünyada aynı zamanda 
her ari lasvon, hem durgunluk, hem sipariş kıtlığı hân de artan fiyatlar vardır.
Boy i bir ortanda projeksiyon güçlüğü, ve tehlikesi karşısında otoritelerin ileriye
de-:: mcara vermekte kaçındıkları görülmektedir.

Yuna rağmen yalnızca bir kıyaslama İmkanı sağlamak için yıllık talebin pat- 
iamedaje bvvelkı lineer artış hızına düşeceğini kabul eder sek,--yılda denize men 
gerrt tonajının önümüzdeki 5 yılın ortalamasını takriben 25 milyon dedveyt ton
kabri etmek yanıltıcı olmayacaktır.

3u üretim hacmi içinde Türkiye'nin yerini saptarken şu noktaları dikkate
.almakta yarar vardır :

i Deriz Ticaret Filosu dış ticaretimizin emniyetle yürütülmesine hizmet
eden önemli bir unsurdur.

eğ Gemi inşa endüstr-isi deniz ticaret filosunun vazgeçilmez bir tamamla-

cj Deniz gücüne hazmet etme durumu ile .gemi inşaatı bîr harp sanayiidir, 
d) Ananevi gemi inşa memleketleri olan Kuzey Avrupa ve Japonya'da nüfus 

artışı nispeten düşük ve hayat seviyesi ise yüksek olduğu için, ağır sanayi sa- 
yılan gamı inşaatçısı bulmak zorluğu vardır. Nitekim, Almanya ve Hollanda'da Türk 
tşçılerinin nisbeti yarıya yaklaşan tersane sayısı az değildir. Bu işçi bulma 
zorlucu karşısında gani inşaatının, az gelişmiş ülkelere kaydığı gedilmektedir* 
Akdeniz 'de Yunanistan, Malta, Mısır, Uzakdoğu'da Singapur, Fılıpınler, Taivan



- 158 -j

ve Güney Kbre, Latin Amerika'da Brezilya yakın misallerdir. Bu arada petrol ülke
lerinle de tersane kuran teşebbüsleri görülmektedir.

Bu durum karşısında, nüfusu % 3 gibi yüksek hızla artan memleketimizde emek 
yoğun ve geniş ölçüde ağır yan sapayiye muhtaç bir sanayi kolu olan gemi inşa 
eniüstrisinin kuruluşu ve gelişmesini bir ekonani stratejisi olarak kabul etmek 
gerekir kanaatindeyiz.

3.2. TÜRKİYE'DE ÜRETİM VE TALEP :
Türkiye'de gemi inşaatına talep' kendi ticaret filonuzdan ve yurt dışın

dan gelecektir. Bugün üretim yılda 30.000 dedveyt ton olduğuna göre 1974 dünya 
üretiminin 6/1000 oranı gibi kabili ihmal bir seviyededir.

üretim bölümünde açıklandığı gibbyılda 300.000 dedveyt ton üretim kolay
lıkla ulaşılabilecek bir hedef olacaktır. 7 yılın toplam üretimi 1.125.000 ton 
çivarında olarak hesaplanmıştır.

Türk Ticaret filosunun durumunu tespit eden OKt raporu 1982 yılı filo açı
ğını 1.478.000 DW olarak göstermektedir. D.P.T. ise 1982 yılında 2.8 milyon ton 
bir fiio öngörmüştür. Bu değerler birbirinden çok farklı değildir.

Bu son rakama dayanılarak filo talebi mevcut filodan 400.000 dedveyt tonum 
hurdaya çıkacağı da hesaba katılarak, gelecek 7 yılda 2.000.000 dedveyt ten ol
maktadır.

Bu talebin kişnen yurt içinde kısmen de ithal yolu ile karşılanması ve bu 
ayırımın planlı bir şekilde saptanması halinde yalnız yurt içi talebi karşılan
mak üzere kapasite bölümünde belirtilen, 1982'ye kadar toplam asgari.650.000 DW 
ton inşa kapasitesinin yurt içi talebi doyurabileceği görülmektedir.

Tersaneler genellikle tersane kurucuları veya kardeş şirketler için gemi 
yapmakla işe başlarlar. Bu hususu genellemek suretiyle ulusal gemi inşaat sana
yiinin de ilk ve tabii müşterisinin ulusal deniz ticaret filosu olacağı doğal 
sonucuna varılır. Bu sayede bir yandan yurt içi kuruluşlar tecrübe ve itibar 
kazanırken ulusal deniz ticaret filosu ihtiyaçları gemi inşa sanayiine sipariş 
desteği sağlamış olur.

Ancak, bu düşüncelerden kasıt hiçbir zaman Türk tersaneleri yalnız Türk 
ganileri yapmalı veya Türk bayraklı gemileri yalnız Türk tersaneleri yapmalı
dır hükmüne varmak değildir. Aksine inancımız yukarıda mümkünciduğuna işaret 
ettiğimiz gibi gemi inşa endüstrisinin ihracata yönelmiş bir sanayi olmasıdır.



Gemi ihtiyacımızı yıllardır yurt dışından temin etmek, "ehven piyasa 
şartlarından istifade" şeklinde bir politika gibi takdim edilen ve "acele" 
diye tanımlanan aslında plansızlık ve ithalat alışkanlığından başka birşey de
ğildir.

Buna örnek, olarak; Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat'ın Mayıs 1975 sonu 
itibarı ile verdiği rakamlar ilginçtir :

Son on yıl içinde yurt dışında.' inşa ettirilen; 1.700.000.000 TL. karşı
lığında 590.000 DW ton iken,

Son on yıl içinde yurt içinde inşa ettirilen ; sadece 250.000.000 TL.
karşılığında 42.500 
tondan 3 ibarettir.

Orta boy özel sektör tersanelerinin de faaliyete geçmesi ile bu gidişin 
değişiri; yolunda olduğunu gösteren işaretler vardır. Yerli inşaatı ithalata 
nazaran daha cazip ve istifadeli hale getirecek teşvik tedbirleri ile gemi en-

O

düstrisinde süratli bir kalkınma olacaktır.
Gani inşa endüstrisi genellikle rekabetin sert olduğu bir sanayi koludur. 

Özellikle, bugünlerde bu rekabet daha da kırıcı bir haldedir. Buna rağmen yuka
rıdaki .mülâhazalar, Türk Gemi Endüstrisinin dünya piyasasında mütevazi bir his
seye sahip olması için güvenç vericidir. Gani inşaatına talip olan Türk müteşeb
bislerinin sayısının gittikçe artışı bu güvencin paylaşıldığı kanısını vermektedir.

3.3. MaLİYET, REKABET :
3.3.1. Gsui Maliyeti :

Bir geninin inşa maliyeti şüphesiz büyüklüğüne, tipine ve teçhiza
tına göre değişir. Genel bir ölçü verebilmakgayesi ile bu raporlarda maliyet bi
rimi olarak beher dedveyt ton için ortalama 10.000.-TL. kabul edilmiştir.

Bu rakamların ancak rasyonel çalışan bir işletme için doğru olabileceğini
işaret etmek gerekir.

3.3.2. 'Maliyet Unsurları .:.
Bu maliyet çok kaba bir şekilde i 20 tersane işçiliği ve işletme 

flBlzanesi % 10 saç ve profil, % 50 malzsne ve teçhizat, % 10 mubayaa masrafları 
ve % 10 gayrimelhuz olarak bölünebilir.



Burada tersane işçiliği oranının anek-yoğun deyimine uygun derecede -yüksek 
oranda olduğu görülmektedir. Aprıca malzeme ve teçhizat içinde yerli olarak inal 
ettirilen teçhizat ve- tefrişatı da ilave etmek gerekir.

öte yandan % 50 oranında görülen teçhizatın bugün için % 20*si yurt içinden 
temin edilebilir. Gemi inşa üretimi arttıkça, bu nisbetin elektronik bazı, özel 
teçhizat hariç olmak üzere ve gerekli beygir kuvvetinde ve yeterli hacimde dizel 
motoru imali mümkün olduğu takdirde % 90’a çıkabileceği normal bir olanaktır,

Böyleee Ereğli İskenderun ve 4. Çelik tesislerinin de üretimi ile temin edi
lecek saç ve profil malzsne ile gemi % 90-95 oranında yerli inşa edilecek denektir

3.3.3. Dış Pazarda Rekabet :
Rekabet imkânlarımızın yukarıda sıralanan maliyet unsurlarından yal

nızca işçilik maliyetinde mümkün olabileceği aşikârdır.

İşçilik bizde Kuzey Avrupa memleketlerine nazaran 4 misli, randıman ise 
% 50 kabul edilebilir. Buna göre bugün için bu fark dolayısı ile gemi maliyeti
mizin % 10 ucuz olması gerekir.

Ancak, şurada maliyet arttıran diğer unsurlar da dikkate alınmalıdır. Bsı- 
lar, kullanılan malzeme ve enerji fiyatlarına dahil olan istihsal vergisi yükü, 
malzemenin ve teçhizatın yurt dışından nakil masrafı, döviz alış ve satış ara- - 
sırdaki % 2 fark, iç piyasadan alman malzesoenirr fiyatlarının gümrüklü olarak 
ikinci ellerden satışı gifci unsurlar ile tediye ile masraf arasında fark doia- 
yısı ile gerekli olan ana finansman için pahalı ticari faizle borçlanma yükü ve 
dış siparişçilerin ısrarlı talep ettikleri banka mektubu şeklinde kcntrgaranti 
masrafları vardır.

Ayrıca, dış siparişçilerin beklediği yüksek malzeme ve işçilik standardı 
ve gerek kanunlarının tatbik şekli ile gerekse teknoloji bakımından tanınmamış 
bir piyasa olması dolayısı ile kcntrgarantive rağmen Türkiye fiyatlarının % 10-20 
daha ucuz olmasını beklediklerini de ilâve etmek gerekir.

Bütün bu etkenler karşısında gani ihraç edebilmemiz için ihracatta vergi 
iadesinin zorunlu olduğu açıktır. Uzun senelerdir değişik ihraç mallarına tatbik 
edilegelen tedbirin gereken oranda ve iyi tarif edilmiş bir şekilde düzenlenmesi 
gemi inşa ve ihracı için şarttır.

Her morleket gani inşaatını belirli şekil ve niabetlerde himaya etmek
tedir. ftı bakırdan bu ihracatta vergi iadesi Ortak Pazar çerçevesinde aykırı
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düşmeyecektir. Ayrıca? yerli -teçhizatın Ortak Pazar fiyatlarına tercini --küre, 
geliştikçe ve gani inşa -teknolojimiz ilerledikçe iade oranı ihtiyacı da azala
caktır .

Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, gemi inşaatının Kuzey Avrupa’dan daha 
az gelişmiş memleketlere bu arada Akdeniz'e kayması eğilimi de dikkate alınırsa, 
Türkiye' de sanayi kolları içinde geni inşaatının Ortak Pazar şartları ile çalı
şacak endüstrilerin başında geleceğine şüphe yoktur.

4.0 ÜRETİM, FİKRNSMAN
4.1, ÜRETİM :

Mevcut tersanelerin kapasitelerini tespit için muhtelif kuruluşlarca 
dekıcik kabul ve hesap şekilleri ile saptanan yıllık üretim kapasite rakamının

i - 400.000 DM ton arasında oynayabildiği görülmektedir. Bunun sebebi ayn 
de;-ekenler kullanılmasıdır. Bir gemi inşa kuruluşunun yıllık üretim imkanı çok
değişik faktörlere bağlıdır,

Bunlarr inşa edilen gsrdierin büyüklüğü, tesis ve inşa sistemi, teçhizat 
sayısı ve niteliği, iklim koşulları, arazi ve kıyı biçimi ve büyüklüğü, şehire 
uzadık gibi etkenlerdir. Şüphesiz bütün bunların üstünde yönetim şekli gelir. 
Ayrıca, çalışan bir tersanenin kapasitesini:

a) Geçmiş yılların ortalanası olan fiili tonaj,
b) Tesis ve teçhizatın tamamlanması veya İslahı ile sağlanabileceği hesap

lanarak bulunacak potansiyel tonaj,
olmak üzere iki ayrı rakam olarak ifade etmek gerekir.

Ortalama değerler bugünkü talep imkânlarını gösterir. Sipariş yükü arttık
ça potansiyel kapasitejre yaklaşılacaktır. Kafi talep yaratılırsa, mevcut ve 
planlanmış kuruluşların artacağı da tabi id ir.

Bu anlayış çerçevesinde mevcut ve planlanmış tersanelerin 1982 yılına kadar 
erişmesi mümkün ve muhtemel üretim değerlerini özetleyebiliriz :

4.1.1. Nehir Tipi Tersaneler :
Yukarıda tersaneler tasnifinde ve listesinde belirtilen tersane 

sınıflarından, nehir tipi tersaneler son on yıllık ortalamalara göre optimum 
kapasite ile çalışmışlardır. Buna göre bu gurupta 10-12.000 DWT bir kapasite 
görülmektedir. Bunun hemen 15.000 tona çıkabileceği ve gelecek plan donanınde 
30.000 DW'ya yükseleceği kabul edilebilir.



4.1.2. Orta Boy Tersaneler:

Bugün bunların fiilen yılda 15.000 inşa kapasitesi olduğu anlaşıl

maktadır. Ancak, bu rakam takriben % 20-40 bir ütilizasyona tekabül etmektedir. 

Sipariş yükü ve teşvik tedbirleri ile bu kapasite hemen 40.000 - 50.000 DW tona 

yükselebilir.

Keza aynı tersane grubunun tevsi ve yeni kuruluşlarla 12 ay sonunda

75.000 DW tona ve gelecek plan döneminde 200.000 DW tona çıkmasını sağlamak 

münkündür.

4.1.3. Büyük Tersaneler :

Pendik Tersanesi, tatbiki tasarlanan proje ve teknoloji ve >alan 

itibarı ile 150-250.000 DW ton üretime müsaittir.

Cari plan dönatıi sonu veya gelecek dönende faaliyete geçebilir. Üretimi

150.000 DW olarak kabul etmek makul olacaktır.

4.1.4. Tuzla ve Diğer Yerler :

Tuzla'mm yüzölçümü itibarı ile yılda 250.000-500.000 DW ton üre

tecek hale gelmesi nümkündür. Bu mevki veya diğer ilave olacak mevkilerin gele

cek plan döneminde 350.000 TM ton üretecek şekilde gelişmesi planlanabilir.

4.1.5. üretim Programı ve üretilecek Değer :
Bir tersanenin tevsiinin veya yeni kuruluşunun planlanması, dona

tılması ve üretime geçmesi şüphesiz zamana bağlıdır. Alttaki tabloda kabaca 
dört safha öngörülmüştür.

4.2. TERSANE TİPLERİME GÖRE POTANSİYEL ÜRETİM TAHMİNLERİ 

(YILDA 1000 DEDVEYT TON) :

Halen 1976 1977 1982 __

Nehir tipi 12 15 20 30

Orta boy 15 40 75 200

Büyük tip - - 50 150

Tuzla ve diğer - - 50 350



Sipariş sağlanması, hazırlığı, teknik ve idari organizasyon süresi gibi 
etkenleri de hesaba katarak, erişilmesi makul bir üretim planı şöyle olabilir :

YIL , ÜRETİM DW TON ÜRETİM (Rayiç)
1976 »50.000 500.000.000
1977 75.000 750.000.000
1978 150.000 1.500.000.000
1979 150.000 1.500.000.000
1980 200.000 2.000.000.000
1981 200.000 2.000.000.000
1982 300.000 3.000.000.000
TOPLAM 1.125.000 11.250.000.000

a) Bu planın son safhasındaki yıllık üretim miktarı 1974 yılındaki dün
ya üretiminin % 0.8'idir.

O

b) Yedi yılın toplamı olan 1.125.000 ton üretim ise, son on yılda yalnız 
Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı'ın yurt dışına yaptığı 590.000 DW ton sipa
rişin yalnızca'% 53'üdür.

Görüleceği gibi kademeli bir şekilde tasarlanan program mütevazı, olup, 
yalnızca iç sipariş talebinin yarısını karşılayabilecektir. îyi düzenlenmiş 
teşvik tedbirleri ve finansmanoimkânları ile bu miktarların aşılması ve ihraç 
taleplerine de cevap verebilme durumuna geçmesi normaldir.

İspanya, Portekiz, Bulgaristan, Finlandiya ,8-10 yıl içinde sayılı ihra
catçılar arasına girebilmiş örneklerdir.

4.3. KREDİ :
4.3.1. .Genel :

Genellikle sanayi kuruluşlarında olduğu gibi, gani inşaatı da 
ancak kredi ile mümkündür. Gemi inşaatının özelliği ise bu kredinin iiniversal 
olarak sübvansiyonlu oluşudur. Gemi inşaatçısı olan ülkeler, Japonya da dahil 
olmak üzere, bu kredinin şartlarını rrarmlaştırmışlardır. Buna göre kredi % 7,5
faizlidir, inşa bedelinin % 801 i niyetindedir ve inşa süresini takibeden 8

ı
yıl içinde cdenir.

Kredi şartları çok kere, gemi inşaatına yeni girişen Brezilya, Ispanya, 
ücng Köng, Singapur gibi ülkelerde daha da düşük ve cazip olmaktadır.



Bu kredinin bir diğer özelliği de, yalnız milli bayrağı taşıyacak gemilere 

değil, aynı zararda müli tersanelerde gemi inşa ettirecek bilumum yabancılara da 

verilmesidir.

Bilhassa îskandinavlar, yap-sat. sisteminde gemi- inşa ettirmekle önemli tica

ri kazançlar elde etmektedirler. Bu gemiler de yine bu kabil kredilerle inşa edil

mektedir.

Binaenaleyh Gemi İnşa Sanayiini yurdumuzda kurabilmek için, bu şartlara uy

mak zorunluğu açıktır.

4.3.2. Kredi Hacmi s

Diğer bölüklerde gelecek 7 yılda toplam 1.125.000.8(10 decvayt ton 

üretmenin mümkün olacağı. üretimin cari değerle 1^.125.000.000 TL. ttiağu 

saptanmıştır.

Kredi oranını % 80 kabul edersek, 8 senede ödeme esasına göre takriben, 

gelecek 7 yılda inşaat için i

1976'da 400.000.000
1977'de 600.000,000

1978'de 1.200.000.000

1979'da 1.200.000.000
1980'de 1.600.000.000 '

1981Me 1.600.000.000

1982'de 2.400.000.000

kredi ihtiyacı beiiaıekteriir.

" 4ı3.3 . Jtfcagi. Kayıı^gı_ :

Şimdiye kadar tatbikat muhtelif fonlardan mâliyenin gemi inşa kredisi 
fonu ayırması şeklinde han mahdut hem de güvenilmez mahiyette olmuştur.

Orta vadeli kredi sistem, de zaman zaman kullanılabilmektedir. Bu kredi
ler esas itibarı İle özel sektöre tahsis edilirken, kamu sektörü, özellikle 

Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat'a Devlet Yatırım Bankası kredileri uygula- 
nagelmektedir.

Kredi mevzuunda dış kaynaklar ihmal edilmektedir. Bunlardan en mühimi 
proje/program kredileridir.



ffükümetten hükümete verilen hu krediler genellikle yurt içirde
resislerde harcanmak üzere tahsis edilegelnektedir. Barajlar, karple 
■■.e O-ıncer i tesisler bu şekilde finanse edilmiştir.

Bu prensibin gemi inşaatına da tatbik edilmesi mümkün olmak gerekir. Bunu 
rakın bir misalle açıklamak mümkündür.

Yugoslavya kendi inşa imkanlarının üstünde gemi siparişi ile karşı karşı
yadır. Buna mukabil gemi teçhizatı imalatı .kendi inşa kapasitesinin üstündedir. 
Pöyleee Türkiye'de kendi ticaret filonuz ve ihraç etmek üzere inşa edilecek ge
milerde kullanılmak üzere, Yugoslavya'dan taran edilecek uzun vadeli, düşük faiz
li proje kredisi ile teçhizat ve malzeme satın almak mümkün olabilir.

İspanya avnı burumdadır. Keza Japonya gemi inşaatı yanında teçhizat satmak 
ihciyacındadır. Bu tatbikatta, bağlantının yaratabileceği pahalılık giderilemez
bir zorluk olmamalıdır.

Meselâ, 10 adet 6.000 DW ton gemi için ithal edilecek teçhizat tutarı
500,000.000.-TL. gibi küçümsenmeyecek ve rekabeti davet edici bir meblâğdır.
Oolayısıyle birden fazla beynelmilel ihaleye gidilerek ucuzluk sağlanabilir.

Bu üç kaynaktan ve tahvilat gibi diğer kaynaklardan sağlanacak kredilerle 
elde edilecek meblâğlar bir diğer fonda binleşerek inşa zamanında kendine yeter
li hale gelebilir kanaatindeyiz.

Sonuç olarak, kredi konusunun gemi inşası için temel unsur olduğu kahul 
edilmeli ve bu kredinin temini ile sorumlu bir makam tayin ve ilân edilmelidir.

5.0. MEVZUAT ORGANİZASYON

5.1. DENİZ POLİTİKASI :

Geni endüstrisinin temel politikasının en özlü bir şekilde ifadesini 
ATATÜRK’e borçluyuz :

"Yeni ganiler inşa ettirmenin esbabını temin etmek lâzımdır".
Aşağıdaki hususlar tamamen bu ilke ışığında tasarlanmıştır.
5.1.1. İthalât

İlk plan dönemleri gemi ithalim yasaklayıcı hükümlerin yerli gani 
inşaatının teşvik edeceği anlayışı içinde idi. Bu devrede, gemi inşa endüstri
sinin kurulması için qerekli tedbirler öngörülmediği veya yerine getirilmediği 
için filonun gelişmesi engellenmiş oldu.



Daha sonra tatbikat kamu sektörünün gemi sahibi olmasını kolaylaştırıcı 
yönle gelişti ve devlet, gemi ithalini tercih etti.

1-5 J. .1975 tarihli kararname ise hemen hemen liberal bir sistem getirmiş
tir . Gani inşaatı için geniş teşvik tedbirleri,öngörülürken, buna dair mevzuatın 
yavaş gelişmesi ve kredi mekanizmasının kurulamayışı kararnameye ithal ile ilgili 
ve tatbike hazır hükümlerin üstünlük ve öncelik taşıdığı görünümü vermektedir. 
'Keza karaiı veya özel armatöre tanınan teşviklerin, özellikle kredi sisteminin, 
yerli gemi ve yurt dışında inşa edilen gemi ayırımı gözetmemesi, özellikle kamu 
sektörünü gani ithaline yöneltmektir.

Kanaatımızca doğru yol teşvik tedbirlerinin yerli gemi yapımını özendirici 
yönde düzenlemektir.

5.1.2. Teşvik Tedbirleri :
Teşvik tedbirlerine temel teşkil edecek kriterler şunlar olmalıdır.

5.1.2.1. Mülkiyet formaliteleri :
Gemi sahibi olmayı kolaylaştırmalı, gemi siparişi, alımı, satımı 

ve işletmesine dair mevzuat basitleşmelidir.
5.1.2.2. Sancak :

Mallarımızın azamisini kendi bayrağımızla taşımak için her türlü
bayrak himayesi tedbiri alınmalıdır.

/
'■/ a) Gemilerimizin navlun rekabeti gücünü arttırmak için ihracatta 

vergi iadesinde olduğu gibi vergi indirimi yapılmalıdır. Halen aksine, navlunu. 
karaya nazaran arttırıcı rıhtım ve nakliyat vergileri vardır. Rıhtım vergisinin 
yalnız yalancı bayraklı gemilere tatbiki hiç olmazsa konferans dışı olanlara 
tatbiki tesirli bir teşvik tedbiri olacaktır.

b) C ve F mübayaa izne tabi olmalıdır, özellikle devlet sektörü
nün baş vurduğu bu yontan büyük kitle taşımalarını kapsamaktadır. Bu tedbir Türk 
gemilerinin muntazam sefer (iine) kurmasını teşvik edecektir.

5.1.2.3. Gemiciliği teşvik :
Yurt dışı limanlar arası gemiciliği teşvik etmek: Yükleme ve 

işletme masraflarının kolay transferi sağlanmalı, vergi indirimi tanınmalıdır.



5.1.2.4. Yurtiçi İnşaat :

Gemilerimizi azami derecede kendi tersanelerimizde inşa etmek 
içir, yurt içi inşaata özendirecek tedbirler aereklidir. Vergi iadesi ve indirimi, 
amortisman nisbetleri gibi tedbirleri yerli inşa edilen gemilerde ithal edilen
lere oranla daha elverişli yapmak sureti ile endüstri himaye edilmelidir. Döviz 
transferleri öncelikli olmalı ve en mühimi şüphesiz gani inşa kredisi döner fo
nunu işlek tutmaktır.

5.1.2.5. İhracat :
Gemi ihracını kolaylaştırmak; yurt dışı siparişçi komple gemi ister, 

fason sistemine itibar eden nadirdir. Oysa ki cari mevzuata göre gemi ihracı için 
aşılması çok güç döviz tahsisi, gümrük mevzuatı gibi zorluklar vardır. İhraç 
gemisi inşası için ithalat, döviz tahsisi , gümrük muafiyeti vergi indirimleri 
usulleri yerli gemi inşası gibi olmalı hatta daha da özendirici olarak düzenlen
melidir .

5.2. İDARİ MERCİİ :
Deniz ticaretinin iki ayrı yönü vardır :

5.2.1. Gemilerin İşlemesi ile İlerili Fonksiyonlar :
Limanların tesisi ve teçhizi, can ve mal emniyeti mevzuatı ve fe

nerler, personel konuları, navlunlar ve konferanslar, bayrak himayesi, dış ve 
kabotaj taşımaların dış ticaretimizin gerektirdiği hizmetleri yeterince yapıtaşı 
şartlarını meydana qetirmek ve benzeri hususlar.

5.2.2. Gemilerin İnşası veya Alımı :
Yani üretim ve satın alma fonksiyonları, tamir ve bakım işleri.

Bu görevlerden ilki esas itibarı ile Ulaştırma Bakanlığının kuruluş kanunu 
ile tespit edilmiş olan görev halen bir müsteşar muavinliği tarafından yürütül
mektedir. Filo hacmi büyüdükçe görevin müsteşarlık hatta müstakil bakanlık se
viyesinde yürütülmesi gerekebilir.

İkinci görev ise sınai bir faaliyet olup. Sanayi Bakanlığınca yürütülmesi
tabiidir.

Böylece bu iki bakanlık görevlerinde uzmanlaşmış kadroları İle fonksi
yonlarını ehliyetle yerine getirebileceklerdir.



Deniz Endüstrisinin Türk ekonomisindeki yerini saptamak ve gereğince iş
lemesi için mevzuatın dinamizmini sağlamak görevi de D.P.T.'ve düşmektedir.

5.3. TAHSİS MERCİLERİ :
Denizciliğimizin idaresinde geçmiş yılların tatbikatı, tek merci 

sistemi şeklinde olmuştur. Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı bir veya iki işletire 
Unum Müdürlüğü, gemi, liman ve tersane' işletmeleri ile diğer denizcilik hizmet
lerini görmekle görevlendirilmiş ve Bakanlık bünyesinde teşekkül eden çok zayıf 
bir kadro ise denizcilik işleri ile ilgili tüm yetkilerle teçhiz edilmişti. Bu
gün bu tatbikatta iki önemli değişiklik görülmektedir.

5.3.1. Ulaştırıra Bakanlığı :
15 Ocak 1975 kararnamesi gemi koordinasyon kurulu kararnamesini 

kaldırmakla, Ulaştırma Bakanlığı’nın gemi inşa r/e ithali ile ilgili tahsis 1 
yetkilerini kaldırmaştır.

15 Ocak 1975 kararnamesi ise gemi inşa ve ithaline ait izinlerin veril
mesini genel hükümlere bağlamış ve konuya öz istisnalarla tatbikatı düzenleme 
sistemini getirmiştir. Böylece mevzuat aksamaları asgariye inecek ve tatbikat
çıların da ilgili Bakanlıklar teşkilatında çalışan yetkili uzman kişiler olması 
dolayısı ile müracaatları süriimcanede kalmaktan kurtaracaktır.

5.3.2. Uygulama :
Kaldırılan kararnamenin yürütülmesi ile görevli Ulaştırma Bakan

lığı , daima kendisine bağlı olan Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı ile Deniz- 
cilik Bankasını ön planda tutmuş, özellikle kredi ve döviz tahsisleri, mal 
izinleri, diğer bakanlık ve mercilerle ilgili işlerin sonuçlanması gibi husus
larda bu kuruluşlar lehine ağırlığını kullanmıştır. Bunun sonucunda özel sektör 
ve diğer kuruluş armatörlüğü gelişememiş, aksine bir kamu kuruluşu yük taşmada 
ve dolayısı ile geni siparişinde geniş ölçüde tekelci işletme durumuna gelmiştin

15.Ocak. 1975 kararnamesi karar merciini, tüm sınai tpyhhüsi erde olduğu 
gibi Sanayi Bakanlığı’na aktarmakla. Ulaştırma Bakanlığı1na bağlı kuruluşlarla 
diğer kamu kuruluşlarını ve özel sektörü, diğer sanayi kollarında olduğu gibi 
eş muameleye tabi tutmaktadır. Prensip olarak bu tutum doğrudur. Teşebbüsçü 
arttıkça, teşehbüs rekabeti gemi siparişini arttırır. Tatbikat da bu yönde olmuş 
ve Ocak kararnamesinden bu yana henüz krediler teessüs etmemiş olmasına rağmen 
teşvik belgesi için başvurmalar artmıştır.



: t krizce bu Z ~ merciden müteşekkil idari sisten bir süre denenmelidir.
Ulaştırma Bakanlığı Filonun büyümesi için gereken teşebbüsleri yapmalı ve 

yaptırmalı» Sanayi Bakanlığa gemi inşası için teşvik tedbirlerini yürütmeli ve 
D.p.T. ise ulusal iktisadi düzen içinde gemiciliğin gelişmesi için gerekli ted- 
' birleri tespit ve bunların tatbiki için yön verici görevi yapmalıdır.

e k l e r  :
EAPOR NO. 1: üretim Alt Komisyonu Son Raporu
RAPOR NO. 2: Üretim Alt Komisyonu İlk Raporu
RAPOR no . 3: Pazarlama ve Finansman Alt Komisyon Raporu
RAPOR no. 4: Gemi Kredisi Alt Komisyon Raporu



V. Alt Komisyon

RAPOR No. 1

"GEMİ ENDÜSTRİSİ SORUNLARI" ALİ KOMİSYONU "ÜRETİLİ VS KAPASİTE" 

ALT KPMİSYONÜ RAPORÖ

I
A- AMAÇ :

Raporun amacı Gemi înşa Sanayiimizin içinde bulunduğu durumu incelemek. 
olanaklarımızı saptayarak bu yolda alınacak kararlara ışık tutmak, kalkınıra ça
balarının sağlam-ve olumlu yönlere yönelmesine yardımcı olmaktır. Bu amaçla De- 
nizcilik Bankasına bağlı ve gani inşaası ile görevli 2 Kamu Tersanesi,ile 14 
adet Özel Sektör Tersanesi ayrıntılı olarak rapor kapsamına, alınmıştır.

B- TERSANELERİN TANIT UMASI :
Askeri tersanelerle Denizcilik Bankasına bağlı tersanelerin tanıtıc- 

bilgileri Ek-1 çizelgede, Özel Sektör Tersanelerine ait benzeri bilgiler ise 
Ek-2 çizelgede gösterilmiştir.

C- TERSANELERİN ÜRETİMLERİ :

Etüt kapsamına alınmış tersanelerin son 10 yıl içinde ürettikleri cemi
ler Ek-3 ve K-4 çizelgelerdede gösterilmiştir. Bu üretimlerin kalkınıra planı 
dönemlerine göre tasnifi ise Ek-5 çizelgede verilmiştir.

D- TERSANE KAPASİTELERİNİN TESPİTİ :
Kapasite tespitinde Denizcilik Bankasınca sadece onarırala görevlendi• 

rilmiş olan Hasköy, Istinye ve Alaybey Tersaneleriyle, kuruluş amacı bakımınd'- 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait tersaneler ve halen kuruluş halind.e bulurmn 
Pendik Tersanesi, Degaş İzmir, Kıyı ve Alarko Tersaneleri etüt kapsmru dışır.J~ 
tutulmuştur.

1) Kapasite Tespitinde Uygulanan Mstcd ı
Tersanelerin kapasitelerinin tespitinde "GIOK" Gara inşaatı ve Onarımı 

Geliştirme Kurumu"nun benimsediği ve Ulaştırma Bakanlığı imalat Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünce yayımlanan Genel No.119-IBGMOI sayılı rapordaki esaslar aynen benim
senmiş ve uygulanmıştır.

Bir tersanenin kapasitesini kontrol eden ana unsurlar :
a) Ganinin inşa edildiği kızağın boyutları
b) Kızaktaki inşaatı destekleyici hazırlık ve imalatın yapıldığı açık ve 

kapalı sahaların genişliği
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c) Tezgah, araç ve gereçler

d) İnsan gücü'dür.

Bu unsurların ayrıntılarına burada inilmemiştir. Detay bilgiler ve kapa

site tespitinde kullanılan eğriler için Ulaştırma Bakanlığıriın bahse konu, yayı

mına bakılmalıdır. Yıllık ton çelik işleme kapasitesine paralel olarak DWT ka

pasitelerin tespitinde, bulunmuş olan çelik ağırlığı 4 ile çarpılmak suretiyle 

DWT tespit edilmiştir.

TABLO : 1

KIZAK BOYUTLARINA GÖRE KIZAKTA İNŞA EDİLEBİLECEK AZAMİ GEMİ DWT'LARI

TERSANE ADI

VE ÇELlK MİKTARI

KIZAK NO VE EBADI TON-ÇELİK DWT

Camialtı Tersanesi 91,7 x 17 m. No.l 1250 Ton 5000

140 x 24 m. No.2 3250 ton 12500

Haliç Tersanesi 70,2 x 22 m. No.l 650 ton 2600

67 x 21 m. No.2 600 ton 2400

Mantara Tersanesi (120) 105 x 22 m. No.l 2500 ton 10000

(120) 70 x 23 m. No.2 2500 ton 10000

Sedef Tersanesi (110) 80 x 15 m. No.l 2000 ton 8000

(155) 130 x 20 m. No.l . 4250 ton 17000

Sarabaşlar Koll.Şti. 55 x 11 m. 400 ton 1600

Gemi Iş Koll.Şti. 60 x 12 m. 500 ton 2000

Gaye Ltd.Şti. 50 x 12 m. ■350 ton 1400

Gani inşa Koll.Şti. 55 x 12 m. No.l 400 ton 1600

40 x 9 m. No.2 200 ton 800

Gunsin 40 x 12 m. No.l 200 ton 800

40 x 12 m. No.2 200 ton 800

Çelik Tekne A.Ş. 60 x 12 m. No.l 500 ton 2000

45 x 7 m. No.2 230 ton 1000

Profilo (80) 24 x 14 m. 1000 ton 4000



Çanak SADECE ONARIM HİZMETLERİ
Çeliktrans 60 X 11 m. No:l 500 ton 2000

45 X 8 m. No:2 250 ton 1000

Anadolu Deniz İnşaat Kızak 65 X 11 m. No:l 550 ton 2200
ları 65 X 11 m. No:2 550 ton 2200

60 X 18 m. No:3 ONARMA TAHSİSLİDİR

Hidrodinamik 60 X 11 m. 550 ton 2200
Hami Kaynak 76 X 13 m. No-.l 700 2800

52 X 12 m. No:2 370 1480
45 X 10 m. No: 3 250 1000

Not: ( ) parantez içinde gösterilen krzak boyları, iş alınır alınmaz
yapılacak uzatımdan sonraki kızak boylarını göstermektedir.

Kızak boylarına göre yukarı cetvelde gösterilen gemi ebatları bulunduktan' 
sonra tersanelerin yıllık kapasitesinin bulunması için referans raporunun Ek-3 
deki "Kızakta İnşaat Süresi Eğrisine" göre yıllık kapasiteler aşağıdaki şekilde 
tespit edilmiştir. Ancak, denizde donatım yapmak olanaklarından mahrum olan 
Marmara ve Sedef Tersanelerinde kızakta kalıta süreleri ganinin teslim süresi 
olarak kabul edilmiştir.



T/Vî rO; 2

KIZAK BOYUTI-Al < IN A CSİRI' YIJ HIK AZAMİ KAPASİTE

KIZAKTA TON ATI. TERSANE TOI’JAMI
TABLO 1 KAİMİ ÇELİK nvö'A'H. TONA il

KIZAK NO, TON/ÇELİK SURESİ KAmSlTE KAPASİTE ÇELİK îî'iT/Y'İL

Camialtı. Tersanesi No. 1 1250 . 15 4350 17400
No. 2 3250 23 * 7400 29600 11750 47000

JUliç Tersanesi No. 1 650 14 2400 8600
No. 2 600 14 2400 8600 4800 17200

Marırara Tersanesi No. 1 2500 32 4050 .16200
No. 2 2500 32 4050 16200 8100 32400

Sedef Tersanesi No. 1 2000 28 3700 - 14800
No. 2 4250 41 5400 21600 9100 36400

Sarıbaşlar Koll.Şti - 400 12 1750 7000 1750 7000
Gomi İş Koll.Şti. - 500 12 2700 10800 2700 10800
Gaye Ltd.Şti. - 350 12 1540 6160 1540 6.160
Cemi tnşa Koll.Şti. No. 1 400 12 1750 7000

No. 2 200 10 860 3440 2610 10440
Gunsin No. 1 200 10 860 3440

No. 2 200 10 860 3440 1720 6880
Çelik Tekne A.Ş. No. 1 500 12 2700 10800

No. 2 250 10 1080 4320 3780 15120
I>rof i lo - 1000 17 3050 12200 3050 12200
Çeliktrans No. 1 500 12 2700 10800

No. 2 250 10 2700 10800 5400 21600
Anadolu No. 1 550 13 2200 8800

No. 2 550 13 2200 8800 4400 17600
Hidrodinamik - 550 13 2200 8800 2200 8800
Hami Kaynak No. 1 700 14 2600 10400

No. 2 370 12 1600 6400
No. 3 250 12 1090 4360 5290 21160

Tersantder in işgal ettikleri açık ve kapalı saha yönünden kapasitelerin tespiti için Ulaştırma Bakanlı* nnın 
bahse kunu etüdündeki Ek-1 ve Fk-2 tablolarda gösterilen delerlerin toplamı kullanılmıştır,(Özel Sektör 
Ter soneler inde ise kızak hariç toplam sahanın % 70'i inşaat sahası olarak hesaplanmıştır) ,



■ TAKtÇu 3

TERSANE TOPLAM SAHALARI İTİBARİYLE TERSANE KAPASİTELERİ

TERSANE ADI
KIZAKLAR İNŞAAT 
HARİÇ ALANI

BEHER TON 
IÇ+N TOPL.
rrv2

TON/YIL 
ÇELÎK tŞL. 
KAPASİTESİ

TOPIAM
TERSANE
DVJT/YIL

Camialtı Tersanesi 14000 m2 1 m2 14000 56000
Haliç Tersanesi 5300 m2 1.2 m2 4400 17600
Marmara Tersanesi 12300 m 1 m2 12300 49200
Sedef Tersanesi 47000 m2 1 m2 47000 18800 '
Sarıbaşlar Koll.Şti. 1330 m2 1.4 m2 960 3840
Gani îş Koll.Şti. 581 m2 1.4 m2 420 1680
Gaye Ltd.Şti. 1600 m2 1.4 m2 1140 4560
Gemi înşa Koll.Şti. 546 m2 ' 1.4 m2 390 1560
Gunsin 588 m2 1.4 m2 425 1700
Çelik Tekne A.Ş. 955 m2 1.4 m2 680 2720
Profilo A.Ş. 9800 m2 1.0 m2 9800 49200
Çeliktrans Ltd.Şti. 732 m2 1.4 m2 520 2080-
Anadolu Ltd.Şti. 868 m2 1.4 m2 620 2480
Hidrodinamik 1000 m2 1.4 m2 715 2860
Hami Kaynak 1078 m2 1.4 m 780 3120

Tersane kapasitelerini kontrol eden unsurlardan biri de Tersane, tezgah, 
teçhizat, araç ve gereçlerinin durumudur. Çok değişkenlik arzeden bu faktörün 
yukarıdaki esaslar gibi basitçe saptamasını temin edecek bir metod bilinmemek
tedir. Ayrıca bir montaj yeri olarak tanımlanabilen bir temasenin bizatihi 
yapacağı işin vusatide tezgah ve teçhizat talebini değiştirmektedir. Bu bakımdan 
tezgah, araç ve gereç yönünden sonuç ve sorunlar bölümündeki genel mülahazat 
dışında ayrıca bir analiz yapnak olanağı bulunamamıştır.

Tersanelerde mevcut işçi sayısına göre üretmeleri gerekecek, gemi tona
jının veya çelik işleme kapasitesinin de ilginç neticeler verebileceği düşünül
müştür. Bu analiz için yine Bakanlığın bahse konu etüdünün Ek—5'indeki eğri 
uygulanmıştır.



Tekne işçi sayıları ise Ek-1 ve Ek-2 cetvellerinden alınmıştır. Ancak,
Camialtı tersanesinde topları mevcudun sadece % 30'u ve Haliç Tersanesinde % 20* si 
geri inşa işçisi olduğu kabul edilmiştir- Ayrıca özel sektör tersanelerinin çok 
geniş çapta taşoron kullanmaları nedeniyle böyle bir analize ithal edilmeleri 
son derece yanıltıcı neticeler verecektir- Bu yönden analiz sadece Camialtı ve 
Haliç tersanesi için yapılmıştır- Beher işçinin üretim seviyesini bahse konu 
eğriden tespit için ve Camialtı tersanesi için vasati 5000 ve 12000 DWT gemiler 
ve Haliç Tersanesi içinde 2500 DWT cjemi esas kabul edilmiştir,

TABLO: 4

MEVCUT TEKNE İŞCİSÎNE GÖRE TERSANE KAPAStTKT.ERİ

inşa edİcklek bu tonaj d, tersane
DVJT'NA TEKABÜL BEHER ÎŞÇ. TOPLAM YILLIK KAP. YIL,KAP

.TERSANENİN ADI EDEN TON ÇELlK YILL-ÜRBİh tNŞ.IŞÇ- TON/ÇELlK DWÎ

Camialtı 
Kızak No - 1 1250 21 6
Camialtı 
Kızak No- 2 3250

25-8
30.0 420 10926 43704

Haliç Kızak 
No: 1 650

Haliç Kızak 
No: 2 650 20 340 6800 27200

Yukarıdaki unsurlara istinaden tespit edilmiş tersane kapasitelerini 
bir tablo haline dökerek bir netice istihsal edilecektir.



TABLO: 5

MUHTELİF UNSURLARA GÖRE TERSANE KAPASİTELERİ

KIZAĞA GÖRE KAPASİTE (YIL) TERSANE ALANINA GÖRE KAPA - tŞÇt SAYISINA GÖRE KAP. 
TERSANE APT__________________   TON ÇELÎK İŞLEME DWT TON/YIL ÇELİK DWT TONA İL ÇELİK DWT

Camialti Tersanesi 11750 47000
Haliç Tersanesi 4800 17200
Mantara Tersanesi . 8100 32400
Sedef Tersanesi 9100 36400
Sarıhaşlar Koli Şti. 1750 7000
Gemi İş Koli .Şti 2700 10800
Gaye Ltd Şti 1540 6160

Gemi İnşa Koli Şti 2610 10440
Gunsin 1720 6880

Çelik Tekne AŞ. 3780 15120

Profilo AŞ, 3050 12200
Çeliktrans Ltd Şti. 5400 21600
Anadolu Ltd.Şti 4400 17600
Hidrodinamik 2200 8800

Hami Kaynak 5290 21160

14000 56000 10926 43704
4400 17600 6800 27200
12300 49200

47000 188000

960 3840

420 1680
1140 ' 4560

390 1560 I

425 1700

680 2720

9800 39200

520 2080

620 2480
715 2860

780 3120

176



YUKARIDAKİ TABLONUN TETKİKİNDEN GÖRÜLECEĞİ ÜZERE :

1) Carriaitı tersanesinde kızak ve inşaat sahaları arasında oldukça büyük 
bir . 'tnluk çöze çarpmaktadır İşçi sayısına göre yapılan kapasite tespitinde 
ise alman % 30 faktör hatalı olabileceğinden dikkat nazara alamayacaktır. Bu 
iki kapasiteden sıkışıklık arzeder. kızak kapasitesinin esas kabul edilmesi kaçı
nılmazdır.

2) Haliç tersanesinde ise inşaat sahaları keza bir tahminle bulunmuş
olduğundan kızak iıapasiteleri esas kabul edilmiştir.

3) Özel Sektör Tersanelerinde ise 2 adedi hariç diğerlerinde tersanelerin 
inşaat salalarının küçük olması sonucu potansiyel kapasitesinin geniş çapta sınır
lanmakta' olduğu ortaya çıkmaktadır. Sedef ve Profilo ve hatta Marmara Tersane
sinde i se kızakları destekleyebilecekten daha geniş arazinin mevcut olduğu neti
cesi çıkmaktadır. Bittabi dar boğaz teşkil eden unsurlara uygun olarak tersane
lerin potansiyel kapasiteleri şu şekilde hülasa edilebilir.

TERSANE ADI
POTANSİYEL KAPASİTE

ton/yil  i DWT
Camialtı Tersanesi 
Haliç Tersanesi 
Marmara Tersanesi 
Sedef Tersanesi 
Sarıbaşlar Koll.Şti. 
Gemi İş Koll.Şti 
Gaye Ltd Şti.
Gemi înşa Koll.Şti, 
Gunsin
Çelik Tekne A,Ş. 
Profilo A,Ş. 
Çeliktrans Ltd.Şti. 
Anadolu Ltd.Şti. 
Hidrodinamik 
Hami Kaynak

11750 47000

425
680
3050
520
620
715
780

1140

4800
8100
9100

390

960
420

17200
32400
36400
3840
1680
4560
1560
1700
2720
12200

2080
2480
2860
3120

GENEL TOPLAM 43450 171800



E- TERSANELERİN FİtLt ÜRETİMLERİ VE VERİMLERİ :
Son 10 yıl içinde kamu ve Özel Sektör tersanelerinde inşa edilen ge

milerin listeleri Ek-3 ve Ek-4'de gösterilmiştir.
Kamu ve Özel Sektör Tersanelerinin Kalkınma Planı dönemlerine göre yapmış 

oldukları üretimler Ek-5 cetvellerde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Tersanelerin 
bu üretim seviyelerine göre potansiyel kapasite ile mukayese edilerek hesaplan
mış olan verimleri Tablo 7 ve Tablo 8'de verilmiştir.

Denizcilik Bankası tersanelerinin verimlerinin tespitinde son 10 yıllık 
üretim değerinin vasatisi ve potansiyel kapasite kıyas edilmiştir. Verimlerin 
tespitinde DWT birimi yerine gemi değeri tercih edilmiştir. Bu tersanelerde inşa 
edilen ferüot-yolcu gemisi vs, özel gemiler değer biriminin kullanılmasını zo
runlu kılmıştır.

TAEEO: 7

(DEŞERLER 1975 RAYİCİNE GÖREDİR)
KAMU TERSANELERİ VERİMLERİ

SON 10 YZLL.ÎNŞo POTANSİYEL
PARASAL DEĞERİ KAPASİTE POTANSİYEL KAP. VASATİ 

TERSANE ADI (YILLIK ORT,) DWTAH' PARASAL DEĞERİ TL. VERİM
Camialtı Tersanesi 58,100,000 47,000
Haliç Tersanesi 44.700,000 .17,200

Özel Sektör Tersanelerinin yıllık DWT üretimleri ve bunların yıllık 
ortalamaları Tablo 8'de ve bu ortalama üretime göre ve potansiyel kapasiteye 
göre verimleri ise Tablo 9'da gösterilmiştir.

470.000 % 12,3
172.000 % 26



TABU): 8 

OZKI, SEKTÖR TERSANF3J-3U

TKRSANF, ADI 1%6 ! 997_____ 1968 1 909 1970
_ l’r/1 1972 1973 1.974 _ VASATİ

1) Mîrmara Ter5;<inesi X X X X X 1 10D İMİ' 2300 I)W1’ x 2000 nwr 2000 nwr

2 )  l ire!of Tersann.si X X X X X X İ l i z  n e . 2500 2500 ÜWT

i) ?»ırıKışlar Koli. Şti X X V X X X 500 X 500 DWT

4) (Vtiİ îş Kol ] ',>t.i X 900 340') 1000 2850 X X 44 00 2050 2200 DWT

r>) (i.r/e I.td ı X y. X X X .1000 .1200 1 ! 00 ııoo nwr

f>) (‘.emi înşa Kol 1 Şti X 419 1100 1 500 1 150 1350 X X 500 785 DWT

7) (îunsin X X X X X 400 800 400 2700 1100 DWT

8) Ç e l T e k n e 3 0 0 X 1.300 1205 J 400 1 700 X 2500 2500 1220 DWT
f» Prof i lo A Ş ÖZ€ i araçlar (turistik y-ıt l,ii- inşa otmj jtir )

10) ('emik Donatım ve onar imla iştiaal etınektodir

11) Çeliktrans 2200 J 900 3150 900 1500 530 3000 özel Ar 1000 1725 DWr

12) Anadolu 1220 2490 3200 2000 Özel .Ar 2000 250 2900 1800 2000 DWT

13) Hidrodinamik X X X X X X X X 2300 2300 DWT

14) Hami Kaynak X X X X X X X X 2300 2300 DWT



TABDO: 9

(dwt)
TERSANE ADI VASATî tîKHTÎM POTANSİYEL KAPASİTE (DUT? )' % VERİM

1) Marmara Tersanesi 2000 32400 6.2
2) Sedef Tersanesi 2500 36400 6.9
3) Sarıbaşlar Koli.Şti, - 500 3840 13
4) Gemi îş Koli.Şti. 2200 1680 130
5) Gaye Ltd.Şti. 1100 4560 24
6) Gemi İnşa Kbll.Şti. 785 1560 50
7) Gunsin 1100 ' 1700. 65
8) Çeliktekne 1220 2720 45
9) Profilo A.Ş, - 12200 -
10) Gemak Onarım Tersanesidir.
11) Çeliktrans 1725 2080 83
12) Anadolu 2000 2480 81
13) Hidrodinamik 2300 2860 81
14) Hami Kaynak 2000 3120 64

F- SONUÇLAR :

Yukarıdaki araştırmalar sonucunda tersanelerimizin ve özellikle Kamu 
Tersanelerinin arzulanan potansiyel kapasitenin çok altında bir üretim seviye
sinde bulundukları ortaya çıkarmaktadır. Örneğin, senede takriben 12000 ton çelik 
işleyerek 43000 DWÎ gemi üretimi yapması gereken Camialtı Tersanesi maalesef 
% 12 verimle çalışabilmiş ve senede takriben 1300 ton çelik işleyerek takriben 
5000 DWT gemi inşa edebilmiştir. Hai_iç Tersanesi ise onarımla da meşgul olmasına 
rağmen Camialtı Tersanesine kıyasla daha iyi bir performan göstermiş ve % 26 
verime erişmiştir. Bu tersanede yılda 4800 ton çelik işleyerek takriben 17000 DWT 
gemi üretimi yapması gerekirken ortalama olarak 1200 tnn saç işleyerek senede 
takriben 4800 DWT gemi inşa edebilmiştir. Denizcilik Bankası tarafından yeni in
şaatla görevlendirilen bu iki tersanenin yapılan-potansiyel kapasite tespitine 
gare yılda 16550 ton çelik işlemeleri ve 642000 DWT gemi inşa etmeleri gerekmektedir -

Ancak, görüldüğü gibi müştereken % 19,5 verimle takriben 11.000 DWT a ara 
üretebilmişlerdir (son 10 yılın ortalanası) . (Bak Tablo:7) .

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Vapılan analizler bu tersanelerin inşaat sahaları yönünden potansiyel
kapasitede esas kabul edilen kızak kapasiteleriyle büyük bir uyum içinle olduk
ları (Tablo 3} görülmektedir. İşçi sayısı yönünden de potansiyel kapasiteye 
uygun işçi sayısını halen bünyesinde bulundurduğu (Tablo:4) qörülırektedir. Büyük 
yatırırların yapılmış olduğu bu tersanelerde tezgah, teçhizat, araç ve gereç 
yetersizliğinin de bahse konu olacağı düşünülemez. Bu nedenle verim düşüklüğünün 
nedenlerini başka noktalarda aramak kaçınılmazdır ve bu husustaki görüşler ise 
sorunlar bölümünde genel hatları ile hülâsa edilmiştir.

Kuruluş durumunda olan (2) ve onarımla iştigal eden (l)adet tersane dışın
daki (14) özel sektör tersanesinin senede takriben 27.000.- ton çelik işleyerek 
108-100.-DWT gemi inşa etmesi gerekmektedir. Bu tersanelerden henüz üretime aeçmiş 
olan (3) adedinde çok düşük verimlerin bulunduğu, 2 adedini verimini % 50'den 
düşük ve diğerlerini ise % 60 üzerinde bir üretim düzeyine eriştikleri Tablo 9'un 
tetkikinden görülecektir.

Yine aynı tablonun tetkikinden görüleceği üzere tüm özel sektör tersane - ari 
senede takriben 4000-ton çelik işleyerek 20,000 DOT'luk gemi ürettikleri görülmek
tedir. Bu üretim seviyesi tetkik konusu olan (2) kamu tersanesindeki üretim sevi
yesinin takriben (2) misline tekabül etmektedir, Haliç ve Camialtı Tersanelerin
deki yatırımlara kıyasla son derece basit teçhizata sahip ve ilkel şartlarla çalı
şan bu özel sektör tersanelerindeki yatırım miktarları mukayese edildiğinde elde 
edilen sonucun oldukça ilginç bulunacağı nnhakkaktır - özel Sektör Tersanelerinin 
global olarak 108.000.- DWT yerine takriben % 19 genel verimle 20.000.-DWT'luk 
üretim seviyesinde kalmasının nedenleri bir hayli değişik bir manzara arzetmekte- 
dir- Ana sorunun gemi talebinden intikal ettiği aşikârdır. Tespit edilen potan
siyel kapasitenin % 80'ini teşkil eden (3) tersane üretilen gemilerin tonajları 
° tersanelerin kızak kapasiteleri ile kabili telif değildir. Bu nedenle bu husus 
üzerinde önemle durulaası kaçırulnBzdır.

/ine Tablo 5* in tetkikinden görüleceği üzere özel Sektör Tersanelerinde 
küyük bir yer sorunu mevcuttur. Kızaktaki inşaatı destekleyecek sahalara sahip 
olamara sonucu bazı tersanelerin kızak kapasitelerinin potansiyel kapasite tes
pitinde aynen uygulanmadığı görülecektir,

Genel sonuç olarak halen kuruluş halinde olan PendiK, Degaş ve Alarko 
gibi büyük kapasiteli tersaneler nazarı dikkate alınmasa dahi, halen bulundukları



yerde ve hiçbir ilave yatıran gerektirmeden (2) kamu ve (14) özel sektör tersane
sinle yılda 171,800 DWT geni inşa etme potansiyeli mevcuttur. Bu potansiyele maka
bil vılda 30,000 DWT'luk vasati üretimle yılları yitirmek, filo açığı muvacehesin
de son derece elan vericidir.

Sevindirici yegane husus Ek 5'in tetkikinden de görüleceği üzere l.Beş 
Yıllık Plan dönemine kıyasla 2, Beş Yıllık Plan dönsninde üretilen gemi değeri 
iki misli artmıştır. 3.Dönemin yarısına gelindiği bu gönlerde ise gemi üretimi de
ğerinin 2.plan döneminin 3 misline erişeceği ve 2,5 milyar TL. 'na baliğ olacağı 
görülmektedir. Katlar şeklindeki bu artım sektör yönünden son derece sevindirici
dir, ancak yeterli değildir.

G- SORUNLAR :
Burada sorunlara başlık olarak değinmekle yetinilecektir, Değişik 

karakter arzettiğinden kamu tersaneleriyle, özel sektör tersanelerinin sorunları
nın ayrı başlıklar altında mütalâa edilmesi yararlıdır.

1) Kamu Tersaneleri Sorunları :
Çalışmalarımız göstermiştir ki kamu tersanelerindeki verim düşüklüğü 

üretim unsurlarının teşkil ettiği darboğazlardan veya talep eksikliğinden doğma
mak tadır , Ayrıntılarına girilmeksizin genel olarak soruları şöylece belirtmekte 
varır görülmektedir.

a) Politik etkiler
b) Organizasyon sorunları
c) Personel sorunları
d) İdari sorunlar
e) Sendikal sorunlar
f) Eğitim sorunları
g) Malzsae tedarik sorunu
h) Bürokratik sorunlar.

2) Özel Sektör Tersanelerinin Sorunları İse:
a) Talep Yetersizliği (kredi sorunu)
b) Yer yetersizliği
c) îşletme ruhsatlarından yoksul olma
d) Yeterli enerji alınamaması
e) Sermaye yetersizliği



f) Teknolojik sorunlar
g) Mevzuat sorunları
h) Özel ve tersane yerinin bölgesel sorunları.

Sorunlara başlıklar halinde değinilmiş ve banların ayrıntılarına inil-
maniştir.

Bir de güncel bir sorun olan Tuzla Özel Sektör sahasının sosyal planlama
ve şehircilik açısırdan ilerdeki etkilerini kabaca açıklamakta yarar vardır. Tüm
Tuzla Özel Sektör Tersane sahası takriben 1400 dönümdür. Bu sahanın % 25'inln

2kızakları destekleyecek inşaat sahaları olabileceğini düşünürsek 350.000 m inşa
at sahasına kavuşulacağı anlamı çıkar ki bu takriben yılda ilave olarak 350.000 
DOT inşaat potansiyeli anlamında olacaktır.. Bu takriben 7000-8000 kişiye işyeri 
açılması anlamına tazamnum edecektir.

Arz ederiz.

Orhan GÜVENÇ 
Gani İnşa Sanayicileri 

Demeği

Ali Dursun KANÇEKER Tansel TİMÜR
Denizcilik Gemi Mühendisleri
Bankası Odası



V. Alt Komisyon

RAPOR NO: 2

"GEMİ ENDÜSTRİSİ SORUNLARI" KOMİSYONU "ÜRETİM VE KAPASİTE"
ALT KOMİSYONU RAPORU

AMAÇ :
Raporun amacı Gemi İnşa Sanayiimizin içinde bulunduğu durumu incelemek, 

olanaklarımızı saptayarak bu yolda alınacak kararlara ışık tutmak, kalkınma ça
balarının sağlam ve olumlu yönlere yönelmesine yardımcı olmaktır.

Bu amaçla Denizcilik Bankasına bağlı 5 Karnu Tersanesi, Deniz Kuvvetlerini 
bağlı 2 Askeri Tersane ile 17 adet Özel Sektör Tersanesi ayrıntılı olarak rapor 
kapsamına alınmıştır.

TERSANELERİN TANITIMASl :
Denizcilik Bankası Tersaneleri ile Askeri Tersanelere ilişkin kısa tanı

tıcı bilgiler Ek-1'de, Özel Sektör Tersanelerine ilişkin kısa tanıtıcı bilgiler 
Ek-2'de verilmiştir. Denizcilik Bankası Tersanelerinin son 10 yılda inşa ettiği 
gemiler Ek-31 ve 4'de gösterilmiştir. Ek-5 ve Ek-6'da bu üretimin parasal değer
leri, Ek-7' ve 8'de Tersanelerin İstihdam durumu ve Ek-9'da Özel Sektör Tersane 
sahaları analizi verilmektedir.

TERSANE KAPASİTELERİ ;

Tersanelerin üretim kapasitelerinin saptanmasında şu andaki durumları göz- 
önüne alınmıştır. Tersanelerin Ek-1 ve Ek-2'de gösterilen üretim kapasiteleri 
mevcut yerlerinde sipariş olanağı sağlandığında üretebilecekleri gemilerin tonaj
larını göstermektedir. Örneğin Camialtı Tersanesi yılda yaklaşık 7500-8000 ton 
çelik işleme yeteneğini edir. Plânlanan tevsi çalışmaları sonuçlanıp hizmete 
girdiğinde bu miktar yaklaşık 10.000 tona, 65 tonluk kızak kreyni yatırımı ger
çekleştiğinde 12.000 tona çıkabilecektir.

Ek 1 ve 2'deki tersane kapasiteleri saptanırken kızakta inşa edilebilecek 
en büyük gemi gözönüne alınmış ve Kamu Sektörü Tersaneleri için bu geminin eldeki 
olanaklarla en çabuk 1 yıl içinde tamamlanabildiği düşünülmüştür. Özel Sektör 
Tersanelerinin kızakta inşa edilebilecek en büyük gemiyi teslim süresi ise :



İi.ö -0.000 DMT arası. 14 ay
0,000 .10,000 " " 10 ay
3.000 3.000 " " 9 ay
1.000 - 3.000 " " 8 ay
1.000 DWT ve daha küçük 6 ay olarak alınmıştır.

3ı kapasitelerin saptanmasında daha önce uygulanmış olan G.l.O.K.’un 
"îersı - kapasitelerini Tesbit Esasları" dan ayrı bir yöntem uygulanmıştır. Bu 
biliı--.el yöntemin uygulanmamasının nedeni raporun SORUNLAR bölümünde açıklamak
tadır

SORUNLAR :

Tersanelerimiz G.Î.O.K’un "Tersane Kapasitelerini Tesbit Esasları”na göre
■. kapasitelere aşağıdaki nedenlerle erişemsmektedirler.

Kamu tersaneleri teçhizat, planlama ve organizasyon yönünden oldukça yeterli 
bir t reye yükselmişlerdir. Ancak gerek kamu ve gerekse Özel Sektör Tersaneleri tek
nolojik gelişmelerine başlangıç noktası oluşturacak olan ve süreklilik gösteren bir
I.,.., . .binden yoksundurlar.

özel Sektör Tersaneleri yeterli teçhizata sahip değildirler. Mevcut yerle-
. teçhizatı getirtme olanaklarından yoksundurlar. Çünkü sahaları bunların 

zoi-ia tj.tt uygun olmadığı gibi bu teçhizatın gerektirdiği elektrik enerjisini sağ
lamı inakları da yoktur.

■özel Sektör Tersaneleri genellikle Kaliç ve İstanbul boğazında toplanmış
lardı -t imar Planları uyarınca bunların tevsileri ve modemize edilmeleri için 
ger i j.i izin verilmemekte ve geçici ruhsatlarla çalışmalarını sürdürmektedirler. 
İşletici lerin büyük bir kısmı tersane sahalarının sahibi değildirler ve kısa süreli 
kira j eşmeler i ile çal ıgnaktadır lar. Dar ve meskun sahalardaki hu tersanelere 
ağıı .malzemenin sokulması başlı başına bir sorun olmaktadır.

Kredi politikasına bağlı olarak gani talebi de süreklilik gösterınanekkf- 
dir. Ayrıca gemi talebinin bir spesifikasyona ve bağlayıcı standartlara sahip 
olmayışı tersaneleri teknolojik gelişme göstermek zorunluluğundan uzaklaştırmak
tadır.

özel Sektör Tersaneleri yapı olarak ve sermaye açısından eğitim sorununa 
eğilemerektedirler. Kamu tersanelerinde ise eğitim yeterli düzeye getirilememiş r.



Yukarıda genel çizgileriyle açıklanan sorunlar 4 ana grup altında şöyle 
özetlenebilir :

1- Tersane sahalarının, özellikle Özel Sektör Tersane sahalarının yetersiz 
ve uyçunsuz olması;

2- Kredi politikasının yetersiz olması ve süreklilik göstermemesi:
3- Teknik standartların ve standardizasyonun geliştirilememiş olması;
4- Malzeme sağlanmasındaki güçlükler,
SONUÇ :

Ek-3 ve Ek-4 incelendiğinle görüleceği gibi Denizcilik Bankası Tersaneleri 
yılda ortalama 15,000 DWT ve Özel Sektör Tersaneleri yılda ortalama 19.500. DWT 
gemi inşa etmişlerdir. Yeterli ve sürekli gemi talebi sağlandığında mevcut yerle
rinde ve büyük yatırımlar gerekmeksizin Denizcilik Bankası Tersaneleri bu üretim 
düzeylerini 30.000 DWT., Özel Sektör Tersaneleri 103.100 DWT. olmak üzere toplam 
133,100 DWT'a çıkarabileceklerdir. Bu kapasite her bir kızağın tam kapasitedeki 
inşaatlarla doldurulması koşuluna aöre saptanmıştır. Bu koşulun sağlanması genel
likle olanak dışı olduğundan % 80 Ütilizasyonla yıllık üretimin düzeyi 106.000 
DWT kabul edilebilir.

Ancak; MALZEME SAĞIANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER giderildiğinde, MEVZUAT’'da geliş
meyi sağlayacak düzenlemeler, yapıldığında, inşa edilecek gemilerin PPOJET.ERtNıK 
YURT İÇİNDE HAZIRLANMASI sağlandığında , çeşitli PLANLAMA ve ORGANİZASYON SOK. ■'-ARI 
çözüme kavuşturulduğurda,ÎŞÇl VE TEKNİK ELEMAN EĞİTİMİ gereksinmeye uygun düzende 
gerçekleştirildiğinde ve hepsinden önemlisi gemi inşaatında STANDARDİZASYON sağlan
dığında mevcut tersanelerimiz yılda toplam 190,000 DWT'un üzerinde gemi inşa edebile- 
cek düzeye gelecektir. 190.000 DWT'luk bu potansiyelin saptanmasında özel Sektör Ter
sanelerinin gelişimi gözönüne alınmamış, yalnızca Denizcilik Bankasının yeni in
şaatta önemli yer tutan Camialtı ve Haliç Tersanelerinin Meal üretim düzeyine 
erişebilecekleri gözönünde tutulmuştur. Askeri Tersaneler ile halen Denizcilik Ban- 
kası tarafından onarımLa görevlendirilmiş olan Tersaneler bu potansiyellerin dışın
da tutulmuştur.

Yem kurulacak PENDİK, DEGAŞ ve ALARKO gibi büyük tersaneler hizmete gir
diğinde tu tonaj daha da büyüyecektir. Bu nedenle geçerliliğini yitirmiş bulunan 
"Türk Deniz Ticaret Filosu"nu; deniz yolu ile yapılan dış ticaret taşımalarımızın 
% 50'sim hızla, güvenlik içinde ve ekonomik bir şekilde taşıyacak düzeye getirmek



apacıyla 1982 yılına değin 28 Milyon DWT'a çıkarmak" biçiminde belirlenen plan
hedefi "Süratle rrcdem teknolojiye ve ülkenin gereksindiği gemi boyutlarına 
uygun tersane kurmak, eldeki tersaneleri bu koşullara uydurmak ve tersane kapa
sitelerinden maksimum düzeyde yararlanmayı sağlayacak önlemleri alırak" biçiminde 
değiştirilmelidir. Ülkenin gereksindiği gara tip ve tonajları belirlenerek bu 
hedef gerçekleştirildiğinde ve gemiler yeterli bir süre önce tersanelerimize si
pariş edildiğinde yurt dışından gemi alınana gerek kalmayacaktır.

9 Haziran 1975

Orhan GÜVENÇ 
İnşaat Sanayiciler 

Demeği

Ali Dursun KANÇEKER 
Denizcilik Bankası 

T.A.O.

Tansel TÎMUR 
Gami Mühendisleri 

Odası



V. Alt Komisyon
RAPOR NO: 3 

PAZARLAMA VE FİNANSMAN

Gemi İnşa Endüstrisinin ekonomik yönünü çok kısa hatlarla ve dört başlık 
altıma etüd ettik,

I, Yıllık üretim 
II. Maliyet 
III. Pazarlama 
IV. Kredi
Buna ait notlar eklidir.
Şüphesiz ki gemi inşaatının Deniz Ticaret Filosundan -ayrı mütalaa edilmesi 

mümkün değildir,
Kuvvetli bir deniz ticaret filosuna duyulan ekonomik ve askeri ihtiyaç 

kendisini son bir vıl içinde çok açık ve seçik bir şekilde göstermiştir.

Taşıma i .'‘kânlarından yoksun bir milli ekonomi düşürailemiyeceği gibi, 
tersanesiz bir deniz ticaret filosu da mümkün değildir.

Deniz Ticaret Filosunun en asgari seviyeye erişememesinin en dar boğazı 
kanaatımızca gemi inşa endüstrisinin gelişememesiöir, Gelişme sağlandığı takdirde 
Türkiye'de inşa edilmiş Türk Bayraklı gemiler, filoyu kuvvetlendirdikten başka, 
gani inşa endüstrimizin en iyi reklâmı olacak ve kısa zamanda bu sanayi kolu yal
nız içe dönük olmaktan kurtulup yan sanayii ile birlikte uluslararası pazara açı
lacaktır.

YILLIK ÜRETİM
Tersanelerimizin 1980 yılında, yılda 20,000 DW ton gemi üretecekleri kabul 

ederek bazı tahminler yapabiliriz. Şöyle ki: Bugünkü fiili inşa kapasitesinin
75.000 DW ton olduğu, bu kapasitenin 1978 taşında 150.000 DW ton, 1980 başında
200.000 DW tona ulaşacağı kabul edilmiştir.

Bövlece, bugünkü rayiçlerle inşa maliyeti 10.000.-TL/t>WT ve kredi oranı 
% 80 hesabı ile yıllık kredi hacimleri şöyle.olmaktadır.



.bfha 1, 1975 yılı için 75.000 DW ton
vVjfhâ 2- 19/7 yılı için 75.000 "
Safi» 3. 1978 yılı için 150,000 "
./i ; 4. J971 yılı için 150.000 "
İfna j. 1980 yalı için 200.000 ’’

• -gt'nkö rayiçlerle, bir doiveyt ton 10,000,-TL., hesabı ile 1980 yılında
nem 2.000.000,000.-TL. tutacaktır.

tutarın î. 75’i yani 1,500.000.000,-TL.sı yerli harcama, 500.000.000.-TL. 
: : ; .. teçhizat teşkil edecektir. Kredi ihtiyacı ise 1,600.000.000

/'ALIKET : ,

:e 33-ıelerinilde maliyet kamu kuruluşları, Haliç tipi ve orta toy özel 
-saneleri içir., genel masraf unsurları ve işçi randımanı bakımından deği-

Ortalama bir ^ıhminle,
Takriben 6000 DW tonluk bir ganinin nihai maliyeti çok kaba oranlarla
ilik, % 10 saç ve profil, % 45 makine ve teçhizat, % 15 genel masraflar 
yrimeifıuz ve kâr karşılığı olarak bölünebilir.

..frrüleceği gibi, tersanede tekne inşası ve teçhizi için ödenen işçilik
ıt mamullerine göre yüksektir,
aşka bir deyişle, gemi inşaatı fcol işçi kullanan bir sanayi kci.udur. 

y/ofi.I, İskenderun tesislerinin faaliyete geçmesi ile tamamen Ereğli ve 
;ratından karşılanabilecektir.

Malzeme, teçhizat, gemi inşaatı teşvik gördüğü ve kâfi talep olduğu
elektronik e birkaç özel malzeme ve cihaz dışında, tanamen yerli olar-, 

k ,.Lİr sfcrâalâe malzeme ve teçhizatın % 50 araronda yerli olacağı
U düşünce değildir.
" .kİ masraf rakkamı ithalat ve şirket genel giderlerini kapsar.

Kuzey Avrupa memleketlerinde ise, işçilik maliyeti., bize nazaran takri- 
: ali, randıman ise 2 misli kabul edilebilir. Keza şirket giderleri daha yük 
, : mukabil nakliye giderleri, daha kısa mesafeler dolayısı ile daha düşük- 
_ mülahazalar la, yukarıdaki misalde Kuzey Avrupa Tersanelerinde işçilik



İki katı olacak, veya toplam maliyet Türkiye'nin % 115 olarak görülecektir. Nakliye 
pahalılığı transferlerde alış-satış kur farkları gibi, maliyetimizi pahalılaştırıcı 
unsurlar dikkate alınır ise tersanelerimizde inşaatın Kuzey Avrupa memleketlerine 
nazaran % 10 oranında daha ucuz olacağı kabul edilebilir.

PAZARLAMA :
1- İÇ PAZAR :

Türk Ticaret Filosunun asgari kapasitesinin 2.800.000 DW ton olması 
saptanmıştır, 1982 yılına kadar erişilmesi öngörülen bu hedef rakkama göre, mevcut 
1.200,000, DW tonun 400.000 DW tonu 1982'ye kadar hurdaya çıkacağı tahmin edilecek 
olur ise, filoya 2,000,000 DW ton ilâvesi gerekmektedir. Buna göre, bu tonajın 
% 50'sinin (25-30.000 DW ton üstünde tanker ve dökme yük ganileri) yurt dışından 
yeni veya kullanılmış olarak temin edilecek gemiler olarak kabul edilirse yurt 
içi üretim 1.000.000 DW ton veya yılda 130.000 DW ton etmektedir.

Gemi inşa kapasitesinin tedricen 200,000 DW tona çıkacağı düşünülür ise, 
1982 yılına kadar gerekli teşvik ve himaye tedbirleri ile bu tersanelerimizin 
1982 yılına kadar en az bu kapasite ile çalıştırılması mümkün görülmektedir.

2- DIŞ PAZAR ;
1- 1965 yılında dünyada inşa edilen gemi tonajı 15 milyon ton dedveyt 

iken 1974 te bu rakkam 45 milyonu bulmuştur.

Sipariş hacmi ise 140 milyon ton arasında idi. Petrol nakliyatında 
son bir yıl içinde meydana gelen taşıma azalması muvacehesinde 20-30 milyon büyük 
tanker siparişi iptal edilmektedir-. Buna göre sipariş hacmi 100-110 milyon tona 
düşmüş olmaktadır ki, böylece tersanelerin 3 yıllık siparişleri var demektir.

2- İnşaat hacminin memleketlere bölümü bir kaç misal ile belirtile
bilir, Japonya'nın 15 milyon dedveytine mukabil Norveç 1.500.000 dedveyt ton, 
Yugoslavya 1,000,000, Polonya, Brezilya, Kore ve Finlandiye 750.000 ton inşa et
mektedir.

3- Sanayide ileri memleketler Japonya, Almanya gibi, gemi inşa sana
yiini yurtlarında idame ettirmek için devlet eli ile her türlü teşvik tedbirleri 
tatbik ederken gelişmekte olan ülkelerde gani inşaatına yönelmektedir. Brezilya, 
Kore gibi memleketler geniş sübvansiyonlarla beynelmilel ölçülere son on yıl için
de ulaşmışlardır, Filipinler, Formoza, Singapore, tersaneleri ise daha taze misal
lerdir.
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4" öte yardan gemi inşaası ağır bir sanayi kolu oldururdan genellikle
Batı Avrupa memleketleri işçileri daha kolay endüstri kollarını tercih etmektedir. 
Nitekim, Almanya'da gemi inşaatında geniş ölçüde Türk, Yunan ve Yugoslav işçisi 
istihdam edilmektedir.

Yabancı işçi problemi muvacehesinde batilılar bir yandan işçilik ora
nını azaltıcı teknolojiyi ilerletirken öte yandan da işçiliği düşük bölgelerde 
yatırım yapmak veya bu bölgelere gemi siparişi vermek yolunu denemektedirler.

SONUÇ ;

Görüleceği gibi, yılda 200.000 dedveyt ton gibi bir kapasite dünya inşaa
tının çok küçük bir- nisbetidir, üretilebilecek değer ise 2 milyar lira civarındadır.

Binaenaleyh gemi inşa endüstrisinin beynelmilel ölçülerde her türlü hima
ye, sübvansiyon, kredi ve sair şekilde desteklenmesi ve teşvik edilmesi Yurdumuzda 
bu sanayiin kalkınmasına büyük ölçüde hizmet edecektir.



V» Alt Eoadsyon 

RâPÛR Nöi 4 

' GEMİ KREDİSİ_

1- genei, :

.Genellikle sanayi kuruluşlarında olduğu gibi, gemi inşaatı da ancak 
kredi ile mümkündür. Gemi inşaatının özelliği ise bu kredinin üniversal olara’: 
sübvansiyonlu oluşudur. Gani inşaatçısı olan ülkeler, Japonya'da dahil olmak 
üzere, bu kredinin şartlarını normlaştraraşlardır. Buna gere kredi % 7,5 faizi . - 
dir, inşa badelinin % 80‘i nisbetindedir ve inşa süresini takifceden 8 yıl içinde 
ödenir.

Kredi şartları çok kere, gemi inşaatına yeni girişen Brezilya, Ispanya, 
Honk Rong, Singapur gibi ülkelerde daha da düşük ve cazip olmaktadır.

Bu kredinin bir diğer özelliği de, yalnız milli bayrağı taşıyacak gemi
lere değil, aynı zamanda milli' tersanelerde gemi inşa ettirecek bilumum yabancı
lara da verilmesidir.

Bilhassa Skandinavlar, yap-sat sisteminde gani inşa ettirmekle önemli 
ticari kazançlar elde etmektedirler. Bu gemiler de yine bu kabil kredilerle inçi 
edilmektedir.

Binaenaleyh Geni inşa Sanayiini Yurdumuzda kurabilmek için bu şartlara 
uymak zorunluğu açıktır.

Son 10 yıl içinde, yurd içi inşaat için cem'an 138 milyonluk gemi kredi
si tahsis edilmiştir. Bu kredi ve buna ilâveten verilen takriben 30 milyonluk 
orta vadeli kredilerle özel sektör amatörü yine özel, sektöre -cüz'i istisna
larla 133 adat 123.000 OK tem gemi inşa etmiştir. 600-5500 DKT boyundaki ho 
ganilerle bir yandan yurd içi koster problemi hallolmuş, öte yandan da özellikle 
Akdeniz limanlar arası deniz taşımacılığı yapar, gemiler inşa edilmiştir. Devamlı
lık gösteren, güvenilir kredi kaynakları bulunur ve kolay kullanılır şekilde piya
saya arzedilir ise, hem filonuzun büyümesi sağlanır, hem de yurd içi gani inşaatı 
geniş ölçüde gelişir.

2- KHEDÎ K&MSflKLftRI :
Cari tatbikata göre yurdumuzda gemi kredisi, belirsiz zamanlarda deği

şen meblâğlarda yapılan tahsis veya izinlerle, bazen yetkililerin bazen taliple
rin gayretleri ile sağlanmaktadır.



1- GEMİ İNŞA KREDİSİ :
1965'de 30 milyon, 1968 de 28 milyon ve 1972'de 75 milyon lira tahsis 

edilmiştir, Her seferinde kredi şartları değişmiş, hatta 1968 kredisi daha yüksek 
biı meblağ iken Anayasa'ya aykırı olduğu mülâhazası ile yarı yolda iptal edilmiş
tir.

2- OKIA VADELİ KREDİ :

Merkez Bankası yolu ile genel talebe arzedilen bu krediden gemi inşası
için de zartan zaman istifade imkânı olmuştur.

Burada da şartlar sık sık değişmiş, Merkez Bankası kredi-ıin % 100'ünü 
verirken bu nisbeti zamanla % 33'e irdirmiş, faiz oranı değişmiş, tatbikat zaman 
zartan durmuştur. Ticari Bankaların kredi olanaklarını bu krediyi kullanmak isteme
dikleri ve kolaylık göstermedikleri bilinen bir gerçektir.

3- TİCARİ KREDİ :

Kısa vadeli ve faiz oranı % 24'e varabilen bu kredi imkânı ancak tak- 
sidini geciktirme' ihtiyacında olan borçlu tarafından kısa sürelerde kullanılabilir
bir kaynaktır.

4- KAMU SEKTÖRÜ KREDİSİ :

Yalnız Kamu Sektörünün ve daha ziyade D,B.Deniz Nakliyatının yararla
nabildiği bu kredi Maliye Bakanlığı tarafından Devlet Yatırım Bankası kanalı ile 
borçluya verilmektedir,

5- PİŞ KREDİ :
Yurt dışında gemi inşa ettirmek için yabancı membalardan tanin edilen 

kredi, inşaatçının memleketinin sübvansiyonlu "Gemi İnşa" kredisidir. Zartan zaman, 
araya aracılar girmekte ise de esas itibariyle resmi kredi organları, tarafından 
verilir. Ayrıca, yurt dışından bazen gemi almak içirt veya 7/9245 sayılı kara man» 
nin getirdiği yeni hükme göre gemi ve tersane malzemesi satırı almak iç-in, 3-5 
yıl vadeli, ticari faizli, (% 8-10) "suppliers" .satış kredisi kullarıma imkânı 
vardır,

6- PRCJE KREDİSİ :
Hükümetten hükümete verilen bu krediler genellikle yurt içinde kurulacak 

tesislerde harcanmak üzere tahsis edilegelmektedir.Barajlar, karple fabrikalar 
ve benzeri tesisler bu şekilde finanse edilmiştir.



Bu prensibin gemi inşaatına da tatbik edilmesi mümkün olmak gerekir. Bunu 
yakarı bir misalle açıklamak mümkündür

Yugoslavya kendi inşa imkânlarının üstünde gani' siparişi ile karşı karşı
yadır , Buna mukabil gani teçhizatı imalâtı kendi inşa kapasitesinin üstündedir. 
Böylece Türkiye'de kendi gerililerimizle, filemiz ve ihraç etmek üzere inşa edilecek 
ganilerde kullanılmak üzere, Yugoslavya'dan temin edilecek uzun vadeli, düşük 
faizli proje kredisi ile teçhizat ve malzane satın almak mümkün olabilir,..

7- DÜNYA BANKASI :
Bu kuruluşda fizibilitesi tasvib edilen projelere ucuz finansman sağ

lamaktadır- Nitekim 1969 yılında. Yaş Meyva Projesi içinde, yerli tesisler, fri
gorifik kamyonlarla beraber 2 adet Ro-Ro gemisi için $ 25,000,000 tahsis edilmiş 
idi. Ticaret Bakanlığı emrine verilen bu tahsis yanlış tutum dolayısı ile hâla 
kullanılamamıştır,

S- TAHVİLAT :
Maliye Bakanlığı tarafından, yalnızca yurt içinde gemi inşası için 

tahvil çıkarılabilir. Burada özellikle akla gelen Türk Donanma Vakfı gibi 
-400.0Q9..Q00.TLgücü vardır- denizci kuruluşlardır. Bu kuruluşlar topladıkları pa
raları kısmen tahvilata, kişnen de ticari bankalara mevduat olarak yatırmaktadır
lar. Böylece denizden ve deniz için toplanan meblâğlar denizden gayri maksatlar 
için kullanılmaktadır. Bu paraların denize yönelmesi gayeye uygunluğu sağlar,

3- KREDİ HACMİ :
Temel ilke olarak filoya gemi katılmasını ve gani inşaatının gelişmesini 

hızlandırmak için yeterli krediye ihtiyaç olduğu kabul edilmelidir,
Kanırrazca, başlangıç olarak üç safhalı ve Kamu ve Özel Sektör ayırımı 

gözetmeksizin ve yurt içi ve ihraç için gani inşaatını kapsayacak şekilde toplam 
tir inşa kapasitesi kabullenmek uygun olacaktır.

Bugünkü fiili inşa kapasitesinin 75,000 DW ton olduğu, bu kapasitenin 
1978 başında 150,000 DW ton, 1980 başında 200,000 DW tona ulaşacağı kabul edil
miştir.

Böylece, bugünkü rayiçlerle inşa maliyeti 10,000.-TL/DW ve kredi oranı 
% 80 hesabı ile yıllık kredi hacimleri şöyle olmaktadır.



Safha 1= 1976 yılı için 600.000,000,-TL,
Safha 2- 1977 yılı için 600 000 000 -TL
Safha 3- 1978 yılı için 1.200 000-000--TL
Safha 4 1979 yılı isçin 1.200.000 000.-TL-
Safha 5- 1980 yılı için 1-600,000,000,-TL,

Kredinin toplamı mütalaa edilirken, iki sene ödemesiz devreden sonra 
taksitler ödendikçe fonun kendi kendine döner bale gelme yönünde gelişeceğini 
de gözönünde tutmak gerekir

4- TEKLİF :

1- Muhtelif kaynaklardan sağlanan krediler muhtelif bankaların iştiraki ile 
meydana gelecek "Gemi İnşa Kredi Konsorsiyumu" tarafından idare edilecek "döner 
bir fonda" birleştirilmek sureti ile, yalnızca yurt 3,çinde gemi inşası için kul
lanılmaya hazır tutulmalıdır. Bu döner fon bir süre .sonra bir ölçüde kendi kendine 
yeter hale gelebilecektir.

2- Bu fonun idaresi bankalar ve iştirakçiler arasından seçilecek' bir 
"grant" tarafından deruhte edilmeli, "Gerant" yukarıda 2/1, 2/8'de gösterilen 
membağlardan kredi sağlamakla görevli ve yükümlü olıralıdır - Ancak kredi, talep 
edenin seçeceği konsorsiyum üyesi herhangi bir banka tarafından verilmelidir

Kredilerin hiç bir şekilde talepler veya spekülâtörler tarafından 
dondurulmasına müsaade edilmemeli, muamelat iyi Bankacılık kaidelerine göre 
yürütülmelidir,

3- Kredi şartları, merribağı ne olursa olsun, değişmeyer kriterlere dayan
malı ve yurdumuzda gemi inşa sanayiinin yeni kurulmakta olduğu dikkate alınarak, 
milletlerarası şartlara nisbetle daha "ehven" olmalıdır Faizler indirimli, va
deler ödemesiz devreyi de kapsayan uzun süreli olmalıdır.,

Proje ve Dünya Bankası kredilerinin ucuzluğu reeskont ve tahvilsu: 
yolu ile sağlanan kredilerin şartları ile bir leşince "faiz sübvansiyonu1 o.sgaiJ 
halde inecek ve belki yok olacaktır.





KAMU VE ASKERİ TERSANELER HAKKINDA BİLGİLER

TAŞKIZAK
TERSANESİ

GÖLCÜK
TERSANESİ

CAMİALTI
TERSANESİ

HALİÇ
TERSANESİ

HASKÖY İSIİNYE 
"TERSANESİ TERSİNESİ '

ALAYEEY
TERSANESİ

İnşa için ayrılan kapalı alan 7000 m2 3112 m2 5000 2800 583 2024 600
İnşa için ayrılan kapalı alan 3000 8375 9000 2500 2560 600 8000
İnşa için ayrılan toplam alan 10000 11487 14000 5300 3143 2624 8600
Toplam tersane alanı 287000 145000 72000 70000 11300 25800 27600
Kızak Boyları

No.l 80 x 20 112.5 x 15..5 92 x 17 70 x 22 53 x 11.3 80 x 20 80 x 12
No.2 150 x 24 117 x 27 140 x 24 67 x 21 52 x 11 600 m2
No. 3 45 x 20 600 m2

ATÖLYELER Tüm Tüm Tekne Tekne Makine Makine Makine
KREYN KAPASİTELERİ Atelyeler Atelyeler Makine Makine Tekne Tekne Tekne

Mevcuttur Mevcuttur Elektrik Elektrik Elektrik Elektrik Elektrik
Ahşabiye Elektronik. Ahşabiye Ahşabiye Ahşabiye

Ahşabiye
Döküm

İŞÇİ SAYISI 1398 1743 331 1012 367
Mühendis Sayısı 3500 2400 38 37 • 6 10 99
Teknik Personel 31 47 6 22 13
KAPASİTE
Ton/Yıl Çelik İşlen» - - 7700 1850 900 1450 2700
DWT/Yıl - - 23100 5530 2700 3350 8100

I
h~
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ÜKEL SEKTÖR TERSANE,! ERİ IWKK.TM.VV BİLGİLER

Kapalı Tersane Alanı 

Toplara Tersane Alanı

Tersane Mülkiyeti 

Kızaklar

No, 1

No 2 

No. 3

ATÖLYELER 

KAYNAK MAKİNALARI

KREYNLER

Tekne İşçi sayısı

Donatım İşçisi

Mühendis Teknisyen

Toplam Mevcut

Kızakta İnşa Edilecek 
En Büyük Gemi

MARMARA

450 mevcut 
1800 planlı

2300 m2

Tersane

105 x 22

70 x 23

Büyümeler 
Dahil de— 
ğil

Tekne Mk 
Elek.

105 pense 
1 tozaltı
1 ratio 
cutter

2 oto.kesme

5,15,30 Ton 

95 

30 

5

145 

10000 DVJT

SEDEF

6000 m

272000 ni

Tersane

80 x 15

130 x 20

Büyümeler 
Dahil de- 
qil

Tekne Mk„ 
Elek.

76 pense
1 tozaltı 
10 qazaltı
2 oto, kesme 
15 port "

5,12,30,4ar

200

50

BABI BAŞLAR 

150 planlı

2500 m2 

Tersane

55 x 11

Tekne

10 pense

15 Ton 

25 

5 

1

2

18000 DWT 1000 DWT

GI'Mİ İŞ 

250

1550 ni 

Kira 

350000

60 x 12

Tekne Mk- 

10 fense

3 Ton 

28 

7

2600 DWT

GAYE 

700

2900 m2 

Kira 

350000

50 x 12

Tekne 

13 pense

5 Ton

30

5

6 
41

2000 DWT

GJOTl İNŞA

200

GllNSlN

100

1800 m 1400 m

Kira Kira

60000 550000

55 x 12 40 x 12

40 x 9 40 x 12

Tekne Tekne
Ahşabiye

11 pense 18 pense

6 Ton 

28 

4

32

2,5 Ton 

28 

2

30

H
vo
co

2500 DWT 1750 DWT
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ÇELİK TEKNE ■ PROFİLO GEMAK ÇELİKTRANS ANADOLU HİDRODİNAMİK HAMİ KAYNAK
Kapalı Tersane Alanı 
Toplam Tersane Alanı

120
2400

450 400 
15000 m2 1300 m2

130 
2100 m2

200 
4200 m2

185 
4000 m2

100
3600 m2

Tersane Mülkiyeti Kira
6000

Kira
Tersane 18GQ()0

Kira
180000

Kira
500000

Kira
200000 Tersane

Kızaklar
No.l 60 x 12 20 x 14 Yok 60 x 11 65 x 15 60 x 11 76 x 13
No, 2 45 x 7 45 x 8 65 x 14 52 x 12
No. 3 60 x 18 45 x 10

ATÖLYELER Tekne Mk, 
Elek.

Tekne
Ahşabiye

Tekne Mk, Tekne Mk. 
Elek.

Tekne Mk 
Ahşabiye

Tekne Tekne Mk 
Ahşabiye 
Boya 1

KAYNAK MAKÎNALARI 32 pense 
1 gazaltı

10 pense 15 pense 24 pense 
1 kesme

30 pense 28 pense 20 pense HvovO
KREYNLER 3 Ton 1,5 Ton Yok 6 Ton 8 Ton 15 Ton 3 Ton 1

Tekne İşçi Sayısı 54 30 10 40 60 45 30
Donatım İşçisi 18 15 20 1 13 10 15
Mühendis Teknisyen 4 1 4 - 2 1 1
Toplam Mevcut 80 46 34 41 83 56 46

Kızakta İnşa Edilecek 
En Büyük Cemi 2500 DWT 3000 DWI’ Donatım 2000 DWT 2750 DWT 2500 DWT 2500 DWT



DENİZCİLİK BANKASI TERSANELERİME SON 10 YUDfl İNŞA EDİLEN GEMİTEP

1) CAMİALTI TERSANESİ

DWT./G=T, Deplasman Gemi Tipi Adet Senesi

1200 DWT Tanker "Yakıt I" 1 1965

1100 Depl. Araba vapuru "Harem" 1 1965

145 " Çıkarma aracı 6 1965

210 " Pilot Ranorkörü 3 1966

1100 " Araba vapuru "Salacak” j 1966
405 " Çıkarma aracı X 1966
1100 " Araba vapuru 'Emijıönü" 1 1967
750 DHT Su ganisi "Ulubat" 1 1968
150 Depl. Avcu botu 3 196.9
150 DWT Su tankeri 4 1969

12400 " "Amiral Şükrü Okan" X 1970
3350 G.T, Feribot "İstanbul" 1 1970
100 Depİi "Söndüren I" 1 1971
1460 " "Araba Vapıru "Topkayı" 

"Eyüp" 2 1971
589 G.T, Şehir Hattı gemisi 

"Sedef Adası" 1 1973
589 G.T, Şehir hattı ganisi 

"înciburun 1 1973
589 G.T. Şehir hattı gemisi 

"Bostancı 1 1973
499/1400 G.T, Kosterler 4 1973
1200/2700 DWT 
499/1400 G.T»

1200/2700 DWT Kosterler 2 1974
499/1400 G.T.

1200/2700 DWT Kosterler 3 1975

Yüzer havuz puntonu 1 1975

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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2 -ıJ:Ç TERgacsı
J-, /G,T-Depİ33Tan

50 G.T. 
1198 G.T,

. 1377 G.T.

68 G.T. 
90 G.T, 
240 G.T. 
20 G.T. 
696 G.T. 
470 G.T, 
1918 G.T. 
200 G.T, 
4000 ÖWT 
1198 G.T.

3422 G.T. 
1843 G.T. 
1548 G.T. 
810 G.T.

3! ÎSTİSKE TERSANESİ -
1686 G.T.

117 G.T,

150 G.T. 
499 G.T.

Gani Tipi Met Senesi
Pilot. 5 1965
Araba vapuru ‘Şemsi Paşa" 1 1965
L-G.M, 6 1965
"Danir Yolu H'- 1 1966
Taşıt Puntonu 1 1966
"VAN* 1 1966
Duca 2 1966
L-C ,U 2 1966
Macuna 5 1966
IPG.Tankeri "A2GAZ" 1 1967
Su Tankeri "VAK" 1 1968 '
Tran Ferisi 2 1968
Avcu Botu 1 1969
Tanker "ÖNCÜ" 1 1969
Araba Vapuru 2 1970
Havuz kapağı 1 1971
Feribot "İstanbul”(Donatım) 1 1973
Yolcu Genâsi”AVŞA"-"DEUDAĞ" 2 1973
Tren Ferisi "Tatvan"-"Van" 2 1974
Şehir Hattı gemileri 6 1974

Rcmorkor 1 1965
Saç Lavter 1 1965
Römorkör 2 1965
Köprü dubası 2 1966
îkiz (L) Punton 1 1967
Saç Layter 2 1968
Koster "MANİSA"(yalnız 
çelik tekne) 1 1968
Dalgıç Motoru (Ağaç tekne) 1 1969
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DWT,/G,T /Deplasman 

160 Depl, 
1700 DWT

4) HASKÖY TERSANESİ :

12 Depl.
8,5 Ton

12 Depl,

1700 DWT 
160 Depl 
227 Ton
18.5 Depl, 
125 Ton

75 DWT
18.5 Depl.

Gemi Tipi Met Senesi
Avcı botu 1' 1970
Koster "KAPTAN KEMAL” 1 1970
Saç d u b a 1  1970

Kılavuz motoru 4 1965
Musambo motoru 1 1365
Saç layter 6 1965
Kılavuz motoru 1 1966
Fcmorkar 2 1966
Saç layter 1 1966
tfooving Boat 5 1966
Palamar motoru 1 1967
İkiz (L) Punton ' 1 1967
Saç layter 6 1968
İskele dubası 1 1968
İkiz (L) Punton 1 1969
Koster 1 1970
Avcı botu 1 1972
Feribot "GÖKÇEADA" 1 1972
Kılavuz motor 2 1973
Saç şat 2 1973
Çelik Sal 3 1973
Şat l 1973
Kılavuz t otoru 2 1974
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ÖZEL SEKTÖR TERSANET ERİNDE SON İO YILDA İKŞA EDİLEN GEMİLER

1) MARMARA TERSANESİ

DWT ' T İPl SEKESİ

1300 m3 LPG Tankeri ALEV GAZ 1971
2300 Tanker "YARIMCA" 1972
5300 Tanker "MERZİFON" 1974
1000 Tanker "BALIKESİR" 1974
1000 Koster "ÎMAMDGLU" 1974
2500 Koster "GELENK-SAKPER" (inş.) 1975

2) .SEDEF TERSANESİ

150 HP Römorkör 1973
- 150 HP Romorkör 1973

50 HP Romorkör 1973
50 HP Ranorkör = -1973
50. HP Romorkör 1973
50 HP Romorkör 1972

2500 Cevher Gemisi "TRABLUS” 1974
1000 Koster "NAKLET" (Yalnız tekne) 1975
2500 Koster/'"Işıklı Deniz" (inş.) 1975
- 2500 BHP Yangın Ronorkörü "ÎPFAŞ" 1975

3) SARIBAŞLAR KOLL. ŞTl.

500 Koster "FATlH SULTAN" l9"7!
1000 Koster "SARIBAŞLAR" J.975

4) GBil ÎŞ KGLL. ŞTÎ.

450 Koster "DURSUN ALİ" 1967

450 Koster "AEDIŞER" 1967
850 Koster "PROFÎLO" 1968

550 Koster "Seyfi Öztürk" 1968

650 Tanker "SÎRA" 1969

850 Koster "Süleyman Kaptanoğlu" 1969
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rpjpj SENESİ

1000 Kbster "Hilmi Oğulları" 1968
1000 Koster "ARZU” 1969
1000 Kbster "Mustafa Kanal Okan" 1968
1000 Koster "Kazım Kaptanocjlu" 1969
1000 Koster "Mehmet inanç" 1970
1000 Koster "Bizim Reis" 1970
850 Kbster "Anafarta" 1970
1000 Kbster "Kazım Kaptanoğlu" 1970
2200 Kbster "Şaban Kaptan" 1973
2650 Koster "Sefer Yağcı” 1974
2800 Koster ”(İnşa Halinde)" 1975

GAYE LÎMlTED ŞTÎ.
uoo Tanker "Gaye I" 1972
1200 Koster "Kaptan SEFER" 1973
1100 Koster "Yusuf Kalkavan" 1974
3000- m Yakrt Dubası "ÎPRAŞ” 1975

GEKt ÎNŞA KDLL. ŞTl.
130 Kbster "Şener Güvel I" 1967
285 Kbster "Kasım Kaptan" 1967
300 Kbster "İnandılar I" 1968
300 Koster "Sofular I" 1968
300 Koster "Sarıbaşlar I" 1968
200 Kbster "Ruşen Kaptan" 1968
200 Kbster "Hacı Süleyman" 1969
200 Koster "Kayaer" 1969
500 Tanker "Rcmoil" - 1969
300 Koster "Şaban Kaptan" 1969
300 Kbster "Sarıbaşlar H" 1969
175 Koster "Gürsoy Kardeşler" 1970
175 Koster “Şehnaz fördeşler” 1970
450 Kbster "ikizler" 1970
350 Kbster "Salih Turan" 1970
225 Tanker "Burak” 1971
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DWT TİPİ___________________________■ SENESİ
250 . Koster “kli Osan I" 1971
125 'Tanker "Karaer" 1971
200 Koster "MecitoğuJ.larx" 1971
50 . Tanker "Kaptan Alt" 1971

400 Koster "Doğruvol I" 1971
300 Koster "Atasoy III" 1971
150 Tanker "Bora I" 1974
300 Koster "Necdet Kalkavan"■ 1974
1300 Tanker "Yakaköy" 1975
J300 Tanker "Reşit Kalkavan" 1975
2000 Koster "Hüseyin Yardımcı" itr.ş. Fal,) 1976
500 Koster "Doğruvol II" 1976

GÜNSÎN GEMİ SANAYİ KOEL. ŞTÎ,
400 Koster "Haci Talip" 1971
400 Koster "Selahat" 1972
400 Koster "Engin" 1972
400 Koster "İlhan Karaveli" 1973
1000 Koster "Amaç Koll.Şti," 1974
1700 Koster "Karadeniz Gemicilik" . 1974
1000 Koster "Mehmet Ünlü" 1975
1700 Koster "Mehmet ünlü" (İnş.Hai.) 1976

ÇELİK TEKNE A,Ş. ■

300
750
300
300

1000
265

1000
400
1700

Koster "Karaali" 1966
Tanker "Karavelioğlu" 1966
Koster "M,Yıldıran" 1966
Koster "M, Yıldıran" 1965
Koster "Üris Yıldız" 1969
Koster "Cemal Bodur" 1969
Tanker "Kemal Telli" ' 197 C
Koster "Sarıbaşlar" 1970
Koster "Yarıcıoğlu" 1971



w 206 -

4 (Devam)

Dr.T TİPİ sene;

2300 Koster "Derya" 1973
230C Koster "Derya" 1974
2500 Koster "Oğuzkan" (İnşa Hal.) 1975
2500 Koster "Çelik Tekne" (İnşa Hal.; 1976

) PRCFİLO :
- Turistik yat 1974
- Turistik yat 1975
- Turistik yat 1975

i GEMAK B3LL, ŞTt,
Gani inşa etmemektedir, Gertli donatımı ve 0 1

> ÇELÎKTRANS DZ. İNŞAAT LTD :
200 Klepeli çamur dubası 1965
200 Klepeli çamur dubası . 1966
1000 Koster "Bartın" 1966
1000 Koster "Milas" 1966
750 Koster "Çeliktrans" 1967
750 Koster "Arif" 1967
450 Koster "Orhan I" 1968
450 Koster "Orhan II" 1968
750 Koster "Naklet" 1968
750 Koster "H.Avcı" 1968
450 Koster "Darsu" 1968
450 Koster "Poyrazlar” 1969
450 Koster "Kaptan H.I" 1969
1500 Asit Tankeri "Densan" 1970
550 Koster "Kaptan K.II" 1971
1650 Koster "Orhan III" 1972
650 Koster "Beşerler" 1972
300 BHP Romorkör "Antalya I" 1972
300 " Romorkör "Antalya II" 1972
300 " Roraorkö’' "Antalya III" 1972
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DWT TIPI SENESİ

300 BHP Roıorkör "Antalya IV" 1972

- Palamar botu "Ipraş" 1972

- Palamar botu "TAPO" 1972

300 BHP Rcmorkör (Altun Karsan) 1973

2500 Rotor kör (Güçlü II) 1973

2500 Roıorkör (İzmir Rafinerisi) I 1973

2500 Roıorkör (İzmir Rafinerisi) II 1973

1000 DSC Koster (Çeliktrans II) 1974

1000 " Koster (Mehmet Er ve Kardeşleri) 1975

ANADOLU DENÎZ İNŞAAT KIZAKLARI LTD.Şiî

650 Koster "M.Çakrazlı" 1966

120 Kum motoru 1966

450 Koster "Rıfkı Şişmanyazıcı" 1966

500 Koster "Muhittin Yenigün" 1967

850 ' Koster "A,0, Karavelioğlu" 1967

450 Koster "İsmail Kalaycı" 1967

300 Koster "Şafak Reis" 1967

300 Koster "Recep Karaali" 1967

- 120 HP. "Arı" tipi rcmorkör 1968

- 120 HP, "Arı" tipi rcmorkör 1968

300 Koster "Demirci I" 1968

300 Demir "Demirci II" 1968

300 Demir "Fehmi Akgül" 1968

300 Demir "Cavit Çapan" 1968

230 Demir "Ceaal Budak" 1968

1000 Demir "Idris Yıldız" 1968

300 Demir "Donanma iştiraki" 1968

1000 Demir "Osman Oğuzkan" 1969

180 Taşıt dubası "Bayındırlık Bakanı" 1969

450 Koster "Kâzım Şener" 1969

- 120 BHP Arı tipi Rcmorkör (Bay.Bak.) 1969

- 120 BHP Arı tipi Rcmorkör (Bay.Bak. 1969
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120 BHP Arı tipi Panorkör (Bay.Bak.) 1969
125 ton taş dubası (Bay.Bak.) 1970
125 ton taş dubası (Bay.Bak.) 1970
125 ton taş dubası (Bay.Bak.) 1970

- 125 ton taş dubası (Bay.Bak.) 1970
120 BHP Arı tipi römorkör 1971
120 BHP Arı tipi römorkör 1971
125 ton taş dubası 1971
125 ton taş dubası 1971

1500 Koster "Atıl Ltd." 1971
250 Koster "Petrol Transport" 1972
1100 Kimyevi madde Tankeri "Bora” 1973
1800 Koster "Arif Göksu" 1973
1800 Koster "Kâmil Kölotcğlu" 1974
1800 Koster "Asım İsiaıroğlu” 1975
1800 Koster "Orhan Zindancıoğiu" (tnş.Hal.) 1976

13) KAVAK TERSANESİ- HÎDRÛDİKAHÎK :
3300 Asit Tankeri "Asit I" 1974
2600 Koster "Kaptanoğlu" 1975

14) HAM.Î KATOAK :

1000 Koster "Uzunoğlu" 1974
1000 Koster "Bedri înce" 1974

15) AIARKO :
Tersane kurulması için prensip kararına varılmıştır. Ancak kuruluşun 

. yapılabilmesi için Tuzla'nın tahsisi beklenmektedir.
16) DEGAŞ: (Kuruluş Halinde)

2500 Koster "Degaş" 1975



VE 1975 RIÎCİERİNE GÖRE ÜKCTtMİN 
TAHTIM TL DEĞERLERİ 

ÎDWT 10000, (İT veya DEPL, 15000 TL. Esasına Göre

1956 - 196? I.PLAS DÖNEKt

-il ADI ADET DWT GTT veva DEPLASMAN TL. det-sp:
'.V L.’.TI TERSANESİ J--İ 1200 4800 Depl. 34.00 0.00- •, -
''İL- ;■ ÎESSANESI 25 - 5349 GT 81.00O.C') . -

•; .LT-RA TERSANESİ X X

“'.■'E TERSANESİ X X X >:
. V' IBAŞIAR KOLL.ŞTÎ X X S
TE’lI iş koll.ştî. 1 2 900 X 9,000 4' "■ -
GAYE LTD-ŞTI X X X V.

1EMÎ İNŞA KDLL.ŞTÎ. 2 415 - 4.150.::-

GÜNSÎN X X X

CELtKıEKNE 1 300 X 3.000.000 -

P9ÛF ILö X X
Onarım Tersanesi

X X

ÇELİKTRANS 6 3900 X 39.000.000 -

.'jJSiADGLU 8 3620 X 36.000.000.-
H3DRCDtXAMÎK X X X X

HAMÎ KAYNAK X X X X

T O P L A M 5 8 10335 10149 260.150.000.-
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KAMU VE ÖZEL SEErSR-TZ2£A::~ İTİNİN I97S PTÜOIEKİSS 

(DWT 10000 TL OT veya DEPLAS-RS 15000 Tl A

1956 - 1972 Dönemi

ADET DvJT v~va "EF‘ ' TL. DSGERt

" 'lALTI TE7A7 -7 (ES TT 1 13730 6520 239,900.000,-
K.ALİÇ TERSANESİ 8 4303, 6900 148.500.000,-
(■AKTARA TERSANESİ 2 2300 1300 m 48.000.000.-
SB3EF TERSANESİ X X X X
SARIBAŞLAR X X X X
GEMİ IŞ 12 10750 X 107.500.000»-
GAYE 1 1100 X 11.000.000.-
GEMİ ÎNŞA 22 5300 X 53.000.000,-
GUNSlN 3 1200 X 12.000.000,-
ÇELİKTEKNE 8 5715 X 57.150,000.-
PFOFtDO X X X X
ÇELlKTRANS 17 8100 (5) RaiKSTkör 93.000.000.-
ANADOEU 24 5860 (7) Römorkör 82.600.000.-
HİDRODİNAMİK X X X X
HAMÎ KAYNAK X X X X

T O P L A M 109 59550 13720 (TP.— 1300 852.650.000.-
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K-::; özel sektör tepe ZPTîTN 1975 RAICLEHİSE GÖRE

ÜRETİMLERİ (1X1. KAİKEEZ, PLAKI DÎEİı !DVT: 10000 TE

GT veva DE?L = 15030 TL."

1973 - 1574 Dftat

EDI

1 IEPSAMES t 

' İSVE.KSJ:

V TPANSPOKT

ZiAZZER

AYE

uZLIKlEKKE

ı:ı~':rr-:>.s

MteDûlB 

HÎDRODÎJBMtK 

H4.MÎ KAYNAK

ADET

> 12 

10 
4 

10
9

3

3

4

3

3 

6

4

DWT

21600

9 S 00

cccc

1500

5300

3050

4100

7500

x

2000

7500

5900

2000

■7T rava DEPIASPRI.'

2300

14232

x

Ranorkör

x

Yat

4 îtarorkör 

x 

x

X

tl.oecef:

258.COO.OCO.-

214.OCO.OCO.-

98.000.CIO. ■ 
92.0G9.0CO.'

15.000.000.-
76.000.030.

53.000.000.- 

30.500, on.
41.000.000.

75.000.000.
60.000.000. 

98.C00.C00.

75.000.000.

59.000.000. 

20.000.000.

T O P LAM 75 62250 17082 GT 

11 Rororkör 

3 Yat 1.264.500.000.-



1965-1975 YILLARI ARATIRDA ÖZEL SKEGÖR GEPSAISLERl 
ÜRETİMLERİ.

I335SBLERÎ 1975 RAYİÇ BELGT.TERtGS GÖRE IGCRIIM-IŞTlE)

ÜRETİLEN GEMİ ÜHEI
TERSANE ADI

ÜRETİLEN 
dfgerİ '

GEMİ

.-armara Tersanesi 
Sedef Tersanesi

Sarıbaşlar Koll.Şti.
Geni-Iş Rall.Şti.
Gaye Ltd.Şti.
Gemi Inş,Kbll,Şti,
Sinsin Gani San,Koli,Şti. 
Cemal Yıldırım 
Çelik Tekne A,Ş.
Profilo
Gemak
Çeliktrans Dz.înş.Ltd,

Anadolu Dz.Inş.Kızakları

Kavak Tersanesi 
Hami Kaynak 
Alarko 
Degaş

TO P L A M

2
17
4
26
7
x
12
3

29

36

2
2
x
1

14609
6000'7 ?o- 
.rorkör ■

1500
19250

gi 00
8765

5300

146. 000. 000. -

92 . 000 . 000 . -

15 . 000 . 000 . -  

.92 . 500.000 .  -

64 . 000 . 000 . -

87 . 650 . 000 . -

53.000.000.- 
x x

13515 135.150,000.-
- Turistik Yat 60.000.000,-
- Gemi onarım 35.000.000,- 
14000 (8 Rarorkör

(2 araç 201,500.000.-
16030 (7 Ranorkör

(7 duba 240.000.000.-
5900 193.500.000.-
2000 ’ 20.000.000.-

x x
2500 25.000.000.-

157 Adet 115,760 DWT. 1.407.800.000.-TL.

22 Römorkör 
9 Duba
3 Turistik yat
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DENİZCİLİK BANKASI TERSANELERİ İSTİHDAM DURUMU
(Değerler G. t.O.K.'un "Tersane Kapasitelerini Tesbit Esasları"rrla kulla

nılan yöntemle saptanmıştır.)

TERSANE ADI

MEVCUT KAPASİTE OPTÎMJM KAPASİTE 
MEVCUT ÇALIŞAN İÇİN GEREKLİ İÇİN GEREKLİ

SAYISI ÇALIŞAN SAYISI ÇALIŞAN SAYISI

Camialtı 
Haliç 
Hasköy 
îstinye 
■Alaybey

1293

1853

358

1100
471

770

283

150

207

406

1518

784

374

515

1104
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ÖZEL SEKTÖR TERSANELERİ İSTİHDAM DÜKÜMÜ :
Ek-2 de özel sektör tersanelerinin kadrolarında bulunan "çalışan" sayıları 

gösterilmiştir. Ancak raporun "Sorunlar" bölümünde anlatılan sorunlar nedeniyle 
tersaneler yeterli biçimde örgütlenemerrekte ve işlerini taşoronlara yaptırmak ça
dırlar. İster fiilen kadrolarında bulunsun, isterse taşaronlar aracılığı ile 
yaptırılmış olsun sonuçta görülen üretimin belirli bir "çalışan" istihdamına 
katkısı olduğu açıktır.

Fiili katkının tersane kayıtlarına göre saptanıra olanağı yoktur, .Ancak 
üretim düzeyi bilindiğinden tersanelerin istihdam durumu yaklaşık olarak sapta
nabilir, 3u saptamada ortalama olarak 1000 DWT,'luk bir gemi inşaatında kullanılan 
işçilikler baz alınacaktır,

Tekne işçiliği 6000 A/G
Makina-Boru işçiliği 1500 A/G
Elektrik-Elektronik İşç. 1000 A/G
Çeşitli işçilikler 500 A/G

TOPLAM 9000 A/G

Bir yıl 300 gün kabul edilirse 1000 DWT,'luk geminin istihdama katkısı
7000/300 = 30 işçidir.

Özel Sektörde % 20 civarında gayrimüstahsil işçi kullanıldığı da gözönüne 
alınırsa bu sayı 36 işçi olacaktır. Böylece hesaplanan istihdam durumları aşağıda 
cetvel halinde gösterilmiştir.



EK- 9
3ZEE SEKTÖR TERSANELERİ 

1965-1975 YILI ARASI İSTİHDAM DORÜMP
Toplam
İstihdam

Tersanenin Mı ________________  Toplam üretim (DHT)____________ (Kişi)_____
Marmara Tersanesi 14,600 526
Sedef Tersanesi 6.000 (7 Ranorkör) 600
Sarıbaşlar Koli,Şti, 1.500 540
Gecıi—Iş Koli.Şti. 19.250 ' 693
Gaye Ltd.Şti, 6,400 210
Gemi İnş.Kbll.Şti, 8,750 , 315
Sinsin Gemi San.Köll.Şti, 5,30,0 190
Cemai Yıldırın x 100 (Çekek)
Çelik Tekne A,Ş, 13,515 486
-Profilo Turistik Yat 30Û
Gemak Gara Onarım 200
Çeliktrans Dz.İnş.Ltd.Şti. 14,000 (8 Römorkör) 904

( 2 araç)
Anadolu Dz.lnş,Kızak Ltd.Şti, 16,030 (7 Ranorkör) 1(.76

( 7 araç)
Kavak Tersanesi 5.900 212
Hami Kayrak Tersanesi 2,000 72
Alarko x x

Decjaş 2.500 ' 9°
TOPLAM: 6026 Kişi

ÖZEL SEKTÖR TERSANELERİNİN OPTÎMDM KAPASİTEDE İSTİHDAM 
DORUMLARI

OPTÎMÜMYILLIK ÇALIŞTIRIIMASI GEREKEN
Tersane Adı KAPASİTE PERSONEL SAYISI

Marmara Tersanesi 24.000 DWT 864
Sedef Tersanesi 24.600 " 870
Sarıtaşlar Kbll.Şti. 2,000 " 72
Gemi İş Kail,Şti. 4.000 11 144
Gaye Ltd.. Şti. 3.000 " 108



- 9 (Devam)

Tersane Mı 

inşaat 

Tunsin Geri Sanayii 

Ceral Yıldırım

Profilo
serak

Celiktrans Şt-

Anadolu Dz,tnş, Kızakları

Kavak Tersanesi

Hami Kaynak Tersanesi

Alarko

Degaş

OPTİMUM
VTTTjTK ÇALIŞTIRILMASI GEREKEN
KAPASİTE PERSONEL SAYISI '

5,250 DWT 189

7,250 " 261

Çekek işleri 25

3,750 135

4,500 162

Donatun-onarım 60

5,250 189

8,250 297

3,750 135

7.500 270

X X

X X

TOPLAM: 103,100 DWT 3681 Kişi



EK - 9

ÖZEL SEKTÖR TERSANE AZANLARI

Özel Sektör Tersanelerinin sahip oldukları alanlar ve kapasiteleri ge
reğince sahip olmaları gerekli alanlar aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir.. Bu 
cetvelin hazırlanmasında Ulaştırma Bakanlığı İmalât Hizmetleri Genel >fidürlüğü- 
nün Genel No.li9-lH34.01 sayılı, "Kamu ve Özel Sektör Tersaneleri üretim Kapa
siteleri" adlı yayınından yararlanılmıştır. Ancak çelik işlem atelyesi alanı, 
toplam fabrikasyon alanr, kızak alanları, diğer hizmetler, sosyal tesisler ve 
rralzema iletim yolları düşünülerek bulunan değerler % 50 arttırılmıştır.

OPTİMUM YILLIK 
ÇELİK İŞLEME MEVCUT TOPLAM (EREKLİ'TOPLAM

TERSANENİN ADI KAPASİTESİ ALAN (Dönüm) ATAN (Dönüm)

Marmara Tersanesi 8000 23 24 5

Sedef Tersanesi 8200 72 25 0

Sarıbaşlar 660 2-5 2 5

Gemi İş 1300 1-55 4-5

Gaye 1000 2,9 - 3,5

Gemi inşa 1700 1,8 6-08

Gunsin 2400 1-4 8 2

Canal Yıldırım X X X

Çelik Tekne A.Ş. 1200 2.4 4,4

Frofilc 1500 1,5 5.4

Ganak Donatım-Onarım X

Çelik Tekne 1750 21 6.2

Anadolu Deniz İnş. 2800 4,2 10,5

Hidrodinamik 1200 2,0 4-4

Hami Kaynak 2500 3.6 9-0

Alarko X X

Degaş X X



1- GÎRIŞ
Bu rapor T. C. Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilatınca oluşturulan Demi 

■Sorunları Özel İhtisas 5 No'lu alt komisyon çalışmalarında Geni İnşa ı’ar. Sanayi 
sorunlarını, incelemek üzere hazırlanmıştır,

2- İKCELEME YÖNTEMİ

2. 1. Genel :
Gemi. İnşa yan sanayii ve bu sanayinin ülkemizde ki durumu, gelişme koşul

ları ve uygulama olanaklarını incelsne görevini alan komisyonumuz bu sanayi kolunun 
genelinde Türkiye'deki imalât sanayiinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgular.

Az gelişmiş ülkelerin ekonami-politik yapılarındaki bozukluklarının tipik 
örneklerini yaşadığımız ülkemiz, sanayileşme sürecinde çağdaş teknolojinin önemli 
bir oranda gerisinde kalmış ve dolayısı ile uluslararası tekelci kapitalizmin rahat
ça hareket edebileceği bir alan haline getirilmiştir.

Bu uygulama zorunlu olarak hedef alınması gereken yatırım malları sanayi 
yerine montaj sanayinin kurulması ve yaşatılması çalışılmasında kendini göstermek
tedir, Gemi inşa sanayinin gelişme sürecindeki ülkelerde ne denli cnemli yeri olan 
bir sanayi kolu olduğu gerçeğini pekçok ülkenin ekonomik yapılarını incelediğimiz 
zaman görebilmekteyiz.

Bütün üretim alanlarının makinalaşması anlamında alınacak bir sanayileşme 
kavramı; bizi kutulama, paketleme, ambalajlama ve montaj yapma gibi gelişmiş ülke
lere bağlılığı arttıracak, teknolojik düzenimizin yükselmesini engelleyecek çarpın 
bir süreç içine girmekten alıkoyar. Jeopolitik konumu nedeniyle qerçek sanayileşme 
zorunluluğu içinde olan Ülkemiz Geni İnşa Sanayiine gereken önemi vermek durumun
dadır.

DFT III,5 yıllık kalkınma planı tablo 188 imalat sanayi üretiminin yanışa; 
analizinde yatırım malları sanayi bölümünde; gemi inşa sanay inin 1972 yılında 
•' 2.1 iken 1977 (hedef) bölümünde % 2,0 olan ve bu alanda diğer sanayi dallarına 
göre en düşük orandaki değerleri taşıması oldukça ilginçtir.

Gemi inşa sanayinin teknik ve ekonomik 'tinden celise*-.şi yan sanayi için 
zorlayıcı bir faktör olacaktır Bu güne dek izlenen dengesiz \e tutarsız denize il—. 
ve cemi inşa politikası nedeniyle gemi inşa sanavı gerekli aşamalarını varmamış 
ve yukarıda söz konusu olan zorlayıcı faktör olma niteliğini kazanamamış, gemi inşa 
. ••• sanayinin potansiyel talebini oluşturamamıştır.



2. 2. Mevcut durumun gözden geçirilmesi :

2. 2. 1, Bu bölümde tersanede hiç bir işleme uygulanmadan yan sanayiden 
sağlanacak veya ‘üretim planları ile belli bir uyartı içinde olma koşuluyla tersanece 
inal edilebilecek yan sanayi imalatı.

2. 2. 2. Gemi ve gemi üretim sistemlerinin tesislerinin inşa, tadil, onarım, 
bakım ve tavsiieri için gerekli maddelerden ithaline müsaade edilecek makina, 
teçhizat ve malzemelere- ait sanayi ve teknoloji bakanlığında, Bakanlık Gani Mühen
disleri Odası, Gemi İnşa Sanayicileri Demeği vs Denizcilik Bankası Genel Müdür
lüğü temsilcilerinin işbirliği ile hazırlanan liste.

2, 2. 3. Gani Dizel Motorları üretimine dair görüşlerimizi kısaca belirt
mekte yarar görüyoruz.

3— BULGLıAR
3. 1. Yukarıda 2.2,1 'de belirtilen durumla ilgili olarak 9 ana bölümde 

toplanmış malzemelere ait görüşümüz:

1- ÇFT.İK TEK?B
- Pervane şaftı bosası
- Gemi adı ve liman isimleri (Dökiim malzemeden olanlar)

2- güverte makine ye techİzati
- Düren şaftları(Kovan ve yataklarıyla)
- Dümen şaft ve yelpaze bosaiarı
- Düren askı yatağı
- Döküm loçaiar ve loça simitleri
- Burbolar
- Yük donatım aksesuarı (Kilit, kanca, makara vs.)
- Cer kancası
- Filika mataforası ve diğer mataforalar (kanple)
- Servis botu
- Can filikası
- Can salı
- Borda iskelesi
- Aribar kapakları (Saç blok!
-Arlar kapakları (Mekanik ve hidrolik sistemle çalışan;
- Borda ve rampa kapakları (Mekanik ve hidrolik sistemle çaıisan)



- Babalar

- Kurt ağızlan - koç boynukları

- Halat loçaiarı (Döküm olanlar)

- Halat tamburları

- Pencereler

- Lumbuzlar

- Mi saç kapılar

- Gaz ve su geçmez kapılar

- Sürgülü su geçırez bölme kapıları

- Güverte etiketleri

- Yük tankları kapak bağlama aksesuarı (Tanker)

- Muhtelif dökümler (Çelik, Pik, Bronz, .Metal vs.)

3- TEKNE DAHİLÎ TEÇHİZ VE TEFRİŞİ

- Ahşap kapılar

- Mobilyalar

- Kamara etiketleri

- Marley veya benzeri zemin kaplaması

4- ANA MAKİNE - YARDIMCI MAKİNE VE TEÇHİZAT

- Şaft sistemi (yataklar dahil katiple)

- S tem tüp

- özel civata ve vs. imalatlar

- Valf ve boru etiketleri

5- BORÜ SİSTEMLERİ

- Isıtıcı üniteler- (Radyatör vs.)

- teahtelif valfler - çalpara valflar vs.

- İskandil, doldurma ve hava firar boşlukları

- Tekittik flençler

6- ElEKTRİK

- Ana tablo

- Emercensi tablo

- Biğer tablolar ve dağıtım kutuları

- Kablo etiketleri 

~ Nozullar
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8- TESİSATLAR

- Hava kanalları ve başlıkları
- Soğuk hava odası izalasyonu ve teçhizi

9- ENVANTERLER

- Tenteler - kap elal ar
- özel güverte envanteri
- Kamara ve yatak takımları
- Perdeler ve örtüler
- Can simidi
- Can yeleği
- Bayraklar - Filamalar
- Yangın hortum dolapları
~ Sedye

2 no'lu güverte ve teçhizatı bölümündeki hidrolik sistemle çalışan anbar, 
borda ve rampa kapakları (patent anlaşmalı yurt içi üretimi hazırlıkları dışında), 
sürgülü şu geçmez bölme kapıları(özel sisten),

4 no'lu ana makina yardımcı makina teçhizatı bölümündeki şaft sistemi, 
stemtüp (büyük boyutlu ganilerde),

o no'lu elektrik bölümünde ise Ana ve Bnercensi tablo, 
dışındaki bütün malzaneler yurt içi olanaklarımızla üretilebilmektedir. Bu bölümler 
maliyet itibariyle toplam gemi maliyetine malzeme olarak,

a- 2700 DWT'luk yakın sahil gemilerinde toplam gani maliyetine % 9
b- 2100 kişilik şehir hattı gemilerinde toplam gani maliyetine % 14 

gibi oranlarla etkisini göstermektedir.
3, 2. Bu bölümde 2.2.2'de konu edilen listeye dair görüşümüz :
Bu liste 3.1 bölümünde incelediğimiz malzemelerin bir kısmını içermektedir. 

Bunun oışında gümrüksüz ithal edilmesine izin verilen malzemelerden bazılarına 
kısaca değinmek isteriz.

Aslında ilgililerin, bu tür listelerin gelişen durumlarla paralel olarak 
yeniden düzenlenmesi çalışmalarının içinde olmaları gerektiğinden bu çok kısa deöin- 
meye yarar görüyoruz.

- 32.12 Gümrük tarife no'lu güverte kaplama malzone için yurt içinde üretimi 
yapılan perlisal, ksiloit tersanelerimizde başarı ile kullanılmaktadır.

- 38.12 Gümrük tarife no'lu kaynak tozu yurt içi firmalarında üretilmektedir. 
Örneğin, Oerlikon, Böhler vs.



- 44-03 Gümrük tarife no’lu Tik ağacı yerine 1. sınıf çam kullanılabilir.
- 45,04 Gümrük tarife no'lu levha mantar yerine yurt içinde üretilen Straypccr

veya toiiüretanlı benzeri madde kullanılması çok daha uygundur.
- 73 18 Gümrük tarife no'lu dikişsiz çekme borular 0 : 250 um. çapa kadar MKE, 

Borusanöa yapılmaktadır.
- 73,25 Gümrük tarife no'lu çelik tel halatlar yurt içinde üretilmektedir.
- 73,40 Gümrük tarife noiu malzemelerden su topu hariç diğerleri yurt içinde

üretilmekte ve üretilire olanağı bulunmaktadır.
Bütün liste ileride sunacağımız öneriler çerçevesinde incelenirse gerçekten 

ülkemiz koşullarının üretken bir biçimde deaerlendir ilmesiyle ithal malzemeler 
en az ölçüye indirilebilir:

3- 3, Gemi dizel motorları sanayi :
3. 3, 1, Genel
Gemi dizel motor sanayi kurulmaksızın geiıi inşa sanayi ana ve yardımcı 

ırakmaları temini açısından her zaman yabancı memleketlerin motor fabrikaların 
politikalarına bağlı kalacağından ayrıca ağır sanayin kurulması ve geliştirilmesi 
ülkemizin sanayileşerek geri bırakılmışlıktan kurtarılması çabalarına temel teş- 
kil ermesi, bu konudaki birçok sorunlara çözüm getirmesi nedeniyle kurulması zorun
lu olan en önemli sanayi koludur.

3 3 2- Bugüne değin yapılan çalışmalara ve sorunun gelişimine değinmek
isteriz -
1966'da D,B- Haliç Tersanesi'nde tersane gereksinimini karşılamak üzere ilk defa 
kurulması düşünülen motor fabrikası o dönem hükümet ilgililerince ülke çapında 
düşünülmüş, D-B,‘da bir komisyon kurularak çalışmalara başlamıştır. Bu komisyon 
ve DPT tarafından geliştirilen çalışmalar sonucu elde edilen doneler 1969'da hazır
lanan motor fabrikası ihale şartnamesi ile ankete çıkarılarak tanınmış motor fir
malarından teklifler alınmıştır. Gemi ve stasyoner dizel motorlarıyla yedek parça
larını imal■etmek üzere 6224 sayılı kanun hükümlerine göre gerekli biç tesisin 
kurulması 5,1,1970 tarih ve 7/16 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesiyle onaylan
mıştır- 22-1,1970 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan kararname gereğince kurulacak 
.tesisler KND, KNF, A, AV sayılı gemi stasyoner dizel motorları imal etmek ve satmak 
üzere yılda, en az 150 000 BG, toplamında dizel motorları ve yedek parçaları imal 
edecek kapasitede olacak ve iki yıl içinde faaliyete geçecektir, Sulzer firmasınca 
yapılan anlaşma gereğince % 25 Sulzer, % 55 Türk, % 20 Dünya Bankası ortaklığıyla 
4 ay .içinde bir şirket kurulacaktır.



v?k=-Ci ortaklar Pendik Tersane projesinin gerçekleştirilmesini şimdilik mümkün 
görmedikleri için kredi vermekten kaçınmışlardır. Çeşitli montaj sanayi üniteleri 
İşin milyarlara varan kredi bulabilen ve dağıtan hükümetler ne yazık ki ekonomik 
sıkıntıları öne sürerek bu soruna uzak kalmışlardır.

373 -yılında Sulzer şartlar değiştiği için fizibilite etüdünü yenilemiştir.
.1975 yılına kadar bir türlü uygulamaya geçilememiştir. Türkiye'de Sulzer'in 
iştiraki ve lisansı altında kurulması hükümetçe kararlaştırılmış olan deniz dizel 
motorları fabrikasının kuruluşu 6.1.1975 tarih ve 7/9253 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararıyla kararname koşullarının yerine getirilmesi ve proje karakteristiklerinin 
değişmesi nedeniyle yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan bu anlaşma 
20. 8. î 975 tarihinde " yabancı sermaye yatırım müracaatları" hakkındaki toplan
tıda tekrar ele alınarak, (Sulzer) motor sanayinin D.B.T.A.O ile birlikte kurul
ması için adı geçen firmanın D.B. 'na çağırılarak yeni koşullar altında projenin 
oluşturulması kararlaştırılmıştır. İmalat hizmetleri genel müdürlüğü başkan
lığında, D.B. tarafından oluşturulan komisyonun: ilk 25.8.1975 tarinde toplanarak 
durumu inceleyip 1,. 10.1975 tarihinde DPT'na vermesi gereken rapor, Sulzer firma
sının görüşme davetini kabul etmemesi nedeniyle verilememiş komisyon firma ile 
görüşmek üzere 25.10.1975 tarihinde dışarı gitme durumunda kalmıştır.

3. 3. 3. Gemi dizel motorları sanayinin ne şekilde kurulması gerektiğini 
incelenmesi sırasında gözönüne alınması gereken sorunlar :

1, Güç sınırları ve seçim sebebleri :
a) Teknik yönden : Bu sorun gerçekte gani inşaatı programına gemi tip 

ve kapasitelerine bağlıdır. Bu konudaki ayrıntı çalışmaları gani inşa sanayi poli
tikasının saptanmasından sonra meslek odalarınca yürütülüp DFT'na yardımcı
olunabilir,

b) Ekonomik yönden : Bu sorun yatırımların kabul edilebilen sınırlarına 
ve seçilen tipin rantabilitesine bağlıdır.

2. Yıllık Kapasite:
sililik kapasite ülkemizdeki gemi inşa kapasitesine ve gani inşaatı gelişim plan.a 
ırasın., bağlıdır. Ancak gemi dizel fabrikasının kapasitesini tayin ederken gemi in
şaatı geçişimini gözönünde tutmak gerekir. Tezgah kapasiteleri, daha büyük motor 

m yapılabilmesi için büyük tutulmalı, fabrika yerleştirmesi gelişime uygun
olmalıdır,



3. Motor tipi seçimi :
Bu seçimde orta devirli dizel motorlarının seçilmesine son derece gerekli: -k vd?.<ür 
Çunkü günümüzde Japonya gibi bu sahada gelişmiş ülkeler orta dev - ui-zı.1 :ızı..o.! - 
larının imalatına gitmektedir, Burada en önemli- teknik ve ekonomik t s lor’1-

a) Aynı tip ve aynı güçteki motorları tekli- ikili ve hatta üçlü kcnr- 
binozonlar halinde kullanarak çeşitli büyüklükteki gemileri tahrik etmek,

b) Bu motorların az yer kaplaması dolayısıyla ge-.ij.deki faydalı hacmi
büyütmesi,

c) Seyirde gemiyi durdurmadan ana makina bakım tutumunun yapa lab.il 
(ikili ve daha fazla kcnıbinezonlarda)

d) Şanzuman kullanılması dezavantajına rağmen uy^ar, b.u ç5ztkı önsr ; - 
olarak: Halen orta devirli fakat küçük kapasiteli lokomotif dizeli yavem Eskişehi • 
Dizel Fabrikası’nın geliştirilmesi olanağı vardır.

4. Lisans durumu :
Lisans alınırken firmanın dünya çapında bir firma olmasa-, teknik git. ııün ve imal 
ettiği motorların niteliği, piyasa durumu,--lisans verici olarak tecrübesi, lisans 
işlemleri için ve satış ve servis teşkilatları gibi özellikleri gözöuüne alın
malıdır;

5. Kncw-hcw durumu :
Firma motorları kusursuz imalatları için gerekli bütün bilgiyi vermelidir.

6. Sermaye durumu :
Yatırım sermayesi çoğunluğu devlet tarafından sağlanmalı, kanisvoncu firmaların 
ve sermayedarların aşırı karlar sağlayabileceği bir durun yaratılmamalıdır -

7. Yerli imalat ve diğer sanayi kollarının katkısı ■:
Motor imalatında kullanılacak malzemelerdeki yerli katkı planlı bir şekilde artı 
rılarak % 100 yerli imalata geçilebilmelidir. Türkiye'de mevcut sanayi kolları 
başlangıçta bile motor .imalatına katkıda bulunabilirler. Bu katkı zorunlu olarak 
artacaktır- Gemi-usamyinin jeneratör gereksinimini karşılayabilecek.' bir şekilde 
Eskişehir Dizel Motorları Fabrikası1 rrm olanakları arttırılabilir.

8. Gemi dizel motoru üretimine başlanılabilmesi için gerçekçi bir yaklaş”1"* 
Zamanın geçmesi ve koşulların değişmesi yüzünden planları tekrar tekrar revize 
etmektense biran önce karar verip uygulamaya geçilmelidir. Toplantı, konuşma, yaz..., 
malarla geçen zaman, bir motor fabrikası kurulması, imalata geçilmesi kuruluş 
planlamasındaki eksikliklerin ve uygulamadaki aksaklıkların giderilmesinde harcanan 
zamandan çok daha fazlaya çok daha pahalıya malolmaktadır«

3. 4. Mevcut durumun eleştirisi :
Yan sanayinin dengeli gelişme süreci içine girmesi içir kısa da olsa bir



eleştiriyi yapmayı gerekli ve yararlı görüyoruz. Eleştirilerimizi uygulama alanında 
karşılaştığımız scmut ana sorunların incelenmesi ve ithal malzanelere göre 

karşılaştırmak suretiyle geliştirmek isteriz,
3. 4, 1. Malzemelerin teslim süreleri yönünden :

Teslim süreleri iç piyasa imalatında geçirme göstermektedir. Buna, kullanılan 
hammaddelerin ithali tersaneler ve iç piyasa arasındaki organizasyon yetersizlik
leri neden gösterilebilir. Dış piyasadan ithalde ise mevzuat, bürokrasi ve tersa
nelerin programlı olarak yüklenmesinden dolayı gecikire olmaktadır. Burada iki küçük 
tipik örnek vermeden geçemiyeceğlz.

a) Sal-log (Sür'at müşiri)
Değeri : 210.000 TL.sı ithal edildiği ülke: İsveç
25.12.1972 tersaneden şartnamenin intikali
15.10.1974 siparişe bağlama
30.12.1974 transfer
14.7.1975 tersane teslimi

■ Tersaneden sonraki kademelerdeki 660 günlük süre tercüme ve anket evreleri gözönüne 
alınsa bile çok fazladır.

b) Perpere-lumbuz camı :
Değeri: 47.000 TL.sı İthal edildiği ülke : Hollanda
6.6.1974 şartnamenin intikali
1.10.1974 siparişe bağlama
15.10.1975 transfer
henüz tersaneye gelmemiştir, 

îfcrada ise politik dalgalanmaların sonucu ulaşan transfer gecikmeleri 
teslim süresinin uzamasına neden olmuştur,

3. 4. 2, Satış fiyatları yönünden : 
i’ıut içi imalat, hammadde ithali, organizasyon yetersizliği üretici firmaların 
yüksek kâr amacına dayalı üretim amaçları nedeniyle pahalıya malolmaktadır, Buna 
r.-îden olarak talebin azlığı, tecrübe yetersizliği, seri imalatın olmaması göste
rilebilir. Buna karşın uzayan teslim süreleri nedeniyle dış piyasanın verdiği 
cosiyon süreleri aşılmakta, fiyat artışları yeni tekliflerin daha pahalı olma 
durumunu getirmektedir.

3, 4, 3. Sertifika ve kalite belgeleri yönünden :
Gemilerde kullanılan malzemeleri kara tiplerinden ayıran birçok özellikler 
bulunmaktadır. Deniz tipi mamullerin üretimi çok zaman özel teknikler gerektir
mekte ve bunları saptayan uluslararası anlaşmalar gereği ve klas kurumlannın



koydukları kurallar nedeniyle mamullerin sertifikalı olması, kalite kor erciler i 
bakımından kalite belgeli olmaları gerekmektedir. Kalite belgeler: gümrük dava
rından yararlanıp kalitesiz ve pahalı bir üretimin kontrolünde çoJ. öner, i oir 
etkendir.

4- ÖNERİLER
Bu bolünde gemi inşaatı ve yan sanayiini direkt olarak ilgilendirmesi 

bakımından özellikle vurgulamak istediğimiz bir konuya değinmek isteriz.
15.1.1975 tarih ve 7/9245 sayılı kararnamede deniz taşımacılığında % SO’lik 
bir hedef öngörülmüştür.Bu % 30 rakamına açıklık getirmek gerekir. Hangi sürede 
ve ton, navlun, mesafe bazlarından hangisine dayalı olduğu belirtilmemiştir.

Bize göre bu hedef ithal taşımalarının % 1000 , ihraç taşımalarında da 
navlun açısından maxsimuma yaklaşan bir hedef olarak alınmalı ve bu doğrultuda 
çalı-şmalar yapılmalıdır.
Yan sanayi ile ilgili diğer önerilerimiz geni inşa sanayine İlişkin önerilerin 
bütünleyici biçimde olacaktır.

1- Teslim sürelerinin kısaltılması için 3.4.1'de kısaca açıkladığımız 
nedenler ortadan kaldırılmalıdır.

2- Sertifika ve kalite belgesi' uygulamalarında Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığı koordinasyonunda’ Makina, Gemi, Elektrik Mühendisleri Odalarının kalite 
belgesi uygulamaları zorunlu kılınmalı, yurt içi üretimi ulusal teknoloji gerçek
lerimiz gözönünde tutularak denetim altına alınmalıdır.

3- Malzeme adımlarında iç ve dış ankete çıkılma durumlarında standart 
şartnamelerin hazırlanması çok yararlı olacaktır. Bu, teslim sürelerinin hazır
lanan teknolojinin standardizasyonu yöhelmesi,' satış fiatlarının dengeli tutul
ması bakımından önemlidir.

4- ISO ve ISO tarafından kapsanmayan gelişmiş ülkelerin normları gözanünde 
tutularak Türk gemi inşa standartlarının en kısa zamanda nazırlanması zorunludur.

5- Günümüzde denizcilik aktiviieleri uluslararası çalışmalarla ve anlaş
malarla teknik ve ekanoîiik kurallar yönünden uymak zorunda Kaldığımız bir biçim
de gelişmiştir. Ancak önemli olan husus adı geçen uluslararası kuralların gizlen
mesi ve kontrolünün ülkemizde yetkili fakat yetersiz ku~ ' şlarc’’ yapılamam asıdır 
Kanımızca bu kuruluşların gerekli teknik yeterliliğe getirilmesi zorunludur.



6~ Merkezi çalışma örgütlerinde teknik elemanlarımızın uluslararası tekro- ' 
lojik gelişmeleri inceleyebileceği olanaklar sağlarsnulı, teknik elemanlarımızın 
ülkemiz koşullarına uygun dizaynlar yapması yönünde çalışsalar hızlandırılmalıdır. 
Bu da teknik elemanların yetki, sorumluluk, ücret ve sosyal güvenlik sorunlarının 
en kısa zamanda çözümlenmesiyle dinamizm kazanacaktır.

7- Maliyet analiz raporlarının standardizasyonuna gidilmesi zorunludur.
8~ Yerli üretimin gümrük duvarlarıyla korunarak aşırı kârlar sağlayan ve 

rantafcl olmayan üretime yönelmesi engellenmelidir.

5- SCNUÇ

Sorunların, incelemesinde daha önce giriş kısmında vurguladığımız'gibi 
ülkemizin sanayileşme sürecinde olumlu katkıları olacak bir yan sanayi söz konusu 
olmuştur. Gelişmesini önerdiğimiz yan sanayi; doğal kaynaklarımızın değerlendiril
mesi, açık ve gizli işsizliğe çözüm getirebilme olanaüı, her yıl artan dış ödeme
ler açığının döviz kayıplarını azaltarak dengelenebilmesi bakımlarından üzerinde 
cide|i öneriler getirilmesini ve bu konuda tutarlı bir politika izlenmesini gerek
tiren önemli bir .sorundur 1

Aksi takdirde ülkenizin; sermaye, teknoloji, teknik hizmetler ve hammadde 
bakımından dışa bağışüolığı, dolayısıyla sömürülmesi her geçen gün biraz daha 
artacak ve ekonomik yapımızda onarılması zor yaralar açacaktır.

Sorunların yalnızca saptanılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesiyle 
yetimeyip, -sorununvdialektiğini iyi değerlendirerek uygulama alanında canlı 
bir dinamizm sağlayacak, halkımızın yararına ve ülktemizi geri bırakılmışlığından 
kurtaracak ulusal denizcilik politikasının gereksinimi kaçınılmaz olarak ortadadır.

Saygılarımızla,

Y.MUh. Y.Müh.
Bülent ŞENER Naci ÇANKAYA.



T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI
DENİZ SORUNLARI ÖZEL İHTİSAS 5 NO.LU ALT KOMİSYONU GEMİ :î MŞA 
SANAYİİ RAPORUNA İLİŞKİN T.M.M.O.B. GEMİ MÜHENDİSLERİ OD.'JI vf. 
MAKÎNA MÜHENDİSLERİ ODASI'NIN ORTAK GÖRÜŞLERİDİR.

1.0. GİRİŞ :
Sözügeçen komisyon İKTİSADİ KALKINMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI'nın 7 Nisan 

1975 gün ve 7.29-3-75-2203 sayılı yazısı ile oluşturulmuş, 9 Nisan 1975 günü 
Ankara'da ilk toplantısını yapmıştır. Özel Sektörün Gemi İnşa Sanayicileri Der
neği dışında ayrıca iki büyük özel sektör tersanesi tarafından da temsil edil
diği komisyon başkanlığına, ilk toplantıda Ulaştırıra Bakanlığı Temsilcisinin 
önerisi üzerine bir Özel Sektör Tersanesi Temsilcisi getirilmiştir.

1.1. ALT KOMİSYONUN ÇALIŞMA BİÇİMİ :

5 No.lu Alt Komisyon 12 Mayıs 1975 günü İstanbul'da yaptığı ikinci 
toplantısında Gemi Endüstrimizin sorunlarını saptamak amacıyla 5 yardımcı komis
yon oluşturmuştur. Oluşturulan komisyonlar şunlardır :

a) Gemi talebi,
b) Üretim ve Kapasite,
c) İdarî sorunlar,
d) Pazarlama ve Finansman,
e) Yan Sanayi.

Yardımcı Komisyon raporlarından "Gani Talebi"ne ilişkin rapor hazır
lanmamış, bunun yerine Ulaştırma Bakanlığı, U.K.l. tarafından düzenlenen bir 
"özet-rapor"dan yararlanılması uygun görülmüştür.

"Üretim ve Kapasite" Komisyonunca hazırlanan rapor 5 No.lu Alt Ko
misyonun 4 Tenmuz. 1975 günü yapılan toplantısında görüşülmüş, yapılan eleştiri
lerin ışığı altında yeniden düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Ancak yeniden 
düzenlenmesi kararlaştırılan bu rapor ve kimin tarafından hazırlandığını bilme
diğimiz ikinci rapor "Üretim ve Kapasite" yardımcı komisyonu ve 5 No.lu Alt 
komisyonda görüşülmeksizin 5 No.lu Alt Komisyon raporuna katılmış ve basılan 
kitapçığa eklenmiştir. Alt Komisyonca verilen ve Yardımcı Komisyon üyelerince de



benimsenen "Yeniden düzenleme" kararına rağmen ilk raporun (Üretim ve Kapasite, 
Rapor No.2) Alt komisyon raporuna katılması bizce yanlıştır, "üretim ve Kapasite" 
Yardımcı Komisyonuna T.M.M.O.B. Gemi Mühendisleri Odası Temsilcisi olarak katılan 
arkadaşımızın hazırlanan ikinci raporun (Üretim ve Kapasite, Rapor No.l) altında 
bulunan imzasının ise hazırlanışına katkıda bulunmamış olması ve raporun son 
biçimiyle arkadaşımızın incelemesine sunulmamış olması nedenivle geçerliliöi 
olmadığını belirtmekte yarar görüyoruz.

"îdari; Soruiılar" Yardımcı Komisyonu tarafından hazırlanan ön rapor 
5 No.lu Alt Komisyonun 4 Temnuz 1975 günü yapılan toplantısında tartışılmış 
yeniden düzenlenerek gelecek toplantıya getirilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak 
dpha sonra bir toplantının yapılmamış olması ve 5 No.lu Alt Komisyon Raporu'nun 
hazırlamışında Yardımcı Komisyon üyelerine bilgi verilmemiş olması nedeniyle 
hazırlanan rapor 5 No.lu Alt Kotasyon raporunda yer almamıştır. Buna karşın 
5 No.lu Alt Komisyon raporunun 5.0 MEVZUAT ve ORGANİZASYON bölümünde 5 No.lu 
Alt Komisyon Başkanı Sayın Sadullah Bigat'ın görüşleri Alt Komisyon görüşü imiş 
‘gibi yansıtılmıştır.

"Pazarlama ve ‘Finansman" Yardımcı Komisyonu Raporu Sayın Sadullah 
Bigat tarafından hazırlanmış ve 5 No.lu Alt Komisyonun 4 Temtıuz 1975 günü yapı
lan toplantısına sunulmuştur. Ancak karşıt görüş ve eleştiriler Yardımcı Komisyon 
Raporunda yer almadığı gibi, Alt Komisyon Raporunun hazırlamışında da aözönüne 
alınmamıştır.

"Yan Sanayi" Yardımcı Komisyonu raporu hazırlanmış ancak 5 No.lu 
Alt Komisyonun 4 Taunuz 1975 gününden sonra toplanmamış olması nedeniyle görüşü
lememiş ve 5 No.lu Alt Komisyon Raporunun hazırlamşında Yardımcı Komisyon üye
lerine bilgi verilmediği için 5 No.lu Alt Komisyon Raporu kitapçığına girmemiştir. 
Üstelik 5 No.lu Alt Komisyon Raporunda söz konusu Yardımcı Komisyondan hiç söz 
edilmemektedir.

Yukarıda oluşumu konusunda biçimsel olarak görüşlerimizi belirtti
ğimiz 5 No.lu Alt Komisyon Gemi înşa Sanayi Rapdiu ekinde sunulan ve ileride özü 
açısından da görüşlerimizi belirteceğimiz Yardımcı Komisyon Raporlarının yansı
ması biçiminde olmuş ayrıca 5 No.lu Alt Komisyon Başkanı Sayın Sadullah Biqat 
tarafından 5 No.lu Alt Komisyon üyelerinin eleştiri ve karşıt görüşleri göz önüne 
alınmaksızın hazırlandığından Sayın Başkan'in görüşlerinin yansıdığı bir rapor



olmaktan ileri gidememiştir. Üstelik bu rapor yazıldığı biçimi ile 5 No.lu Alt 
Komisyonda görüşülmeksizin kitapçık haline getirilmiştir.

2.0 5 NO.LU ALT KOMİSYON RAPORU, YARDIMCI KOMİSYON’ EK RAPORLARI
2.1 "ÜRETİM ve KAPASİTE" YARDIMCI KOMİSYONU RAPORU
"Üretim ve Kapasite" Yardımcı Komisyonunca hazırlanan ve 5 No.lu Alt Ko

misyon Rapioru Kitapçığında Rapor No.2 olarak yer alan "Üretim ve Kapasite" raporu 
5 No.lu Alt Komisyonun 4 Temmuz 1975 günü yaptığı üçüncü toplantısında görüşülmüş, 
özellikle Gemi İnşaatı Fakültesi Temsilcisi, l.T.Ü. Rektörü. Savın Prof. Kemal 
KAFALI'nın Tersane Kapasiteleri'ne ilişkin eleştirileri Yardımcı Komisyon Üyele
rince de uygun görülerek raporun kapasitelere ilişkin bölümünün G.İ.O.Kfun "Ter
sane Kapasitelerini Tesbit Esasları" kitapçığına uygun olarak yeniden düzenlen
mesi kararlaştırılmıştır.

Ancak 5 No.lu Komisyon Raporunda yer alan Rapor No.l. "Üretim ve Kapasite" 
raporu ile kapasiteler açısından yeniden düzenlenmesi uygun görüldüğünden kitap
çığa hangi nedenle sokulduğunu anlayamadığımız Rapor No.2 "Üretim ve Kapasite" 
raporu karşılaştırıldığında Marmara ve Sedef Tersanelerinin kapasiteleri dışında 
bir benzerlik görülmemektedir.

Rapor No.2 de Tersane Kapasiteleri bölümünde referans verilen Ek-2 "Özel 
Sektör Tersaneleri Hakkında Bilgiler" tablosu ilgili yardımcı komisyonca tersane 
kapasitelerini de kapsam biçimde hazırlanmış olmasına karşın 5 No.lu Alt Komisyon 
Raporu Kitapçığında Özel Sektör Tersane kapasitelerini kapjsayan satırlar anlaşıl
mayan bir nedenle Ek'den çıkarılarak katılmıştır.

Rapor No.l "üretim ve Kapasite" raporunda Marmara ve Sedef Tersanelerine 
ayrı bir kapasite hesaplama yöntemi uygulanmış ve verim hesaplamalarında kamu 
tersaneleri ile özel sektör tersaneleri için farklı yöntemler kullanılmıştır. 
Bizce böyle bir uygulama kasıtlı olarak özel sektör tersanelerinin konumlarının 
kamu tersanelerine göre abartılması amacını gütmektedir. Böyle yanlış yöntemlerle 
çıkarılan sonuçlar raporun "Sonuç" bölümünde de ilginç olarak nitelendirilmekte
dir. Gerçekte ilginç olan bu hesaplamalardan çıkarılan sonuç değil, bizce yanlış 
bir verim kavramından kalkınılarak Tablo 7'de Kamu Tersaneleri Tablo 9'da Özel 
Sektör Tersaneleri için farklı yöntemler uygulanmasıdır. '
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Yanlış verilerden kalkarak, yanlış ve farklı yöntemlerle yapılan hesap
lamalarla elde edilen sonuçların da yanlış olacağı doğaldır. Bu nedenle raporun 
SOMUÇLAR başlığı altında anlatılanlara katılmıyoruz. Üstelik bu bölümün düzenle
nişi. bizce daha önce yapılan hesaplama ve varsayımların bu sonucu üretmek amacıyla 
özel olarak seçildikleri izlenimini uyandırmaktadır.

Raporun SORUMLAR böltMinde Kamu ve Özel Sektör tersanelerinin sorunlarına 
başlıklar şeklinde değinilmiş? mevzuat, eğitim, organizasyon, talep yetersizliği 
ve özel sorunlar gibi bazı sorunlar her iki sektör için ortak olmasına raömen 
ayrı ayrı sektörlerin sorunları imiş gibi gösterilmiştir. Gerçekte 5 No.lu Alt 
Komisyon raporunun KAPSAM ve AMAÇ bölümünde belirtildiği gibi amaç aemi inşa endüst
rimizin durumuna genel hatlarla değinmek, fakat sorunları açık ve geniş biçimde 
ortaya koymaktır. Yine raporun KAPSAM‘ve AJÎ1Ç bölümünde 15 Ocak 1975 gün ve 7/9245 
sayılı kararnamenin sorunlara çözüm getirdiği ileri sürülmektedir. Gerçekte Alt 
Komisyonun kararnameye ilişkin görüşü belirlenmemiştir. Bizce bu kararname devlet 
eliyle zengin edilmesi dışında bir amaç gütmemekte, Tersanelerde kapasiteden yarar
larsın oranının (arttırılması yönünde hiçbir tedbir getirmemektedir. Yardımcı Komis
yon raporunda başlıklar biçiminde belirlenen sorunlar ise 5 No.lu Alt Komisyon 
Raporunda yalnızca Kredi sorununa indirgenmiş, gerçekte belirleyici etkisi olma
dığını ileride kanıtlayacağımız bu sorun abartılarak. Gemi Endüstrimizin ana sorun
ları gözden kaçırılmak istenmiştir.

2.2 PAZARLAMA ve FÎNANSI®N YARDIMCI KOMİSYONU RAPORU ve GEMÎ KREDİSİ 
RAPORU

Bu raporların ileri sürdüğü görüşler rapor ana metninde de yenilendiğinden 
bu konudaki görüşlerimiz rapor ana metnine ilişkin bölümde belirtilecektir.

3.0 RAPOR ANA METNİ
1.3 Rapor ana ıwîtni başlıklı bölümde raporun genel toplantılarda elde edi

len sonuçların ışığı altında düzenlendiği öne sürülmektedir. Daha önce de belirt
tiğimiz gibi raporun düzenlenişinde eleştiri ve karşıt görüşler göz önüne alın
mamış, Kcmisyon Başkanı Sayın Sadullah Bıgat'ın görüşleri doğrultusunda hazırlan
mıştır.



2.3 Tersanelerin Sjjııflandırılması bölümünde nehir tipi gam inşaat tezgâh
larının burumu açıklıkla konmuş -olmasına ve bu tip tezgâhların üretimlerinin 1965- 
1975 yılları arasında Türkiye gemi inşaatı üretiminin hemen hemen yarısı olduğu 
vurgulanmasına rağmen bu tip tezgâhların sorunlarına son derece yüzeysel olarak 
değinilmiş hatta raporun pek çok yerinde öne sürülen yatırım indirimi, tesis 
kredisi gibi teşvik tedbirleri vergi indirimi ve vergi iadesi çözümlemelerinin bu 
tezgâhları etkilemeyeceği görüşüne varılmıştır. Bu daha önce de belirttiğimiz gibi 
raporun komisyonda temsilcileri bulunan iki orta boy özel sektör tersanesi çıkar
ları doğrultusunda kasıtlı olarak hazırlandığının kanıtıdır. Bizce bu tezgâhlar 
olarak deyimlenen ünitelerin tesisat, teçhizat, personel (Teknik eleman-işçi) ve 
teknolojik düzeyleri ile ilgili çalışmaların bu ünitelerde haksız rekabet, salt 
kâr amacına yönelik ve işçilerin sömürülıresini önleyecek bir biçimde koordinasyonu 
zorunludur. Yapılacak yatırımların tezgâh ve tesisat yönünde uygulanmasının zorun
luluğu bu ünitelerin işçilerin fiziksel güçlerine dayalı bir üretim biçiminde ayrıl
maları Sonucunu doğuracaktır. Tezgâh ve tesislerin yetersizliğine ek olarak geçici 
işçilerle çalışmaya yönelen bu ünitelerde sigortasız çalıştırılmanın gerçekliği ve 
hiçbir emniyet tedbiri alınmaksızın işçilerin iş gücünün scmürüldüğü açıkça orta
dadır.

Raporun 2.3.2 ORTA BOY TERSANELER bölümünde yatırım finansmanı ve amortisman 
gibi maliyeti etkileyecek faktörlerin ucuz emek, az sayıda uzman kadro ile çalışı
larak etkilerinin azaltılmasını Dünyada Gani İnşaatı ve Talep bölümünde "d" şıkkında 
açıklandığı gibi gemi inşaatı endüstrisinde bir ekonomi stratejisi olarak koymak 
apaçık eneğin sömürüsüne dayandırmak amacım, taşır. Buddurum 2.3.2.4 tedbirler bölü
münde ihracata yönelmede ucuz işçiliğin esas' alınması olarak görülmektedir.

Barorun 3.2 TÜRKİYE'DE ÜRETİM ve TALEP başlıklı bölümünde 1982'ye değin 
toplam asgari 650.000 DKT. inşa kapasitesinin yurt içi talebe dayandırıiabiieceği 
yazılmıştır. Bu değerlendirme %50 taşıma hedefinden kaynaklanan 2.8 milyoh ESC.lük 
filo itibariyle yapılmıştır. Gerçekte bu hedef açıklığa kavuşturulırıamiş,olüp %50 
rakkamırtuı ton, navlun, mesafe bazlarından hangisine dayandığı belirtilmaniştir.. 
Bizce bu hedef ithal taşımalarında %100, ihraç taşımalarında Uluslararası ilişkiler 
çerçevesi içinde navlun bazı itibariyle maksimuma yaklaşan bir hedef olarak saptan
malıdır. Bu yönde yapılacak çalışmalar iç talebin ithal yolu ile doyurulması anla
mına gelecek biçimde yorumlanmamalıdır. Aslında raporda kısaca değinilmiş olan plan
sızlık ve ithalat alışkanlığı olarak nitelenen konu gani endüstrimizin üzerinde



İsrarla durulması ve çabuk bir şekilde ülkemizin sanayileşme sorununun çözümünde 
ulusal çıkarlarımız doğrultusunda çözüme- kavuşturulması gereken ana sorunlardan 
biridir.

650.000 Dvff inşa kapasitesini iç taleplerin karşılayabileceği yazılmış 
olmasına karşın rapor genel çizgileriyle ihracata yönelme eğilimini taşımaktadır. 
Burada uzun dönemde ihracata yönelme tedbirleri geliştirilirken hedefin %50 olarak 
alınması açık bir- samimiyetsiz İlktir. Bu durum bizde sipariş talebi gereksiminini 
duyan kesimi an kısa sürede yurt içi talebi bir kenara bırakıp "ehven piyasa şart
larından istifade" bahanesiyle ihracata yöneltme yolunda çalışmalara ivme verilececri 
kanısını uyandırmaktadır. Daha önce de vurguladığımız gibi rapor orta boy özel sek
tör tersanelerinin gelişmesi doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu durum gemi endüstri
mizin hızla kalkınması yerine iç talepten kazanılacak tecrübe ve itibar aracılıöıyla 
ve ihracat yolu ile ucuz emekten yararlanarak "Yatırımlarını arttırmak isteyen, gemi 
inşaatına talip olan Türk girişimcileri"ni kalkındırmak sonucunu doğuracaktır.

Raporun 3.3.2 maliyet unsurları bölümünde açıklanan konular çok genelde kal
mıştır. Bugüne Öeğin. tersanelerimizin maliyet analizlerinin sıhhatli bir biçirrde 
yapılmadığı gerçeği ortada iken özel ve kamu kesimi itibariyle yapılan karşılaştır
malarda farklı sonuçlar çıkarılabilmektedir. Bu konuda ülkemizin ekonomik yapısının 
doğru yorumlanması ile yapılacak maliyet analiz çalışmaları son derece gereklidir. 
Yan sanayi komisyonu bu soruna ışık tutabilecek bir maliyet analiz raporunu örnek 
olarak DPT'ye sunmuştur, üzerinde çalışılması gereken bir yaklaşım olarak el® alın
malıdır.

Raporun 3.3.3 Dış Pazarda Rekabet bölümü. : Kalkınmakta olan ülkelerin en 
önemli sorunu sanayileşme sorunudur. Ancak salt sanayileşme amacı ile yola çıkar, 
ülkelerin bu girişimlerinin yanı sıra bir başka oluşuma ve gelişmeye yer vermeleri 
en azından ihmal etmemeleri gerekmektedir. Bu ise teknoloji üretimi konusudur. Son 
günlerde uluslararası ticaret gitgide mal ihracından çok teknoloji ihracına gitmekte 
ve bu nedenle ithalat ve ihracat konularında teknoloji transferine ödenen miktar 
ağırlık kazanmaktadır. Bu açıdan bakılınca ülkemizin sanayileşmesi ve üretici ülke
ler konumuna erişmesi ile problem çözümlenmiş olmayacaktır. Ülkemiz bu konumda ma. 
üretmek için gerekli olan bilgi ve teknolojiyi transfer etmeye zorlanacak ve yine 
uluslararası tekellerin ve teknoloji üreten güçlü, emperyalist ülkelerin karşısında 
ezik kalacaktır. Hal böyle iken aralan rapor ülkemizin sanayileşmesinde önemli yer.ı 
olan geni inşaat sanayiimizin sorunlarını kredi sorununa ve gemi inşaatının lıbere



edilmesine bağlamaktadır. Raporda ağır bir sanayi kesimi olması nedeniyle işçi 
bulma sorunundan söz edilmekte ve bu sanayi kesiminin az gelişmiş ülkelere kaydığı 
açıklanmaktadır. Yine raporda İskandinav ülkelerinin işçilik ücretlerinin ülkenize 
oranla dört kat yüksek olduğu açıklanmaktadır. Teknolojik düzeyimizin düşüklüğü de 
göz önüne alınarak işçilik ücretlerimizdeki aşırı ucuzluk nedeniyle uluslararası 
planda gemi inşaat sanayiinde rekabet edebilme olanaklarımızdan söz edilmektedir.

Bu ucuz işçiliğin sağladığı avantaj adı altında sömürücü bir anlayışın, 
kolay kazanç ve yüksek kâra yönelik ■ çalışma amacında olanların, bu durumda teşvik 
tedbirleri, vergi iadesi ve ihracatta vergi indirimi kolaylıklarını isteyenlerin 
görüşüdür. Bu durumu ülkemiz ekonomisini olumsuz yönde etkileyecek girişimler olarak 
nitelemekteyiz.

4.0 KREDİ
Türkiye'nin çarpık bir sanayileşme içinde gelişmeye çabaladığı, yatırım mal

ları üretiminin bir türlü gerçekleşme olanağı bulamadığı ve bu alandaki birkaç üretim 
biriminin de büyük çapta yabancı sermaye ile oluşturulduğu bizzat sermaye sözçüieri' 
tarafından açiklanmakta, Sanayi ve Ticaret Odaları yetkililerinin zaman zaman düzen
lediği toplantılarda gerçek sanayileşme özlemlerinin gerçekleşemediği belirtilmekte
dir. Doğaldır ki sermayenin sözcüleri, iktidarları, kendi açılarından dar boğazları 
çözümlemek amacıyla yönlendirmek için bazı önlemler önermekte, yeni istemlerde 
bulunmakta ve özellikle ihracatı teşvik edecek büyük primlerin bir an önce tanınma
sını arzulamaktadırlar. Ulusal Savaş Sanayiinin kurulması, motor sanayiinin oluştu
rulması, gemi sanayiinde yeni teşvikler tanınması gibi bilinen bazı özel teşebbüs 
çabalarının gerçekleştirilmek istenmesinin altında sanayiinin ve ekonominin bugünkü 
çıkmazı yatmakta ve göstergenin "Sanayi Kralları "nın yönüne kayması istemleri giderek 
yoğunlaşmaktadır.

Yerli tekelci sermayenin ağzından Hiçbir zaman eksik olmayan kredi istemleri 
günümüzde hâd safhaya gelmiştir. Gerçekte gününüzde bu istemler fazlasıyla karşılan
maktadır. 27 Haziran 1975 verileriyle net kredi hacmi, 2,5 ayda 8,5 Milyarlık bir 
artışla 134 Milyar 751 Milyon TL.sına Ulaşmıştır, 1974 yılı sonuna göre *13,8 bir 
artış kaydedilmiştir. Sermaye sahiplerinin bu bitmez tükenmez kredi istemlerinin 
temelinde gizlenmek istede de sömürü yatmaktadır.



Genel olarak halkın ve tüm çalışanların sırtından kazanılan kaynakları, özel 
teşebbüs emrine kredi olarak sunulması ve bu azınlığı işgücü sanürüsü üzerinde sözde 
ekonomik gelişmeyi Türkiye'nin sanayileşmesi adına gerçekleştirilmesi kapitalist 
sistemin yapışırdandır. Bu sistem içinde yer alan ülkemizde de zaman içinde genişle
yen' krediler kapitalist kredi üretim tarzının bünyesindeki üretim anarşisini ve dışa 
bağımlılığı ile beraber çarpık sanayileşmeyi de beraberinde getirmekten başka bir şer 
sağlamamaktadır. Buna rağmen bu gelişmelerden büyük kârlar sağlayan Uluslararası 
tekelci senrnye ile bütünleşmiş yerli, tekelci burjuvazi büyük toprak sahibi ve tefe- 
tiler ta kredi sistemim, savunmaktadırlar. Özel sektörün bütün kesimleri kendilerine 
daha da uygun şartlarla kredi verilmesini isterken gani inşaat sanayicilerinin de 
paylarını arttırmak istemesi; 5 No.lu Alt Komisyon raporunda olduğu gibi kendi çıkar
ları için gerçekleri saptırması, gani inşaat sorunlarını kendilerine sağlanacak kredi, 
teşvik ve vergi indirimi ve iadesiyle yalnız kendilerinin çözebileceğini beyan etme
leri, içlerinde dışardan uygun şartlar sağlanmasıyla. ucuza getirdiği motoru ganisinde 
kullanacağını yetkililere bildirdiği halde kârla satıp kendi inşa ettiği ganide eski
-motor kullananların da bulunduğu halde halâ "ehven şartlar"m sağlanmasını istanelerı

ıdoğal görülemez.
Türkiye'de' kredi mekanizmasının işleyişine ters düşen bir durumu da vurgulamak 

isteriz. 1971 yılı öncesi verilerine göre yatırımların %45,9'unu gerçekleştiren özel 
sektörün, genel net kredi hacminin %54,3 kredi aldığı, buna karşılık yatırımların 
%54,1'ni gerçekleştiren kamu sektörünün genel net kredi hacminin %45,7 kredi sağladığ,. 
görülür. (Eskişehir Sanayi Odası yayınları No.8-1971) kredi dağıtımında görülen bu 
adaletsizlik özel, ve kamu kesimlerinin aldığı kredi ve yaptığı işlerin karşılaştırıl
masında açık olarak ortadadır. Kamu sektörü 1971 öncesi verilerine göre 43 Bankanın 
ulusal bir niteliğe sahip olduğu belirtilmiş bulunan kaynaklarından gerekli kredi 
payını almadıktan başka, kendi kredi olanaklarından 4,5 Milyar lirayı da özel sektöre 
aktarmıştır. .

Kama sektörünün işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçları tam karşılanmış olsaydı 
bu durumu Devletin fazla gelen imkânlarını özel sektör yararına kullanması ve değer
lendirilmesinden sorumluluğu bulunan tasarrufu da özel sektör alanına devretmesi şek
linde yorumlamak mümkün olabilirdi. Fakat bilindiği gibi kamu sektörü çok uzun yıllar 
öanberi, kaynak sıkıntısı içindedir. Bir kısım kamu sektörü bu sıkıntı yüzünden yatı 
ramlarını gerçekleştirmede ve işletmede güçlük çekmekte; sermaye ve kredi olanaksız 
lıkları yüzünden güdük kalmaktadır.



Kredilerin kamu sektörü ile özel sektör arasındaki dağılımının adaletsiz oluşu 
Türkiye'de ağır sanayii kurma ile ham madde üretme görevini de zorunlu olarak yüklen
miş bulunan kamu sektörünün gelişmesini önlemektedir.

Genel olarak bugünkü durum göz önüne alınarak gemi inşaatçıları da dahil olmak 
üzere özel sektöre verilecek kredi, teşvik tedbirleri ve her türlü vergi indirimine 
ve iadesine karşıyız.

■ Özel olarak gemi kredisi ve denizcilik sorunları için ayrılmış ve bundan sonra 
ayrılacak fonlar Denizcilik Bankası T.A.O. ve D.B. Deniz Nakliyat Şirketlerine veril
meli; saptanmasını istediğimiz denizcilik politikasında sağlanan, malî imkanların daha 
iyi kullanmaları için bu kuruluşların reorganizasyonları yapılmalıdır.

Hangi koşullar altında olursa olsun Türkiye'nin dışa bağımlılığını ekonomik ve 
politik bakımdan arttıracak, bizlerin boyunlarına yabancı boyunduruklar vurduracak, 
çeşitli yardım maskeleri altında yapılacak andlaşma ve kredi alımlarma kesinlikle 
karşı olduğumuzu bir kez daha yenileriz.

Gemi inşaatı kredi sistemi ve bu konudaki, özel sektör istemleri genelinde 
dünya emperyalist-kapitalist sisteminin yaşaması için gerekli bulduğu kredi işleyişi
nin Türkiye'deki yansımasından bağımsız olarak incelenemez.

5 No.lu Alt Konisyon raporunun 4.3 KREDİ Bölümünün hazırlanışında Türkiye'nin 
nitel ve nicel koşullarının somut incelemesi yapılmadan gelişmiş ülke ekonomilerinin, 
siyasal rejimlerinin; kendi ülkeleri için öngördüğü kredi sistemi "Gemi inşaat Sana
yiini Yurdumuzda kurabilmek" için şart koşulmuştur. Uluslararası tekelci sermayenin 
yerli temsilcisi olan özel teşebbüs yalnız kendi işletme kârını düşünerek gemi inşaat 
sanayiinin yabancı sermayenin serbestçe at oynatabileceği bir pazar haline getirmekte 
sakınca görmemektedir. Ulusal Denizcilik Politikasının saptanmadığı, ihtiyaç görülen 
gemi tip ve tonajlarının, kesinlikle saptanmadığı bir durumda "Kredi hacmi"nin, dağı
tımı düşünülmeden bu kadar belirgin olarak ortaya konması bilimsel inceleme ilkele
rine uygun değildir.

Kredi adımlarında, özel sektörün kısıtlı ve güvenilmez gördüğü, arttıranını, 
aliminin kolaylaştırılmasını İstediği kredi tüm çalışanların alın terinden sağlanan, 
kısıtlı imkanlara sahip olan Hükümetlerin başka gereksinmelerden kesip verdiği bağiş- 
lar olacaktır, özel sektörün yabancı kaynaklardan sağlanmasında sakınca görmediği 
kredilerin Türkiye'yi uluslararası tekelci sermayenin pazarı durumuna getirmekten 
başka hiçbir şey sağlamayacağını vurgularız, özel sektörün ülkemizi yabancı sermayeye



pıŞf-âş çekmekten başka bir düşünceye sahip olamayacağını raporda son olarak verilen 
örnekte; Yugoslavya, İspanya ve Japonya'nın üretim fazlası teçhizatlarına "Pazar" 
yaratma girişiminin, ülkenize düşük faizli proje kredisi ile teçhizat ve malzeme 
sattı almanın mümkün olacağı biçiminde yorumlanmasından açıkça görmekteyiz.

"Ticari Kazançlar" Elde etme amacından yola çıkarak ulusal kaynaklarımızın 
gerektiğinde "Bilumum yabancılara" tahsis edilebileceğinin söylenmesi de ülkemizin 
sanayileşmesi konusundaki niyetin açıkça samimiyetsiz olduğunun bir kanıtıdır.

’ 5.0 SONUÇ :
inha önce de belirttiğimiz gibi 5 No.lu Alt Komisyon raporunun Gemi Endüstri- 

iİRin '-tunlarını objektif olarak yansıtmaktan uzak olduğu ve bu konuda yeterli 
iroc’.rjmüeri içermediği sonucuna varıyoruz. Bu konularda Odalarımızın İlgili komis- 
vtar.lar.- nşa yürütülen çalışmalarının sorunları ayrıntılı bir hiçinde incelemekte ol- 
duğur.un ve gerektiğinde her türlü çalışmalara yardımcı olabileceğimizin bilinmesinde 
yarar görüyoruz.

Saygılarımızla,

T.-iCi - 3Mİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
Y.JJİh ■ Taşkın ÇÎLLt 
Y.Miih. Tansel TİMUR

THMDB MAKÎNA MÜHENDİSLERİ ODASI
Y.MÜh. Naci ÇfiNKAYA 
Y.Müh. Bülent ŞENER



T.C, BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
DENİZ SORUNLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

BAŞKANLIĞINA

\Özel İhtisas Kcmisyonunuzca oluşturulan 5 No.lu Alt Komisyonun 12.V.1975 
günü yapılan toplantısında Gemi Endüstrisinin çeşitli sorunlarını incelemek 
amacıyla kurulan yardımcı komisyonlardan "Üretim ve Kapasite" Yardımcı Komisyo
nunda görev almış bulunuyoruz.

Yardımcı Komisyonumuz yaptığı çalışmalar sonucu 5 No.lu Alt Komisyon 
Gemi İnşa Sanayii Raporu kitapçığında Rapor No.2 olarak yer alan "Üretim ve 
Kapasite" raporunu oluşturmuş, bu rapor 5 No'.lu Alt Komisyonun 4.VII. 1975 günü 
yapılan toplantısında görüşülmüştür. Bu toplantıda Alt Komisyon üyelerinin 
tersane kapasitelerine ilişkin önerileri bizce de benimsenmiş ve raporun yeniden 
düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

5 No.lu Adt Komisyon Gani İnşa Sanayii Raporunda Rapor No. 1: olarak yer' 
alan "üretim ve Kapasite" raporuna, hazırlanışına katkımız bulunmamış olması, 
raporun bilgimiz dışında hazırlanarak son biçimiyle incelememize sunulmamış 
olması nedeniyle katılmadığımızın; bu nedenle raporun altında bulunan imzala
rımızın geçerli olmadığının bilinmesinde yarar görüyoruz.

Saygılarımızla, 7.XI.1975

Ali Dursun KANÇEKER 
Gani înş. ve Mak. Y.Mih. 
Denizcilik Bankası Temsilcisi

Tansel TİMUR 
Goni İnş.ve Mak.Y.Müh. 
TMM© Gemi Mühendisleri 
Odası Temsilcisi



DErTİZ SOBTÜUAHI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 
¥1 No’lu Alt Komi ayça Baporu 

DENİZ KİRLENMESİ

r.-.-ikaa s Mehmet Dülger (Devlet Planlasa Teşkilâtı) 

-ortör ; ilhan. Ğnaan (Devlet Planlama Teşkilâtı) 
alan Kuruluşlar:

Sanayi ve Teknoloji Baksa lığı, Mustafa Bilginer
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gökhan Dinçe 1:
5sns, -Sıda ve Hayvancılık Bakanlığıj Cemali Çetin
Dışişleri Bakanlığı, Eamih Cankur
t <| i ş le ri- Bakanlı ğı, - Nee i p Er
Ula.ft3.rma Bakanlığı, Eâeım-Oksay
Turizm vs Tanıtma, Bakanlığa., Mehmet Konay
Sağlık-ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Takan Bngin
îsar ve İskân Bakan il ğıT İller Bankası, Mihat Baş
Devlet Su'îşleri Genel Müdürlüğü, levent Argönül, 
Sore.p imleli
ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü., Prof. Erol Uluğ 
TBTAK, Aysen Müezzin.oğlu

Mayıs 1975, Ankara



DENÎZ SORUNLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

6 No.Iu Alt Kcnıisyon'un Raporu 

DENÎZ KİRLENMESİ

I. GİRİŞ :

26.3.1975 tarihinde Devlet Plânlama Teşkilâtı Orel Salonurrâa . toplanan 
"Deniz Sorunları özel İhtisas Komisyonu" , Türkiye'nin denizlerle ilgili sorunla
rının çok yönlü olarak ortaya çıkarılmasını ve konuların koordinasyonunun sağlar, 
ması için teklifler geliştirilmesini karar altına almıştır. Özel İhtisas Kcmisyc 
nunun 6 No.lu Alt Komisyonu olarak kurulan "Deniz Kirlenmesi Alt Komisyonu. 1 
verimli bir şekilde çalışarak henüz son yıllarda ciddî bir şekilde ele alınmaya 
başlanan deniz kirlenmesi konusunu incelemiş ve konuyu açıklığa kavuşturmaya
yarayacak biçimde raporunu hazırlamıştır. Alt Komisyon 15 Mayıs.tarihine kadar 9 

\
toplantı yapnıştır. Toplantılara ilgili kuruluşlar veya bu kuruluşların yan kuru
luşları faal bir şekilde katılmışlardır. Komisyona askerî kesimden bir' temsilcinin 
katılması sağlanamamıştır.

11 * MIMLAR !

Deniz kirlemesmin temeldeki mahiyetini ortaya kcyftava yarayacak temel 
tanımlardır:

Ekoslstem :

Yeryüzündeki bütün canlı ve cansız varlıkların ahenk içinde birarada bulunma
larını ve yaşamalarını sağlayan tabii sistemdir. Tabii sistem, canlı ve cansız varlık 
ların birbirleriyle sürdürdükleri ilişkiler ağının sonucu olarak gözlenebilmektedir.

Bozulma ve Kirlenme :

Ekosistemin (Tabii sistemin) kendi bünyesine yabancı ve zararlı birtakım 
unâurlar tarafından tahrip edilmesidir. Günümüzde, insan faaliyetlerinin büyük bir 
kısmına hakim olan kimyevi maddeler ve tabii sürece daha yoğun olarak katılmakta 
olan kimyevi süreçler bozulma ve kirlenmeye yol açmaktadır.

Ekodenge :

Ekosistemin ahenkli olarak işlemesi, kendi içindeki tabii dengenin ifâdesidir. 
Bozulma ve kirlenme, sistemin kaldırabileceği dozları aştığı taktirde, dengede aksa
malar meydana gelmektedir.
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Dengesizlik zincirleme olarak yayılma eğilimindedir. Zamanla ekodenge tamamen 
bozularak ekosistemin tamamına yayılabilir.

Massetme Kapasitesi :

Tabii ortamların bozulma ve kirliliğe karşı gösterdikleri direnme ve
yenme gücüdür.

Alıcı Ortam :

Bozulma ve kirlenmenin ilk defa yer aldığı tabii ortandır. Kirliliğin 
massedilmesi bakımından alıcı ortanın özellikleri büyük önem taşır. Kirleticiye 
karşı ku'.'vetli bir alıcı ortam onu kısa zartanda yokeder. Bu da, alıcı ortamın 
tabii özellikleri ile kirlenmişlik derecesine bağlıdır. Günümüzde alıcı ortam
ların hızla zayıflamakta olduğu bilinmektedir. Yerleşme, sanayi, ulaştırma, tarım, 
tnoziin: ve askerlik faaliyetlerinin alıcı ortamın tabii özelliklerine azami itina 
gösterilerek yapılması önerilmekte ve bunun için yeni metodlar geliştirilmektedir.

Su Kirlenmesi :
Ter,yüz ünde çeşitli alanlarda meydana gelen kirlenme çeşitlerinden 

bir tanesidir» Kara, hava ve suda meydana gelen kirlenmeler hızla su 
alıcı ortamlarına, intikal ettiği için su kirlenmesi daha büyült önem ta
şımaktadır. Su kirlenmesi başlığına, tatlı sular, yeraltı sulan ve
denizlerde meydana gelen kirlenmeler dahildir.

Deniz Kirlenmesi :
Su kirlenmesinin bir bölümüdür. Sular tabii devir halinde iken daima deniz

lere karıştığı için, denizler pek çok kirliliğin toplandığı alan olmaktadırlar. Bu 
sebepde, deniz kirliliğinin ele alınması diğer kirlilik türlerinden tamamen soyut
lanamaz .

III. rKNİZ KİRLENMESİNİN BOYUTLARI:

Kirlenme konusunun denizi etkileme ve deniz sorunları yaratma açısından 
çeşitli boyutlarına göre sınıflandırılması :

A. Denizlerin Havadan Kirlenmesis
1. Hava Taşıt Araçları : Hava taşıt araçlarından dışarıya atılması gereken 

yağlı artıklar genellikle açık denize dökülmektedir. Bunun zararının henüz a 
olduğu ve bu duruma kolaylıkla bir çözüm bulunabileceği bildirilmektedir.

2. Sanayi veya şehir bölgesinde meydana gelen hava kirliliğinin kim, t. i reai 
siyonlar sonucu sudaki maddelerle birleşmesi.



3. Denizlerin Denizden Kirlenmesi s
1. Deniz Trafiği : Denizlerde seyretmekte olan her çeşit gemi tarafından 

insan artığı veya akaryakıt artığı olarak denizlere aktarılan kirliliği kapsa
maktadır. Denizde meydana gelen tanker kazaları da denizlerin üzerinden yıllarca 
kaidırılamıyacak kirliliklere yolaçmaktadır. Bu alanda önleme falivetleri ulus
lararası ortamda çok yoğunluk kazanmıştır. Bütün seyahat eden araçlarda belirli 
vasıfların aranması ve her memleketin kendi kara suları içindeki araçları kir
letire yaratma açısından denetleme eğilimleri ağırlık kazınmıştır. (1 No.lu Ulus
lararası ilişkiler ve Güvenlik Alt Komisyonunda ele alınması gereken) BCO Antlaş
ması, 1971 Londra Antlaşması, Deniz Hukuku Konferansının üçüncü Alt Konisyon 
çalışmaları bu konuda çok önemli tedbirler taşımaktadır. Bu anlaşmalara imza koy
muş olsun veya olmasın, hiçbir memleketin gemileri bu şartlara uymadığı taktirde 
dünyanın büyük limanlarına ve pekçok msnleketin kara sularına kabul edilmeyecektir.
3u kararlar önümüzdeki yıllarda hızla uygulamaya geçecek niteliktedir. Bunun yanında, 
deniz kontrol sistemini iyi geliştirmemiş ülkeler zararlara uğramaktadırlar.
Antlaşma hükümlerinden kaçmak isteyen gemiler artıklarını, bu antlaşmalara imza koy
mamış ve kontrol sistemleri zayıf memleketlerin kara suları içinde boşaltmaktadırlar. 
Geçit yolu üzerinde olan Türkiye bu durumdan çok zarar görmektedir, özellikle Yunan 
bandıralı gemilerin artıklarını daima Türk kara sularında boşalttıkları görülmek
tedir. Bu konunun acilen ele alınması gerekmektedir. Deniz kirlenmesi hususunda 
uluslararası bölgesel işbirliği çalışmaları başlamış'bulunmaktadır. UNEP'in başkan
lığında "Akdenizde Kirliliğin Önlenmesi" ile ilgili bütün Akdeniz memleketlerini 
kapsayan bir Konferans 1975 Şubat ayında Barselona'da toplanmış ve bu bölgede kir
liliğin önlenmesi için işbirliği kararları almıştır,

2. Limanlarda meydana gelen kirlilik : Ganilerin limanlarda yüklenmeleri, 
boşaltılmaları ve temizlenmeleri sırasında meydana gelen kirlilik en önemli kirlilik 
konularından birisi teşkil etmektedir, özellikle petrol tankerlerinin yıkanması 
sırasında ortaya çıkan kirlilik büyük problem olmaktadır,

3. Deniz dibinden maden çıkarılması sırasında meydana gelen kirlenmeler ;

4. Deniz dibi kaynaklardan çıkarılan ve rafine edilen petrol : Bu konu ulus
lararası platformda bir anlaşmazlık noktası haline gelmiştir. Petrole kimin sahip 
olacağı konusu yanında, devletler kirlilik bahanesi ile diğer devletlerin işlerine
1 orışma imkanları elde etmeye uğraşmaktadırlar,

5. Deniz dibi araştırmaları ve kazıları sırasında ortaya çıkan kirlilikler;
S. Su ürünlerinin elde edilme metodları,



7. Denizlerde sürdürülen askerî faaliyet ye savaş.

C. Denizlerin Karalardan Kirlenmesi :
1. Yerleşme yerlerinden denize dökülen kirlilik: Yerleşme birimlerinin 

iyi organize olmamış olması, kirliliğe yol açan başlıca sebeplerden biridir. Bu 
kirliliği iki büyük grupta toplamak mümkündür.

a) Çöp t Şehirlerin çöplerinin sahıslar tarafından veya belediye
lerce dezine dökülmesi artık canlı ortama, yardımdan çok zarar yapmaktadır. Bugün 
hem nüfus, hem de kullanılan madde miktarı artmış durumdadır. Şehirlerden dökülen 
çöp, canlı ortamı tehdit eder duruma gelmiştir.

b) Pis sular ve Kanalizasyon : Bugünkü şehirlerde pis suları ve kana
lizasyon sularını arıtmadan denize vermek imkânı kalmamıştır. Artığın miktarı şe
hir çevresindeki deniz alıcı ortamının massetme kapasitesinin çok üzerindedir. 
Türkiye’de sanayi artıkları ile birlikte şehir artıklarının denizlerde meydana 
getirdiği sorunlar -önemli tıkanıklıklar meydana getirecek safhaya erişmiştir. Ka
nalizasyon yapıdan illerde de artıklar arıtılmadan sulara verilmektedir. Bu metod 
bugün için oldukça geri kalmış bir metoddur. Arıtma tesislerinin mutlaka konulma. ı 
gerekmektedir. Halihazırda balıkçılığın en verimli olduğu bölgelerde balık elde 
etme oranları hızla düşmekte ve Türkiye için çok ekonomik olan bir gelir ve gıda 
kaynağı kaybedilmektedir. İller Bankası ile yapılan temaslarda, arıtma sistemleri 
konusunun henüz derinliğine ele alınmamış olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda
bu konuda teknik bilgi ve teknik elemana özellikle ihtiyaç bulunduğu İller Bankası 
yetkililerince belirtilmiştir.

2. Sanayi tesislerinden denize akıtılan kirlilik : Bütün Dünyada bu konu 
büyük önem taşımaktadır. Kullanılan üretim teknolojisinin bir sonucu olarak, kimye
vî maddeler ve süreçler deniz ortamını hızla bozmaktadırlar. Gelişmiş ülkelerde 
daha yoğun olan bu sorun, deniz konusunda bütün ülkeleri etkilemekte ve zararları
nı hepsine çektirmektedir. Gelişmiş memleketler bir yandan temiz1 endüstriler Kur
maya gayret ederken, diğer yandan kirli endüstrilerini gelişmekte olan memleketi»,- 
aktarmaya çalışmaktadırlar. Sanayiin yer seçimi ve teknoloji seçimi son yıllarda, 
her zamankinden büyük bir önem kazanmıştır. Sanayi kirli suları ve sanayi ar.ıkla
rım çevreye verdikleri zarar sanayilerin ekonomiye kattıkları faydanın büyük kıs
mın! alıp götürmektedir. Kârlılık hesaplarına eksi değerdeki bu konular dahil eai 
mediği için, ekonominin genel kârlılık derecesindeki düşmeler şaşırtıcı sayıl,.,ma
lıdır.



Karlılık hesaplarına alıcı ortamın özellikleri dahil edilebildiği taktirde ve 
yerseçimi ve teknoloji seçimi konularında yeteri derecede hassasiyet gösterilebil
diği -lirde sosyal ve ekonomik maliyeti asgariyebindirmek ve kârlılığı azamîye 
çıkarmak konusundaki çabalar, günün gereklerine daha iyi uydurulmuş olacaktır,

3. Tarımdan gelen kirlilik : Tarımda kullanılan zehirli ilaçları toprakta 
’.ıiarak sulara karışması ve denizlere akması, sun'î maddelerin çok kullanıldığı 
.''•.••.•'i-dzde önemli sorunlar yaratabilecek mahiyettedir. Meselâ, artık Doğu Akdeniz 
tarım ilaçlarıyla kirlenmekte olan bir deniz olarak gösterilebilmektedir. Bu zehirli 
maddeler balıkların vücutlarında birikerek insanların besin zincirine dolaylı ola
rak katılmaktadır. Balık üretimini arttırmak ve sağlıklı gıda kaynağı sağlamak 
üzere 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun sanayiden doğan kirli-
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lige bir ölçüde engel olabilecek niteliktedir. Ancak, tek başına yeterli olmayıp, 
konunun çok boyutlu ve ciddi olarak ele alınmasına ihtiyaç vardır. Tarım, sanayi 
ve şehir pis sularının birbirleriyle koordine edilmiş olarak ele alınmaları gerek
mektedir .

4. Enerji üretimi : Deniz kenarlarında kurulmakta olan termik ve nükleer 
enerji santrallarının "eutrophication" hadisesine yol açtığı tesbit edilmiştir. 
Enerji santralları çevresindeki su ısınmakta, buna enerji üretimi- için gerekli 
olan su da ısınmış olarak katılmakta ve alıcı ortamın ısı derecesinin yükselmesine 
yolaçmaktadır. Yosun türü bazı bitkiler bu sıcak ortamda hızla artmakta ve suyun 
içindeki oksijeni kullanarak suyu çölleştirmektedirler. O bölgedeki ekodengenin 
bozulması pek çok canlının kaybolmasına yolaçmaktadır.

5. Turizm : Günümüzde ve özellikle Türkiye'de turizm, deniz çevresinin 
nimetlerini ekonomik olarak değerlendirme ve bundan gelir elde etme olarak anlaşıl
maktadır. Deniz ortamının parayla istifadeye açılması, kaynaklardan sadece gelir 
elde etmek şeklinde değil, ileride de gelir elde etmek üzere ortamın korunması 
olmalıdır. Türkiye'de turizm bölgelerinde yapım faaliyetlerine önem verilmekte 
fakat denizin bakımı yapılmamaktadır. Diğer bir açıdan, turizm kirleten bir alan 
olmaktan çok kirlenmeden etkilenen bir alandır. Deniz ortamının kirlenmesi, turizmde 
verimliliği düşürmektedir. Uzun dönande tabii çevresini değerlendirme amacında
olan bir memleket olarak Türkiye'nin deniz kirlenmesini asgarî seviyeye indirme ve 
kirliliği kontrolü azamiye çıkarma v . gayretinde olan bir ülke haline gelmesi 
lâzımdır.



IV* PENİZ KİRLENMESİKİH SEÇİLESİ s
Çeşitli yollarla meydana gelen deniz kirliliği, toplamların 

: .u ?e insanların geleceği bakımından önemli gelişmeleri de bün-
ır.de bulmdürmaktadır. Belli bir ekosistem içinde kurulmuş bulu- 

-.plumlar, üretim teknolojileri sonucu şkodengeyi tahrip etmekte;
. •?. inemda geçimlerini t.ı-.ğlams endişesi içinde uz m dönemin birçok 

ı-ou. h -ı' etmektedirler. Çocuklarına daha iyi bir gelecek vaad 
.sanlık çalan daha kısıtlı imkânlarla başbaşa bırakmaktadır, 

i' aenin en -yoğun olarak bulunduğu -deniz ortamı, insanlığın gele- 
•V gıda deposu olma özelliğini hızla kaybetmektedir. Denizlerin 

vb.ı: .-ışmeai gelecek için bir tehlike olduğu kadar bugün için de bir 
skodir. Kirlilik besin zincirleri boyunca yürümekte ve insanlar 
bütün canlılara zararlı olmaktadır.

Denizlerde ekosistem için hayati odan biyolojik ve fizikî
i i'.: denizlerin bazı kritik kesimlerinde daha yoğun olarak oluş-
; i- ;, , jx;c. Deniz için kritik hayati kesimlerden sn önemlisi deniz, 
.yc^-yinin-bi-r milimetre derinliğinde olan kısmıdır; çünkü deniz hava, 
ısı •••e ışıkla burada temas eder. Buradan-aldığı enerjiyi kendi haya- 
tİye t* işin; belirli bir-sistem içinde dağıtır. Bu sebeple, denize 

;:_ui vurma açısı, ısının derecesi, ışınların deniz içinde uzayabil- 
mesafe önemli şartlardır. Denizlerde kirlenme ise, genellik- 

l denli:.-yüzeyini etkilemekte ve -hızla yayılmaktadır. Yoğun kirlenme 
kr- .•§it>xnda denizlerin - massetme kapasitesi zayıflamakta, • ve hava ve 
güneşle -temas edemeyen denizde ekodenge bozulmaktadır. Deniz hayatı 
yozlaşmakta ve ölmektedir» Denizlerin gelecekteki potansiyelleri 
yf v-a, Türkiye gibi balıkçılığın bu gün önemli bir gıda ve gelir 
toynağı olabileceği ülkelerde, bu sorun büyük ekonomik ve sosyal 
anlam taşımaktadır.

Bugün bu tehlikeler pekçok çevrelerce hissedilmektedir. Ancak, 
anlayış yaygınlaşmış değildir. Durumu değerlendiren memleketler, ge
lecekte kendi lehlerine olacak şartlar ve ilişkiler sağlama gayreti 
içindedirler. İstikbali iyi görebilen daha kârlı çıkacağı için, deniz



kaynaklarının bölüşülmesi yarısının yaaısıras kirli teknolojiden 
fazla zarara uğramadan kurtulma, dolayısıyle kirli teknolojiyi gele
ceğe dönük olmayan, bugünün değen-yargılarına sahip ülkelere aktarma 
çabaları sürmektedir. Bu suretle denizlerin kirlenmemiş ve henüz 
verimliliğini kaybetmemiş alanları da yokolacaktır. Ancak, sonuçta 
fakirlikte eşitlik sağlanmış olacaktır. Halbuki, bugünün gelişmekte 
olan memleketleri gelecekte daha zengin olma potansiyelini, sahip 
oldukları tabii kaynaklarda saklı bulundurmaktadırlar. Gelişmiş ül
kelerin kirlenmenin maliyetini yaygınlaştırma çabalan denizler ko
nusunda da devam etmektedir. Bunu, temizleme maliyetlerini fiyatlara 
yansıtma politikası içinde izlemek mümkündür. Diğer yandan, ulusla
rarası normlarda meydana gelen değişikliklerin ve hazırlanmakta olan 
yeni antlaşmaların iyi takip edilmesi ve değerlendirilmesi ile diğer 
bütün devletler gibi Türkiye’nin, de menfaatlerine uygun bir şekilde 
yeni düzen içinde yer alması rmimkündür.

Denizlerdeki kirlilik belirli bir bölgeye bağlı kalmayıp 
hızla hareket ettiği için devletler hukukum®, temel ilkelerinde de
ğişiklikler gerekmektedir. Bir memleketin kara sularında meydana 
gelen bir kirlilik, her devletin, malı sayılan açık denizi veya 
diğer bir memleketin kara sularını kirletmektedir. Kendi toprakları 
içinde bulman bir kaynağı kullanmak, memleketi diğer memleketlere 
karşı sorumlu hatta 3uçlu duruma sokabilmektedir. Sınırları aşan 
kirlenmeler konusu pekçok uluslararası plâtformda ela alınmakla 
birlikte, devletler hukukuna yeni boyutlarını kazandıracak olan. 
"Deniz Hukuku Konferansının" sonucu ile çözüme kavuşacaktır. Sınır
ları aşan kirlenmelerde izlenecek hukuki yol olarak çeşitli öneriler 
yapılmıştır.



Çtevre kanunları daha ağır hükümler taşıyan gelişmiş memleketler, zararı yaygın
laştırmak için bütün memleketlerin çok sıkı çevre kirliliği cezaları getirmelerini 
arzu etmektedirler, Ancak, her devlet kendi kanununda söz sahibidir. Kirlemenin 
daha çok gelişmiş memleketlerden geldiği, kirleten gemilerin daha çok gelişmiş 
memleketlerin bandraiarına sahip olduğu ve gelişmiş memleketlerde daha sıkı kanun
ların uygulandığı göz önünde bulundurularak sınırları aşan kirlenmeler konusunda 
kirletici devletin kanunlarını uygulanması prensibi benimsenmiştir.

Ticarî gemilerin ve limanların deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla iki 
anlaşma metni hazırlanmış ve imzaya açılmış bulunmaktadır: HCO Antlaşması ve 1973 
Iondra Antlaşması, Antlaşmalarda devletlerin çıkarlarının çatıştığı izlenmektedir,
Hatta iki anlaşma da bazı noktalarda çatışır görünümlere sahiptir, Ancak, yukarı- 
dada belirtildiği gibi antlaşmaların tamamen dışında kalmak veya uygulama yapmamak 
Türkiye'nin yararına olmamaktadır, teniz hukukuna yön vermek ve baskı grupları 
yaratmaraçjsıhdan bu gelişmelerin önemi vardır. Kirlenmenin sonuçlarını düzenleme 
çabaları genellikle ticarî maksatlarla birlikte düşünülmüştür. Türkiye'nia henüz
çok ayrıntılı olarak ele almadığı bu antlaşmalar incelenirken, yani çevre pers
pektifinin ve yaratılmak inlenen yeni dünya düzeninin gözden uzak tutulmamağın

da fayda görülmektedir.
V. TÜRKİYE'DEKİ UYCUL AMANIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESI:

Türkiye'deki durum incelenmiş ve konu deniz kirliliği açısından dört genel 
noktada toplanmıştır,:

1. Deniz konusunda pek çok sayıda kanun çıkarıldığı halde, bu kanunlar bir-
birleriyle az ilişkilendirilmiştir. Mevzuat fazladır ama halen yetersizdir, Çevre 
boyutuna cevap verecek mevzuat pek azdır ve kuruluşların esas görev alanları ya
nında unutulmuş bir yan faaliyet durumundadır. Mevzuatın düzenlenmesinde, duru

mun araştırılmasından çek mevzuat sahibi olma endişesi ile hareket edildiği an 

laşılmaktadıri Uygulayıcılar iyi belirlenmemiştir. Görev tanımları belirli bir 
biçimde yapılmamıştır. Aynı konunu* takibinde, bazı hallerde, düplıkaeyo* mevcut ,ur

2. Deniz kirlenmesinin önlenmesi ve faaliyecin yönlen: ’rilmesi bakımından 
bugünün şartlarına daha vakın bir şekilde uygulanma imkanı olan kanunlar, Hıfzısıhha 
Kanunu ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunudur. Hıfzıssıhha kanunu çok geniş i-kelerden 
hareket ederek kontrol ettiği için uygulamada güçlüklere sahiptir- Şaftlıca 'iye - 
olmayan her müessesenin kapatılması, sorunlara tam bir çözün teşkil etmsneKtedu.



1380 sayılıSu ürünleri Kanunu,bazı standartlar getirmiş olmakla günümüzün yak
laşımına daha yakın bir yöntem benimsemiştir. Ancak, konu çok yönlü bir konu ol
duğu için sadece su ürünlerini koruma açısından meselenin haili mümkün görünmemek
tedir. Kanun halen yürürlüktedir. Sanayiiin ve limanların denizi kirletme durum
larının ölçümleri yapılmaktadır. Zorlayıcı hükümler uygulamaya konmuştur. Bu kanunun 
uygulanması,, daha gelişmiş mevzuatın meydana getirilmesi için» bir araş tırma şeklinde 
İzlenmelidir.

3, Teknoloji seçimi ve ithali: Ulaştırma, sanayi ve tarımda kullanılan tekno
lojinin seçiminin alıcı ortanın nitelikleri de göz önünde bulundurularak yapılması, 
gerekmektedir, yapılacak faaliyet, alıcı ortamın tabiî, kimyevi ve fiziki özellik
leri, mevcut kirlilik durumu ve yeni kirliliği kabul edebilire durumu, alternatif 
kullanım imkânları ışığında değerlendirilmeli ; ve ekolojik yöreler için kademeli 
bir teknoloji politikası uygulanmalıdır.

4. Yer seçimi ve mekân plânlaması : Türkiye'de endüstri yeri-olarak ağırlıklı 
deniz kıyıları seçilmektedir. Yer seçiminde kriter, kısa dönemde ekonomiklik olarak 
gözükmektedir. Kirlenme açısından, yerseçimi henüz ayakân ilkelerine oturtulamamıştır. 
Yapılan sınırlı birkaç uygulama pek çok kiritere cevap vermemektedir. Genellikle 
kirlenmiş bir bölgeye elden çıkmış göziyle bakılmakta ve yatırımlar orada yoğunlaş
tırılarak problemden kaçınılacağı sanılmaktadır.

VI* ÖK&KİLER !
Deniz sorunlarında deniz kirlenmesinin çözümlenmesi için Alt Komisyon faydalı 

bulduğu bazı önerilerde bulunmuştur:
1. Deniz kirlenmesinin çok yanlı faaliyetler sonucunda ortaya çıkması, konuya 

çok yanlı olarak yaklaşılmasını gerektirmektedir Kirlilik sebepleri kaynağında 
ortadan kaldırılmalı ve deneUenmelidir. Dol ayısıyla, kirlilik konusu k ırlüğltı yaratridıfe: 
faaliyet alanı ile,o kadar içiçedir ki, bunları birbirinden ayırmak mümkün değildir. 
Kuruluşların görev tanımları içersine kirlenme ile ilgili görevleri de dahil edü- 
melidir. Duplikasycnlarm önlenmesi için aynı alanlarda faaliyet gösteren kuruluş
ların işbirliği sağlanmalıdır. Koordinasyonun görevi, 91 sayılı Kanunla kendisine 
bu görev ■ verilmiş olan,Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından yapılmalıdır, 
ü.B.K.P. gereğince kurulan "Çevre sorunlar! Daimî Danışma Konulu"Başbakanlığa bağlı 
D.P,T. bünyesinde merkezi ve geniş kapsamlı bir kuruluş niteliğindedir. Bu kurul 
koordinasyonu sağlamalıdır.



2. Beniz Sorunları Özel İhtisas Komisyonu'nun daim" olması aslinde 
veya paralel bir kuruluş kurulması halinde Çevre Sorunları laiaî iar.ışma Ku
rulu, bu kuruluşla işbirliğini sağlamalıdır.

3. Teknoloji seçiminin memleketimizin. doğal şartl'drır.ıda ğözönürde bulun
durarak yapılması için çalışmalara başlanmalıdır.

4. Yer seçimi ve mekân plânlaması yapılmalıdır. Mikro ve makro ölçeklerde 
mekân plânlamasına geçilmesi için Beş Yıllık Plânlara mekân boyutunun ilke olarak 
girmesi gerekir. DFT'nin mekân boyutu olan plânlama yapması bu dönende önen 
kazanmıştır. Kanunu gereği DFT biı uygulamaya geçmeli ve ilgili kuruluşların çalış
malarını koordine etmelidir.

5. Deniz kirlenmesini önleyici mevzuatın etkin ve çok boyutlu olarak hazır
lanması için çalışmalara başlanmalıdır.

S. 3MC0 Antlaşması ve Londra Antlaşması Deniz Sorunları özel İhtisas Komis
yonunca ele alınmalı ve karara bağlanmalıdır.

7. Kara sularımızda kirlenmerdn önlenmesi; yerli ve yabancı taşıt araç
larının denetlemesi ve cezalandırılması için bir kontrol sistemi kurulmalı ve 
Ulaştırma Bakanlığı bu konunun yürütülmesiyle' sorumlu olmalıdır.

8. Denizlerin kirlenmesini önlemek amacıyla, sanayii artıklarının ve şehir 
artıklarının arıtılması için arıtma tesisleri kurmalı; bunun için gerekli teknik 
imkanlâr ve mevzuat hazırlamalıdır. Arıtma ile görevli kuruluşlar kademeli 
olarak belirtilmelidir,

9. Deniz kirlenmesinin mahiyetini daha iyi öğrenmek için araştırmalar
y ayıln̂ l3-̂ *̂



VI» Alt Komisyon Sapartam EKLers

H„Q4»BPÇ-8(61) 1674-8069 11,11,1975

Deniz sorunları özel ihti
sas komisyonu çalışmaları
Hk', ÇOK İVEDİ

Devlet Planlama Teşkilatı Misteşarlığına,

İLGİ: 29.9.1975 tarih ve 7.29-11-75-5512 sayılı yazınız.
Bilindiği gibi Teşkilatınızca yürütülmekte olan Deniz Sorunları Öz 

İhtisas Komitesi ve buna bağlı alt komiteler çalışmaları sürdürülmektedir,, Al: 
Konite raporları Bakanlığımızca incelenmiş, gerek "rapar"larda gerekse "matriks 
tablolarda" , çevre konularının uygulamasına ilişkin hususlarda 27.9.1375 tarih, 
7/9736 sayılı kararname ile kurulan ve sürekli olarak çalışmalarını sürdüren 
Çevre Sorunları Koordinasyon Kurulu'nun çalıpnaiarına değinilmediği, ayrıca, 
özellikle denizlerin karalardan kirlenmesinin önlenmesi konusunda 1605 sayılı 
İmar Kanununun Ek 7. ve 8. maddelerine ait Yönetmelik uyarınca Bakanlığımızca 
yapılan uygulama ve denetleme faaliyetlerine yer verilmediği saptanmıştır,

Bu nedenlerle hazırlanmakta olan komisyon raporlarının uygulanalarıöa 
içerecek şekilde düzenlemesinin uygun olacağını bilgilerinize arz ederim.

îmar ve İskân Bakanı

Ek: 1- 7/9736 sayılı kararname 
örneği.
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î.«c.

Kf&WARVB mmm'', seekîk daîkesî başkanlisi

KARARNAME SURETİ
Karar Sayısı; 7/9756

16/4/3.974 gönlü ve 7/8329 sayılı Kararnameye güre İmar ve İskân Baka-- 
.vji Başkanlığında kurulmuş bulunan ilişik "Çevre Sorunları Raordinasyon Ku-

„0.unü;! Görevleri, örgütlenme Biçimi ve Çalışsa Yöntetni"jıir> yürürlüğe konulması
- I,,'//,/! 973 günlü ve 7/5836 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılınası; İmar 

-■ *allığının 20/2/1975 günlü ve H.04.B?ç„8 (6- -i) 173-1186 sayılı yazısı 
iaıtanlar Kurulunca 27/3/1975 tarihinde kararlaştırılmıştır.

CUMHURBAŞKANI 
F.S. Korutürk

BaşSMtan . 
i.Proi'.ür.S.IRMAR

■jev.i 't Bakanı 
S. • 311)134
Di.sv r:l Bakanı

JİSENBEC.
Bakanı

Dr,H,C£UW

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardıncıs-.

z.baskara
Devlet Bakanı 
M.îteGÖNKŞ

Dev let Bakam 
M. FER

Adalet Bakanı 
HJOEUOöEJÜ

Milli Savunma Bakara 
İ. SANCAK

Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı 
Prof.Dr.B.GÖRSOT Prof .Dr.S.KEÎSOÖüJ
Sağ. ve Sos.Y.Bakanı 

Dr.K.DETÖR

Çalışma Bakam. 
Btof.Dr.T.ESENGRülaştuma Bakanı 

PîCv.Dr.o.öüHEK
'Turfan vb Tan.Baksnı 

Î.EVLÎYAOÖUJ

Onnan Bakanı Genç .ve Spor Bakara 
kW.IÜ-.i’.SBMBÇÎ05ro Z.BALOÖLÜ

İçişleri 'Bakanı 
M. ÖZ,TEKİN

Bayırjdırlık Bakam 
Dr. V.TANIR

©17a. vb Tekel Bakanı Gıda-Tar.ve Hay. 
Doç,Dr.B,T0NCER Bakana

Prof .Dr. r. Aktan
Sanayi ve Tek. Bakanı En, ve Tab. Kay .Bakanı 

M.GÖIHAN E.IŞIL
teıar ve İskân Bakanı 

S.BABÜBOĞU?
Köy İşleri ve Kbop.Bakam 

i'H.AmiNOSLU
. Kültür Bakanı 

H.NEPTÇÎ
Sosyal Güvenlik Eakam 

S.ŞÎDE



ÇEVRE SORUNLARI BARANLAR KOORDİNASYON KURULU ÇALIŞMA YÖNTEMİ 

" mi-UŞ
Niadde 1. Çevre Sorunları Koordinasyon Kurulu 16.4.1974 tarih ve 7/8329 say. 

kararname ile İmar ve İskan BaKanının Başkanlığında aşağıdaki L 
lardan kuruludur-
1, içişleri Bakanı 
2- Bayırdırlık Bakanı
3 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
4 Gıda-Tarım. ve Hayvancılık Bakanı 
5. Sanayi ve Teknoloji Bakanı
6 . Er.erji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
7 imar ve iskân Bakanı
8 . Turizm ve Tanıtma Bakanı

GENEL SEKRETERLİK
Madde 2- Kurul‘un Genel Sekreterlik görevi İmar ve İskan Bakanlığı Müster • 

veya ilgili Müsteşar Yardımcısı tarafından yürütülür,,
•EKNİK KCMÎTE
Madde 3, "Teknik Komite", Koordinasyon Bakanları Bakanlık temsilcilerinden 

oluşur. Teknik Komiteyi oluşturan Bakanlık Temsilcisi ve veya yar 
drtncısı Bakanlıklarınca saptanıp değişmeleri halirde Genel Seki ee t 
liğe bildirilir.,

DANIŞMA KOMİTELERİ
Madde 4. "Danışma Komiteleri" çeşitli konularda danışmanlık görevi yapar
Madde 5, Danışma Kaniteleri Koordinasyon Bakanlıkları uzmanları ve ilgili

diğer kuruluş uzmanları ile Madde 10 "da tanımlanan çevre birimi ra 
portörlerinden oluşur. Danışma Komitelerinin önerileri Teknik Kem- 
teden geçtikten sonra, gerektiğinle. Genel Sekreterce, Kurula sevk 
edilir ve Kurul kararı Genel Sekreterce İmar ve iskân Bakanı irnza. ■. 
sıyla Kurul adına yürütücü kuruluşlara bildirilir. Gereğinle Genel 
Sekreterin çağırışı üzerine danışma komiteleri oluşturulur,

Madde 6 Gereğinde Teknik Komite içinde belli bir konudaki uzmanlaşmaya göre 
teknik alt-kcruıiteler halinde çalışmalar yapılabilir. Alt komitelere



Tejsnifc Komite üyeleri gerekli gördükleri uzmanları çağırabilirler,
RAPORTÖRLER

Madde 70 Çevre Sorunları Batanlar Koordinasyon Kuru3.u kararlarına ve yapılacak 
Teknik KüıAte ve Danışma Komiteleri çalışmalarına, îmar ve İskân Ba
kanlığı Planlama ve İmar Genel Müdürü ve Bölge Planlama Dairesi Baş
kanı. ile Bakanlık Teknik Raportörü, raportörler olarak katılırlar,
Raportörlerin ve bağlı idari ve teknik büroların çalışmaları İmar ve 
İskân Bakanlığı Planlama ve İmar Genel Müdürü olan Baş Raportörce 
düzenlenecektir, Ayrıca Baş Raportör Danışma Komitesi karar ve tavsi
yelerini Genel Sekreterlik aracılığı ile Teknik Komiteye iletecektir

TOPLANTIEARA ÇAĞIRMA
Medde : - a) Çevre Sorunları Bakanlar Koordinasyon Kurulu Genel Sekreterliğin 

önerisi ile îmar ve İskan Bakanı tarafından usulü altında toplan
tıya çağrılır,

b) Teknik Komiteyi, teknik komiteye başkan!ak eden Genel Sekreter , 
gerçğinde toplantıya çağırır; bunun dışında komite her ayın 2 neı 
Salı günü saat 14„00’de çağrısız çalışıra toplantıları yapacaktır

TOPLANTI YERİ
M*3de &„ a) Çevre Sorunları Bakanlar Koordinasyon Kurulunun toplantı yeri.

Eski Bakanlar Kurulu odasıdır.
b) Teknik Komite ve Danışma Komitelerinin çalışma yeri: İmar ve İskân 

Bakanlığı'dır,
GÖREVLER '
Madde 10, Genel Sekreterlik, Teknik Komite, Danışma Kaniteleri, Raportörler, 

İdari ve Teknik Büro olarak' oluşan ÇEVRE BİRİMİ, Çevre Sorunları 
Bakanlar Koordinasyon Kurulunun aşağıdaki görevlerine yardımcı olur
1) Çevre Konularınla ulusal ve uluslararası düzeyde oluşan gelişmeler: 

izler, değerlerdirir, öneri ve uyarılarda bulunur,
2) Uluslararası düzeyde çevresel politika saptanmasında Dışişleri 

Bakanlığına önerilerde bulunur,
3) Ulusal ve uluslararası düzeyde yasal araştırmalarda bulunul.



4) Çevre konularındaki ulusal kalkınma planı ilkelerine göre alınacak 
karar ve uygulaıtada ve uygulamanın izlenmesinde koordinasyon göre
vini yerine getirir.

5) Yayın ve bilgi alışverişini sağlar.
6, Çevre konuları bir önleme olarak ele alındığında diğer tedbirler 

arasında ve öncelikle, bugün için olabilirliği yüksek bulunan ge
rekli mekan düzenlemesi planlarını yapabilmek üzere Bakanlıklar- 
arası bir işbirliği için organizasyonu sağlar, Diğer önleme konu
larına da olanaklara göre belli bir öncelikle eğilinir.

7, Çevre konuları giderilme olarak alındığında parasal ve teknik 
olanaklar içinde durumu değerlendirir uygulamaya ilişkin ilkeleri 
saptar, bunların uygulanmasını destekler ve izler.

GÜNDEM
Madde 11, Çevre sorunları Bakanlar Koordinasyon Kurulu üyesi olan Bakanlıklar 

Kurul gündemine alınmasını istedikleri konuları doğrudan Kurul Genel 
Sekreterliğine bildirirler. Bunun dışındaki kuruluşlarca gerekli 
görülen konuların gündeme alınması için konu Başbakanlık aracılığı 
ile Kurul Genel Sekreterliğine bildirilir.



ÇEVRg 'SE5WIARX DAÎM? DANIŞMA, KORULU 
HAKKINDA AÇIKLAMA

Deniz kirlenmesi konularının kesit bir karakter taşıması sebebiyle, ayrı- 
aiınması gereği ve deniz kirlenmesinin çevre sorunlarının bütünüyle bir- 

- L - , 'inüjjnes i gereği hususunda alt komisyonlarda beliren görüş üzerine çevre
ox_mn koordinasyonu meselesi komisyonumuzda da tartışılarak vaktimizi 
etmiş bulunmaktadır. Bu konuda tek yanlı olarak komisyona getirilen belge
ciler belgeler de ortaya çıkarılarak açıklığa kavuşturulması gereknektedir.

e sorunlarının koordinasyonu gereği Türkiye'de bir süredir hissedil- 
. Koordinasyon yapılmaya çalışılmaktadır. Ancak, bu konuda düplikasyon mev- 
• -• durum, İdarî bakırdan güçlükler doğurmaktadır. Bu alandaki çeşitli ka

rece:.,.;. :_ar birbirleriyle çelişir haldedir. Konunun sahibi olduğunu iddia eden ku- 
gösterdiği belgeler de bu çelişkili kararnameler dizisine dahildir.
üncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı, çevre sorunları konusunun gittikçe ağır- 
. ttuanaaım. gözönünde bulunduracak, Çevre sorunları politikasının genel 

■ >■ Cji belirlemiştir. Bilindiği üzere, bu görev Türkiye Cumhuriyeti Anaya- 
1 123’unoö maddeleri gereğince çıkarılan 91 sayılı Kanun hükümleri

ne uygu'., olarak Devlet Planlama Teşkilâtı'nca yerine getirilmiştir. Politikanın 
‘-esbıU ...13 ana gaye, Türkiye'nin kalkınmasıyla bütünleşmiş bir çevre sorunları 
yekleş....runu getirilmesidir. Uzun Vadeli Plânın Yürürlüğe Konulması ve Bütünlü
ğünün anması Hakkmdaki 77 sayılı Kanun gereğince yasama meclisleri ve Bakan
lar i.uj ulu tarafından yürürlüğe konulmuştur.

Çevre sorunlar mın geniş ve herhangibir bakanlığın tek başına yetkilerini 
aşan bir karaktere sahip olması sebebiyle, koordinasyon görevinin Türkiye de 
koordinasyonla görevli merci olan Başbakanlık tarafından yürütülmesi görüşü be 
nimsenmiştir. Çevre sorunları konusunun kalkınma ile birinci derecede ilişkili 
elması ve konunun 91 sayılı Kanun çerçevesinde yer alması dolayısıyle, görev 
aynı Kanunun 9. maddesinin b ve d bentleri gereğince Devlet Planlama Teşt; 
verilmiştir. 16 Ekim 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanun gereğince, Millet Meclisi 
Genel Kurulunun 26.10.1972 tarihinde onaylanan üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
nın 1931-4 paragrafında, "Çevre sorunları konusunda ilgili Bakanlık ve Kurul 
lararasında koordinasyonun sağlanması ve ulusal düzeyde görev dağılımının , 
den düzenlenmesi Devlet Plânlama Teşkilâtı Koordinatörlüğünde yapılacak . 1 *. . 
larla tesbit edilecektir," denilmektedir.



Bu doğrultuda çalışmalar sürdürülürü 
amaneyle yürürlüğe giren 1974 yılı I’ro 

1931-4 paragrafına atıf yapılarak,Çevre so 
Teşkilâtınca saptanan politikaların uyg..! 
dağıtımını yapmak ve ilgili kuruluşlarla : 
temel araştırmaları saptamak ve yapılmış a 
amacı ile DPT başkanlığında Çevre Sorunla!

M
program döneminde faaliyete geçecekti ı , t i- ■ 
ilgili Özel İhtisas Komisyonlarının Kurutu 
muştur.

özel İhtisas Kanisyonlarının, . . 
kararlarının yansıtılması imkânları bu :t 
yısıyla Karar ile Uygulamanın uyumunun • 
Kurul, kararları unutulan bir kanisycn - T

Çevre sorunlarının bu düzen içtuk 
layıcı kuruluşların kendi aralarındaki uyu 
malar hakkında DPT bilgi almakta ve keordi 
Ancak, genel politika kararları almak uzu- 
hükümler içinde geçerli olmamaktadır.

Gerçekte, yanlış bir uygulama u 
güçlükler yaratmaktadır. Yukarda da l-z' 
onaylanan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınan - 
tarihinden itibaren uygulamayalı.
Kanununu izleyen günlerde, 12,2.1- '
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığın-- 
"Çevre Sorunları Komisyonu" kurulmuş ■-.? 
tesbit edeceğini bildi mistir. Plânla yi, 
çevre politikası ila çel.! şkili olarak . 
kapsamını da daraltmış ve düplikasyona yol 
namamıştır.



. sırada oçurrtl Beş Yıllık Kalkımu Planı yürürlüğe girmiş, ve yukarıda 
-.ıdiği 10.11.1973 gün ve 7/7537 sayılı kararname ile 1974 yıla.
...eniş k...L... rrlı olarak "Çevre Sorunları Daimî Danışma Kurulunu" getir-

• ■ac'-‘ 16*4.1974 tarihli ve 7/3329 sayılı bir kararname daha
■1 r^* Bu kararname 12.2.1977 tarihli ve 7/5836 sayılı karar- 

— ı .srilmıştır. j3u yeni kararname, "ek" adını taşımasına rağmaı 
n î-j :-.■nenin lâfzını ve ruhunu değiştirmiş, ve Enerji ve Tabiî 

1 -irine. İmar .ve İskan Bakanlığı başkanlığında 7 Bakanlıktan 
bı »i syon kurarak büttuı yetkiyi tak bir kuruluşta toplamayı 

r deyişle, yeni kararname o derece değişiktir ki, eski-
,-.na gerek yoktur. Burada dikkat edilmesi gerekli üç nokta

î‘darılırken diğer Kanunlar ve Plânla iİişkilendirilmaniştir. 
--çelişkili olduğu Bakanlar Kurulunda belirtilmemiş, dolayısıyla 

■■■kırılar Kurulu arka arkaya çelişkili kararnameler çıkarmıştır. Bir 
anlamda, Bakanlar Kurulu yanıltılmış sayılabilir.

adını taşıyarak yeni karamama, temel bazı değişikliklerin kolay- 
.' kia resmileşmesini sağlamıştır. îlk bakışta, mevcut uygulamayı

intibaı verirken, ilk kararnameyle ilgisi olmayan bir uygulama
getiri lmdştir.
İlk kararnameye atıf yapılması,bir diğer yanılgıya daha yolaçnuştır: 
f’sveuiu düzeltme gayretinde olan Bakanlar Kurulu, 30.11.19/3 gün ve 
7/7537 sayılı 1974 yılı Programını yürürlüğe koyduğu sırada 16.4.1974 
gün ve 7/8329 sayılı bir ekle kendi kararını değiştirmiş duruma düş-
rhiştür.

uı.ut - .-n ‘da getirilen uygulamanın bu yollarla değiştirilmesi çabasını İzle-
.'akün değildir. Ancak, şu noktayı da hatırdan çıkarmamak gereklidir :

İ2.2. İÇ. i gün ye 7/5836 sayılı kararname dahî Plânla çelişmesi ve Plânın ondan 
dutıa sori-a yürürlüğe girmesi dolayısiyle yürürlükte değildir.

Yeni olarak, henüz Komisyonumuza açık bilgi verilmemiş bulunan ve 19 7j in 
Nişan ayında çalışmalarını tamamlayan Den.-z Kirlenmesi Alt Komisyonunun hiç 
bilgisi olmayan bir değişiklik daha söz konusu görünmektedir. Buna göre



27-9-19Î5 tarih ve 7/9736 sayı ile yeni bir kararname daha çıkarılmış ve zaten 
geçersiz olan ilk kararname iptal edilmiştir. Böylece imar ve İskan Bakanlığı 
başkanlığında 7 Bakanlık tarafından yürütülen Çevre Sorunları Koordinasyon Kurulu 
msşrulaştırılmaya çalışılmıştır. Henüz kararnameyi görmek mümkün olmadığı için, 
bu gerçek dışında bir yorum rmiıikün görünmemektedir. Meşru olmayan bir temelden 
başlayarak, meşru bir görünüş elde edilmek istenmektedir. Ancak, bu durum yine. 
Plânla olan çelişkiyi ortadan kaldırmamıştır,çünkü Plân kanun niteliğindedir.

İmar ve İskân Bakanlığının şerhinde Belirtilen husus böylece son drkl- 
kada genel kurulda ortaya çıkmış ve Beniz Kirlenmesi Alt Komisyonu çalışı 
nnı tamamladığı sırada mevcut olmayan cir dukuadur. 0 günü kendi şartlar- 
içinde değerlendirmek gerekecektir.

Son kararnameye mesnet diye gösterilen 16.4.1974 tarih ve 7/8329 sayılı 
kararnamenin aksaklıklarının teknik bakımdan da önemi devam etmektedir : Sıra
lamak gerekirse :

1. 10. maddesinin 4. bendi bir plan hükmünü iptal etmeye çalışmakla, bir 
kararnamenin kanun değiştirmesi gibi çelişkili : bir durum içindedir

2. Bu tür komisyonlar uygulama ile ilgili kararları alacak kapasitededir. 
Politika kararları için Yüksek Plânlama ve Bakanlar Kurulu kararına 
ihtiyaç vardır.

3. Kapsam dar tutulmuştur. Çevre kirlenmesiyle ilgili pek çok kuruluş 
kapsam dışıdır.

4. Diğer kuruluşlar. Danışma Kurullarına- hapsedilmiş, oy hakkı tanınma
mıştır .

5. Teknik Komite kararlarına uygulayıcı olarak İmar ve İskan Bakanlığı 
gösterilmiş ve Bakanlara yetki verildiği halde, konuların takdiri ve 
Bakanlara iletilmesi Kurul Genel Sekreterine bırakılmıştır. Bakar, 
namına yürütme sadece tek bir kişi tarafından yapılmakta, uygulana 
diğer Bakanlıkları kapsamaktadır

6. Kurul, yapısı sonucu sekreteryası şişen ve kendi kendine yetkiler 
veren fakat takanlar ile teması vg Bakanların koordinasyon görevi
ne yardım gevşek olan bir bürokratik görünüm içinde bulunmaktadır.



Konuya aydınlık getirmesi ve mevzuattaki karışıklığın somut 
olarak ortaya konması için kaleme alınan bu açıklamanın koordinas
yon kavram, deniz sorunlarının koordinasyonu için harcanan geyret- 
ler, ve komisyonumuz ve genel kurulumuz için faydalı olacağını ümit
ederim.

İhsan Önsan 
Deniz Sorunları ÖİK tiresi
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