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ÖNSÖZ 

Devlet Planlama Teşkilatı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi ve sosyal sektörlerde uzmanlık alanları 
ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve 
önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Planlama Teşkilatı'na, Kalkınma Planı 
çalışmalarında yardımcı olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin 
katkısını sağlamak ve ülkemizin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
sürekli ve geçici özel ihtisas komisyonlarının kurulacağı hükmünü getirmektedir. 

Başbakanlığın 1.4.1993 tarih ve 93/7 sayılı Genelgesi uyarınca kurulan 
Özel İhtisas Komisyonlarının hazırladığı raporlar, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
hazırlık çalışmalarına ışık tutacak ve toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini 
Plan metnine yansıtacaktır. Komisyonlar çalışmalarını, sözkonusu Başbakanlık 
Genelgesi, 29.9.1961 tarih ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve Teşkilatımız tarafından hazırlanan Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel ihtisas Komisyonu Raporu genel çerçevelerini 
dikkate alarak yapmışlardır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanması, sanayileşmenin başarılması, uluslararası ticaretteki payımızın 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam verimliliğin 
arttırılması, sanayi ve hizmetler ağırlıklı bir istihdam yapısına ulaşılması, 
işsizliğin azaltılması, sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması, sonuç olarak refahın arttırılması ve 
yaygınlaştırılması hedeflenmekte, yirmibirinci yüzyılda dünya ile bütünleşme 
amaçlanmaktadır. 

Ülkemizi 2000‘li yıllara taşıyacak ve önemli bir dönemi kapsayacak olan 7. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına toplumun tüm kesimlerinin katkısı, özel 
ihtisas komisyonları kurularak sağlanmıştır. Planların demokratik katılımcı 
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarının dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancımla, konularında 
ülkemizin en yetkili kişileri olan Komisyon Başkan ve Üyelerine, çalışmalara 
yaptıkları katkıları nedeniyle teşekkür eder, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı'nın ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 

Necati ÖZFIRAT 
Müsteşar 



SUNUŞ 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarına ilişkin olarak yayımlanan 
1.4.1993 tarih ve 93/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca kurulması gereken Gemi 
İnşa Sanayii Özel İhtisas Komisyonu ilk toplantısını 15 Temmuz 1993 günü yaparak 
çalışmalarını başlatmış ve altı ayı aşan değerlendirmeler sonucu raporunu hazırlamıştır. 

Komisyon çalışmalarında geçmişten biraz farklı bir yöntem izlenmiş, komisyon 
üyelerinin bilgi ve bulgularına ilave olarak gemi inşa ve onarım sektörü, yatçılık sektörü 

ve yan sanayi temsilcileriyle toplantılar yapılarak bu endüstrinin tüm öğelerinin katılım 

ve katkısı temin edilmiştir. Ayrıca, raporun ülke ekonomisinde bir "iş planı" anlayışı 
içerisinde hazırlanmasına dikkat edilmiş ve finansman dahil, uygulanabilir bir endüstriyel 
politika önerisi ortaya konmuştur. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulama 

döneminde önerilen tedbir ve yöntemlerin yürürlüğe girmesini görmek bütün komisyon 

üyelerinin ve Gemi İnşa Sanayiinin en içten dileğidir. 

Raporun hazırlanmasında önemli katkıları bulunan komisyon üyelerinden Sayın 
Şükrü TURGUT, Tansel TİMUR, Ali Osman ADAK ve Bülent ŞENER ile komisyon 
dışından büyük katkıları olan İ.T.Ü. Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden 
Y.Doç.Dr.Muhittin SÖYLEMEZ ve Y.Doç.Dr.İsmail Hakkı HELVACIOĞLU'na ve Sedef 
Tersanesi Genel Müdürü Sayın R.C.BEHAR'a teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. 

Hazırlamış bulunduğumuz raporun, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına 
yardımcı olması dileğiyle Devlet Planlama Teşkilatı Müşteşarlığına saygıylarımla sunarım. 

Prof. Dr. A.Yücel Odabaşı 

Özel İhtisas Komisyonu Başkanı 
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I. GİRİŞ 
1.1 KONUNUN TANIMI 

"Gemi inşa Sanayii" beş yıllık kalkınma planlarındaki "İmalat Sanayii" sektörünün 
"Genellikle Yatırım Malı Üreten Sanayiler" alt sektöründe yer almaktadır. 

Gemi, öngörülen bir görevin ifası için imal edilmiş hareketli bir su üstü veya su 
altı yapısı olup, dünya deniz ticaretinin vazgeçilmez bir öğesi ve savunma prensibinin 
önemli bir aracıdır. Denizcilik faaliyetlerinin önemli bir bölümünü teşkil eden gemi inşa 

sanayii bir üretim ve montaj sanayii olup, ekonomi içerisinde; 

• döviz ikame eden, 

• yan sanayii sürükleyen 
• teknoloji transferini cezbeden, 

• istihdam sağlayan, 
• milli deniz ticaret filosunu destekleyen, 

• ülkenin savunma ihtiyaçlarına önemli katkılarda bulunan bir sanayi 
koludur, [1]\ 

Gemiler, çalıştığı denizlere, kullanım amacına, çalışma prensibine, sevk sistemine 

ve inşaasında kullanılan malzeme türüne göre çeşitli tip, tonaj ve teknik imkanlara sahip 

olarak inşa edilirler. Gemi Sanayiinin en büyük özelliği gemi inşaatında kullanılan yan 
sanayi mamullerinin çeşitliliğidir. Diğer bir deyişle demir-çelik, makina imalat, boya, 
ahşap ürün, elektrik-elektronik ve lastik-plastik sanayii gibi pek çok sanayi kolunun 
mamullerinin bilimsel ve teknolojik temellere dayalı olarak, belirli bir sistematik ve 
disiplin içerisinde tersanelerde bir araya getirilmesi ve birleştirilmesi sonucunda, gemi 
inşa sanayiinin ürünü olan "gemi" ortaya çıkmaktadır. 

Diğer sanayi kollarını bir lokomotif gibi sürükleyerek onların gelişmesine büyük 

katkıda bulunan gemi inşa sanayii hem geçmişte hem de günümüzün kalkınma 

’Köşeli parantez içindeki numaralar raporun sonundaki referansları göstermektedir. 
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hamlelerinde bu sanayi dalına önem veren ülkelerde, deniz sektörüne katkısı yanında, 

bu ülkelerin kalkınmasına da büjyük katkıda bulunmuştur. Yakın tarihlerdeki Japonya, 
Güney Kore ve Tayvan'ın ekonorjıik mucizelerinde deniz sektörü ve gemi inşa sanayiinin 
katkıları açık olarak bilinmekted r. 

Gemi inşa sanayii; ürettiği 
ve milli filo için gemi inşa ederi? 
dövizle ödenen navlunların aza 

dengesinde problemleri olan b 
gelişmesinin önemini vurgulama 

ürünleri ihraç ettiği takdirde doğrudan döviz getirmekte 

k de dövizle dışarıdan gemi alınmasını önlemekte ve 

Itılmasını temin etmektedir. Türkiye gibi dış ticaret 
ir ülkede, döviz ikame edebilecek bir endüstirinin 

gerekir. 

Emek yoğun bir karaktere 

bütün ülkelerde önemli bir isti 

çalıştırdığı ve gerekse sürüklediği 

genç ve istihdam problemleri bü 
çözümüne önemli katkılarda bul 
dolaylı vergi kazançlarının artmas 

sahip olan gemi inşa sanayii, desteklendiği ve geliştiği 

Ejdam potansiyeli yaratmıştır. Bunda gerek doğrudan 
yan sanayi dallarındaki katkıları rol oynamıştır. Nüfusu 

/ük olan Türkiye'de gemi inşa sanayii bu problemlerin 
unabilecek nitelikte olup, bu yolla devletin doğrudan ve 

ma ve istihdam yaratmasına yardımcı olabilir. 

Bütün bu bilgiler göstermekted 

ülkelerin kalkınma yolunda etkin 
Bu kaynaktan gereği gibi yararlan 

içinde ve zamanında alınarak u 
rapor, ülke gemi inşa sanayiinin 

içerisinde inceleyerek ortaya çıka 
gözönüne alarak gerçekçi bir yakl 

bütünlük anlayışı içinde değerlend 

ülkemiz ekonomisi için bir itici 

ir ki, gemi inşa sanayii Türkiye gibi gelişmekte olan 

bir araç olarak kullanabilecekleri bir endüstri dalıdır, 
abilmek için iyi planlanmış önlemlerin gereken ciddiyet: 

ygulamaya geçirilmesi gerekir. Hazırlanmış olan bu 

gelişmesi için gerekli önlemleri bir iş planı anlayışı 
mış ve kaynak yaratma-kaynak kullanma konularını da 
aşımı benimsemiştir. Raporda önerilen tedbirlerin bir 

irilmesi ve uygulamaya konulması, gemi inşa sanayiini 

dür haline getirecektir. 
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1.2 TÜRKİYF'DE GFMİ İNŞA SEKTÖRÜNÜN YAPISI 

Ülkemiz gemi inşa sanayiini ortaya çıkardıkları ürün türlerini ve ortak sorunlarını 
gözönüne alarak beş gruba ayırmak mümkündür. Bunlar; 

• Yeni gemi inşaatı 

• Yat inşaatı 
• Gemi onarımı 

• Gemi yan sanayii ve çelik konstrüksiyon işleri 
• Teknik hizmetler 

alt-sektörleridir. 

Yeni gemi inşaatını oluşturan tersaneler özel sektör, devlet sektörü ve askeri 
tersaneler olarak ayrıca alt gruplara ayrılabilir. Özel sektör tersaneleri, birkaç istisna 
dışında yatırım ve işletme sermayesi yönünden sıkıntıları bulunan ve istihdamları eldeki 

iş kapasitesine bağlı olarak değişmekte olan kuruluşlardır. Büyük çoğunluğu Tuzla Özel 
Sektör Bölgesi'nde yerleşmiş bulunan bu tersaneler küçük ve orta büyüklükteki gemileri 
üretmek üzere yapılanmış olup Sedef ve Yıldız tersaneleri dışında modern metod ve 

teknoloji kullanımı çok sınırlı kalmıştır. Türkiye'de özel sektörün kurmaya başladığı ilk 
ultra-modern tesislerde büyük tonajlı gemileri seri olarak üretmeyi amaçlayan UM 
Tersanesi, yatırımın büyük bir kısmı gerçekleştirilmiş olmasına karşın yatırımcının 

finansman sıkıntısı ve teşvik kredisi alınmasında karşılaşılan güçlükler nedeniyle yaklaşık 
bir yıldan beri beklemektedir. 

Devlet sektörü tersanaleri Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. bünyesindeki dört adet 
tersane ve bir adet motor fabrikasından oluşmaktadır. Mevcut tersaneler içerisinde 

Pendik Tersanesi oldukça modern tesislere sahip olup devam etmekte olan ll.nci kademe 
yatırımlarının büyük ölçüde tamamlanmasıyla 170,000 DWT'a kadar olan gemileri inşa 
edebilecek kapasiteye ulaşmıştır. Kamu kuruluşları genelinde devam eden politik baskı 
ve yönlendirmeler dolayısıyla ekonomik şartlarda çalışamayan bu tersanelerin hiç bir alt 
çalışma yapılmaksızın özelleştirme kapsamına alındığı açıklanmıştır. 
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Askeri tersaneler kuruluş gayelerine uygun olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

ihtiyacı olan askeri amaçlı gemilerin inşaatını ve onarımını yapmakta, kapasite fazlası 

ihtiyaç ise talep olduğu takdirde kamu ve özel sektörün yeni gemi inşa taleplerini 

karşılamakta kullanılmaktadır. Kamu kuruluşlarında görülen, politik kararlarla istihdam 
yaratma, uygulanan satınalma usulleri ve gerekli yatırımların zamanında yapılamaması 

bu tersanelerin işlevlerini de olpmsuz yönde etkilemektedir. 

Yat inşaatı adı altında gruplanabilecek tenezzüh tekneleri, çelik, alüminyum, 
kompozit malzeme ve ağaçtan yapılmakta ve bunların imalatını yapan kuruluşlar tam 

teşkilatlı modern tersanelerden küçük imalat atelyelerine kadar değişik bir yapı 

arzetmektedir. Çoğunluğu kü 
imalatta gerekse pazarlama ve s; 

~ük kuruluşlardan oluşan bu sektör gerek dizayn ve 
tışta organize edilmeğe ve yardıma ihtiyaç duymaktadır. 

Talebin nisbeten yüksek olmasına rağmen özellikle devletin oluşturduğu formalitelerin 
fazlalığı imalatçıları zor durum 
değerlerle yat ithal eden kurulu 

da bırakmakta ve uygulanan gümrük mevzuatı düşük 
lara haksız bir rekabet avantajı temin etmektedir. 

Cemi onarımı sektörü, 

canlılık göstermiş ve özel sektö 
gemi inşaatının ve gemi onarı 

özelliği iş bazında sürelerin 

içerisinde malzeme temini dah 
getirilmesi gereğidir. Sektörüne 

ve gümrük mevzuatı ile bu mev 

^zellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra b r 
r tersanelerinin bir kısmıyla Pendik Tersanesinde yerıi 
ininin birlikte yürütülmesine başlanılmıştır. Sektörün 

ni gemi inşaatına göre çok kısa olması ve bu süre 
il bütün hazırlıkların tam ve eksiksiz olarak yerine 
aha hızlı gelişmesine en büyük engel mevcut bürokrasi 

zuatın uygulanmasındaki bürokratik anlayıştır. 

ye 

Cemi inşaatında kullanı an malzeme, teçhizat ve sistemler çok fazla sayıda 

olduğundan yan sanayi tanımı ca istendiği kadar geniş veya dar tutulabilir. Tersaneler 
ve bazı yan sanayi imalatçıları gemi sanayiinin yanı sıra kreyn, duba v.s. gibi çeşitli çelik 
konstrüksiyon imalatları da yapmaktadırlar. Yapılan incelemelerin ortaya çıkardığı 
gerçeklerin başında, tersanelerin Türkiye'de üretilen gemi inşaatında kullanılabilir 
malzemeleri ve yan sanayi ürünlerinin yapımcılarını bulabileceği bir tanıtım dokümanının 
mevcut olmayışı gelmektedir. A' 

rekabet edebilmesi için herhang 
/rica yan sanayi ürünlerinin ithal ürünlerine karşı fiyatta 

bir önlemin bulunmadığı da gözlenmiştir. Daha önce 
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de belirtildiği gibi gemi inşa sanayiinin en büyük katkılarından birisi yan sanayi kollarının 
gelişmesini sağlayan bir lokomotif görevi yapmasıdır. Dolayısıyla yan sanayiinin 
gelişmesi ve milli yan sanayi ürünlerinin kullanılmasının özendirilmesi, alınacak tedbirler 

içerisinde mutlaka yer almalıdır. 

Gemi inşaatı teknik hizmetleri, mühendislik ve müşavirlik hizmetleriyle klaslama 
faaliyetlerini kapsamaktadır. Mevcut ekonomik şartlar ve teknoloji anlayışı içinde 

mühendislik ve müşavirlik hizmetleri henüz ciddi bir boyuta ulaşamamıştır. Uluslararası 
klas kuruluşlarının tamamı Türkiye içinde hizmet vermekte olup verilen hizmetler 
genellikle proje uygulama, üretim-teslim kontrol ve sertifikalandın İması faaliyetlerini 

kapsamaktadır. Yabancı klas kuruluşların proje onayları ise yurt dışındaki merkezlerde 
yapılmaktadır. Yurt içinde proje onayı veren yegane kuruluş Türk Loydu olup yurt 

dışındaki klas müesseselerinin aksine, doğrudan devlet yardımı olmaksızın kendi çalışma 
ve olanaklarıyla gelişmekte ve büyümektedir. 

1.3 DENİZ TİCARETİ VE GEMİ İNŞA SANAYİİ 

Bilindiği gibi Dünya ticaret hacminin yaklaşık olarak yüzde 95'i deniz yolu ile 
taşınmaktadır. Dolayısıyla zaman içinde Dünya ticaret hacminin büyümesine paralel 
olarak deniz taşımacılığına talep de artmaktadır. Deniz taşımacılığının öğesi olan gemiler 
gerek teknik gerekse ekonomik yönden ömürlü yapılardır. Çalışma şartları ve özellikle 
deniz suyunun korozif etkileri altında yıpranan gemiler yaşlandıkça bakım-tutum ve 
onarım masrafları artmakta ve ekonomik verimliliğini yitirmektedir. Özellikle navlun 
oranlarının uygun olduğu dönemlerde armatörler eski gemilerini hurdaya çıkarıp filo 
yenilemekte ve bu da yeni gemi inşaatına talep yaratmaktadır. Ayrıca toplu taşımacılık 
(- intermodal transport) anlayışının yayılması ve dünya ticaretindeki değişimlerin sonucu 
ortaya çıkan gemi tipleriyle üstün teknoloji kullanarak işletme verimini arttıran yeni 
dizaynlarda yeni gemi inşaat talebini arttıran unsurlardır. 

Tamamen ticari baza dayanan bu faktörlerin ötesinde denizde can ve mal 

güvenliğinin sağlanmasını ve çevre koruma gereksinimlerinin uygulanmasını zorunlu 
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kılan uluslararası kaide ve konvansiyonlar artan bir hızla yürürlüğe girmektedir. Bunun 

sonucu olarak bazı tip ve tonajlı gemilerin yenilenmesi zorunlu hale gelmektedir. 

Gerek dünya ticaret hacmindeki büyüme ve filo yenileme ihtiyaçları gerekse diğer 
zorunlulukların yarattığı talebin 2000 yılına kadar takriben 300 milyon DYVT'luk yeni 

inşaat talebi yaratacağı ve bu talebin 350 milyar ABD Doları mertebesinde yatırım 
yaratacağı beklenmektedir [2], 

Bütün bu olumlu işaretlere rağmen talebin zaman içinde gelişmesi ve fiyat 

teşekkülü politik şartlara ve navlun piyasasındaki dalgalanmalara bağlı olarak büyük 
değişkenlik göstermektedir. Diinya'daki sipariş değişimi ve buna bağlı fiyat 
çalkalanmalarını göstermesi bakımından Şekil-1.1 çok anlamlıdır. 

Yeni Gemi İnşaatı Fiyat - Sipariş Miktarı Değişimi 

m Tt in ^ûr'-acoo — 
ooooooceocQoooosas 
O' ^ O' ^ O' O' O' O' O' 

Yıl 

80 000 DWT 

Tanker 

250 000 DWT 

VLCC 

70 000 DWT 

Dökme Yük 

2 500 TEU 

Konteyner 

125 000 m3 LNG 

Sipariş Miktan 

Şekil-1.1 Dünya yeni inşaat sipariş ve fiyat değişimi (Kaynak: Lloyd's Shipping 
Economist) 
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1.4 ÇALIŞMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 

Burada sonuç raporuyla belgelenen bu çalışmanın amacı Türk gemi inşa 
sanayiinin mevcut durum ve problemlerini tesbit etmek, gelişmekte olan dünya pazarları 

ve rekabet şartlarını da gözönünde tutarak bu sektörün gelişmesi için gerek ülke 
yönetiminin gerekse endüstrinin alması gereken önlemleri belirlemek ve bunların 

plan lan11 bir şekilde uygulanabilmesini temin edecek öneriler paketi oluşturmaktır. 

Oluşturulan öneriler paketinin gerçekçi olabilmesi için sektörün pazarları, ürün 

geliştirme ve üretme teknolojisi, finansman ve alt yapısı ile ilgili konular detaylı olarak 

incelenmiş, sorunlar tesbit edilmiş ve sorunların çözümü ile ilgili yöntemler tesbit edilip 
somutlandırılmıştır. Öneriler paketi sadece gereksinim tanımlarını değil aynı zamanda 
yapılacak işleri gerekli detaylarıyla tanımlamıştır. Bu yaklaşımla önerilen önlemlerin en 
kısa zamanda yürürlüğe sokulması öngörülmüş ve somutlaştırmanın bu yönde yardımcı 

olabileceği düşünülmüştür. 

Önerilen önlemler sadece sektörün merkezini yani tersaneleri değil, aynı zamanda 
sektörün işlevini ve ülkeye katkısını sağlayan yardımcı üretim ve servis sektörlerinin 
geliştirilmesini de kapsam içinde görmüş ve amaç edinmiştir. 

Bulunan sonuçlar ve önerilen yöntemler bir bütün olup, bunlar içerisinde seçimli 
uygulama istenen sonuçları yaratamayacaktır. Şayet gemi inşa sanayiimiz kalkınma 
yolunda bir araç olarak kullanılmak isteniyorsa önerilen önlemlerin tamamının planlı 
olarak gereken ciddiyet içinde ve zamanında uygulanması gerektiği unutulmamalıdır. 
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II. YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM 
11.1 PLANLI DÖNEMDE GEMİ İNŞA SANAYİİNDEKİ GELİŞMELER 

Türkiye ekonomisinde planlı döneme geçilinceye kadar tersanelerimizde önemli 
bir alt yapı gelişmesi olmamasına rağmen devlet sektöründe yetişen elemanların katkıları 

sonucu özel sektör gelişmeye başlamış ve ahşap tekne ve mavna inşaatından çelik tekne 

inşaatına geçilmiştir. 

1963-1967 yılları arasında uygulanan 1 .Beş Yıllık Kalkınma Planı ile yurdumuzun 

gemi talebinin yurt içi tersanelerinden karşılanması ithalatın mümkün olduğunca 
kısıtlanması kararları alınmıştır. Gemi inşası için kredi uygulamasına geçilmiş ve Camialtı 

tersanesi 18,000 DWT'luk gemilerin inşa edilebileceği kapasiteye ulaştırılmıştır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
arttırma ve modernleştirme tedbir 

Planı (1968-1972) ise yurt içi gemi inşa kapasitesini 
erini içerir. Ancak ülkemiz tersanelerinin yurt içi talebi 

karşılamada yetersiz kalacağının görülmesi üzerine kuru yük, büyük tanker ve özel tipte 
gemilerin ithaline izin verilmiştir. Ayrıca 1969'da başlanan Pendik tersanesinin ortaklaşa 

ortaklığın kurulmasından vazgeçi 
tamamlanması için Japon IHI firması ile işbirliğine gidilmiş, ancak 1973 sonunda bu 

miştir. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda (1973-1977) Gemi İnşaa Sanayiinin gelişmesi için 
Pendik Tersanesinin yanısıra Alaybey Tersanesi tevsi projesi de yatırım planı içine 

alınmıştır. Dış ticaretimizin en az %50'sinin filomuz tarafından taşınabilmesi için sadece 
yurt içi imalat ile karşılanamayacak gemilerin ithaline izin verilmiştir. Bu dönemde 
tersane kapasiteleri arttırılmış ihtiy 

az da olsa gemi ihracatı yapıImışt 
acın önemli bir kısmı Türk tersanelerinde karşılanmış 
r. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan 
Tersanesinin I.kademede işletmeye 

(1979-1984) döneminde en önemli gelişme Pendik 

alınmasıdır. Özel sektör tersaneleri için ayrılan Tuzla 
Aydınlı bölgesinde 1980-1981 yıllarından itibaren Özel Sektör tersaneleri kurulmaya ve 
gemi inşa edilmeye başlanmış ve Türk gemi inşa sanayii bir canlılık kazanmıştır. 
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Beşinci Beş Yıllık Plan (1985-1989) döneminde Pendik Tersanesi, ihraç etmek 

üzere 3 adet 26,300 DWT'luk dökme yük gemisi siparişi almıştır. Yine Pendik Tersanesi 
35,000 BHP'ye kadar dizel motoru imal etmek üzere yatırımına başlanan Motor 
Fabrikasının çalışmaya başlaması bu dönemin en önemli gelişmelerinden biridir. Cemi 

inşa teşviklerinde aranan özkaynak oranının artırılması, kredilerinin geri dönmemesi gibi 

nedenlerle özel sektördeki gemi inşaası 1986 yılından sonra çok azalmış ve gemi inşa 
sanayii canlılığını kaybetme durumuna gelmiştir. 

6. Beş yıllık plan dönemi (1990-1994) içinde 1993 yılına kadar denizcilik 

sektörünü teşvik için alınan tedbirler yetersiz kalmış ve hedeflenen noktalara 

ulaşılamamıştır. Bu dönemde dünyada görülen gemi sipariş artışlarından (1988-1991) 
Türk tersaneleri sınırlı bir pay alabilmişlerdir. Bunun nedeni sipariş hacmini oluşturan 

gemi tip ve tonajlarının Türk Tersanelerinin kapasitesinin üstünde olması ve verilen 

teşviklerin süreksizliği ile Merkez Bankasının uyguladığı kur makasının yarattığı fiyat 
dezavantajıdır. 6.Beş Yıllık Plan döneminde 1993 yılına kadar olan gelişmeler daha 
detaylı olarak izleyen bölümlerde verilmiştir. 

11.1.1 Denizciliğe Tahsis Edilen Krediler ve Teşviklerde Gelişmeler 

Denizciliğe tahsis edilen krediler nedeniyle 1980-1985 yılları arasında gemi ve 
tersane inşaatı sektöründe olumlu gelişmeler elde edilmiştir. Ancak 1985 yılından sonra 
gemi inşaa teşviklerinde istenen özkaynak oranının artırılması, deniz ticaretimizde oluşan 
navlun krizi, armatörlere verilen gemi inşaa kredilerinin zamanında geri döndürülmemesi 
ve bunlardan daha da önemli olmak üzere denizciliğe tahsis edilen kredilerdeki azalma 
yüzünden gemi inşa sanayiinde kapasite kullanımı çok düşük hale gelmiştir. 

Bu düşüş Şekil-ll. 1 'de denizciliğe tahsis . edilen kredilerin yıllara dağılımı 
incelendiğinde açıkça görülmektedir. Sektörün genelindeki bu durgunluk 1987'den 1991 
yılına kadar devam etmiştir. 1990'da meydana gelen körfez krizi deniz ticaretine tekrar 
bir sekte vurmuştur. 1992 yılında teşvik fonu kaynaklı kredilerle gemi inşaa 
canlandırılmaya çalışılmış ve aynı kaynaklı teşvikler azaltılmasına rağmen 1993 yılında 
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da devam ettirilmiştir. Yine Şekil-ll. 1 'den görüldüğü üzere, 1993 yılında gemi ithalatına 

önem verilmiş, gemi inşasına daha az bir miktar ayrılmış, tersane inşasına ise hiç kredi 
verilmemiştir. 

Deniztdiliiğşe Tahsis Edilen Kredi 

ım 
mı 

■ Tersane İnşa 
B Gemi ithali 

10 50 

Şekil-ll. 1 Denizciliğe tahsis edilen kredi miktarları (Kaynak: Emlak Bankası verileri, 
31.07.1993 tarihi itibariyle) 

Türkiye'de ve dünyada denizcilik sektörünü teşvik için alınan tedbirler aşağıdaki 
tabloda karşılaştırılmaktadır. 
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TABİ () II 1 TEŞVİK TEDBİRİ FRINİN K \RS11 ARTIRILMASI 

DUN YA TÜRKİYE 

Resmi Sübvansiyon VI-21) °'<ı 2 2 ’ 

Gizli Teşvik Var Ye ık 

Uzun Vadeli Kredi Var Yok 

Enflasyon °/u2-4 "0 

Döviz-Flakiki De'ğer Farkı N jk Var 

Teminat I’roje Bazında Bina,Arsa ve* Mevcut Gemi 

İhtisas Bankaları Var Yı ık 

(jor<;t*k reali/asvon oranı kıır değerlendirme ve1 öcDme gecikmelerinden %15'i 
goçememekte'dır. 

Tablo-ll.l incelendiğimle dış ulknlerlo şimdiki şartlarda rekabetteki zorlukların 

sebebi açıkça görülmektedir. 

11.1.2 Türk Ticaret filosunun Ftüdü 

Tıiık Ticaret I ılosunun toplam tonajı Kasım-1993 tarihi itibariyle 5.049.571 GRT 

olup 1141 gemiden oluşmaktadır. Filonun tonaj ve gemi adedi 1982'den 1993'e olan 
dönemde1 iki kat artmıştır Bu artış Şekildi.2 de görülmektedir. Filonun sahip olduğu 

tonajın gemi tiplerine1 gon- dağılımı 1 (1RR yılı ile karşılaştırıldığında değişiklik göstermiş; 
tanker ve keırıı yuk gtmıısı tonajı az.ılırken dökme yük ve OBO tonajı artmıştır (Şekildi.3). 

filonun yaşa göre dağılımı genel olarak (Özel Se>ktör ve Kamu Sektörü) Şekil¬ 
li.4'de gösterilmiştir I ılonun toplam yaşı gemi adedine oranlandığında Filonun yaşı 23 

olarak bulunmaktadır. Filo gemi adedine göre yaş dilimlerine ayrıldığında %42'sinin 20 

yaş ve1 üzerimle olduğu görülmektedir. Önümüzdeki beş yıl içersinde 15-19 yaş 
diliminin ele1 20 yaşı geçece'ğı düşünülürse gere'kli önlemler alınmadığı takelirde filonun 
‘UjG’si ekonomik yaş sınırının üstünde1 olacaktır. Görüldüğü lizere filo tabanının yeni 
ve modern gemilerle gençleştirilmesi gerekmektedir. Günümüzdeki dalgalanan navlunlar 
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ve düşük ikinci el gemi fiyatları da gözönüne alındığında yeni gemilerin satın alınması 
ile kapasite artırmanın ve gençleştirmenin alınacak tedbirler ve uygulanacak denizcilik 
politikaları ile gerçekleşmesi mümkün olacaktır. 

Geçen beş yıllık dönem in 
yarıya yakım tersanelerimizde inş 

Oysa filoya eklenen tonaj göz ön 

elendiğinde Türk Ticaret Filosuna giren gemi adedinin 

a edilmiş diğer yarısı ise ithal edilmiştir (Bkz. Şekildi.5) 

üne alındığında Şekil-ll.5'den görüldüğü gibi yerli inşa 
oranı ortalama %5'in altında kalmaktadır. 

6.Beş Yıllık Kalkınma Planı Gemi İnşa Sanayii özel ihtisas komisyonu raporunda 
Türkiyenin ihracatı ve ithalatı göz önünde tutularak Türk Ticaret Filosunun hedeflenen 

tonajı belirlenmiştir. Bunun ülkemiz tersanelerinde inşa edileceği düşünülen tonajın 
1994 yılına kadar projeksiyonu yapılmıştır. Öngörülen 1.7 milyon DWT gemi inşa 
talebinin ilk dört yılda Türk Tersanelerinde inşa edilip filoya giren gemi tonajı ile 
karşılaştırılması Şekil-ll.6'da gösterilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi yerli inşaat 
öngörülenin çok altında gerçekleşmiştir. 

irlikte Türk Loydunun klasladığı gemilerin hem adede 

il-ll.7'de verilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi Türk 

Yabancı klas kuruluşları ile 

hem de tonaja göre yüzdeleri Şek 
Ticaret Filosuna ait gemilerin adet olarak yaklaşık %40'ı klassız bulunmaktadır. Tonajlara 
göre oran belirlendiğinde Filonun %8'inin klassız olduğu görülmektedir. Ayrıca dikkat 

çeken bir başka nokta ise tonaj itibari ile Türk Loydunun payının çok düşük olduğudur. 
Sadece Kamu Sektörüne ait gemilere bakıldığında (Şekildi.8) klassız gemi tonajı %11'e 
çıkmakta, adet itibariyle bu oran %35 olmaktadır. 

Filonun kaybedilmemesi içifı 
ayrılmayan her bedel navlun olara 

yeni gemi yatırımlarının yapılması şarttır. Yatırıma 
< diğer ülke gemilerine ödenmektedir. 
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Türk Ticaret Filosu Değişimi (adet) 
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I Kamu I Özel I Toplam 

Türk Ticaret Filosu Değişimi (GRT) 

6000000 

5000000 

4000000 

3000000 

2000000 

1000000 

0 

1982 1988 1993 

■ Kamu H Özel M Toplam 

Şekil II 2 Türk ticaret filosunun gemi adedindeki ve tonajındaki değişim 
(Kaynak: 6BYP-GİS-ÖİK Raporu, 1989 ve Türk Loydu, 1993) 



FİLONUN TİPLERE GÖRE DAĞILIMI (1988) 

Tanker 

Dökme Yük 
35% 

Kuru Yük 
28% 

FİLONUN TİPLERE GÖRE DAĞILIMI (1993) 

Kuru Yük 
17% 

Yüzer Havuz 
1% 

Tanker 
19% 

Dökme Yük 
44% 

Ro-Ro 

Şekil-ll 3 Türk ticaret filosu tonajının gemi tiplerine göre değişimi 
(Kaynak: 6BYP-GİS-ÖİK Raporu, 1989 ve Türk Loydu, 1993) 
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Filonun Yaşa Göre Dağılımı (Genel) Toplam=l 141 adet 

0 4 

25 ve üzeri 8% 5 9 

Filonun Yaşa Göre Dağılımı (Genel) 

0 4 5 9 10 14 15 19 20_24 25 ve 
üzeri 

■ Adet % ■ GRİ % 

Şekil-ll 4 a-b Filonun yaş dilimlerine göre dağılımı 
(Kaynak: Türk Loydu, 1993) 

15 



Filonun Yaşa Göre Dağılımı (Özel Sektör) 

40 

35 
30 

25 
£ 20 

15 
10 

0 4 5 9 10 14 15 19 20 24 25 ve 
üzen 

Adet % ■ GRT % 

Filonun Yaşa Göre Dağılımı (Kamu Sektörü) 

Şekıl-ll 4.c-d ilonun yaş dilimlerine göre dağılımı 
(Kaynak: Türk Loydu, 1993) 
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Türk Ticaret Filosuna Giren Gemi Adedi 
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Türk Ticaret Filosuna Giren Gemi Tonajı (150 GT'dan 
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Şekil-11.5 Türk ticaret filosuna ithal ve inşa yoluyla giren gemi adet ve tonajı 
(Kaynak Deniz Ticaret Odası, 1992) 

17 



(OOOIX)IMQ 
I 

Şekil-ll 6 

1989 .1990 1991 1992 1993 

Öngörülen I Gerçekleşen 

6 Beş yıllık plan ra 
(Kaynak 6BYP 

porunda öngörülen ve gerçekleşen gemi inşa talebi 
İS-ÖİK Raporu, 1989 ve Liman Kayıtları, 1993) 
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Filonun Tonajının Klaslara Göre Dağılımı (Genel) 
Toplam=5.05 Milyon GRT 

BV Diger DnV 
13% 2% 170/0 

KLASSIZ TL NKK 
8% 5o/o 8% 

Filonun Klaslara Göre Dağılımı (Genel) Toplam=l 141 Adet 

KLASSIZ 
40% 

TL 
20% 

Şekıl-ll 7 Türk ticaret filosunun klaslara göre dağılımı (Kaynak: Türk Loydu, 1993) 
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Filonun Tonajın 
Top 

m Klaslara Göre Dağılımı (Kamu) 
am=0.89 Milyon GRT 

ABS 
52% 

M ' -

KLASSIZ 
11% ^■1 

TL 
16% 

RV DııV . GL LR ÖV 8% 
0% 11% 2% 

Filonun Klaslara Göre Dağılımı (Kamu) Toplam=364 Adet 

TL 
44% r jı 1 Lx 

KLASS1Z 
35% 

glLF 
1% 

R DnV 
* 4% 6% 

Şekil-11.8 Türk ticaret filosunda 

BV 
ABS Oo/o 
10% 

kamu sektörüne ait gemilerin klaslara göre dağılımı 
(Kaynak: Türk Loydu, 1993) 
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11.1.3 Üretim Teknolojisindeki Gelişmeler 

Geçen beş yıllık plan dönemleri içersinde Türk tersanelerinde iskelete saç 

giydirmek suretiyle yapılan klasik gemi inşaatı yönteminden, blok inşaat yöntemine 
geçmek üzere çalışmalar başlamıştır. TGS Pendik Tersanesi yeni kreynini hizmete 

sokmuş ve bu şekilde blok inşaatı kapasitesini arttırmıştır. Tam anlamıyle üretimde 
kullanılmaya başlanmamış da olsa bilgisayar sistemleri tersanelerde yerleşik hale 
geçmeye başlamıştır. Mevcut özel sektör tersanelerinden Yıldız, Marmara Transport ve 
Sedef Tersaneleri (Tuzla) dışında kalan diğer tersaneler en son teknolojik yenilikleri 

kullanacak şekilde henüz organize olamamışlardır. TGS Pendik Tersanesi ise bilgisayarla 
üretim sistemine 1992 yılında bu sistemlerin eğitimi ile başlamıştır. 

11.1.4 Tersane Kapasitelerindeki Artış ve Yeni İnşa Edilen Tersaneler 

Sedef Tersanesi 54 milyon Alman Markı harcayarak Tuzla'da modern bir tersane 

kurmuştur. Bu tersane, Rusya için (eski Sovyetler Birliği) 22 adet 4200 DWT'luk kereste 
gemisini kısmen bu tersanede inşa etmiştir. Şu anda ise 14000 DWT'luk DİMDG 
(Denizde ikmal Kabiliyetine Sahip Muharebe Destek Gemisi ) inşa edilmektedir. TGS 
Pendik Tersanesi 300mx70m ebatındaki kuru havuz inşaatı tamamlanarak Türkiye'de 
inşaa edilebilecek en büyük gemi tonajı 170000 DWT'a çıkarılmıştır. TGS Pendik 

Tersanesi, kuruluşu itibarı ile Polonya ile yapılan ortak girişimler sonucu, gemi inşaatı 
teknolojisinde Avrupa standartlarındaki tezgahları kullanmaya başlayarak ülkemize 
modern tersaneciliği getirmiştir. UM Denizcilik "third generation" bir tersaneyi ilk kez 
Türkiye'de inşaa etmeye başlamış ve yatırımının önemli bir bölümünü tamamlamıştır. 

11.1.5 İhracat 

Teşvik primleri uygulaması, dünya gemi inşa taleplerindeki artış ve Türkiye'deki 
diğer şartların da uygun olması sonucu özellikle 1989-1992 yılları döneminde gemi 

ihracatında artış gözlenmiştir. Şekil-l1.9'dan da görüldüğü gibi özel sektör ihraç edilen 
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gemi tonajında önemli bir pay 

verildiğinde kamu sektörü payın ıh 
tarafından inşaa edilen üç adet 26 
yıllarında tamamlanarak ihraç ed 

Sahibidir. Aynı şekil ihraç edilen gemi adedi olarak 

düşük olduğu görülmektedir. TGS Pendik Tersanesi 

,300 DVVT'luk dökme yük gemisi 1990-1992 ve 1993 

Imiştir. Bunun yanısıra özel sektörden 

Marmara Transport 

gemisi 

• Sedef Tersanesi Rusya'da 22 adet 4200 DWT'luk kereste gemisi 

tersanesi Almanya'ya 3 adet 4500 DVVT'luk kuru yük 

Madenci tersanesi İngiltere'ye 3 adet 5875 DVVT'luk kuru yük gemisi 

Yıldız Gemi Sanayi 

Geta Yat Tersanesi 

İngiltere'ye 10 adet yat 

ngiltere'ye 4 adet yat 

PKM tersanesi İsveç'e 3 adet yat ihraç etmiştir. 

1989-1993 yılları arasında ihraç edilen gemilerin listesi Tablo-ll.2'de verilmiştir. 
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İhraç Edilen Gemiler 

■o 8 

1989 1990 1991 1992 1993 

İhraç Edilen Gemiler 

TGS A.Ş. 

Özel Sektör 

1989 1990 1991 1992 1993 

Şekil-ll 9 1989-1993 yıllarında ihraç edilen gemilerin adet ve tonaja göre değişimi 
(Karahanoğlu, 1993) 
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TAB LO-11.2 TÜRKİYE'NİN YFNİ CEMİ İH RACA AT I (DWT'U VERİLEN YÜK GEMİLERİ) 

Yıl Gemi İsmi Gemi Cinsi DWT Adet Toplam 

DWT 

İhraç Edilen 

Ülke 

1989 Mammoet Barge 4500 1 4500 Hollanda 

1989 M/T Cilda Tanker 1200 1 1200 Hollanda 

1989 M/T Luise Tanker 1200 1 1200 Hollanda 

1989 M/S Kunemu Tanker 1150 1 1150 Avusturalya 
1989 M/S Hamburg Çok amaçlı 4703 1 4703 Almanya 
1989 M/S Renosburg Çok amaçlı 4705 1 4705 Almanya 
1989 M/S - Kuru Yük 3500 1 3500 İngiltere 
1990 M/S Ziemia C. Dökme Yük 26300 1 26300 Polonya 
1990 M/S - Kuru Yük 4200 8400 Rusya 

1991 M/S - Kuru Yük 4200 1 4200 Ingiltere 
1991 M/S - Kuru Yük 4500 1 4500 Almanya 

1991 M/S - Kuru Yük 4200 25200 Rusya 

1991 M/S - Konteyner 5878 1 5878 İngiltere 

1992 M/S - Kuru Yük 4200 46200 Rusya 
1992 M/S Ziemia L. Dökme Yük 26300 1 26300 Polonya 

1992 M/S - Konteyner 5878 1 5878 Ingiltere 
1992 M/S - Kuru Yuk 4500 1 4500 Almanya 
1992 M/S - Kuru Yük 4500 9000 İngiltere 
1993 M/S - Kuru Yük 4500 1 4500 Almanya 

1993 M/S - Konteyner 5878 1 5878 İngiltere 
1993 M/S - Kuru Yuk 4200 12600 Rusya 
1993 M/S - Çok amaçlı 5218 1 5218 Panama 

1993 M'S Ziemia C. Dökme Yük 26300 1 26300 Polonya 

İhraç edilen hizmet gemileri 

1991 M/S - Push-Pull B. - 2 - Ingiltere 

1991 M/S - Romorkör - 3 - İngiltere 
1992 M/S - Push-Pull B - 4 - Ingiltere 

1992 M/S - Romorkör 3 - Ingiltere 
1993 M'S - Eğitim G. 1 - Arabistan 

1991 M/S - Palamar B. - 2 - Kuveyt 

1993 M/S - Su Traktörü - 3 - Kuveyt 

1993 M/S - Pilot Boat 2 - Kuveyt 

(Kavnak Karahanoğlu, 199J) 
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SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTEREN TERSANELER VE KAPASİTELERİ 

Sektörde faaliyet gösteren tersaneler üç ana gruba ayrılırlar: 

1- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı askeri tersaneler 

2- Türkiye Gemi Sanayii A.Ş.'ye ait kamu tersaneleri 
3- Özel Sektör Tersaneleri 

Aşağıdaki tablolarda bu 

fonksiyonları verilmiştir: 

üç grupta yer alan tersanelerin kapasiteleri ve 

TABLO-II.3 D.K.K'na AİT TERSANELER (Ağustos 1993 itibariyle) 

Tersane Adı İnşa Edebileceğ Gemi inşa Çelik işleme Yüzer Havuz 

En Büyük Gem DVVT/YIL TON/YIL Kaldırma 
DVVT Kapasitesi 

Gölcük 25,000 30,000 10,000 36,000 Ton 
Taşkızak 10,000 10,000 2,500 6,000 Ton 

TOPLAM 40,000 12,500 42,000 Ton 

TABLO-II.4 TÜRKİYE GEMİ SANAYİİ A.Ş. TERSANELERİ (Ağustos 1993 itibariyle) 

Tersane Adı inşa 
Edebileceği" 

En Büyük Gemi 
DVVT 

Gemi İnşa 
DVVT A'İL 

Çelik işleme 
TONAIL 

Havuzlama 

Kapasitesi 
DVVT 

(maksimum) 

Camialtı 18,000 20,800 5,934 . 

Pendik 170,000 143,000(240,000)" 31,790(48,000) 170,000 
Haliç 5,800 11,100 3,169 8,000 
Alaybey 1,000 3,000 1,184 12,000 

TOPLAM 177,900(274,900) 42,077(58,287) 

* Tek parça olarak inşa edebi eceği en büyük gemi 

“ Parantez içindeki rakamlar II 

Marmara Bölgesi'nde yer ala 

sektör Tersaneler Bölgesi ise Şekil-I 

kademe yatırım tamamlandığında gerçekleşecektir. 

n tersaneler Şekil-ll. 10'da gösterilmiştir. Tuzla özel 

11 'de belirtilmiştir. 
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TABLO-II.5 ÖZEL SEKTÖR TERSANELERİ (EKİM i 993 İTİBARİYLE) 

Tersane Adı İnşa Ede.’ 
En B.Gemi 

(DVVT) 

Gemi İnşa 
DVVT/YIL 

Çelik İşleme” 
TON/YIL 

Havuzlayabileceği’” 
veya kızaklayabileceği 

En B. Gemi (DWT) 

Gemi Tamir 

Kapasitesi (DVVT/YIL) 

ÇAPAK _ . -/I 200 _ 300000 
CEMSAN - - -/2000 14000 170000 
HİDRODİNAMİK 6500 6500 1 700/1000 (6500) 320000 
CEMAK 8000 8000 2000/2000 20000 800000 

DESAN 8000 8500 2000/1000 (3000) 36000 

ŞAHIN ÇELİK 3500 3500 1000/750 - -

YILDIRIM 6500 10000 2500/1000 (2500) 60000 
CEMYAT 10000 10000 2500/1000 (3000) 36000 
ANADOLU 7500 7500 2000/1 500 (2500) 30000 

DENİZ END.A.Ş. 13000 16000 3500/4000 (3000) 36000 
TÜRKTER 3000 3000 1100/500 (60 TON YAT) -

YILDIZ 6000 6000 1500/1800 - 120000 

ÇELİK TEKNE 12500 16500 4000/3000 - 500000 

PKM 5500 6500 2000/- (60 TON YAT) -

SEDEF 20000 50000 1 5000/2000 - 600000 

TUZLA GEMİ END. 12500 15000 4000/1 500 - 500000 
SELAH MAKİNA 14000 20000 7000/500 - 30000 
DEARSAN 6000 6000 1700/1000 - 30000 

ROTA (CAMSAR) 3500 3500 1100/1500 (1600) 20000 

TORLAK 3500 4000 1200/850 (1500) 20000 
İYİDENİZ 7500 6000 1800/2000 - -

ÇEKSAN 9500 6000 1800/750 (2500) 30000 

CISAN 6500 12000 3500/1500 (2500) 30000 
TORCEM 17000 15000 5000/2000 18000 (2500) 400000 
ÇELİKTRANS 5000 10000 3000/1500 (2500) 30000 
DÖRTLER ENGİN DENİZ. - 3000 - (1500) -

MARMARA TRANSPORT 14000 18000 4500/- - -

SEDEF TERSANESİ 16000 30000 9000/2000 - 500000 
MADENCİ CEMİ SAN. 15000 13000 3500/- - -

TOPLAM 310500 87900/37850 4598000 

* Tek parça olarak inşa edebileceği en büyük gemi tonajı (Kaynak : Karahanoğlu, 1993) 
** İlk rakam yeni inşaat ikinci rakam ise tamir için çelik işleme kapasitesini vermektedir. 
*** Parantez içindeki rakamlar kızağa çekebileceği en büyük gemi tonajıdır. 



ISTANBUL ve MARMARA 

TERSANELERİ 

© TÜRKİYE GEMİ SANAY 
© TUZLA OZEl SEKTÖR 

PENDİK TERSANESİ 

© MARMARA TRANSPOR 
© madenci gemi sana 
© UM denizcilik ters 
© GELİBOLU 

I A 5 haliç ve camialti tersaneleri 

TERSANELER BÖLGESİ ve T G.S. 

T AS 

Tl LTD TERSANESİ 

ANESI 

(OZEL) 

(ÖZEL) 

(ÖZEL) 

(ÖZEL) 

ykıl-11.10 Marmara bölgesi tersaneleri 
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Şekıl-11.1 1 Tuzla Özel Sektör tersaneler bölgesi 
YENİ HAVUZ YERİ 

FIKTIE 

) SAHA 
kEKRE M9E 
) ADASı / ERK AL 

TCS YÜZER HAVUZLARI 

intersan 

çapak 

GE M S AN 
rONARI M 
TERSANESİ 

SAKI Z 

YARIMADASI 



11.2.1 Yeni Cemi İnşa Kapasitesi 

Kamu ve özel tersanelerde 1988-1993 yılları arasında inşa edilen 150 GRT'dan 

büyük inşa edilen gemilerin toplam GRT'larındaki değişim Şekil-11.112'de verilmektedir. 
Siparişler için alman kredilerin ortalama bir yıl içinde kullanılabilir hale geldiği kabul 
edilerek çizilen grafik ile yıllara göre inşa edilen gemi tonajları mukayese edildiğinde 

(Bkz.Şekil-ll. 12) 1993 yılında gemi inşaatında meydana gelen dramatik düşüşün 1992 

yılında teşviklerin kaldırılmasından kaynaklandığı açıkça görülmektedir. Dolayısıyla en 
son 1992 yılında realize edilen teşvik kredileri 1991 yılında verilmiştir. Şekil-ll. 1 ile 

Şekil-ll. 12'nin mukayesesi sonucu özellikle 1992 ve 1993 yıllarındaki teşviklerin 

azaltılması ile yerli tersanelerde irşa edilen gemilerin toplam tonajındaki azalma açıkça 
görülmektedir. Bunun sonucu olarak da Türk ticaret filosuna giren gemilerin ithal ve inşa 
edilen gemilerin yüzdesine bakıldığında özellikle 1990'dan sonra kredilerin ağırlıklı 
olarak ithalat için kullanıldığı görülmektedir (Şekil-ll.5). 

Mevcut tersaneler halihazı 

kalan %75 kapasiteleri atıl olarak 
kullanılması halinde yaşlanan filon 
gemi inşa sanayimizin kurulu ka 
DVVT/Yıl özel kesim olmak ü 

Türkiye'deki mevcut gemi inşa ve 

rda kapasitelerinin en çok %25'ini kullanmakta, geri 
beklemektedir. Bu yüzden mevcut atıl kapasitelerin 
un gençleştirilmesi rahatlıkla temin edilebilir. Yeni 

aasitesi 177,900 DWT/Yıl kamu kesimi ve 310,500 

ere toplam 488,400 DVVT/Yıl'dir. Tablo-ll.6'de 

tamir kapasitesi gösterilmiştir. 



Türk Tersanelerinde İnşa Edilen Gemiler 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

MM Kanttı 1 HH Özel Sektör * Kredi Müracaat 
Tersaneleri Tersaneleri Yılı İtibariyle 

Şekil-11.12 Türk tersanelerinde inşa edilen gemiler (Kaynak: Liman kayıtları, 
1993 ve Karahanoğlu, 1993) 

TABLO-II.6 TÜRKİYE'DE GEMİ İNŞA VE TAMİR KAPASİTESİ (1993) 

Yeni inşa Çelik işleme Tamir Kapasitesi 
DWTATL TON/YIL DWT / YIL * 

Özel Sektör 310,500 87,900 4,598,000 
TGS A.Ş. 177,900 42,077 2,000,000 

TOPLAM 488,400 129,977 6,598,000 

Üç ayda bir gemi havuzlanabileceği varsayılmıştır. 

11.2.2 Gemi Tamir, Tadil ve Havuzlama Kapasitesi 

Ülkemizde gemilerin havuzlanması ve tamir işleri çoğunlukla TGS AŞ.'ye ait 
Pendik ve Haliç tersaneleri ile Tuzla koyunda bulunan özel sektöre ait yüzer havuzlar 
ve onarım tersaneleri tarafından yapılmaktadır. Özel tersaneler yılda yaklaşık 4,598,000 
DWT tamir kapasitesiyle Türk ve yabancı bayraklı gemilere hizmet vermektedir. Yine 
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özel sektörün tamir için kullanabileceği çelik işleme kapasitesi yaklaşık 37850 ton/yıl'dır. 
Özel sektörün elinde bulundurduğu yüzer havuzların havuzlayabileceği en büyük gemi 
20,000 DWT'dur. 

6. beş yıllık kalkınma plan dönemi içerisinde kamu tersanelerinin yıllık tamir 

kapasitesinde önemli artışlar kaydedilmiştir. Mart 1991'de Pendik Tersanesi'nin inşaatı 
tamamlanan 300 x 70 metrelik kuru havuzunda gemi havuzlama ve onarımına başlaması 
ile TGS A.Ş.'ye bağlı Pendik Tersanesi havuzlama ve onarım konusunda da ülkemizin 

en büyük tersanesi haline gelmiş ve ülkemizde havuzlanabilen gemi büyüklüğü 35,000 

DVVT'den 1 70,000 DWT'a çıkmıştır. Geçen beş yıllık plan dönemi içerisinde olan diğer 
bir gelişme ise istinye Tersanesinin kapatılarak yüzer havuzlardan 12,500 DWT kapasiteli 
olan 1 nolu havuzun İzmir Alaybey Tersanesine diğer 2 ve 3 nolu havuzların ise Pendik 
Tersanesine bağlı Tuzla Aydınlı koyuna taşınması olmuştur. Bunların dışında kamu 
tersanelerinden 3 adet kuru havuzu ile 8000 DWT büyüklüğe kadar olan gemileri 

havuzlayabilen Haliç Tersanesi vardır. Kamu tersanelerinin toplam tamir kapasitesi 
yaklaşık 2,000,000 DWT/Yıl'a olarak kabul edilebilir. 

35,000 DWT olan büyük tonajlı gemileri havuzlayabilecek yüzer havuzların, 
Tuzla Aydınlı koyunda çalıştırılması deniz derinliği bakımından mümkün değildir. Halen 
Pendik Tersanesi kuru havuzunda büyük gemi inşaatı olmadığı için bu gemilerin 
havuzlanması burada yapılmaktadır. Ancak ilerde bu havuz yeni inşaat ile 
yüklendiğinde, havuzlama ihtiyacını karşılamak üzere, Pendik Tersanesi ikinci kuru 

havuzunun programa alınıp gerçekleştirilmesi veya 100,000 DVVT'a kadar olan gemileri 

havuzlayabilecek büyüklükteki yüzer havuzların çalışabileceği şekilde Tuzla 
mendireğinin dış kısmına ikinci bir mendirek yapımı ve özel sektörce yüzer havuz temin 
edilerek çalıştırılması (Bkz. Şekil-ll. 11), veya Akdeniz Bakım Onarım Tersanesinin 
kurulması programlanmalıdır. 

Tamirat fiyatları bakımından ülkemiz dış ülkelerden daha ucuzdur. Bu tip gemi 

sahibi armatörler gemilerinin havuzlama işlerini ve tamiratlarını Türkiye'deki tersanelerde 

yaptırmaları için bazı dezavantajlarla karşıkarşıyadırlar: Tamirat için gerekli malzemenin 
ithalatının armatöre bırakılması, Türk girişimcilerine bu tür tamir bakım işleri için gerekli 
demirbaş malzeme ithalinde uygulanan gümrük muafiyetinin yabancılara uygulanmaması 

ve tamir sürelerinin biraz uzun olması bunlardan birkaçıdır. 



11.2.3 Yat ve Balıkçı Teknesi İnşaa Kapasitesi 

Türkiye'de yat inşaa eden, 

tersaneler daha ziyade İstanbul Bö 
Batı Karadeniz, Marmara, Orta 

teknolojik gelişmesini ve kadrolaşmasını tamamlamış 
gesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunun yanında 

Ige ve Güney Batı Akdeniz sahillerimizde faaliyet 

gösteren küçük çapta yat inşaa eden birçok kuruluş mevcuttur. 

Modern teknolojik ve kalifiy 

standartları seviyesine getirmiş ol 
%90'ını ihracat teşkil etmektedir. 

e elemanları ile yat inşaa eden ve kalitelerini Avrupa 

an yat inşaa tersanelerimizin halihazır faaliyetlerinin 

Yat inşa sanayiide gemi sa 
olduğundan ekonomimiz için ihm^l 

olan bir sanayi dalıdır. 

nayiinin iş gücü ağırlıklı emek yoğun bir ihtisas dalı 
edilmemesi ve yakın bir gelecekte büyük potansiyeli 

Tablo-ll.7'den görüldüğü ü 

olan siparişlerle 40 milyon A.B.D 
ihraç edilmek üzere alınmış olan 
unsurlarından yararlanılarak tem 

yılından sonra siparişlerde düşüş 
A.B.D.Doları olan ihracat 1992' 

alınabilmesi için Avrupa ülkeler 
istenmektedir ve bunda ısrar edi 

de 

zere 1989-1993 yılları arasında yurt dışından alınmış 
Doları civarında bir dövizin yurda girişi sağlanmıştır, 

bu siparişler 1989 ve 1990 yıllarında uygulanan teşvik 
n edilebilmiştir. Bu teşviklerin kaldırıldığı 1991 
1992 yılındaki ihracata yansımış 1989'da 12 milyon 

3.3 milyon Dolara düşmüştür. Yurt dışından sipariş 
ine nazaran asgari % 25 oranında bir ucuzluk 

I inektedir. 

Yat inşa eden tersaneler faaliyetle ini; 

• Yatırım teşvik belge 

• İhracat teşvik belge 

• Özel maksatla kulla 

>i alınmak suretiyle verilecek siparişlerle, 

ı alınmak suretiyle verilecek siparişlerle, 

mlmak ü/ere verilecek siparişlerle 

sürdü bilebilmektedirler. 



Ticari amaçla kullanılmak üzere yat yatırımı yapabilmek için müteşebbisin tatmin 

edici teşvik unsurlarından yararlandırılması gerekmektedir. Yeterli devlet desteğinin 

verilmesi halinde yatırımcıların tersanelerimize verecekleri siparişler onların faaliyetlerini 

istikrarlı bir şekilde sürdürmelerini sağlayacaktır. 

Geçmiş yıllarda uygulanan teşvik unsurlarının yardımı ile Tablo-ll.7'de görüldüğü 

üzere yurt dışından bir çok yat ve gemi siparişi alınmış durumdadır. Bu desteğin devam 

etmesi halinde yurt dışından her sene artmak üzere ihracat siparişleri alınması imkan 

dahiline getirilecek bunun ülkenin turizm gelirine katkısı ise çok daha büyük 

mertebelerde olacaktır. 

Özel olarak kullanılmak üzere yurt içinden verilen siparişler son senelerde hemen 

hemen yok denecek kadar azalmıştır. Bunun başlıca sebepleri; yatların lüks vasıta olarak 

kabul edilmeleri dolayısıyla % 20 KDV'ye tabi olmaları, çok yüksek oranda motor alım 

vergisi yanında, ithali zorunlu yat makina teçhizatına bedellerinin % 50'si civarında 

gümrük vergisi ödenmesi sonucu, tekne sahibine tekne bedelinin yaklaşık yarısına yakın 

bir vergi yükü yüklenmektedir. Bu durumda müteşebbislerin çoğunluğu bu kadar vergi 

ödemek yerine usulsüz olarak yabancı bayraklı yat kullanmaya itilmektedir. Bu durumda 

milyonlarca doların yurt dışına çıkması yanında, devletin vergi gelir kaybı olmakta ve yat 

inşa tersanelerimiz iş bulmakta güçlük çekmektedir. 



,ABLU-liy YA I VE TEKNE IHRACAATI 

İHRAÇ TARİHİ CİNSİ DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ MİKTARI U.S.D. (S) 
IETRACAAT MİKTARI 

YIJ/TR HAVUZ 

LİRET 

GEZİ TEKNESİ 

MOTOR YAT 

LİRET 

1.197.325 050 

LİRET 

1.414 664.000 

BALIKÇI 

UÇAK GÖVDESİ 

MOTOR YAT 

AĞAÇ TEKNf 

1.344 486.000 

MOTOR YAT 

SU PLANÖRÜ 

BALIKÇI 

MOTORSUZ TEKNE 

MOTORSUZ TEKNE 

MOTORSUZ TEKNE 

MOTORSUZ TEKNE 

MOTORSUZ TEKNE 

MOTORSUZ TEKNE 

MOTORSUZ TEKNE 

MOTORSUZ TEKNE 

(Kaynak : Karahanoğlu, Y.,1993) 
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III. SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
111.1 GENEL POLİTİKA 

Gemi inşaatı sektörü de her sektörde olduğu gibi gerekli şart ve girişimlerin bir 
arada yürütülebiImesiyle başarıya ulaşabilir. Bu koşulların başında doğru pazarların 
seçilip, o pazarlara uygun pazarlama yöntemlerinin kullanılması gelmektedir. Bu 
pazarlarda pazarlanabilecek ürünlerin seçimi, dizaynı ve üretiminin kaliteli ve zamanında 
yapılabilmesi pazarlamada başarı şansını arttıracaktır. Sipariş temininin ve gemi 

inşaatının başarı ile bitirilmesinin son ve en önemli koşulu ise finansmandır. Bu 
finansman kapsamına, hem gemi sahibinin orta vadeli finansmanı hem de üretici 
tersanenin kısa süreli finansmanı girer. 

Türkiye'de bugün mevcut olan şartlar içerisinde yukarıdaki şartların hemen hemen 
hiçbirisi doğru ve zamanlı olarak gerçekleşememektedir. Bütün bu uyumsuzluklara ilave 

olarak T.C.Merkez Bankası ve Hazine tarafından uygulanmakta olan kur makası ve 

devletin kamu kuruluşlarında uyguladığı işçi ücretleri politikaları Türk gemi inşa 
sanayiinin muhtemel fiyat avantajını da ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca uygulanacağı ilan 
edilen tedbirlerinin sık sık değiştirilmesi, tedbirlerde ilan edilen desteğin kaynak eksikliği 
ve bürokratik sebeplerle geciktirilmesi veya uygulanamaması teşviklere işlerlik 
kazandıracak bankaların ticari kredi ile teşvik kredisi arasındaki farkı kavrayamaması ve 

gemi inşa sektörünün kendi içinde örgütlenip sesini yeterince duyuramamış olması 
mevcut koşulları daha da kötüleştirmekte ve bu sektörün ülke kalkınmasına ve dış 
ticaretine yapabileceği katkıları engellemektedir. 

Şayet 7.nci beş yıllık kalkınma planının başarılı olnnası gerçekten arzulanıyorsa, 
bütün bu etkenlerin tamamını kapsayan bir anlayış ve tedbirler paketinin bir an önce 
yürürlüğe sokulması şarttır. 

III.2 GEMİ İNŞAATI TALEP PROJEKSİYONU VE ÖNERİLER 

Oldukça uzun süren bir düşüş ve duraklamadan sonra dünyada gemi inşaatı talebi 
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ve teslimleri artmaya başlamıştır. Bı 

(Lloyd's Maritime Information Services), ASIS (The Association for the Structural 

Improvement of the Shipbuilding 

Shipping Consultants Ltd. ve C 

artışın 2005 yılına kadar devam edeceği hem LMIS 

Industry-Japan), AWES (The Association of West 

European Shipbuilders) gibi organize kuruluşlarca hem de pazar araştırmacı Drewry 

arckson Research Studies Ltd. gibi şirketlerce 

vurgulanmaktadır. Her ne kadar gedek düşük navlun oranları ve gerekse çok ucuzlayan 
ikinci el gemi fiyatları, sipariş, fiya 

gerçekleşmelerin tahminler civarın' 
ihtiyaca cevap verilebileceği görüşü 

talepleri gruplanmış olarak Tablo 

projeksiyonu Şekil-111.1 de gösterilm 

TABLO-III. 1 AWES'E GÖRE 

ve miktarlarında dalgalanmalar yaratmaktaysa da 

3a olacağı, ve mevcut tersane kapasiteleriyle bu 

benimsenmektedir. AWES raporuna göre gemi inşa 

•111.1 de ve Drewry'e göre 1992-2001 dönem 
ektedir. 

/ENİ GEMİ İNŞAAT TALEP PROJEKSİYONU 

Dönem 1991-1995 

milyon cgt 
1995-2000 

milyon cgt 
2000-2005 

milyon cgt 

Petrol tankerleri 10.8 13.1 19.2 

Dökme yük gemileri 12.7 16.7 19.9 

Diğer kuru yük gemileri 6.3 16.4 16.8 

Konteyner gemileri 5.4 4.8 5.3 
Ga^/Kimyasal tankerleri 3.3 5.9 7.5 

Balıkçı ve balık ana fabrika 5.4 7.6 10.3 
gemileri 
Diğer yük gemisi olmayan gemiler 7.6 10.8 12.2 

Toplam 53.3 77.2 93.7 

Yıllık ortalama 11.8 15.4 18.7 

Mevcut siparişlerin ülkeler 

toplam sipariş hacminin % 60-65'Ii 
oranlarında kaldığı ve ancak % 

bölüşüldüğü görülmektedir. 1983 
inşaiyeci ülkeler arasındaki dağılım 

arasındaki dağılımında Japonya ve Güney Kore'nin 

k bir bölümünü aldığı, ortak pazar payının % 14-16 
-25'lik bir sipariş hacminin diğer ülkeler arasında 

- 1992 yılları arasındaki yeni gemi siparişlerinin 
Tablo-lll.2 de verilmiştir. 
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Öngörülen Yeni İnşaat Talepleri, 1992 -2001 
(Drewry Tahminleri) 

Tanker Dökme Kimyasal LNG LPG Konteyner Diğer 
Yiik Tanker 

Gemi Tipi 

ŞekiJ-lll. 1 Drewry'e göre 1992-2001 döneminde yeni gemi inşaat projeksiyonu 

TABLO-111.2 1983-1992 YILLARI ARASINDAKİ YENİ CEMİ İNŞAATI SİPARİŞİ DAĞILIMI 

Yıl Japonya 
% 

Güney Kore 
% 

Ortak Pazar 

% 
Diğer Ülkeler 

% 
Dünyada 

Toplam Tonaj 
gt 

1983 56.56 19.21 7.40 16.83 19 480 030 

1984 56.73 14.69 9.95 18.63 15 593 541 

1985 49.26 10.37 14.21 26.16 12 914 995 

1986 43.37 24.04 11.42+ 21.17 12 709 895 

1987 64.58 30.15 14.63* 20.64 13 799 620 

1988 37.58 24.00 16.96+ 21.46 12 310 773 

1989 49.80 16.62 14.27* 19.31 19 323 658 

1990 46.28 23.83 16.19s 13.70 24 078 767 

1991 40.50 25.62 14.49s 19.39 19 932 298 

1992 40.68 17.29 16.42s 25.61 12 799 783 

1986'dan sonra Portekiz ve İspanya dahil 
§ 1990'dan sonra Doğu Almanya dahil 
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Detaylar incelendiğinde Japonya, Güney Kore ve Ortak Pazar ülkeleri dışında 

kalan ülkeler arasında Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Brezilya ve Polonya'nın başarılı 
olduğu ve bu ülkelerin tamamında gemi inşa sanayiine sürekli ve kapsamlı devlet 

desteğinin bulunduğu göze çarpmaktadır. 

Dünya genelinde yeni siparişlerin artmakta olması Türk tersanelerinin sipariş 
almasında bir kolaylık temini olarak görülmemelidir. Nitekim 1988-1991 yılları arasında 

gözlenen yeni gemi sipariş artışına karşın ülkemiz tersaneleri bu siparişlerden çok az bir 
pay alabilmişlerdir ve kapasite kullanımı bu dönemde en düşük düzeyde kalmıştır. Bu 

durumun temel sebepleri aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

(1) Ülkemiz tersanelerinin, dünya rekabet piyasası şartlarında kredili teklif ve 
teminat verememesi ve özel sektör tersanelerimizin çoğunluğunun dünya 
piyasasından sipariş alabilecek kapasite ve teknolojiye sahip bulunmaması. 

(2) Türk deniz ticaret filosunun büyümesinde yeni gemi inşaatının ve genç 

gemilerle taşımacılığın yeterince özendirilmemiş ve benimsenmemiş 
olması. 

(3) Ülkedeki yüksek enflasyon, devlet kuruluşlarının işçi ücretleri politikası ve 
kur makası etkileriyle Türkiye'de gemi inşaatı maliyet ve fiyatlarının önemli 

mertebede artış göstermesi ve bu yüzden dış sipariş temininde karşılaşılan 
güçlükler. 

(4) Teşvik tedbirlerinde sık sık olumsuz değişiklikler yapılması ve öngörülen 

tedbirlerin kaynak eksikliklerinden uygulanamaması veya uygulama 

gecikmelerinden kaynaklanan güvensizlik. 

(5) Türk tersanelerinde satılabilir ürün geliştirme ve organize olmuş pazarlama 
alışkanlığının bulunmaması. 
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(6) Eski Sovyet Cumhuri 

ihracatta, devletimi 
kullanılabilecek bir k 

vermemesi. 

Şayet bu şartlar değişmezse 

gemi inşa sanayiinin problemlerinir 
düzeyin dahi altına düşeceği şüpl 

yetleri ve gelişmekte olan ülkelere yapılabilecek 

in veya bankalarımızın gemi inşaası için 

ledi veya bulunabilen dış krediler için kontrgaranti 

7.nci beş yıllık kalkınma planı döneminde de Türk 

devam edeceği ve kapasite kullanımının bugünkü 

esizdir. Bugün brokerler kanalıyla gelişmiş ülke 

kullanıcıları için fiyat istendiğinde Türk tersanelerinin, Güney Kore ve Polonya 
tersanelerinin en az % 15 altında fiyat ve uygun ödeme şartları vermeleri halinde sipariş 
almaları mümkün olabilmekte, bu ise mevcut üretim ve kredi maliyetleri ile mümkün 

olamamaktadır. Dolayısıyla Türkiye'nin kendi pazarını doğru tanımlaması ve bu pazarı 
kendine bağlamanın akılcı yollarını bularak uygulamaya sokması zorunludur. 

Gerçekçi bir anlayış içerisindje 
hizmet sunabileceği pazarları aşağıc 

Türk gemi inşa sanayiinin uygun fiyat ve karlılıkla 
aki gruplar içinde inceleyebiliriz: 

(1) Yerli müşteriler (özel sektör ve devlet sektörü) 

(2) Eski Sovyet Cumhuriyetleri 

(3) Gelişmekte olan ülkel er 

(4) Gelişmiş ülke müşterileri 

Yerli sektörde, özel sektörün yeni gemi inşaatına yönlendirilmesindeki temel 
unsurlar teşvik kapsamındaki öz kaynak gereksiniminin ve düşük faizli orta vadeli 
kredilerin uygulamaya sokulmasıdır. Devlet sektörü sivil ve askeri olarak ayrıldığında, 

sivil sektörün uygulayabileceği bir yöntem hazıra (vitrine) gemi yapımım desteklemek 
olabilir. Böylece hat ve tip fizibilitesi belirlenmiş gemiler siparişe bağlanarak üretilecek 
ve testleri tamamlanmış gemiler satışa çıkarılarak küçük bir ön yatırımdan sonra devamlı 

/aratılmış olacaktır. olarak kendini besleyen bir döngü y 
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M.S.B. Savunma Sanayii Müşteşarlığınin askeri veya yarı-askeri gemilerin 
üretiminin sivil sektör tersanelerinde yapılması konusundaki kararı ve bu kararın ilk 

uygulaması olarak 14.000 DWT'luk DİMDG'nin siparişinin Sedef tersanesine verilmesi 
olumlu bir gelişmedir. Ancak bu girişimin amacına ulaşabilmesi ve Türk gemi inşa 

sanayiini olumlu yönde etkilemesi için aşağıdaki hususların uygulanması gerekir: 

(1) Yapılacak siparişlerin önceden belirlenen bir zaman planı içerisinde 

gerçekleştirilmesi ve ertelemelerle endüstirin in zor durumda bırakılmaması. 

(2) Deniz filosunu destekleyecek sivil lojistik destek filosunun ( = military 

sealift fleet) belirlenmesi ve bu filonun üretim, ve değişiminin 
desteklenmesi. 

(3) Yerli dizaynı destekleyecek tedbirlerin alınması ve en basit tip gemilerde 
dahi yabancı dizayn ve yurt dışı paket malzeme teminine yönlendirici 

şartnamelerin hazırlanmaması. 

Bilindiği gibi S.S.C.B. döneminde Volga-Don kanalları ile taşımacılık yapmakta 
olan 3000'in üzerinde nehir gemisi mevcuttu. Bu gemiler o günlerdeki düşünce anlayışı 
içinde ve genellikle ekonomik yönden verimli olmayan dizaynlarla üretilmişti. Bu 
filonun tamamının Volga-Don-Tuna üzerinde çalışabilecek nehir-deniz tipi gemilerle 
değiştirilerek modernize olması gerekmektedir. Nitekim iki Türk tersanesi Azerbeycan 

ile bu tür gemiler için onar gemilik ön sipariş anlaşması yapmış, ancak ortaya çıkan 
finansman güçlükleri nedeniyle bu anlaşmalar realize edilememişlerdir. Benzer olarak 

aynı hacimdeki gemi tadilat projeleri de finansman problemleriyle karşılaşmış ve 

gerçekleştirilememiştir. Küçük ve orta büyüklükteki bütün yerli tersaneleri en az beş yıl 
tam kapasitede çalıştırabilecek böyle bir potansiyelin gerçekleştirilmesi devletin alacağı 

basit tedbirlere bağlıdır. Bu tedbirler, bulunan uluslararası finansman kaynakları 
karşısında, Türk Eximbank'in garantör duruma geçmesi ve bahiskonusıı finansmanı 
ülkeler arası ticaret ve borç kapsamına almasıdır. 
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Türk gemi inşa sanayiinin dünyadaki normal rekabet fiyatlarıyla sipariş alabileceği 

bir diğer pazar da gelişmekte olan ülkelerdir. Bu ülkelerin ortak problemi finansman 
temini olup, Türkiye'nin bu konuda yardımcı olabilmesi halinde önemli miktarlarda 
siparişin temini mümkündür. Özellikle gelişmekte olan İslam ülkeleri için İslam 
Kalkınma Bankası finansman kaynağının kullanılabilmesi için Hazine ve Dış Ticaret 

Müsteşarlığı ile Eximbank'in yapabilecekleri girişimler pek çok yeni pazarı Türk 
ürünlerine açabilir. 

Ülkemiz gemi inşa sanayii bügüne kadar devamlı olarak "reaktif" bir politika 
izlemiş ve bir müşterinin doğrudan veya broker kanalı ile teklif istemesi halinde, kısıtlı 
veriler ve zaman içerisinde teklif hazırlayıp sunarak sipariş teminine çalışmıştır. Bu 
yüksek risk ihtiva eden ve gemi inşaatında başarılı ülkelerin büyük ölçüde terkettiği bir 

yöntemdir. 

Bu yöntemin alternatifi olan"pro-aktif" yöntemde gelişmekte olan deniz 

taşımacılığında tercih edilen veya edilmesi beklenen ve üretici tersane tarafından üretim 
imkanlarına uygun tip ve tonajlar tespit edilerek çağdaş bir dizaynın seçilmesi ve bu 
dizaynın üretimi ile ilgili bütün değeri 
sürdürülmesidir. Bu tür yaklaşımla çok 

endirmeler yapılarak, organize bir pazarlamanın 
sayıda eş gemi üretimi ile maliyet ve inşa süreleri 

azaltılabilir ve daha kolay sipariş temin edebilir. 

Türk tersanelerinin mevcut şartlarda "pro-aktif" yönteme dönmeleri çok zordur. 
Özel sektör tersaneleri bu tür yatırımları yapacak finansal güce sahip değildir ve devlet 
sektörü tersaneleri ise mevzuat ve kaynak yönünden dizayn geliştirme için müşavir 
kuruluşlara iş vermekte güçlük çekmektedir. 

Bu güçlüğün aşılması ve Türkiye nin de dünya gemi inşa liginde ileri bir konum 
alabilmesi için "Fizibilite Teşvik" kavramının Türkiye'ye gelmesi gerekmektedir. Bu 

kavramda siparişsiz ihtiyaç duyulabilecek tip projeler geliştirme teşvik kavramı içine alınır 

ve proje bedellerinin yüzde 80'i devlet tarafından karşılanır bilahare gemi yaptırmak 
isteyenlere belirli bir ücretle verilir. Örneğin, Japonya'da devlet gemi inşaatı ile ilgili 
araştırma, geliştirme ve dizayn destek faaliyetleri için yılda ortalama 120 milyon ABD 
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Dolarlık bir fon desteği sağlamaktadır. Türkiye bu miktarın % 1 'ini bu amaca ayırırsa 

Türk gemi inşa sanayiinin pazarlama yeteneği ve siparişe bağlama olasılığı çok daha fazla 
artacaktır. 

III.3 GEMİ ONARIMI İLE İLGİLİ SORUN VE ÖNERİLER 

Onarım işleri gemilerin havuzlanması ve tamiri şeklinde düşünülmektedir. 

Ülkemizde gemilerin onarımları tersanelerde yapıldığı gibi gemi açıkta demirde iken de 
bazı onarım işleri yapılmaktadır. Onarım tersanelerimiz, askeri tersaneler, kamu 
tersaneleri ve özel sektör tersaneleri olmak üzere üç grupta toplanabilir. Mevcut 
durumda normal tamirat ihtiyacı gerek kamu, gerek askeri ve gerekse özel sektör tersane, 

atölye ve gezici tamir ekiplerince sağlanabilmektedir. 

Mart 1991 'e kadar ülkemizde deniz ticaret filosu için en önemli onarım tersanesi, 

3 adet yüzer havuzu ile 35,000 DVVT'a kadar olan gemileri havuzlayabilen ve 150,000 
DWT'a kadar olan gemilerin de rıhtımda bakım ve onarımını yapabilen İstinye Tersanesi 
idi. Mart 1991'de Pendik Tersanesinin inşaatı tamamlanan 300x70 metrelik kuru 
havuzunda gemi havuzlama ve onarımına başlanması ile Pendik Tersanesi havuzlama ve 
onarım konusunda da ülkemizin en büyük tersanesi ünvanını kazanmış ve ülkemizde 
havuzlanabilen gemi büyüklüğü 35,000 DWT'dan 170,000 DVVT'a çıkmıştır. 160,000 
DVVT'luk TPAO tankeri de dahil olmak üzere, bir çok büyük gemi bu Tersanemizde 

havuzlanarak yurt dışına döviz ödenmesinden kurtarılmıştır. Bu arada Ağustos 1991'de 
İstinye Tersanesinin kapatılmasına karar verilerek yüzer havuzlar tersaneden sökülmüştür. 
Bilahare Pendik Tersanesinde havuzlanarak onarıldıktan sonra 7500 ton kaldırma 

kapasiteli 1 nolu yüzer havuz, İzmir Alaybey Tersanesinde, 14500 ton kaldırma kapasiteli 
3 nolu yüzer havuz ile 5000 ton kaldırma kapasiteli 2 nolu yüzer havuz da Pendik 
Tersanesine bağlı olarak Tuzla Aydınlı koyunda hizmete sokulmuştur. Böylece Alaybey 
Tersanesinde 12,000 DWT, Tuzla'da 35,000 DWT büyüklüğe kadar olan gemiler 

havuzlanabilmektedir. Bunlar dışında kamu tersanelerinden 3 adet kuru havuzu ile 
8,000 DVVT büyüklüğe kadar olan gemileri havuzlayabilen Haliç Tersanesi vardır. Özel 
sektörde ise 20,000 DWT büyüklüğe kadar olan gemileri havuzlayabilen yüzer havuzu 
olan tersaneler vardır. Ayrıca çoğu Tuzla Tersaneler bölgesinde olmak üzere çeşitli 
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yerlerde küçük gemilere hizmet verejn çekek kızaklı küçük tersaneler bulunmaktadır. 

TABLO-III.3 D.B.DENİZ AKLİYATI T.A.Ş. ONARIM GİDERLERİ 
(Milyon TL.) 

Yurt İçi Yurt Dışı 

Yıl Onarım Sörvey Toplam Onarım Sörvey Toplam 

1988 5046 319 5365 1336 83 1419 

1989 10651 541 11192 4404 217 4621 

1990 13915 917 14832 5121 891 6012 

1991 24025 1548 25573 3822 1192 5014 

1992 31747 3107 34854 2420 717 3137 

(Kaynak : D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş. Yıllık Bilançoları) 

Pendik Tersanesi havuzunun hizmete girmesiyle, Türk bayraklı gemilerin yurt 
dışında tamiri için ödenen döviz miktarında önemli bir tasarruf sağlandığı D.B.Deniz 

Nakliyatı T.A.Ş.'nin onarım giderlerinden açıkça anlaşılmaktadır. 

Özel Sektör gemileri için yurt dışında yapılan harcamanın Mart 1991'e kadar 

Türkiye'de havuzlanamayan 32 adet gemiden 26 adedinin özel sektöre ait olduğu ve 
D.B.Deniz Nakliyatı T.A.Ş. gemilerinin filomuz içindeki payı dikkate alındığında,Tablo- 

111.3'de gösterilen D.B.Deniz Nakliyatı yurtdışı onarım harcamasının yaklaşık 6 katı kadar 
olduğu söylenebilir. 

Yabancı bayraklı gemilere veri 

döviz gelirimizde de artış sağlanmıştır, 
için bilhassa tamir sırasında ihtiyaç duy 

len ve verilecek onarım hizmetleri karşılığında 
Ancak bu döviz miktarını daha da arttırabilmek 

/ulan yedek parça ve yabancı menşeli teçhizatın 

yurt dışından çok süratle teminine imkan verecek şekilde döviz tahsisi ve bürokratik 

işlemlerin basitleştirilmesi ve bu konunun bir sorun olmaktan çıkarılması şarttır. 
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III.4 TEKNOIOIİK GELİŞMELERLE İLGİLİ SORUN VE ÖNERİLER 

Dünya'daki genel teknolojik gelişim gemi inşa sektörüne de yansımakta ve 
teknolojik gelişim ve uygulama çevrimi bütün öğeleriyle işleve devam etmektet ir. Bu 

tanım içinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile başlayan teknoloji-ürün-yöntem 
geliştirmeyle devam eden ve bunların uygulanmasıyla rekabet gücünü devamlı olarak 
arttıran ülkeler karşısında Türkiye organize olamadığından çoğunlukla destekten yoksun 
çabalarıyla rekabetin gerisine düşmektedir. 

Bugün Türkiye'de gemi inşa sektörünün problemlerini incelemekle yükümlü bir 
araştırma-geliştirme kuruluşu mevcut değildir. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu bu endüstiriyi çalışma konuları içerisine almamış olup İ.T.Ü. Gemi inşaatı ve 

Deniz Bilimleri Fakültesi içindeki faaliyetler ise finansman yokluğu nedeniyle ancak çok 
sınırlı katkılar sağlayabilecek düzeyde kalmaktadır. Bu çok önemli eksikliğin giderilmesi 

için en kısa zamanda bir "Türkiye Gemi İnşa Sanayii Teknoloji Geliştirme Kurumu (veya 
Vakfı)"nın kurulması ve hizmete sokulması gerekir. Bu kurum mevcut tesisleri de 

kullanarak muhtemelen İ.T.Ü. içerisinde görev yapmalı ve çalışma alanları içine en 
azından aşağıdaki konular girmelidir : 

• Dünyadaki gelişmeleri takip ve endüstriye duyurma. 

• Bilgisayar destekli dizayn, planlama, üretim ve yönetim metodlarının Türk 
gemi inşa sanayimdeki uygulamalara yardımcı ve eğitimci olmasını 

sağlamak. 

• Türkiye'deki şartlara ve gerçeklere uygun dizayn, üretim ve yönetim 
yöntemleri geliştirmek ve endüstride kullanılmasına yardımcı olmak. 

• Modern gemi dizayn ve inşaatında gerekli bütün deney ve test işlemlerini 

sağlamak. 
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Dünya gemi inşa 

mukaveleler, fiyat 

Türk tersaneleri 

tip gemi dizayn 
birlikte üretmek. 

Uluslararası kaid 

ve Denizcilik M 

nde 

faaliyetlerini incelemek ve periodik raporlarla yapılan 
tlar, gemi tip ve tonajları ile ilgili bilgi ulaştırmak. 

üretime uygun ve dünya talebi çok olabilecek standart 

projelerini müşavir mühendislik büroları ve tersanelerle 

e ve konvansiyanlarla ilgili konularda Ulaştırma Bakanlığı 
üsteşarlığına yardımcı olmak. 

Endüstriye özel ihtisas dallarında müşavirlik hizmeti vermek. 

Böyle bir kurumun yönetiminde 
hizmetlerin efektif olarak yürü 

temini şarttır. 

endüstri temsilcilerinin bulunması önemli olup isteni len 
tebilmesi için gerekli finansman ve yönetim fleksibilitesinin 

Günümüzde basit bir b na eklentisi ya da tadilatı için uyulması gereken kurallar 
ve yerine getirilmesi zorunlu formalitelerin çokluğuna karşılık zaman zaman hiçbir planı, 

projesi ve sorumlu mühendisi olmadan gemi inşa edildiği ve denize elverişlilik belgesi 
alındığı durumlarla da karşılaşı maktadır. 3458 sayılı Mühendis ve Mimarlıkla İlgili Yasa 
ile 6235 (7303) sayılı T.M.M.Cj.B. Yasası'nın açık hükümlerine rağmen yetkili kurumlar, 
gerek projelendirme ve gerekse üretim kontrolü aşamalarında gereken mühendislik 
hizmetlerinin yerine getirilip getirilmediğini denetleme gereğini duymamaktadır. Oysa 

ler denizde can ve mal güvenliğini tehlikeye sokabileceği 
ipşa sanayii için kötü bir görüntü de yaratabilirler. Bu 

ön adım olarak 1 Ocak 1992 tarihinde T.C. Ulaştırma 
idürlüğü ile Türk Loydu Vakfı arasında bir protokol 

sokulamamıştır. Bu metnin detaylandırılmış hali Ek-2 de 
Ulaştırma Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığının ortak 

denetimsiz olarak üretilen gem 

gibi dünyada da Türk gemi i 
durumun düzeltilmesi için bir 
Bakanlığı İstanbul Bölge Mü 
hazırlanmış, ancak yürürlüğe s 
verilmiş olup bu protokolün 
çabaları ile en kısa zamanda yürürlüğe sokulmasında yarar vardır. 
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Yukarıda belirtilen durum nedeniyle gemi sanayiine müşavir mühendislik hizmeti 

veren kuruluşlar yok denecek kadar az olup; proje kullanmayı prensip kabul etmiş 
tersaneler dahi yurt dışından satın aldıkları ve çoğu dönemini bitirmiş dizayn projelerini 
uygulamaktadır. Türkiye'de gemi inşa sektöründe kalıcı bir başarıya ulaşılması yerli bilgi 
üretim ve uygulamasının desteklenmesiyle mümkündür. Bu nedenle meslekte araştırma 
yapan ve eğitim veren kurumlar, kalite geliştirme ve bunun üretimde uygulanmasında 
çalışan Türk Loydu ve modern tasarım ve üretim uygulamasının öncülüğünü yapan 

müşavir mühendislik şirketleri doğrudan ve açık şekilde desteklenmeli ve bu destek 
teşvik kapsamında özendirilmelidir. Komisyonumuzun müşavir mühendislik 

hizmetlerinin desteklenmesi ile ilgili görüşleri Ek- 3 de verilmiştir. 

Türk eğitimindeki genel aksaklık ve yetersizlikler, gemi inşa sanayii'nde de 
gözlenmektedir. Kısmen sosyal değer yargıları ve kısmen de uygulanmakta olan ücret 

yapısı dolayısıyla yurt dışında mavi yakalı (= blue collar) grup olarak tanımlanan vasıflı 

işçi, teknisyen, teknik ressam ve tekniker sınıflarında personel yetiştirilmemekte ve bu 
boşluğun sonucu olarak da üretimde hem kalite hem de işçilik, verimi büyük bir sorun 
olarak ortaya çıkmaktadır. Şekil-lll.2'de ABD Doları bazında ortalama imalat işçilik 

ücretleri gösterilmektedir. Bu karşılaştırma, toplam gemi maliyetinin % 30-40'ını 
oluşturan işçilikte Türkiye'yi avantajlı gibi gösteriyorsa da işçilik veriminin Kuzey Avrupa 
ve Uzak Doğu'ya (japonya ve Güney Kore) kıyasla çok düşük olması bu farkdan 
yararlanmamızı önlemektedir. 

Nüfusunun büyük bir kesimini gençlerin teşkil ettiği ve devamlı gençleşmekte olan 
bir ülkede hem eğitimin hem de endüstrinin problemlerinin çözümü, üniversite eğitimi 

yozlaştırılmadan ve vakit geçirilmeden kısa, orta ve uzun vadeli önlemlerin tesbit ve 

uygulanmasıyla bulunmalıdır. Tabii ki bu çözüm, her il veya ilçede yeterli kadro ve 

altyapıdan yoksun birer üniversite açmak değildir. 

Tersanelerimiz (özellikle iş bularak düşük kapasite ile de olsa çalışmalarını idame 
ettirebilenler), üretim verimliliklerini arttırmak için kendi imkanlarıyla olumlu çabalar 
sarfetmektedir. Bugün bilgisayar destekli modelleme ile resim ve üretim bilgisi oluşumu 

bazı tersanelerimize girmiş olup bilgisayar destekli yönetimin ilk adımı olan planlı 
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Almanya 

İtalya 

Japonya 

ABD 

Fransa 

G.Kore 

Türkiye 

Şekil-lll.2 ABD Doları bazında ortalama imalat işçilik ücretleri 

üretime yavaş yavaş geçme çabaları başlamıştır. Üretimde modüler imalatın ilk aşaması 
olan blok üretimi yerleşmiş ve ön teçhizlenmiş modüler üretim ise bazı tersanelerimizde 
uygulanmaya başlanmıştır. Sedef Cemi Endüstrisi A.Ş. önemli bir yatırım yaparak 
Tuzla'da modern bir tersane kurmuş, Pendik Tersanesi ikinci kademe yatırımını önemli 
ölçüde tamamlamış ve tesis kapasitesini arttırmıştır. U-M Deniz Sanayii A.Ş. Gölcük 
yakınlarında daha gelişmiş modern bir tersane kurmak üzere büyük bir yatırıma girmiş, 
ancak finansman sıkıntısı yüzünden tamamlayamamıştır. 

III.5 FİNANSMAN SORUNLARI VE ÖNERİLER 

Ülkemiz gemi inşa sanayiinin en temel problemlerinin başında finansman 
gelmektedir. Bu sorunun özel sektör ve kamu kuruluşları açısından incelenmesinde yarar 
vardır. Özel sektör tersaneleri gözönüne alındığında problemi aşağıdaki gruplarda 
toplayabiliriz : 
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• Tersane tevsiat ve modernleştirme yatırımlarının finansmanı 

• Tersane işletme ve üretim faaliyetlerinin finansmanı 

• Gemi inşa yatırımlarının finansmanı ve teşvik uygulamaları. 

Bilindiği gibi Tuzla tersaneler bölgesindeki tersane arazileri şartlı olarak 49 

yıllığına kiraya verilmiş olup bu arazilerin mülkiyeti mâliyeye aittir. Gerek bu şartlar 
gerekse finansman sıkıntısı ve yeni gemi inşa siparişlerindeki durgunluk nedeniyle, 

tersane yatırımlarının büyük çoğunluğu kısa vadeli anlayış içinde ve işlerin gerektirdiği 
kadar yapılmıştır. Bu nedenle özel sektör tersanelerinin bir kısmı, dünyadaki tersane 
tanımına uymayan şantiye görünümünü arzetmekte ve kiralanmış yetersiz üretim 
araçlarını kullanan çağ dışı yöntemlerle gemi üretmeğe çalışmaktadır. Hatta bu çarpık 

yapı içerisinde armatörün kızak yeri ve taşeron kiralıyarak gemi inşaatını yaptırması da 
olağan bir görünüm halini almıştır. Problemin çözümü bakımından gerekli adımlar 

şunlardır: 

(t) Tersane arazilerinin, mümkün ise mülkiyetlerinin, katı kullanım koşulları 

ve uygun satış şartları ile kuruluşunu tamamlamış tersanelere devredilmesi. 

(2) Tuzla tersaneler bölgesinin (Pendik Tersanesi dahil) Organize sanayi 

bölgesi ilan edilmesi. 

(3) Tersane yatırımlarının (tevsiat ve modernleştirme dahil) teşvik kararı 
kapsamına alınarak % 100 yatırım indirimine dahil edilmesi. 

(4) Tersane yatırımlarında orta vadeli ve düşük faizli finansman temini. 

Bu tedbirlerin uyumlu, zamanlı ve disiplinli bir şekilde uygulanmasıyla Tuzla özel sektör 

tersanelerinin tamamı, çağa uygun ve daha verimli çalışabilecek küçük ve orta 
büyüklükte kuruluşlara dönüşebilir. 

48 



Özel sektör tersanelerinin (gemi ve yat inşaatı ve onanımı dahil) bir diğer problemi 
üretim süresinde doğan finansman gereksinimleridir. Bu gereksinim genelde 3 ila 12 ay 

arası değişen kısa vadeler içir gerekli olmaktadır. Bankaların kısa vadeli borçlar için 
talep ettikleri ticari faizlerle dünya piyasasında üretim ve ihracaat yapmak mümkün 
değildir. Ayrıca, bankaların talep ettiği kredi karşılığı gayrimenkul veya eşdeğeri 

teminatların da bu tersanelerce verilebilmesi genelde mümkün değildir. Proje finansmanı 
niteliği taşıyan bu kredilerin proje ipoteği ve kredi risk; sigortası anlayışı içinde 

gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. 

Devlet sektörü tersanelerinde gerek yatırım gerekse istihdam ve ücret politikaları 
siyasi iktidarlar tarafından yönlendirilmekte olduğundan gerekli yatırımların istenen 

özellik, şart ve zamanda gerçek eştirilebilmesi çoğunlukla mümkün olamamakta ve sonuç 
olarak da istenen yararlar zamanında sağlanamamaktadır. Bu anlayış ve uygulama 

içerisinde aceleyle alınmış olan özelleştirme kararının da olumlu sonuçlanması çok 
nim, Türkiye Cemi Sanayii A.Ş.'nin finansal ve idari 
ılanmasının desteklenmesidir. Bu kapsamda devlet 

an personel ve istihdam politikasıyla, çoğunlukla devletin 

ve hizmet alımıyla sonuçlanan satınalma yöntemleri 
değiştirilmeli ve gerekli idari ve mali kontroller yetenekli ve bilgili yönetim kurulları ve 
bağımsız denetim kurumlarınca yapılmalıdır. 

zordur. İlk adımdaki gereks 
özerkliğinin ve yeniden yap 
kuruluşlarında uygulanmakta o 

daha yüksek fiyatlarla mal 

Cemi inşaatı, satın alınması ve tersane tesislerinin kurulmasındaki sorunlardan en 

önemlisi mevcut uygulamasıyla yatırımın finansmanı sorunudur. Söz konusu yatırımlar 
yatırım süreci içinde TL. ve döviz bazında yoğun nakit akışını gerektirmektedir. Bu 

yoğunluk gemi inşaatında ve tersane tesislerinde yatırım süresine bağlı olarak nisbeten 
az bir dağılım göstermekte ise de gemi alımlarında peşin ödeme nakit akış hızını 
arttırmaktadır. Finansman sorununun ana bileşenlerini aşağıdaki gibi gruplayabiIiriz: 

1) Finansman kaynaklarının temini 

2) Finansman kaynaklar nın kullanımı 
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3) Potansiyel fon kaynakları. 

1) Finansman kaynakları: Planlı kalkınma dönemlerinde geçtiğimiz 7-8 yıl 
öncesine dek gemi inşaatı-satın alma ve tersane kurma ile ilgili finansman, teşvik 

belgesine bağlı olarak ilgili sektör bankaları (eski Denizcilik Bankası T.A.Ş.) vasıtasıyla 
Merkez Bankası reiskont kaynaklı orta ve uzun vadeli kredilerle sağlanmıştır. Son 2-3 

yılda ise özellikle yurtdışından alınan gemilerde dış kaynaklı banka ve finans kuruluşları 

kredileri kullanılmıştır. 

Anılan yatırımların sermaye ölçeğinin büyük olması ve dış kaynaklı paraya büyük 
ölçüde ihtiyaç göstermesi sektörü, kamunun kendisine sunabildiği imkanların dışında 
arayışlara itmiştir. 

Kalkınma planlarında sektör sürekli olarak 1.derece öncelik almış olmasına 
karşın kaynak tahsisinde aynı önceliği alamadığı bilinen bir gerçektir. Burada sorun 
ayrılacak kaynağın yetersiz ve belirsizliğine karşın talebin yoğunluğundan gelmektedir. 

ilgili projelere yeterli kaynak bulunabileceği belirlenmeden teşvik 
verilebilmektedir. Uzun yıllar yatırımcılar, Teşvik Belgesi alınca parasal kaynakların da 
bir anlamda "emre amade" olduğunu zannetmişler, gerçekte ise kaynak yetersizliğinden 

yatırım maliyetlerini ve sürelerini hiçbir zaman tutturamamışlardır. Bu durum, plan 
hedeflerinin gerçekleşmemesi ve teşvik eden merkezi otoriteye olan güvenin sarsılması 
sonucunu doğurmuştur. 

Önceleri %5 özkaynak %95 orta ve uzun vadeli çok düşük faiz oranları ile kaynak 
aktarılırken, ülke ekonomisindeki gidişe paralel olarak giderek özkaynak oranları 
yükseltilmiş, vadeler düşürülmüş ve faiz oranları arttırılmıştır. 

Finansman kaynaklarının yetersizliği ve teşviklerde yapılan olumsuz değişiklikler 
yatırımcıya güven vermediği için yatırım hızı sürekli değişkenlik göstermiş olup son 
tahlilde sektörü ve ülke ekonomisini negatif yönde etkilemiştir. 
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Günümüz koşullarında sektöre yurt içinden sağlanan ana finansman "Fon Kaynaklı 

Krediler" dir. Bunun yanında 

banka kaynakları kullanılabiliri 

temin ettikleri yurt dışı 

kullanılmaktadır. 

kısa vadeli realize edilecek talepler için yüksek maliyetli 
ektedir. Ayrıca yatırımcıların kendi olanaklarını zorlayarak 
nansman kaynakları özellikle gemi satınalmalarında 

2) Fon Kaynaklı Krediler: "Yatırımcıların, Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin ve 

İşletmelerin Teşviki ve Yönlendirilmesi" ile ilgili tebliğ gereği kullandırılmaktadır. Yatırım 
mesiz % 50 5 yıl vadeli %30 faiz oranı ve 6'şar ayda faiz 
kredi halen teorik olarak yürürlüktedir. Bunun dışında 

tutarının %50'sinin 2 sene öde 

ödemeli olarak uygulanan bu 

benzer imkanlarla sunulmuş başka bir kaynak mevcut değildir. 

Fon Kaynaklı kredinin 

düşük olduğu görülmektedir 
kaynaklarından yurt dışından 
kredi kullandırma imkanları 

kullanımı incelendiği zaman sektöre ayrılan payın çok 
Fon Kaynaklı kredilerin dışında bankaların kendi 

thal edilecek malzemeler için 3 yıla kadar vadeli döviz 

ır. valrd 

Finansman kaynaklarının sınırlı olması, paranın maliyetinin ve yatırımlarda döviz 

ihtiyacının yüksek düzeyde olması gemi inşaatı sektörünün desteklenmesinde ana sorun 
olmaktadır. 

3) Potansiyel Fon Kaynakları: Mevcut fon kaynakları ve uygulama yöntemlerinin 
yetersizliği uygulamayı yürüten 

yeterli finansman kaynaklarının 

kuruluşlar ve tüm endüstrice bilinmektedir. Dolayısıyla 

belirlenmesi ve bu kaynaklardan toplanan fonların gemi 

inşa sanayiine zamanında aktarılması gerekir. Potansiyel fon kaynakları aşağıdaki gruplar 
içerisinde toplanabilir: 

Gemi inşaat faaliyetlerinden doğan devlet gelirleri. 

Yatırım indirimi u ygulamasının yaygınlaştırılmasından doğacak kaynaklar. 
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• Yaşlı gemi ithalatı ve yabancı bayraklı gemilerle limanlarımıza yapılan 

taşımalardan toplanacak fonlar. 

Tipik bir yük gemisi maliyetinin % 25 ila 30'unu işçilik maliyeti oluşturur; işçilik 

maliyetinin % 45'i ise gelir vergisi, sosyal sigorta, fon ve benzeri isimler altında yapılan 
ve devlete ödenen kesintilerdir. Aynı durum yan sanayide de daha büyük oranda 

geçerlidir. Dolayısıyla, yerli katkının % 50 olduğu bir gemi inşaatında, toplam gemi 
maliyetinin % 16 ile % 20'si devlete gelir olarak geri dönmektedir. Yerli katkının 

artışıyla bu oran da artarak geri dönecektir. Dolayısıyla, en azından sektörde finansman 

çevrimi ve büyüme yerleşene kadar, bu gelirlerin, devlete hemen hemen sıfır maliyetle 
istihdam ve döviz ikamesi yaratan bu sektör için kullanılması düşünülmelidir. Bu arada 

gemi inşa faaliyeti olmadığı takdirde, bu gelirlerin de oluşmayacağını hatırlamakta yarar 
vardır. 

Mevcut teşvik kapsamı içerisinde gemi inşaatı yatırımlarında vergi indirimi 

uygulanmaktadır. Ancak bu uygulama sektör dışındakilerce ve özellikle serbest meslek 
sahiplerince bilinmemektedir. Almanya ve Norveç gibi ülkelerde yasalarla düzenlenmiş 

olan bu uygulama önemli sayılacak ölçüde yeni gemi inşaat finansmanı yaratmaktadır. 
Bu tür uygulamalarla ilgili bir örnek Ek-5'de verilmiştir. 

Deniz Ticaret Odası'nın önemli katkılarıyla hazırlanmış bulunan "Deniz 

Ulaştırması 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı Ulaştırma Özel İhtisası Komisyonu Deniz 
Ulaştırma Alt-Komisyonu" raporunda; Türk deniz ticaret filosunun 15 milyon DVVT'a 
ulaşması ve tonaj bazındaki yaş ortalamasının ( % 10'unun yeni gemi inşa edilmesi 
kaydıyla) 1 2-14'e çekilmesi ile yurtdışı yük ve yolcu taşımalarında ulusal filomuzdan en 
üst düzeyde yararlanılması önerilmektedir. Bu hedeflerin gerçekleşmesine yardımcı 
olmak ve yeni gemi finansman kaynağı temin edebilmek için yaşlı gemi ithalinden ve 
yabancı bayraklı gemilerinin limanlarımızda yaptığı taşımacılıktan fon alınmalıdır. 
Önerilen yöntem; sadece 12 yaşına kadar olan gemilerin ithalinde fon muafiyetinin 
uygulanması, 12 yaşından büyük gemi ithalinde ise standart fiyat cetvelleri kullanarak, 
fon ödenmesi ve bu fonun 13 yaşında bir gemide % 5'den başlayarak her yaş için % 1 

eklenerek peşin olarak alınmasıdır. Yabancı bayraklı gemilerle yapılan taşımalardan da 
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% 3'lük bir Deniz fonu alınme 

fona aktarılması) hem Türk d 

sanayiine önemli katkı sağlay, 

sı (veya Rıhtım Resmi olarak alman miktarın yarısının bu 

enizcilik filosunun büyümesine hem de Türk gemi inşa 
çaktır. 

bi Denizcilik sektörünü 

kaynakları öncelikle yurtiçi ge 

ve büyük ölçekli armatör firma 
kredi bulabilmektedir. Daha 

leasing vasıtasıyla çözümleyebi 

r bütün olarak düşünsek dahi gelen sınırlı finansman 

ti i inşaatı için ayrılmalıdır. Çüıikü gemi atımları için orta 
ları kendi kaynaklarını yaratabilmekte ve dış ülkelerden 

küçük ölçekli firmalar ise gemi alımında kaynak sorunlarını 
ilmektedirler. 

III.6 TEŞVİKLERİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ SORUN VE ÖNERİLER 

Toplanılan kaynakları 
yönlendirilmesi, uygun şartla 

amacına ulaşabilmesinin tem 
kapsam ve uygulama gerekse 
dikkate alınmasında fayda ve 

Yatırımları, teşv 

resmi gazetede j 
25'nci madde 3 

grubuna, Tersa 

93/4000 sayılı 

yatırımlarda ar 

bendinin aşağıc 
"Her türlü gem 

(tersaneler) inşa 

Yatırımları Teşv 

%" listesine (9 

ı arzu edilen akılcı gelişmeleri sağlayacak biçimde 
da ve zamanında kullandırılması, uygulanacak teşvığin 

el şartıdır. Bu nedenle yeni teşvik mevzuatında gerek 
teşvik miktarlarının belirlenmesinde aşağıdaki hususların 
gerek vardır. 

k kararnamesindeki (29 Ocak 1993 tarih ve 21480 Seiyılı 

ayınlanan, 93/4000 sayılı yatırımları teşvik kararnamesinin 
4'ncü sayfa -B-lll bölümünde) özel önem taşıyan sektörler 

nelerin ve Müşavirliklerin de alınması. (Gemi İnşa Tesisleri) 

yatırımları teşvik kararnamesindeki, (sayfa 36) teşvik belgesi 
anacak asgari öz kaynak oranlarım gösterir listenin (e) 
aki şekilde değiştirilmesi, 
inşa, yat inşa ve gemi ithali ile gemi üretim tesislerinin 

tadil tevsi yatırımlarında % 10". 

ik Tebliğinde "Uygulanacak Fon Kaynaklı Kredi Oranları 

12 nolu Tebliğ madde 19, sayfa 120) aşağıdaki cümlenin 
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eklenmesi: 

"g) Gemi Üretim tesislerinin (tersanelerin) inşa, tadil ve tevsi yatırımları 
50". 

• Proje ipoteği ve kredi risk sigortası karşılığı yeni gemi inşa eden tersanelere 
12 aya kadar vadeli ve onarım tersanelerine 6 aya kadar vadeli fon 
kaynaklı işletme kredisi verilmesi. 

• Üretimiyle döviz ikamesi yapan gemi inşa ve onarım faaliyetlerinde 
kullanılan yan sanayi ürünlerinin ihracat olarak sayılması. 

Bu sektöre verilecek desteğin başarıya ulaşmasında önemli ölçülerden birisi de 
yerli katkı oranıdır. Dolayısıyla ödenecek teşvik primi ile yerli katkı oranı 
ilintilendirilmelidir. Yapıcı bir mantık anlayışı içerisinde teşvik priminin üç elemandan 

oluşması düşünülmüştür. Bunlar: 

(1) Avrupa Topluluğu ( = AT) karşısındaki dezavantajı kapamak için halen % 
9 olan AT destek piriminin uygulanması. 

(2) Kur makasının 1989'dan beri yarattığı fiyat dengesizliğini düzeltmek için, 
Kasım 1989'dan bu yana oluşan % 36 kur makası yerli katkı yüzdesiyle 

çarpılarak bir denge priminin uygulanması. Yani % 50 yerli katkısı olan 
bir projede 
% (36 x 0.50) = % 18 denge primi verilmesi, 

(3) Ayrıca yerli katkı oranına bağlı olarak bir yan sanayi destek primi 
uygulanması. Bu şöyle olabilir: ilk % 30'luk yerli katkıya prim verilmez, 
ilave her %5 için %2'lik bir prim verilir. Buna göre % 50 yerli katkısı 
olan bir gemi inşaatında yan sanayi destek primi 



olarak belirlenir. 

Bu üç primin toplamı, toplam teşvik primini belirler; yani % 50 yerli katkısı olan 
bir gemi inşa projesinde teşvik prim yüzdesi 

% 9 + % 18 + %_8 % 35 

AT destek primi Kur makası denge primi Yan sanayii 
destek primi 

olarak belirlenir. 

Ayrıca bir alternatif olarak, getirisi ($) döviz bazında oları sektörde gemi inşaatı 
yatırım tutarlarının dövize endeksli olarak finanse edilmesi kredilere daha işlerlik 
kazandırabilir. Zira (TL) kredisi ile inşaat gerçekleştirilirken kur değişiklikleri yatırımın 
hem tutarını hem de süresini olumsuz olarak etkilemektedir. Yatırım süresince dövize 

endeksli kredi olarak aktarılan paranın faizleri de yine döviz bazında hesaplanır. Faiz 

oranlan libor faizi oranlarında olabilir. İnşa süresi 2 yıl olarak düşünüldüğünde kredinin 
2 yıl ödemesiz toplam 8 yılda ödenmesi daha uygun olur. 

Mevcut inşaat kapasitemiz gözönüne alınarak ilk etapta ayrılacak yaklaşık yıllık 
200.000.000.$.'Iık bir kaynak ilk 4-5 yıl için büyük bir atılımı gerçekleştirecek, geri 
ödemelerin başlaması, yaratılan katma değer, gelişen sanayi ve istihdamın getirdiği 
olumlu faktörler sektörün giderek finansman temini darboğazını aşmasında yardımcı 
olacaktır. 

Cemi inşası ve onarımı KDV'den muaf olmakla birlikte uygulamada, yurtdışından 
ithal edilen makina, teçhizat ve malzeme için KDV yatırılması veya teminat mektubu 
verilerek ertelenmesi finansman kaybına neden olmaktadır. Örneğin, 1.000.000.$.'Iık 
ithalat için % 15 KDV teminatı olarak 150.000 $ karşılığı (1 $ — 5.000.- TL iken) 
750.000.000.-TL tutarında bir teminat veya teminat mektubu verilmiş olsun, 2 yıl sonra 
iadenin yapıldığı tarihde, 750.000.000.-TLteminat yaklaşık 55.000.$. tutmakta veya yıllık 
% 4 Banka teminat mektubu komisyonu ek bir gider oluşturmaktadır. Ayrıca bürokrasiyi 
de arttıran ve kimseye yararı olmayan bu uygulamanın, "Gerek Teşvik belgesine gerekse 
2581 sayılı kanuna göre onaylı olarak ithal edilen gemi makina, teçhizat ve malzemeleri 
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için KDV alınmaz" diyerek kaldırılması gerekmektedir. 

Kredilerin kullanımında 

edecek ipoteklerdedir. Ban 

yatırımcıyı zorlamakta ve cayd 
etmektedir. Bu nedenle krec 

sigortası uygulaması sağlanmalı 

en önemli sorunlardan biri de kredinin teminatını teşkil 

kaların özellikle gayrimenkul ipoteğini tercih etmeleri 
ırıcı etki yapmakta, ayrıca gayriınenkule yatırımı teşvik 

ilerin projenin güvenilirliği gözörıüne alınarak kredi risk 
ıdır. 

s? 



IV. YEDİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ VE GEREKLİ 
ÖNLEMLER 

Mevcut üretim yöntemi ve teknolojisi ile Ülkemiz sivil gemi inşa sanayiinin 
bugünkü yıllık üretim kapasitesi yaklaşık olarak 488,000 DWT veya 130,000 ton çelik 
işleme olarak belirlenmiştir. Aynı tesislerin gerçekleştirebileceği yıllık gemi onarım 
kapasitesi ise yaklaşık 7 Milyon DWT dur. Bu kapasite değerlendirmelerine, henüz 

tamamlanmamış olan UM Tersanesi ve uygulamaya konmamış tevsiat projeleriyle 

doğacak kapasite artışı veya üretim yöntemi ve teknolojik iyileştirmelerden doğacak 
verim artışları dahil edilmemiştir. Sadece kurulmakta olan UM Deniz Sanayii A.Ş. 

tersanesinin gemi inşa kapasitesinin eklenmesiyle mevcut potansiyel yaklaşık 730,000 
DWT/Yıl olacaktır. Halen mevcut yeni inşaat kapasitesinin kullanım oranı yüzde 20'nin 
altındadır ve mevcut siparişler incelendiğinde kapasite kullanımının gerekli tedbirler 
alınmadığı takdirde % 10'un altına düşeceği görülmektedir. 

Daha önce de belirtildiği gibi gemi inşa endüstrisi yan sanayi bağımlılığı yüksek 
olan bir sektör olduğundan sektörün yarattığı istihdam sadece tersanelerde çalışan 

personelle sınırlı kalmaz. 1979-1982 yıllarında Britanya'da yapılan bir incelemede 
tersanelerde çalışan her işçinin yan sanayide 7 işçinin çalışmasına olanak verdiği 
belirlenmiştir. Türkiye'de istatistiki veri eksikliğinden böyle bir değerlendirmeyi yapmak 
mümkün olamamıştır. Ancak yerli katkı oranları kullanılarak yapılacak bir yaklaşımda, 

mevcut imalatta yerli katkının % 40-50 oranında olduğu düşünülürse, Türkiye'de 
çalışacak her işçinin yan sanayide en az üç kişiye iş imkanı yaratacağı söylenebilir. 

Yukarıdaki belirlemelerin ışığı altında mevcut kapasiteyi rakamlara çevirmek 

gerekirse aşağıdaki saptamalar ortaya çıkar : 

• Mevcut kapasitenin döviz ikame kaabiliyeti 1.2 milyar ABD Doları/yıl 

• Mevcut kapasitenin doğurabileceği net döviz girdisi (ihraç değeri ile ithalat 
miktarı farkı) 600 milyon ABD Doları/yıl 
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Mevcut kapasitenin yaratabileceği istihdam imkanı (Yan sanayi dahil) 
105 milyon adam-saat/yıl 

Mevcut kapasite 

gelir vergisi, sigı 

nin tam kullanılmasıyla devletin elde edebileceği gelir (işçi 
orta, fon v.s. + ikame edilen döviz faizi) 

340 milyon ABD Doları/yıl 

Ortadaki bir diğer 

sokulmasıyla mevcut kapasite 
sektörden sağlanan potansiyel 

gerekli yapısal değişiklikleri ge 
gerektirmeyen bir yöntemle, 

büyümesi dengeli bir ortam i 

gerçek de önerilen teknolojik önlemlerin uygulamaya 

nin en az % 20 artabileceği konusudur. Eğer devlet bu 
gelirinin % 60'ını bu sektörü desteklemek, için kullanır ve 

rçekleştirirse, başlangıç dönemi dışında ek finansal kaynak 

tam kapasite kullanımı hedefine yaklaşılabilir ve kapasite 
çerisinde realize edilebilir. 

Dolayısıyla 7.nci beş yıllık kalkınma planı döneminde ulaşılması önerilen ve 
belirtilen düzenlemeler ve teşv 
tanımlanabilir: 

Yeni gemi inşa kapasitesi 
Gemi onarım Mı 

Döviz ikame ka 

İstihdam imkanı 

Yerli katkı oranı 

ik tedbirleriyle ulaşılabilir olan hedefler aşağıdaki şekilde 

pasitesi 

liliyeti 

(yan sanayi dahil) 

1,000,000 DVVT/yıl 
7,500,000 DVVTfyıl 

1.5 milyar ABD Doları/yıl 
125 milyon adam-saatfyıl 

% 65 

İstenilen hedeflere ulc 

belirtilen önlemlerin bir paket 
paketinin ana elemanları şunla 

şabilmek bu çalışma raporunun muhtelif kısımlarında 
halinde işleve konulmasıyla mümkün olacaktır. Öneriler 
rdır. 

Eğitim ve Araştırma Tedbirleri 

• Usta-teknisyen 

değiştirilerek kal 
eğitiminin yeniden yapılandırılması ve çıraklık yasasının 
ifiye personel yetiştirilmesinin desteklenmesi. 
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• Türkiye Cemi İnşa Sanayii Teknoloji Geliştirme Kurumu'nun (veya 
Vakfının) kurulması. 

Proje ve Pazarlama Destek Tedbirleri 

• T.M.M.O.B. Gemi Mühendisleri Odası vizeli projesi olmayan gemilerin 
liman kaydına alınmaması ve teşvik kapsamından çıkarılması, 

• Müşavir-mühendislik kuruluşlarının çalışmalarının teşvik kapsamına 
alınarak, "Fizibilite Teşvik" sisteminin kurulması ve finansal desteği, 

• Eski Sovyet Cumhuriyetleri ve gelişmekte olan ülkelerle yapılan ikili ticaret 

anlaşmalarına gemi ve yat ihracaatı ve gemi onarımlarının dahil edilmesi. 

Alt Yapı Destekleme Tedbirleri 

• Tuzla Tersaneler Bölgesinin (Pendik Tersanesi dahil) Organize Sanayi 

Bölgesi haline getirilmesi. 

• Tuzla tersanaleri koyunun taranarak derinleştirilmesi. 

• Tuzla tersane bölgesinde, 100,000 DWT ve daha büyük gemilerin 
havuzlanması ve bakımı amacıyla mevcut mendireğin dışına yeni bir 
mendirek inşaatının ve/veya Pendik Tersanesi ikinci kuru havuz inşaatının 
programa alınarak gerçekleştirilmesi. 

• Tuzla Tersaneler Bölgesi'ndeki kurulu elekrik gücüne minimum 10,000 

kW/saat gücün ilave edilmesi. 

• Tuzla Tersaneler Bölgesinde 49 yıllığına Milli Emlak'tan kiralanmış olan 

tersane yerlerinin mülkiyetinin, gemi sanayii hizmeti dışında başka bir 
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amaçla kullanılmamak şartı ile mümkün ise yatırımlarını tamamlamış 
tersanelere uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla devredilmesi. 

Kamu tersanelerinde 

çalışmasını engelley 
yatırım politikaların 

gerekli yeniden yapı 

başta bürokrasi olmak üzere yönetimin efektif 
en mevzuatın değiştirilmesi, özellikle personel ve 

realist bir anlayışa dönüşecek özelliğin verilmesi ve 
lanmanın temini. 

ın 

» Gemi Mühendisliği 

sokulması. 

* Türk Bayrağı taşıyan 

olsa Türk Loyduna k 

Teşvik Tedbirleri 

yetki ve sorumlulukları ile ilgili kanunun yürürlüğe 

/e teşvikten yararlanan gemilerin dual klas olarak dahi 
aslandırılmasının temini. 

m » Tersane yatırımların 

hizmetlerinin % 1 

kapsamında pirim ve 

ve gemi ve tersane yatırımlarıyla ilgili danışmanlık 
)0 yatırım indirimine dahil edilmesi ve teşvik 
fon kaynaklı kredilerden yararlandırılması. 

• Teşvik kapsamında verilen kredilerde proje ipoteği ve kredi risk 
sigortasının teminat olarak kabulü. 

Yatırım indirimi ku 

Kuruluşu" ve işleyişi 
gerçekleştirilmesi. 

lanımını genişletecek "Sınırlı Çok Ortaklı Şirket 
i ile ilgili kanuni düzenlemelerin bir an önce 

Gemi inşaatı ve on 

uygulamasının kaldır 

Tersanelerimizde ona 

de 2581 sayılı kanun 

arımı için ithal edilen makina, teçhizatta KDV 
İması. 

rım ve bakımı yapılacak yabancı bayraklı gemiler için 
*öre her türlü teçhizat, makina ve demirbaşların vergi 
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vo fondan muaf olarak ithal edilebilmesi. 

• Gemi inşaat ve onarımında kullanılan yan sanayi ürünlerinin ihracaat 
olarak kabul edilmesi. 

• Teşvik pirimi ve fon kaynaklı kredilerin yatırımcıya hakedişi takiben en 
kısa zamanda ödenmesi ve gecikmeler için faiz verilmesi. 

• Teşvik pirimlerinin AT destek pirimi, kur makası denge pirimi ve yan 

sanayi destek piriminden oluşması ve kur makasındaki değişimlerin aynen 
yansıtılması. 

• Fon kaynaklı kredilerin alternatif olarak döviz bazında verilmesi. 

Harekete Geçirici Tedbirler 

• Savunma Sanayii Müsteşarlığınca planlanan "Sahil Muhafaza Botları" ve 

"Mayın Karşı Tedbir Gemileri" projeleri ihalelerinin bir an önce 
sonuçlandırılarak inşaatlarına başlanılması, 

• Tip ve tonajları belirlenmiş ve Dünya piyasalarında talebi çok olan 
gemilerin Türkiye Emlak Bankası aracılığıyla "hazıra" yapılıp satılmak 
üzere tersanelere siparişe bağlanması, 

• Yatırımı başlamış tersanelerin bitirilmesi ve işletime sokulması ile ilgili 
finansman problemlerinin çözülmesi. 

Endüstri Tarafından Alınması Gereken Önlemler 

• Yatırımını tamamlamamış tersanelerin, yatırım planlarını finansman 

gereksinimleri ile birlikte bir an önce hazırlaması, 
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Tersane içi eğitimlerin yapılarak modern ve planlı üretim yöntemlerinin 

yerleştirilmesi ve kontrolü, 

Tersanelerimizce 

gerçekleştirilme alı 
siparişlerin, anlaşma fiyatı ve süresi içinde 

^kanlığının yerleşmesi, 

"Pro-aktif" pazarla 

alışkanlığın devaml 

na için gerekli ön hazırlıkların yapılması ve bu 

ılığının tesisi, 

Dünya'da yerleşen 
yerleşmesi ve bunu 

Tersanelerin organ 

titizliği göstermesi 
ize ve bireysel olarak çevre korunması için gerekli 
ve önlemlerini alması. 

ISO 9000'e uygun kalite yönetimi anlayışının 
n sertifikalanarak belgelenmesi, 



REFERANSLAR 

[1] Nehir, L., "Cemi Endüstrisinin Savunma Sanayii ile Entegrasyonu", Uzmanlık Tezi, 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Ankara, 1993. 

[2] Blenkey, N. and Mattley, R., "Defense Conversion: Pathway to American Shipyard 
Survival," Marine Log, pp. 29-31, September 1993. 

[3] World Shipbuilding, Marine Log, pp.35-39, June 1993. 

[4] 6. Beş Yıllık Kalkınma Planı Cemi İnşa Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu 
Şubat 1989 (6BYP-GİS-ÖİK Raporu) 

[5] Türk Loydu, "Türk Ticaret Filosu Verileri", Kasım 1993 

[6] Liman Kayıtları : "1993'den beri ithal edilen gemiler", 1993. 

[7] Liman Kayıtları : "Yerli tersanelerde 1988'den sonra inşa edilen gemiler", 1993. 
[8] Deniz Ticaret Odası Kayıtları, "Türk Ticaret Filosuna Giren Cemi Adet ve Tonajı", 

1989-1992. 

[9] Emlak Bankası, "Türk Ticaret Filosunun Geliştirilmesinde Bankamızın Katkısını 
Gösterir Listelerin icmali", Temmuz 1993. 

[10] 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı Deniz Ulaştırması "Ulaştırma" Çalışma Grubu 
Raporu, Ekim 1993. 

[11] Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. Kayıtları, "T.G.S. A.Ş. Tersanelerinde Üretilen 
Gemiler", 1988-1993. 

[12] Karahanoğlu, Yılmaz. "Gemi İnşaatı ve Yat Sanayiimizin Bugünkü Durumu ve 
sorunları", Türk Loydu 1.Denizcilik Sorunları Sempozyumu, 1993. 

63 



EK-1. GEMİ YAN SANAYİİ 

GİRİŞ 

Yeni gemi inşaatı ve 

bağlı bulunmaktadır. Bu se 

yan sanayi ürünlerinin bir 
sureti ile temin edilmektedir 

gemi tamir ve büyük onarmaları gemi yan sanayiine yakınen 

ktörün gelişmesi yan sanayiinin gelişmesine bağlıdır. Gemi 
kısmı, Türkiye'de imal edilmekte bir kısmı ise dışardan ithal 

Tamir tersanelerinin 

sanayii ürünleri temin edebi 

edilecek yan sanayi kolların 

yakın ilişkileri olması dola^ 
bulundurulması önemli bir 

ve yeni gemi inşaat tersanelerinin kolayca ve süratle yan 

meleri gereklidir. Bu hususa esas teşkil etmek üzere teşvik 
ın ve bunlarla ilgili olarak kurulacak tesislerin tersanelerle 

ısı ile aynı şehir ve bölgelerde kurulmasının gözörıünde 

husustur. Ayrıca gemi yan sanayi ürünlerinin standardize 
edilmesi, kalitelerinin kontrol altında bulundurulması ve hatta gemi kalitelerinin yetkili 

kılınacak mercilerce IMO-SQLAS v.b. uluslararası şartlara uygunluğunun kontrol edilmesi 

ğlığı ve rahatı için asgari şartların belirtilerek gemilerin bu 
m teşvik edilmesi ( ve hatta dış ülkelerde ve bilhassa 
runlu tutulması) gemi yan sanayii ürünlerinin kalitesinin ve 

şkil edecektir. Teşvik edilecek sanayi kolları, ufak işletmeler 
rn teknoloji ile çalışabilen fabrikalar haline gelebilecek ve 

gereklidir. Çalışan insan sa 
teçhizatlarla donatılmaların 

Almanya'da olduğu gibi zo 
üretiminin artmasına esas te 

yerine randımanlı ve mode 

zamanla ürünlerini doğrudan dış pazarlara satabilecektir. Türkiye'de gemi yan sanayii 
ürünleri bakımından dünya standartlarına uygun ve kapasite bakımından 1998 yılına 

kadar meydana gelecek ihtiyaca cevap verebilecek hale getirilmesinin temini teşvik 
tedbirleri ile desteklenmelidir. 

Sonuç olarak şu s 
olabilecek bir gemi yan 
bakımından yeterli değild 
denizcilik politikalarını sa 

ve koruyucu tedbirleri a ma 

öylenebilirki, bugün Türkiye'de gemi sanayine yardımcı 
sanayii olmakla beraber kalite ve standartlara uygunluk 
r. Ancak hükümetlerimizin ciddi ve ileriye dönük bir 

p)taması, koruması, bunun yanında yan sanayii için de teşvik 
sı gerekli ve yararlı görülmektedir. 
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CEMİ YAN SANAYİ FAALİYETLERİ 

Yeni inşaat tersaneleri, almış olduğu çelik saç ve profili süratle işleyen ve yan 
sanayimden temin ettiği teçhizat ve makineleri süratle monte edebilen ve gemi haline 
getiren ağır sanayi iş yerleridir. Bu tarif esaslarına göre tersanelerin faaliyetleri, çelik saç 
ve profiller ile diğer yan sanayi ürünleri gibi iki ana unsurun sağlıklı bir şekilde ve 
teminiyle kullanılmasını gerektirmektedir. 

ÇELİK SAC VE PROFİL 

Bugünkü durumda, halen tersanelerimizde kullanılan geçerli ebat ve kalitedeki 

çelik gemi saçının büyük bir kısmı ithal edilmektedir. Türkiye'de çelik fabrikaları 
tersanelerin ihtiyacı olan çelik malzeme isteklerine cevap verememektedirler. İmal edip 
verebildikleri ufak ebadlı saçların da dünya fiyat rayicine göre çok pahalı ve temin 

süresinin uzun ve bazen de belirsiz olması nedeni ile tersaneleri dışa bağımlı kılmaktadır. 

Cemi sanayiinde kullanılan Balblı Lama veya Hollanda Profili Türkiye'de imal 
edilmemektedir. Tamamen ithal edilmektedir. En kısa zamanda Türkiye'de imalinin 

temini yönüne gidilmesi gereklidir. Ayrıca Türkiye'de çeşit dallı köşebentin imal 
edilmemesi, dolayısı ile yerine eşit dallı köşebentlerin kullanılması gemi sanayiinde 
takriben “L 6 fazla profil malzeme sarfına sebep olmakta, Hollanda Profili kullanılmaması 
halinde ise takriben %16 daha fazla profil malzeme kullanılması mecburiyetini 
doğurmaktadır. 

Gemi inşaatının ilk ve esas maddesi olan gemi saçını yapan fabrikaların (halen 

K.Ereğlisi demir-çelik fab. tesisleri) Loyd sertifikalı gemi saçı üretiminde, dünya 
fiyatlarında ve makul teslim sürelerinde gemi sanayine cevap verecek duruma getirilmesi 
gerekmektedir. Profil konusunda da Türkiye'de imal imkanlarının geliştirilmesinde yarar 

görülmektedir. 
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DİĞER YAN SANAYİ ÜRÜNLERİ 

Gemi yan sanayii 

özetlenmiştir: 

1. ELEKTROT 

Gemi sanayiinin teme 

olarak 5 büyük firma tarafınd 

ürünlerinin başlıcaları ve bunların durumları aşağıda 

ihtiyaçlarından biri olan elektrot, ülkemizde klaslara uygun 
an kifayetli şekilde üretilmektedir. 

2. OKSİJEN 

Kaliteli gemi inşaatı için saf oksijene ihtiyaç vardır. Oksijeni ülkemizde bir çok 
firma üretmektedir. Gemi inşaatında oksijen genellikle tüplerle temin edilmektedir. Tüp 
oksijenin gerek kalite, gerekse miktar bakımından genelde kontrolsüz ve standartlara 

uygun olmaması nedeniyle maliyet artışına, kalite düşüklüğüne, ve zaman kaybına 

sebebiyet vermektedir. Tüp yerine sıvı oksijen kullanılması daha uygundur. Sıvı oksijen 

için kreojenik sıvı oksijen tankı ithali gerekli olmaktadır. Oksijenin ve üreticilerinin 
standartlara uygun çalışmaları gereklidir. Pendik Tersanesinde standartlara uygun şekilde 
sıvı oksijen üretimi yapılmakta ve kreojenik tankı olan tüketicilerin tankları doldurularak 

veya tüplerle dağıtım yapılmaktadır. 

3. ANA MAKINA 

Yakın zamana kadar tamamı ithal edilmekte olan ana makinaların, bilhassa 

PENDİK-SULZER dizel motorlarının imalatına başlanılması ile kısmen yurt içinden 

karşılanmasına başlanılmıştır 
M.A.N. ve B.M.C. Firmalar 

yapılmaktadır. 

Bundan başka daha küçük güçlü dizel motoru ihliyacı 
nın lisansları ile de yurt içinde Dizel Motoru üretimi 
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a) SULZER Lisansı ile 

Esas itibariyle yurdumuzda inşa edilecek olan gemilerin Ana ve Yardımcı Dizel 

Motoru ihtiyacım karşılamak üzere Türkiye Cemi Sanayii A.Ş. Pendik Tersanesi sahasında 
bir Motor Fabrikası kurulmuş ve imalata başlamıştır. Bu fabrikada: 

İsviçre'nin SULZER Firmasının izniyle 13.08.1981 tarihinde Polonya'nın 
H.CEGİELSKİ Firması ile imzalanan yan lisans anlaşması altında, 

720-1000 devir/dakika ve 570-5400 BHP gücünde SULZER (A 20) ve (A 

25) tipi yüksek devirli dizel motorların üretimi ve satışı, 

İsviçre'nin SULZER Firması ile 31.07.1981 tarihinde imzalanan Lisans 
anlaşması altında, 

510-580 d/d ve 4080-8100 BHP gücünde SULZER (Z) tipi orta devirli 
dizel motorlar ile, 

55-196 d/d ve 2000-35.000 BHP gücünde SULZER (R) tipi düşük devirli 
dizel motorların üretimi ve satışı, 

Üretimi ve satışı yapılan motorların yerinde işletmeye alınması ve servis 
hizmetleri, 

Sözü edilen motorlara ait yedek parça üretimi ve satışı yapılmakta ve 
yapılacaktır. 

Bu fabrikada 1992 yılı sonuna kadar toplam 86 adet PENDİK-SULZER A tipi (636- 
1500 BHP) dizel motorunun imalat montaj ve tecrübeleri tamamlanmış olup bunların 
büyük çoğunluğu Şehirhattı yolcu ve Araba Vapurlarında Ana Makina, 5500 DWT'luk 
Kuruyük Gemileri, İSTANBUL Feribot ve MEHMET KALKAVAN gemisinde jeneratör 

dizeli olarak çalışmaktadır. Ayrıca RTA tipi ağır devirli dizel motorların bir başlangıcı 
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olarak 26 300 DWT'luk Polo nya gemilerine ait 3 adet 4 RTA 58 tipi 7378 BHP'lik ana 
makinanın montajı da bu fabrikada yapılmış ve ait oldukları gemilere monte edilmiştir. 
Halen bu fabrikada; 75,000 DWT'luk gemiler için 14000 BHP'lik 5RTA 76 tipi ve 18 
000 DWT'luk gemiler için 9520 BHP'lik 5RTA 58 tipi ana makineler ile yardımcılar imal 
edilmektedir. 

b) M.A.N. Lisansı 

45 BHP den 5; 

kadar generatö 

c) 

d) 

PIELSTICK ve 

Demiryolları lo 

B.M.C. Lisansı ile 

Kara taşıtları iht 
2600 d/d ya kdı 

ile 

0 BHP ye kadar yüksek devirli 1500 d/d den 3000 d/d ye 
dizeli, 

GENERAL MOTORS Lisansları ile 

komotifleri için yüksek devirli dizel motorları, 

iyacının yanında 100 BHP ye kadar yüksek devirli (2000- 

dar) küçük deniz vasıtalarına dönük dizel motorları, 

imalat çalışmaları yapılmakt 
paralel olarak bu üretimlerin 

adır. VII.Beş Yıllık plan döneminde gemi inşaa sanayiine 

de desteklenmesi ve geliştirilmesinde yarar vardır. 

4. ŞANZUMAN-REDUCTION GEAR (Devir düşürücü dişli grubu) 

Bu gruplar halen tama 
imalatı yapmakta olan Rema 

Lisansı ile deniz tipi dişli kut 

5. YARDIMCI DİZEL GENER 

Gemilerde elekrik en 

1000 KVA'ya kadar (1500 d/d 

men ithal edilmektedir. Halen kara tesisleri için dişli kutusu 

s Redüktör firması tarafından, Almanya Flender Firması 
usu yapacak bir fabrika kurma çalışmaları yapılmaktadır. 

ATOR GRUBU 

erjisi üretimi için gerek duyulan Generatörün 16 KVA'dan 
da) ülkemizde imalatı yapılmakta olup yukarıda belirtilen 
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dizellerle birlikte dizel-jeneratör grupları haline getirilerek kullanılabilmektedir. 

6. ŞAFT - KOVAN PERVANE 
6.1. Sabit Kanatlı Pervane Şaft Sistemi 

Bu sistem halen Türkiye'de yapılabilmektedir. Şaft malzemesinin temini M.K.E.K. 
Fabrikalarından yapılmaktadır. MKE'den malzeme temininde süre bakımından zorluk 

bulunmakta olup giderilmelidir. Bu sistemde kullanılan ve yurdumuzda yapılmakta olan 

Cederwall veya Simplex sızdırmazlık üniteleri standartlara uygun olarak 
yapılabilmektedir. 

6.2. Pitch Kontrollü (CP- Kanatları Ayarlanabilen) Pervane ve Şaft Sistemi 
Bu sistem tamamen ithal edilmektedir. 

7. ANA TABLO - VEYA YARDIMCI TABLOLAR - ALARM TABLOSU 

Kısmen ithal edilmekle beraber, iç piyasada büyük oranda yerli malzeme ile de 
imal edilmektedir. 

8. ELEKTRİK ARMATÜRLERİ 

Özel tipler hariç, büyük çoğunlukla Türkiye'de yerli olarak imal edilmektedir. 

9. PROJEKTÖR - REFLEKTÖR 

Kontrollü projektör henüz yerli imal edilememektedir. Reflektörler kısmen yerli 
imal edilmektedir. 

10. SEYİR FENERLERİ 

Yerli olarak imal edilmektedir. 
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11. KABLOLAR 

Türkiye'de TSE ve kİ 
kullanılmaktadır. 

as kaidelerine uygun olarak yerli kablolar imal edilmekte ve 

12. DUDUK VE DÜMEN fv 

Türkiye'de imal edi 

13. MAKİNE TELGRAFI 

Türkiye'de imal edilmekte ve kullanılmaktadır. 

tÜŞİRİ 
Imekte ve kullanılmaktadır. 

14. PUSULALAR 

Miyar pusula ve 
kullanılmaktadır. 

15. DEVVAR CAM SİLECEĞİ 
Yerli olarak imal edi 

16. SES TAKATLİ TELEFON 

Bu tip telefon henüz 

dümenci pusulaları yerli olarak imal edilmekte ve 

mekte ve kullanılmaktadır. 

SİSTEMİ (SP) 
yerli olarak imal edilmemektedir. 

17. DAHİLİ MUHABERE SİS 

Deniz tipi olarak imâl 

18. NAVİGASYON VE CAN EMNİYET TEÇHİZATI 
- SSB Radyo Telefon-Telgraf İstasyonu 
- V H F Radyo Telefpn cihazı 
- Filika Telsizi 

- Radar 

- Eco-Sounder 

- Oto Pilot Cayro 

- Parakete 

- Veri Tabancası ve Malzemesi 

TEMİ 

edilmekte ve kullanılmaktadır. 
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- Halat Atma Raketi 

ukarda belirtilen malzemeler bugün için ithal edilmektedir. 

19. CAN FİLİKASI 

Türkiye'de imal edilmekte ve kullanılmakta olup, filika teçhizatı kısmen ithal 
edilmektedir. 

20. MATAFORALAR 

Yerli olarak yapılmakta ve kullanılmaktadır. 

21. CAN SİMİDİ - CAN YELEĞİ 

Türkiye'de imal edilmekte ve kullanılmaktadır. 

22. YANCIN ELBİSESİ VE DALGIÇ ELBİSESİ 
Komple ithal edilmektedir. 

23. ŞİŞEBİLİR CAN SALI 
Halen ithal edilmektedir. 

24. YANCIN TEÇHİZATI VE C02 SİSTEMİ-INERT GAZ 
Yangın teçhizatı kısmen ithal edilmektedir. Köpük C02 sistemi yerli yapılmakta 

olup geliştirilmesi gerekmektedir. Inert gaz ve yangın kontrol sistemleri halen 
yapılmamakta olup yurt dışından ithal edilmektedir. 

25. YANMAZ BÖLME VE KAPILARI 

1974 SOLAS kurallarına göre A,B,C tipi yanmaz panel ve kapılar yurt dışından 
ithal edilmektedir. 

26. GÖZ DEMİRİ (ÇAPA) 
Halen Türkiye'de yapılmakta ve kullanılmaktadır. 
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27. ZİNCİRLER 

Yerli olarak yapılmakta ve kullanılmaktadır. 

28. TEL HALAT 

Türkiye'de yapılmakta* 

29. POLİPROPİLEN HALAT 

Gemide kullanılması g 
edilmektedir. 

30. KREYNLER 

Halen ithal edilmekte 

dır. 

erekli halat cinsi olup Türkiye'de yapılmakta ve kısmen ithal 

ve kısmen yerli yapılmaktadır. 

31. GÜVERTE MAKINALARI 

Hidrolik sistemler; yapi vinçler, ırgatlar, kıç ırgatlar; Türkiye'de imal edilmekte ve 
kullanılmaktadır. 

32. ELEKRİKLİ GÜVERTE MAKİNALARI 

Yerli imal edilmektedir. 

33. DÜMEN MAKİNASI 

Belirli bir kapasiteye kadar yerli yapılmaktadır. 

34. MANEVRA PERVANESİ ( 3aş pervane) 

Elalen ithal edilmektedir. 

35. GÜVERTE VİNÇ SİSTEMİ 
Türkiye'de imal edilm: 

(CARGO-GEAR) 

ekte ve kısmen ithal edilmektedir. 

36. AMBAR KAPAKLARI 

Türkiye'de muhtelif ci 

imal edildiği gibi patent altınc 

nslerde ve ebadlarda tamamen yerli proje ve malzeme ile 

a da imal edilmektedir. Gemi maliyetinde payı büyük olan 
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kapak sistemlerini modern filo için lisans altında yapımının geliştirilmesinde yarar vardır. 

37. BOYA VE KATODİK KORUMA 

Türkiye'de yapılmaktadır. Ancak bazı özel yanmaz boya, kaymaz boya gibi tipleri 
ithal edilmektedir. Katodik koruma elemanları kısmen ithal edilmekte ve yerli olarak da 
yapılmaktadır. 

38. VALF VE VALF SANDIKLARI 

Türkiye'de imal edilmekte ve kullanılmaktadır. 

39. BORU-FİTTİNC-FLENÇ 
Büyük oranda Türkiye'de imal edilmektedir. Standartlaştırılmasında yarar vardır. 

40. HAVALANDIRMA SİSTEMİ VE ELEMANLARI 

Türkiye'de imal edilmektedir. 

41. İKLİMLENDİRME (AIR CONDITION) 

Gemi için kısmen ithal edilmektedir. 

42. TULUMBALAR 

Büyük oranda yerli yapılmaktadır. 

43. KOMPRESÖRLER 

Türkiye'de kısmen imal edilmektedir. 

44. DENİZ SUYUNDAN TATLI SU YAPMA CİHAZI 

Tretman teçhizatı ile birlikte halen yurdumuzda yapılamamaktadır. 

45. SEPARATÖRLER 

Yağ ve yakıt separatörleri ithal edilmekte, sintine separatörü ve pis su arıtma 
cihazı yerli yapılmaktadır. 
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46. BORDA MERDİVENİ 

Türkiye'de halen daldırma galvanizli saç olarak imal edilmektedir. Denize 
dayanıklı alüminyumdan imalinin geliştirilmesi gereklidir. 

47. LUMBUZLAR VE ÇERÇEV 

Türkiye'de imal edilme 

1ER 

<te ve ihracı da yapılmaktadır. 

48. DENİZ TİPİ ELEKTRİK MOTORLARI 

Yerli yapılmaktadır. 

49. SU GEÇMEZ VE YANGIN KAPILARI 
Türkiye'de imal edilmektedir 

50. SIHHİ TESİSAT 

Yerli olarak yapılmaktadır. 

51. YER KAPLAMALARI 

Yerli olarak yapılmaktadır. 

52. ELEKTRİKLİ KUZİNE 

Yerli olarak yapılmaktadır. 

53. SOĞUK ODA TEÇHİZAT 
Kompresörler halen ithal 

54. İZOLASYON MALZEME 

Büyük oranda yerli y 

55. KONTEYNER VE KONT 

Yerli olarak yapılma 

VE KOMPRESÖRLERİ 

edilmektedir. 

Sİ 

apılmaktadır. 

EYNER PABUÇLARI 
<tadır. 

Yeni gemi inşaatında kullanılan ithal malzeme ve teçhizatın tutarı komple gemi 
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maliyetinin, ortalama % 50-60'ını bulmakta ve gemi tip ve tonajı ile kullanılan cihaz ve 
teçhizatın tip ve miktarına göre değişmektedir. Kuruyük gemilerinde ortalama 600-700 
S/DWT arasında olduğu söylenebilir. Yukarıda kısaca bugünkü durumları belirtilen gemi 
inşaa yan sanayiinin, bazı ana kalemlerinin teşvik edilerek Türkiye'de imalatlarının ve 
kısmen ihracatlarının yapılmasının teminiyle hem yurt dışına daha az döviz ödenecek 
hem de sanayileşmemize ve ekonomimize katkı sağlanmış olacaktır. 
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EK-2 GEMİ YAPIM VE ONARIM SANAYİİNDE SERBEST MÜŞAVİR - MÜHENDİSLİK 
HİZMETLERİ 

GİRİŞ 

Mühendislik, kaynakları insan yararına en iyi biçimde kullanmanın bilimidir, 
insanlığın bilgi mirasını, usta-Çırak ilişkileriyle devrettiği ilkel üretim süreci, çağımızda 
ulaşılan üretimin özüne de biçimine de artık uymamaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde tekn 

önemli basamağını oluşturma 
bu basamak artık kurumsall 

gelmiştir. 

ik danışmanlık hizmetleri üretim piramidinin en alt ve en 

kjtadır. Üretim yapısını ve istikrarı önemli ölçüde etkileyen 
şmış ve üretimin vazgeçilmez güçlerinden biri haline 

Teknolojinin baş döndürücü hızla geliştiği çağımızda, teknolojinin yaratıcısı ve 
kullanıcısı olarak varlığım sürdüren müşavir-mühendis birimlerinin geliştirilmesi, aslında 

yapısal bir değişimin de başlangıcı olacaktır. 

Her türden yüzer araç n, tasarım ve üretim evrelerinde ülke gerçekleri ve kamu 

yararının gözetilmesi; amacına uygun, dayanıklı, estetik ve ekonomik olarak yapımı; 
çağdaş toplumsal gerekleri karşılayacak düzeyde teknolojik üstünlüklerle donatılması; 

ayan, yapımını yöneten, denetleyen Gemi Mühendisi'nin 

Mühendisi, aynı zamanda tasarım ve üretim aşamalarında 
ıdislik dallarına mensup mühendis ve uzmanların katkısını 

asyonu sağlamakla da yükümlüdür. 

yüzer aracın bütününü tasar 

temel sorumluluğudur. Gem 

gerekli olan ve diğer mühen 
gerektiren konularda koordin 

MEVCUT DURUM 

Bugün ülkemizde sü dürülen uygulama, bilim ve tekniğin, dünyanın ulaşmış 
olduğu teknolojik düzeyin gerisinde kalmaktadır. Bu uygulama gemi mühendisini, başka 
bir deyişle mühendislik hizmetlerini, üretim süreci dışında tutmaktadır. 
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Geçmişte uygulanan Cemi Koordinasyon Yönetmeliği' nin mühendislik 
hizmetlerinin denetimini sağlayan hükümlerinin değiştirilmesi; ardından yönetmeliğin 
tümden iptal edilmesi ile önce mühendislik hizmetleri denetim dışında kalmış; bu 
denetimsiz ortam, giderek gemi mühendisinin üretim süreci dışına itilmesi sonucunu 
doğurmuştur. 

Bazılarının formalite fazlalığından yakınıyor olmalarına karşın, yapı denetiminde 
uygulanan kuralların bile yetersiz kaldığı; Erzincan depremi sonrasında kamuoyunca 
genel kabul görmüştür. Oysa yüzlerce yolcu taşıyacak bir transatlantiğin yapımında dahi 
yasal zorunluluk olarak yapılacak işlem, "omurganın kızağa konulduğunun" ilgili 
Ulaştırma Bölge Müdürliiğü'ne "haber verilmesi" nden ibarettir. 

Bugün sürdürülen uygulama ile mühendis ve yetkili olmayan kimselerce yapılmış 
projelerin uygulanması bir yana, projesiz gemi yapılabilmesi dahi mümkündür. Projesiz 
gemi yapımı kadar, hatta ondan daha önemli bir husus da; yapımın projesine ve/veya 
teknik gereklere, denizde can ve mal güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası kural ve 

normlara uygunluğunun denetlenmesi özellikle klassız gemilerde yapılmaktadır. Can ve 

mal güvenliği açısından bu ölçüde duyarsız olan bu anlayış, doğal olarak ülke gerçekleri 
ve kamu yararının gözetilmesi, gemilerin amacına uygun, dayanıklı, estetik ve ekonomik 

olarak yapımı ve çağdaş toplumsal gerekleri karşılayacak düzeyde teknolojik 
üstünlüklerle donatılması gibi hususları hiç gözönüne almamaktadır. Böylece, yaş 
ortalaması zaten dünya ortalamasının üzerinde olan deniz ticaret filomuz, bir yerlerden 

rastgele ele geçirilmiş ya da kopya edilmiş eski projeler nedeniyle teknolojik açıdan 
"eskimiş" gemilerle dolmakta; yeri geldiğinde gelişmiş batı ülkelerinin kalite ve 
standartlarında gemiler yapabildiklerini kanıtlamış olan tersanelerimiz, eski projeler 

uygulandığında denize indirdikleri gemiyi "eski tip" olarak armatöre teslim etmek 
zorunda kalmaktadırlar. 

Karada denizle kıyaslanmayacak ölçüde olumlu koşullara sahip yapılarda mevcut 

bulunan denetim kural ve mekanizmalarının yanısıra, - deniz üzerinde can ve mal 

taşıyan, birçok dinamik kuvvet ve zorlamalara maruz kalarak, bu koşullarda dengesini 

ve karmaşık gerilmeler altında dayanımını sürdürmek zorunda olan - gemilerin yapım 
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ve tadilatlarının bu denli denet 

belirtilen özelliklere sahip kılı 
deneyimi kazanmış mühend, 
mühendislerinin ve mühenc 

açıklanması mümkün olmayan 

im dışı bırakılmış olması; daha da ötesi, - yüzer yapıların 
nmasının ancak bu alanda yeterli eğitimi almış ve gereken 
slerin uğraşı ile olanaklı olabileceği ortada iken - g;emi 
islik hizmetlerinin üretim süreci dışına itilmiş olması 

bir olgudur. 

Bütün bu olumsuz koşullara karşın yine de inatla mesleklerini uygulamaya çalışan 
az sayıdaki gemi mühendisinin, meslek sevgisi, sorumluluk bilinci ve üstün özveri ile 

ürettikleri nitelikli projeler, yasadışı bir şekilde hak sahiplerinin izni dışında kopya edilip 
çoğaltılarak kullanılabilmektedir. Emeklerinin ve mesleki deneyimlerinin karşılığını zaten 
en alt düzeyde bile göremeyen gemi mühendislerinin, bu koşullarda nitelikli proje 
üretimine özendirilmeleri ise mümkün olmamaktadır. 

Buraya kadar aktarılmış bulunan mevcut uygulama, biliım ve tekniğin, dünyanın 

ulaşmış olduğu teknolojik düzeyin gereklerine aykırı olmasının yanısıra; 5846 sayılı Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanunu, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve 6235 

(7303) sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu'nun özlerine ve birçok 

hükümlerine aykıdır. 

Cemi mühendisliği 

tutulmaması ve mühendislik 

nedeniyle ortaya çıkan diğe 

alanına giren işlerde mühendis sorumluluğunun zorunlu 

hizmeti kapsamına giren işlemlerin denetim dışı bırakılması 

r olumsuzlukları da şöyle sıralayabiliriz: 

Belli kalıplar içinde sıkışıp kalmış, teknolojik gelişme ve yenilik üretmeyen, 

çağdaş teknolojiye uyumsuz, standartlaşmamış, ama buna karşın birbirinin 
tekrarından öteye gidememiş, yetersiz ve niteliksiz proje üretimi 

yaygınlaşmıştır. 

Üretilen nitel 

kısaca kaynak 

ortaya çıkan 
taşıyabilmek 

iksiz ve yetersiz projeler malzeme;, enerji, işgücü ve zaman, 
kaybına neden olmakta; öte yandan bunların sonucu olarak 

ürün can ve mal güvenliği açısından sakıncalar 
tedir. 
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Dünyada meydana gelen teknolojik gelişmelerin ve uluslararası 
sözleşmelerle zorunlu kılınan değişimlerin izlenmemesi nedeniyle, 
gemilerimiz yabancı limanlarda zorluklarla karşılaşmakta; zaman zaman 
yabancı limanlara yüksek cezalar ödemek suretiyle kabul edilmektedir. 

* Bugün ülkemizde yalnızca gemi mühendisliği dalında faaliyet gösteren bir 
tek serbest müşavir-mühendis ya da tescilli büro bulunmamakta, faaliyetin 
sürdürebilmesi, başka mühendislik dalları ya da alanlarda ek işlerle 
mümkün olabilmektedir. Üniversitelerden mezun olanların her yıl arttığı 
günümüz koşullarında gemi mühendislerinin çok büyük çoğunluğu meslek 
dışı işlerde çalışmak zorunda kalmaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Gemi mühendisini üretim süreci dışına iten, mühendislik hizmetlerini denetim dışı 
bırakan ve çağdaş bilim ve tekniğin bugünkü düzeyinin yanısıra mevcut yasalara da 
açıkça aykırı olan bugünkü uygulamaya son verilmelidir. Bu amaçla gemi 
mühendislerinin görev ve yetkileri ile gemi mühendisliği hizmetlerinin üretim ve 

uygulamasına ilişkin esasları düzenleyen ve bazı başka mühendislik dallarında da 
örnekleri görülen "Gemi Mühendisliği Hakkında Kanun" parlamentodan geçirilerek 
uygulamaya sokulmalıdır. 

Önerilen Kanun, gemi mühendisliği hizmetlerinin yürütülmesinde; artık hemen 
hemen tüm dünyada olduğu gibi, minimum eğitim, belirli süre mesleki deneyim ve hatta 

bazı ülkelerde örneği görülen sınav koşuluna bağlı olarak "imza yetkisi" ve bu yetkinin 
somutlandığı "sertifika"landırma uygulamasını getirmelidir. Bu uygulamayla, "sertifika" 
ile "imza yetkisi"ne sahip olan mühendis, hukuki sorumluluğun yanısıra, meslek ahlâkı 
prensiplerine uyumluluk" sorumluluğunu da taşımakla yükümlü kılınmalıdır. 

Bu uygulamanın gerek yürütülmesi, gerekse denetlenmesi konusunda; yasal olarak 
yetkili ve kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olan Gemi Mühendisleri Odası'nın, 
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yasal yetkilerini kullanmas 

düzenlenmesiyle, bu konud^ 
ile ilgili tüm resmi kuruml 
24.07.1981 tarihli Resmi G 

Standartları Komisyonu ve 
22.04.1990 tarihli Resmi Ga^ 

Mimarlık Hizmetleri Asgari 
Odası Vizesi'ni zorunlu kıl m 

m kolaylaştırıcı önlemler alınmalı; mevzuatın yeniden 
mevcut bulunan engeller kaldırılmalıdır. Öncelikle, konu 
arın gemi mühendisliği kapsamına giren hizmetlerde, 

^zete'de yayınlanmış olan "TMMOB Asgari Ücret ve Çizim 
Kontrol Bürolarının Kurulmasına İlişkin Yönetmelik" ve 
ete'de yayınlanmış olan "TMMOB Serbest Mühendislik ve 

Ücret Yönetmeliği" esasları dahilinde Gemi Mühendisleri 
aları sağlanmalıdır. 

Öte yandan, gemi m 
kalitesinin yükseltilerek çağd 

göre değiştirilebilir koşullan 
müşavirlik-mühendislik bürol 
edilmelidir. 

ühendisliği hizmetlerinin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, 

aş düzeye ulaştırılmasının sağlanması için; gelişen koşullara 
a, koruma ve teşvik tedbirleri uygulanmalı; örneğin 

arının kurulması ve gelişmesi için, ucuz kredi temin 

Bu düzenlemeler ile 

ortadan kaldırılmasının yanı; 

* Projesiz veya 

kontrolunda, t 

büronun buluri 

yukarıda belirtilmiş olan olumsuzlukların ve sakıncaların 
ıra, elde edilecek diğer yararları da şöyle sıralayabiliriz: 

iteliksiz projelerle gemi yapımı önlenecek; proje ve yapım 

eknik açıdan sorumlu bir müşavir-mühendis veya tescilli 
ması sağlanmış olacaktır. 

Vize işlemi ile projelerin asgari çizim standartlarına uygunluk açısından 

denetimi gerçekleştirilecektir. 

Kontrol hizme 

arasındaki u 

Hükümeti adın 

bu konunun 

kapatılmış olac 

lerinin denetimi sayesinde, sık sık görülen gemi ile projesi 
yümsuzluk ve uyuşmazlıklar önlenecek; böylece T.C. 

a uluslararası geçerlikte belge vermekle yükümlü organların 
denetiminde mevcut bulunan nicel ve nitel eksiklikleri 

aktır. 
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Proje ve kontrol hizmetleri, mühendisçe hizmet karşılığı alınacak asgari 

ücret açısından da denetleneceği için; hizmetlerin kalitesinin 
yükselmesinin sağlanmasının yanısıra, alınan ücretin belgelenmesi 
(dolayısıyla vergilendirilmesi) de sağlanmış olacaktır. 
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EK-3 GEMİLERİN PROJELİ OLARAK VE KLAS KONTROILUNDA İNŞA EDİLMELERİNİ 
SAĞLAMAK İÇİN TASLAK PROTOKOL ÖRNEĞİ 

iş bu protokol, tarih nden itibaren yeni inşa edilecek Türk Bayraklı gemilerin bir 
Klas Kuruluşunun kuralları dahilinde inşa edilmelerini sağlamak üzere Türk Loydu ile 
Ulaştırma Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü arasında imzalanmıştır. 

Amaç : Gemilerin inşa esnasında, Uluslararası kurallara uygun projelendirilmesi, 
sertifikalı malzemelerin kullanılması, uygulamanın denetlenmesi, gemi inşa 

sanayimizde kalitenin yükseltilmesini sağlamaya yönelik olacaktır. 

oyları ne olursa olsun 150 gros tonun üzerinde (Balıkçı gemileri için Lz45m 

bulunan yeni inşa edilecek ge 
kuralları ve kontrolü altında 

) 

milerin Türkiye Cumhuriyeti'nin tanıdığı Klas Kuruluşlarının 
nşa edilmelerini sağlamaktır. 

Uluslararası kuralların uygu 

Müdürlüğümüz ile Klas Ku 
uyulacaktır. 

1. İnşa edilecek gemile 
tarafından aşağıdaki 
verilecektir. 

lanmasını denetleyen ve sorumluluğu üstlenen Bölge 

ruluşları arasındaki bu işbirliğinde aşağıdaki esaslara 

in omurgalarının kızağa konma aşamasında; armatör 
projeler belirtildiği şekilde Bölge Müdürlüğümüze 

a) Genel plan (onaysızı 
b) Endaze (onaysız) 
c) Boyuna kesit ve güverteler (klas onaylı) 
d) Enine kesit (klas onaylı) 

e) Dış kaplama (klas onaylı) 

2. Klas Kuruluşu tarafınd an onaylanmış ve armatör tarafından Ulaştırma Bölge 
Müdürlüklerine verilecbk projelerde: 
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a) İmza yetkisine sahip en az bir gemi inşa mühendisi, 
b) Makina ile ilgili projelerde, yetkili bir gemi mühendisi veya makina 

mühendisi, elektrikle ilgili projelerde bir gemi mühendisinin yanında yine 
imzaya yetkili bir elektrik mühendisinin de imzasının bulunması. 

(Mühendislerin imza yetkisinin, bağlı bulunduğu meslek odalarından 
onaylı olması gerekmektedir.) 

inşaası bitirilip, Bölge Müdürlüğümüzden belge alma aşamasına gelen gemilerde; 
(1.) maddeye ek olarak: 

a) Tüm özellikler belirtilmiş olarak (Teçhizat listesi), 
b) Su geçmez perdelerin projeleri (klas onaylı), 

c) Ambar kapağı (varsa) projeleri (klas onaylı), 

d) Uluslararası Sözleşmelerin uygulandığı projeleri, 

Bölge Müdürlüğümüz ayrıca isteyebilecektir. 

Müdürlüğümüze ibraz edilen klas mektuplarında gemiye ait ana boyutlarının 
(LxBxD, Ana Makina Gücü (kW)) bildirilmesi, 

Boyut ve yapısal değişikliğe uğramış klaslı gemilerin değişikliğe ait klas onaylı 
projelerinin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi, 

şartları altında tarihinde imzalanmıştır. 

Türk Loydu Vakfı T.C. Ulaştırma Bakanlığı 
İstanbul Bölge Müdürlüğü 
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EK-4 GEMİLERİN KLASLANMASI VE GEMİ İNŞAATINDA KALİTE 

GENEL 

Bir endüstri ürününün satılabilmesi, alıcının fiyat ve kalite yönünden beğenisini 
kazanmasına bağlıdır. Pek çok üründe fiyatın düşüklüğü ilk bakışta alıcılar için cazip 

olsa da, gemi gibi uluslararası koşullara bağlı endüstri ürünlerinde fiyat kadar kalite de 

alıcı için önemli bir etkendir. Daha doğrusu uluslararası koşullar asgari oranda gemide 
önemli bir tercih nedeni olacaktır. Dolayısı ile, ülke olarak 

ıda pay almayı hedeflerken, fiyat düşüklüğünden önce, 
yerine geldikten sonra fiyat 

dünya gemi inşa pazarın 
uluslararası kurallara uygun ve kaliteli gemi inşa etmeyi amaçlamamız ve bunun 

gereklerini yerine getirmek 

KALİTEYİ GEREKLİ KILAN HUSUSLAR 

çin tedbirlerini de almamız esas olmalıdır. 

1 50 gros ton (tankerlerde 400 gros ton) veya boyu 24 m'den büyük uluslararası 

sefer yapacak gemiler, bayrak devletinden fribord belgesi almak durumundadır. Bu 
belgeyi verecek devlet IMQ'nun ortaya koyduğu Yükleme Sınırı Sözleşmesinin ilgili 
maddesine göre, fribord belgesi verilecek gemide gerekli mukavemetin sağlandığını 

kontrol etmek durumundadır. Bizim liman mevzuatımıza göre ise, uluslararası hizmet 

yapan klas kuruluşlarından (mevzuatta Türk Loydu ile birlikte 9 Loyd adı yazılıdır) birinin 
klas kontrolundaki gemilerd a gerekli mukavemetin sağlandığı kabul edilerek, ikinci bir 
denetime tabi olmaksızın gerekli belgelerin verilebileceği hükmü vardır. 

Ülkemiz her ne kadar 700 yıldan beri gemi inşaatı ile uğraşmakta ise de, 
uluslararası sefer yapacak n telikte ve kalitede gemi inşaatı ülkemizde 1960'lı yıllarda 
Abidin Daver şilebinin inşaatı ile başlamıştır. Bu gemiye kadar yapılanlar, liman içi veya 
kabotaj hattında çalışmak üzere ve herhangi bir klas kontrolunda olmaksızın inşa 

edilmişlerdir. Her ne kada- ikinci dünya savaşından sonra The American Bureau of 
Shipping adına İstanbul'a bir sörveyör gönderilmişse de, bu sörveyör yalnız İstanbul'dan 

geçen yabancı bayraklı gemilerin sörveyleri için görevlendirilmiştir. 1950'lerin ikinci 
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yarısından sonra ve özellikle 1960'lı yıllarda The American Bureau of Shipping, 

Germanischer Lloyd, Lloyd Register, Bureau Veritas gibi yabancı gemi klaslama 

kuruluşları, ülkemizde ofis açmaya veya geçici sörveyör görevlendirmeye başlamışlardır, 
içinde bulunduğumuz yılda ise, ülkemizde Türk Loydu'nun dışında 7 yabancı gemi 
klaslama kuruluşu faaliyettedir. 

Uluslararası sefer yapan bir gemi tek başına önemli bir bedeldir. Örneğin 5000 
DVV tonluk bir kuru yük gemisi yeni inşaat olarak (belirli kriterlerle rakam değişmekle 
birlikte) 6.500.000 ila 9.000.000 US$ mertebesinde bir değere sahiptir. Bu gemi zaman 
zaman kendi değerinin bir kaç katı değerdeki yükü taşımak durumunda olabilir. Gemide 
çalışanların hayatı ise para ile ölçülemez. Bu durumda gemi; mal sahibi, yük sahibi, 
gemiyi ve yükü sigortalayacak sigorta şirketi açısından, yeterli mukavemete ve yüzme 

kabiliyetine sahip olmak durumundadır. Bunlara ek olarak, gemi Uluslararası Denizcilik 

Örgütü IMO'nun (International Maritime Organization) koyduğu kurallara da uymak 
durumundadır. Gemilerin gerekli ve yeterli mukavemete sahip olduğunun belgelenmesi, 
yani güvenilirliğin belgelenmesi, yaklaşık 350 yıllık geçmişe sahip klaslama kuralları ile 

sağlanır. IMO isteklerine uygunluk her ne kadar bayrak devleti otoritesinin yetkisinde 

ise de, klas kuruluşları bu isteklerin önemli bir kısmını kuralları içine almış, diğerlerini 
de bayrak devletinin verdiği yetki ile kontrol etmektedirler. 

Yukarıda özetlenen tüm klas ve IMO isteklerine ait kurallar ve bunların 

uygulanması, gemi inşaatında yüksek bir kalite kontrol sisteminin gerekli olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

KLAS KURALLARI 

350 Yıllık geçmişi olan gemilerde can ve mal güvenliğinin sağlanmasına dönük 
tarafsız kontrolörlük hizmetlerine KLASLAMA veya SINIFLANDIRMA ve bu işlere, ilk 
organize eden ingilizin adına izafeten, genel olarak Loyd hizmeti denir. Bu hizmet, 
geminin teknesi, makinası, boru ve elektrik devreleri projelerinin gemiye klas verecek 
kuruluşun kurallarına göre tetkik ve tasdiki ile, bunların malzemelerinin imalat safhasında 
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kontrolundan başlayarak, te 
kontrol edilmesi, test ve tec 

kapsayan sertifikaların verilm 

Lloydların, 

sanede onaylı projelere göre gemi inşaatının her etapta 
rübelere nezaret edilerek her şey kural isteklerine uygun 

gerçekleştiğinde ise kurallarda öngörülen ve armatörce talep edilen klas notasyonlarını 
esi gibi işlemlerin tümünü içerir. Özetlenen bu hizmet için 

a) Klaslama ve Sörveyler 
b) Malzeme Kuralları 

c) Makina Kuralları 

d) Elektrik Kuralları 

e) Tekne Yapımında Kay nak Kuralları 

g) Basınçlı Kap, Boru ve Makina Elemanları Kaynak Kuralları 

adları ile kural kitapları olmalıdır. Bu kurallar gemiye hangi koşullarda hangi 
notasyonların verileceği ile gemi serviste iken yapılacak sörvey (kontrol) periyotlarını, 
tekne inşaatını, makinaların imalatını, elektrik sistemlerini, kaynak işlerini ve malzeme 
özelliklerini tarif eder ve kontrol esaslarını belirler. Cemide kullanılacak ve yan 

sanayiden temin edilecek bazı makina, malzeme ve teçhizat için de, uluslararası veya 
ulusal standartlara atıf yapar. 

Geminin tipine, çalışa :ağı denizlere ve istenen diğer özelliklere bağlı olarak, 

yapılan çelik tekne inşaatının, 
projelendirme safhasında talep edilen notasyonları alabilmesi için, gerek tersanede 

gerekse yurt içinden ve yurt dışından sağlanan makina, 

malzeme ve teçhizatın klasın öngördüğü isteklere uygun imal edilmiş ve bu uygunluğun 
belgelenmiş olması kuralların 

standart dışı bir gemidir. 

isteğidir. Bu isteğin yerine gelmemesi durumunda klas 
kuruluşunun yapabileceği, klas belgelerini vermemektir. Bu durumda, anılan gemi 

Uluslararası piyasada satılamaz, yük bulamaz, 
sigortalanmasında büyük prim er ortaya çıkar. 

Bu açıklamaların ışığında, uluslararası sefer yapacak bir gemi, verdiği klas belgeleri 
uluslararası geçerlikte olan bir klas kuruluşunun kurallarına göre projelendirip inşa 
edilmek durumundadır. Gemiyi inşa edecek tersanenin de klas kuruluşunun isteklerine 
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uygun gemi inşa edebilmek için gerekli organizasyon, teknik eleman, makina ve 

ekipmana sahip olması gerekir. Şayet bunlarda eksiklik ve yetersizlik söz konusu ise, 
gemiyi kurallara uygun inşa edebilmek için gereğinden fazla zaman ve para harcamak 

zorunda kalacaktır. Bu ise rekabet gücünün azalması demektir. 

Klas kuruluşunun gemiye vereceği klas notasyonları bir bütünün parçalarını da 
kapsar. Yani geminin klası tekne, makina ve elektrik sistemleri ve bunlara ait teçhizatları 
ile bir bütündür. Bunun anlamı, klası ilgilendiren tüm makina, malzeme ve teçhizatın 
da, gemiye klas verecek kuruluşun kurallarına göre ve onun kontrolunda imal edilmiş 
olması demektir. Şu halde gelişmiş bir gemi inşaatı sanayiinin gerçekleşmesinin en 
önemli koşullarından birisi, klas kurallarına uygun ve belgeli imalat yapabilen bir yan 

sanayinin oluşup gelişmesine bağlıdır. Bu gerçekleştiği takdirde gemi inşaatının ülke 
ekonomisine olan katma değeri yükselecektir. Şu halde gemi inşa sanayiinin, tersanecilik 

ve yan sanayii ile birlikte düşünülmesi gerekir. 

IMO KURALLARI 

Cemilerde can ve mal güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilk uluslararası nitelikteki 

tartışma ve antlaşmalar, bu yüzyılın başlarında meydana gelen TİTANİK faciası ile başlar, 
ikinci dünya savaşından sonra Birleşmiş Milletler Cemiyetinin oluşup aktif hale gelmesi 
ve bünyesinde oluşan IMO (International Maritime Organization) uluslararası denizcilik 
örgütünün çalışmaları ile 1948'lerden başlayarak pek çok kural oluşturulup, yürürlüğe 
konulmuştur. Bunların en önemlileri SOLAS, LOAD LINES, MARPOL ve COLREC'dir. 
Bu denizcilik sözleşmeleri gemilerde can ve mal güvenliğinin sağlanması, gemilerden 
denizlerin kirlenmesinin önlenmesi, gemilerin sahil ile haberleşme sistemleri v.b. 

hususları kapsar. Ayrıca ILO (Uluslararası İşçi Örgütü) nun gemicilerin çalışma ve yaşam 
koşullarına ilişkin düzenlemeleri ve American Coast Guard'ın koyduğu özel kurallar 
vardır. Gemiyi dizayn edecek mühendis ile inşa edecek tersane bu kuralların isteklerini 
bilmek durumundadırlar. Aksi takdirde ortaya çıkan gemi, uluslararası sefer yapacak 
nitelikte olmaz veya sonradan bu istekleri gemide gerçekleştirmek imkânsızlaşabilir veya 
çok pahalıya mal olur. IMO isteklerine ait gemide olması gerekenlerin bir bölümünün, 
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gemi bünyesinde inşa safhasında iken yapılması gerektiği gibi, büyük bölümü yan sanayii 

imalatıdır. Bunlar yan sanayide imal edilirken IMO isteklerine uygunluk açısından 
kontrol edilmek ve belgelenmek durumundadır. IMO, Birleşmiş Milletler'e bağlı üye 
ülkelerin katkıları ile çalışır. Birleşmiş Milletler'den aldığı fonlarla çalıştırdığı profesyonel 

uzman ekibi olduğu gibi, çalışma sistemine göre, üye her ülke adına yeni kural 

•alda değişiklik yapılması isteği ile de kuruluşa müracaat 

'ca öngörülen prosedüre uygun olması gerekir. IMO'rıun 

merkezi Londra'da, denizcilikte ileri gitmiş tüm ülkelerin çalışmalara sürekli katılan 

uzman veya elemanları vardır. Kuralların oluşturma çalışmaları esas olarak alt 

oluşturulması veya mevcut ku 
edilebilir. Bu müracaatın IMO 

komitelerde gerçekleşmekte, 
Ülkemizin bu çalışmalara katf 

IMO genel kurulunda prosedür tamamlanmaktadır, 

ı yapacak nitelikte iştirak ettiği söylenemez. Ülkemiz, 
IMO'nun genel kurul toplantılarına zaman zaman değişik kuruluşlardan eleman 
gönderme şeklinde katılmaktac ır. Bunların, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, D.B.Deniz 

Nakliyatı T.A.Ş., Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Türkiye Gemi Sanayii, Deniz Ticaret 
Odası adına olabilmektedir. U aştırma Bakanlığı Deniz Ulaştırma Genel Müdürlüğünün 

de çok seyrek de olsa eleman göndermesi söz konusudur. Ancak bu katılımlar tamamen 
eşgüdümden yoksundur. Kural oluşturmaya katkımız söz konusu değildir. Bu durum 

ülke olarak konuyu yeteri kadar kavrayamadığımızı göstermektedir. 

CEMİ İNŞAATINDA VE GEMİ KLASLANMASINDA KALİTE KONTROL 

Yukarıda genel hatları ile, uluslararası sefer yapmak üzere inşa edilecek bir gemide 
uygulanacak klas ve IMO kuralları özetlenmiştir. Bu kurallara uygun gemi inşa 

edebilmek ve bu geminin maliyetinin uluslararası piyasaya uygun olabilmesi için inşaatçı 

tersanenin, teknik eleman ve ekipman ile yeterli bir kalite kontrol sistemine sahip olmzısı 
gerekir. Ülkemiz tersanelerinde klas isteklerine uygun bir kalite kontrol yönteminden söz 
etmek zordur. Ancak Sedef ve Marmara Transport ile Pendik Tersaneleri'nde kalite 
kontrol nosyonunun gerekliliğinin kabul edildiği söylenebilir. Süratli çalışan bir 

tersanenin, inşa edeceği geminin klası ile, kontrol etapları ve yöntemleri konusunda 
inşaata başlamadan, kendi inşa 

yararlıdır. Aksi takdirde bugün 

at tekniğine bağlı olarak bir mütabakat yapması çok 
ülkemizde olduğu gibi tersane-klas-armatör üçgeninde 
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sürekli tartışmalar olacaktır. Gereksiz yere sök-yaplar olmaya devam edecektir. 

Bilindiği üzere, günümüz sanayi anlayışında imalatta kaliteyi sağlamak için 
tekbaşına kalite kontrol ünitesi de yeterli bulunmamakta, kuruluşun tümü için kalite 
sistemleri (Avrupa Topluluğunun oluşturduğu ISO 9000 kalite sistemleri gibi) 
oluşturularak uygulamaya konulmaktadır. Bu sistemlerde ana fikir, kaliteli üretim 

sağlanması için, tüm kuruluşun kalite fikrine sahip olarak organize olması, bunu el kitabı 
haline getirmesi ve buna uygun çalışmasıdır. Ayrıca, sisteme uygunluğun yetkilendirilmiş 
bir kuruluş/kuruluşlardan belgelenmesi istenmektedir. Alıcı, üreticiden bu belgeyi talep 

edebilir. Klas kuruluşları da dünyadaki bu genel anlayışa uygun olarak, birlikleri IACS 

(International Association of Classification Society) in ortaya koyduğu kalite sistemine 

(ISO 9000'e paralel) 1994 başlarından itibaren geçeceklerdir. lACS'ın ortaya koyduğu 
bu kalite sistemi, üyeleri içindir. Amaç, hizmet kalitesini belirli bir standarda oturtmaktır. 
Klas kuruluşları kendileri için kalite sistemi kabul edip yürürlüğe koyarken, hizmet 
verecekleri tersanelerin de belirli bir kalite sistemine bağlı çalışmasını istemeleri 
normaldir. Tersane bu isteğe uymadığı takdirde, muhtemelen klas hizmetini diğer 

tersaneye göre daha pahalıya alacak, ayrıca da imalatında işçilik maliyeti artacaktır. 
Bunların sonucu ise rekabet gücünün düşmesi demektir. Aynı hususları gemi inşaatı yan 

sanayi için de söylemek gerekir. 

Bir kuruluşta kalite kontrol teşkilatının kurulması ve kuruluşun kendisinin kalite 
sisteminin isteklerine uygun hale gelmesi elbetteki belirli bir yatırım gerektirecektir. 

Ancak uluslararası piyasaya açılınacaksa bunun başka bir çözümü yoktur. Başlangıçta 
kalite sistemine uyum için yapılacak yatırım gereksiz gibi görülse de, ilerisi için iş 
bulmada güvence unsuru olmasının ötesinde, gereksiz işçilik giderlerini ortadan 

kaldıracağı için kısa sürede kendisini amorti edecektir. 
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EK-5 ÇOK KATILIMLI GEMİ FİNANSMAN ÖRNEĞİ 

Giriş 

Dünya Deniz Ticareti yıllarca 

bir seviyede kararlı hale geldi 

çok gemi nakliyat şirketi hissec 

geldi. 

süren ekonomik gerilemeden sonra 1989'dan beri yüksek 

Bilhassa Konteyner seferleri çok kârlı oldu. Böylece bir 
arı büyük kârlar etti. Ve/veya ipoteklere özel amortisman 

Hansa TREUHAND Gemi iştirak Anonim Şirketi ve hareket halindeki 24 adet gemisi 

(toplam yatırım hacmi 1,5 Mrd.DM kadar) prospektlerdeki ihtiyatlı tahmin değerlerine 
elde etti. İşletme gelirleri 1991 yılında da 7 milyon DM 
erine göre kurumla fazla gelir % 21'i buldu. 

göre çok daha yüksek sonuçlar 
üstüne çıktı ve prospekt değer 

Bu değerler birkaç yıl öncesine kadar mümkün görülemiyordu. Bütün dünyadaki tersane 

kapasitelerinin düşüşü ve taşım a hacminin artması gözönüne alındığında, gelecek yıllar 

için de sabit bir rekabet seviyesi hesaba katılabilir. 

Bu pozitif ekonomik alt yapı ile size MS HANSA STETTIN'e katılmanızı teklif ediyoruz. 

Yeni yapılaşma planı 
PROJEX Schiffahrtsgesellschaft bmH 
Baumwall 7 

2000 Hamburg 11 
tarafından realize edilecek. 

Bu deniz araçlarına katılmanın ekonomik konsepti, gemilerin çok uygun imal 
masraflarına mal olmasına-US $ 21,25 Mio-Uzak Doğu Ülkelerinde bile fiatlar bugün 
belirgin derecede yüksektir- ve bu değerli gemi tipinde çalışmak isteyenlerin fazla 
oluşuna dayanır. MS HANSA STETTIN yük kapasitesi 1.012 TEU olan tam konteyner 
gemisidir. Alman Rickmers tersanesinde seksenli yılların ortasında imal edilen meşhur 

"RW 49" tipindedir ve bu tip birçok gemi yapılmıştır. İnşaat tersanesi Polonya Stocznia 
A.Warskiego Stettin'deki tersanedir. Burası bir çok ihraç siparişi alır ve Batı Almanya 
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Armatörleri için sayısız gemi inşa eder. 

Eylül 1992 tarihinde tersane tesliminden sonra gemi Linienreederei HAMBURG-SÜD'de 

Charter seferlerine 2 yıl için alınacaktır. Konsepsiyon süresinde, Şirket mensuplarına 
kayıt kapasitesine göre % 71 kazanç öngörülür. Bu plana düşük bir kambiyo rayici, 1.55 

DM, bütün (1993-2004) periodu için öngörülmektedir. 

Daha yüksek kambiyo rayici şirket likiditesini düzeltecek ve daha sonraki temettü 

dağıtımlarında kullanılacaktır. Örneğin 1,65 DM olan bir dolar kurunda temettü yaklaşık 
% 16 yükselecektir. Konstrüktörler için katılma miktarına göre % 117 zararın 
karşılanması bahis konusudur. Yalnız 1992 için hisse başına zarar yaklaşık % 114'dür. 
Buradan çıkan vergi iadesi ile hisse finanse edilir. 

Konsepsiyon 

Bu iştirak Teklifinin ekonomik ve vergi taslağı PROJEX-Schiffahrtsges. mbH ile HANSA 

TREUHAND Schifbeteiligungs AG, Alstertor 20, Hamburg 1 tarafından müşterek 
hazırlanmıştır. 

Açıkça yapılan iştirak teklifleri ile HANSA TREUHAND çalışma ortakları ile 26 gemi 

inşası için 570 MİO DM özel sermaye ihraç etmiştir. Böylece yaklaşık olarak 1 500 MİO 
DM bir yatırım hacmi oluşmuştur. HANSA TREUHAND sahipleri şimdiye kadar 60 gemi 

projesi tasarlamışlar ve Alman armatörleri ile uygulamışlardır. Geliştirilen sözleşme vergi 
bakımından birçok işletme kontrolleri tarafından kabul edilmiştir. Bu yüzden bu proje 
maliye tahsil şubesinden çok çabuk çıkacaktır. 

Şimdiye kadar sunulan objelerde resmi zarar tasdikleri her zaman vergi sürelerinde 
sunulmuştur. Bunları takib edecek zararlar da işletme yerleri finans dairelerince vergi 

tayin gününde onaylanmıştır. 

Yatırım yapanlara ve ilgilenenlere yatırım kararı sırasında tam bir danışmanlık ve 
enformasyon servisi hizmet etmektedir. İştirak süresi boyunca da yatırımcı kalifiye ve 
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kapsamlı bir şekilde yardım görür. 

e gerekli işlerin halledilmesi için HANSA TREUHAND 

■selIschaft mbH ve Co MARITIME CONSULT de yardımcı 
amanda HANSA TREUHAND gibi İdare Meclisi Üyeleri 
in tek başlarına mülkiyetindedir ve şirketin yöneticileridir. 

gibi gelişmekte olan ülkelerin 

Toplam finansman çerçevesine! 

yanında Fördetor Schiffahrtsge 

olmaktadır. Bu şirket de aynı 
Harald Block ve Hermann Ebel 

Piyasa 

Dünya konjoktürü yedi yıllık sürekli yükselişten sonra 1990 yılında sabit bir çizgide 
kalmıştır. Bunun sorumlusu, birçok ülkedeki dış ticaret dengesizliği ve evvelce olduğu 

borç problemleridir. 

Dünya Ticareti bu zeminde çok 

1992 yılında da yüksek seviyes 
dolaşımının % 98'i bu yolla 
olacaktır. 

yüksek olan % 8 büyüme hızına erişemeyecektir. Fakat 
ini koruyacaktır. Dünya Deniz Ticareti -Kıtalar arası mal 

gerçekleşir- artışı ticari değiş tokuşun gelişmesine ibağlı 

Deniz nakliyatı pazarının 1987 yılından sonra iyileşmesi ile yeni gemi tonajına gerek 

duyulmuştur. Bu gereksinim ve talep, deniz ticareti çok az artsa da, bir süre devam 

edecektir, çünkü eski tonajlar için yenisini ikame isteği beklenmektedir ve ihtiyacın artışı 

almakta olup piyasanın gelecekteki ihtiyaçlarını ise 
fiyatları US-Dolar bazında 1985 tarihinden 1989 sonuna 

nedeni ile bu eskiler kullan 

karşılamayacaklardır. Yeni inşa 

fazla, diğer nakliye gemileri içi 

Her ne kadar Dünya Denizciliğ 
dönüş temayülü belirmişse c 

olmayacaktır çünkü çok yük 

siparişlerini çok yavaşlatmıştır. 

kadar en düşük noktadan sonra Tanker ve Büyük mal nakli gemileri için iki katından 

n de % 70 yükselmiştir. 

nde - özellikle sıra malı nakliye gemileri ve tanker-geriye 

e, tonaj fazlası seksenli yılların ilk yarısındaki gibi 
selen yem gemi inşa fiyatları armatörlerin tersanelere 
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Nakli yede Çelişme 

Konteyner gemi nakli alanında İngiliz Ocean Shipping Consultants çok çabuk bir büyüme 
teşhisi koymuştur. Geçen yıl yayınlanan Etütlerine göre "Container Trade Growth and 

Port Development to 2005" Konteyner nakliyatı küçük parça halinde mal naklinden 

vazgeçildiği için ticari gelişme uygun olmasa da, 2005 yılına kadar % 77 yükselecektir. 
Yani 1990 yılında limanlara indirilen 82 Mio konteyner, 2005 yılında 146 Mio olacaktır. 
Bu asrın sonuna kadar Avrupa Limanlarında Konteyner değişimi 31 MİO TEU ( + 9MİO), 
Güney Asya Limanlarında 21 MİO ( + 11 MİO) ve Doğu Asya 40 MİO ( + 19 MİO) ve 
Güney ve Kuzey Amerika Limanlarında 30 MİO ( + 9 MİO) olacaktır. 

Konteynere yüklenen mal ile nakliye şekline olan ihtiyacın artması yalnız çok fazla ticari 
mübadele olan yeni sanayi ülkeleri için değil, OECD ülkelerinde nisbeten daha kapsamlı 

Ticaret hacminde görülmüştür. 

Rekabet Kabiliyeti 

Bir Ticaret gemisinin uzun süreli ekonomik kullanımı için teknik donanımının durumu 
sorusu her gün daha çok önem kazanmaktadır. "HANS STETTIN" e gelince: Bu gemi 
çok ekonomik bir işletme düzenine sahip olup, su çekim seviyesi optimal, sevk 

önlemleri ile kombine, hızı 1 7 kn ve günlük yakıt sarfiyatı yaklaşık 24t./gün'dür. Bu 
değer özellikle elverişli kabul edilmelidir ve böylece charter pazarında rekabet kabiliyeti 
ve geminin ekonomikliği için önemli bir bileşendir. 

Armatörlük 

Armatörlük işleri PROJEX-DENİZCİLİK İŞLETMESİ ŞİRKETİ mbH, Hamburg tarafından 
yapılmaktadır ve hisseleri Armatör Harm Vellguth'tadır. B.Vellguth bu projeye 1,2 MİO 
DM ile ön ayak olmuştur, inisiatördür ve bunun 500 TDM komandit yatırım ve 700 TDM 

(T = hisse) ise normal hissedarlıktır. 

Bu armatörlük tarafından kardeş gemi "HANSA OSLO" ve konteyner gemisi 

fp'l 
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MS"TROPHY" ' (2,124 TEU) 

piyasaya ihraç edilmiştir. Ayrı 

PROJEX-Gemi Nakliye Şirketi 

bir Diesel ile çalışan modern 

bir fiyatla satılmıştır. 

Bu armatörlük, konteyner ge 

How'un bilinçli yönetilen fi filo 

her ikisi de HANSA TREUHAND tarafından son iki yılda 

ca 585 TEU iki diğer konteyner gemisi de, satın alınmıştır. 

bundan başka tek Nükleer-NakliyeGemisi "OTTO MANN"ı 

bir konteyner gemisine çevirmiş olup bu gemi çok cazip 

mi nakliyesinde uzun yıllardan beri deneyimli olup Knovv-
sudur. 

Armatörlük Filosu 

Gemi Adı Tonajı Tipi 

Konteyner Gemisi MS "TROPY" 31.606 t 

MS "HANSA OSLO" 12.830 t 

MS "HANSA STETTIN" 12.830 t 

MS "CHAMPION" 7.864 t 

MS "PREMIER" 7.864 t 

MS "NEUBAU" 12.830 t 

Tersane 

MS "HANSA STETTIN" Polonya tersanesinde Stocznia Szczecinska A. Warskiego, Stettin 

imal edilmiş ve Eylül 199'2'de teslim edilmiştir. Bu tersane 1948 yılında tesislerinin 
deniz gemileri yapımına geçmiş olup Polonyanın en ünlü 
tanınır. Çeşitli boyda ve tipde gemiler inşa eder ve 
terine uygun kalite sağlar. Tersane özellikle konteyner 

yeniden yapılmasından sonra 
ve verimli tersanesi olarak 

uluslararası müşterilerin istek 
gemileri, araştırma gemileri, araba vapurları, kuru yük gemileri inşasında deneyimlidir. 
Tersane şimdiye kadar Alman 

STETTIN" gemi tipi Alman R 

"RYV 49" un başarılı bir uygu 

armatörlerine 20 gemiden fazla teslim etmiştir. "HANSA-
ickmers tersanesi tarafından dizayn edilen ve 1983-1985 

yılları arasında tip "RW 49" olarak piyasaya sürülen gemi ıtipindedir ve bütün dünyada 
lamasıdır. 
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PROJEX Armatörlükten başka halen başka Alman Firmalar bu tersaneye bu konteyner-tip 
15 gemi sipariş etmişlerdir. 

Cemi 

Teknik taslak (Konsept) 

Bu gemi tipi, Rickmers Tersanesi tarafından 80 yılları ortasında geliştirilmiş olan çok 
başarılı "RVV 49" tipi ile hemen hemen aynıdır. Bu gemi, Alman Tersanesi orijinal 
planları ve teknik spesifikasyonları ile 3,14 m daha uzun olarak imal edilir. Tersane bu 

tipten Almanya ve diğer yabancı ülkelere toplam 18 ünite inşa etmiştir. 

Ceminin optimal çizgi yapısı ve sevk düzeltilen önlemlerle, örneğin asimetrik kıç ve 

Schneekkıth-Düse sayesinde hız ile yakıt sarfiyatı arasında uygun bir bağıntı sağlanmıştır. 
Hızı 17 kn. ve yakıt sarfiyatı günde 24,2 t. dur. 

Yeni imalatın taşıma yükü 12,830 t yanında konteyner kapasitesi 1,012 TU olup bunun 

643 TEU, her biri 14t homojen yüklü olabilir. Geminin boyutları açık denizlerde de 

(USA/Kanada) seyir imkanı sağlar. 

Teknik Donanım 

Teknik donanım, Batı Almanya tezgahlarında imal edilen yeni yapı gemilere eşittir. 
Donanım için tercihen Alman Fabrikasyonları (kısmen lisans ile Polanyada imal 
edilmiştir) kullanılmıştır. Cemi tam otomatiktir, modern çapa ve demir donatımı, 40-t- 
vinç (O&K Lubeck marka), en modern telsiz ve navigasyon donanımına sahiptir. 

inşaat kontrolü Hamburg Süd ve Alman Lloydu tarafından birlikte yapılmaktadır. Bu 
arada piyasada elde edilen deneyimlere dayanarak geminin teknik konsepsiyonunda bazı 
değişiklikler öngörülmüştür. Örneğin böylece 14 t homojen yükle konteyner sayısı 
arttmış ve daha yüksek Containerstack-Load sağlanmıştır. 
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Alman LLoyd'unıın kuralları 

kullanıldı (2.registration). 

Teknik Doneler 

Cemi tipi 

Tonajı 

Sınıf 

Ambar ağzı 

Toplam uzunluk 
İki Dikme arası 

Genişlik 
Su çekimi 

Konteyner yerleştirme 
yerleri 

Hızı 

Bandra 

Kayıt 

Yükleme malzemesi 

Diğer Donanım 

işletme 

yerine getirildikten sonra bu gemi Alman bandrası ile 

MS "HANSA STETTIN" 

Konteyner yük gemisi çift perdeli 

12 830t, 8,25m su çekiminde 
Cermanischer Lloyd + 100A4E"G" 

Konteyner gemi + MC E AUT 

7 lombar 

149,50 m; 

140,14 m 

22j30 m 

8,25 m 

1.012 TEU (334 Ambar, 678 güverte) 

17,3 kn 

Alman bayrağı 

ISR internasyonel gemi listesi (Alman ilave kayıt cetveli) 

Kara tarafındaki vinçler dışında 2 adet, her biri 40 t 26,4 m 

boşaltan O&K Lübeck. 

Pruva küresi,Piç kontrollü Pervane tesisi, Schneekluth-Düse, 
3 yardımcı Diesel, 1 Mil Generatörü 

2-zamanlı diesel motoru MAN/B&W, tip 6 L 50 MC 6.930 
KYV 

22. Aksiyon çapı 
Tersane teslim tarihi Eylül 1992 

Şans ve Riskler 

000 deniz mili kadar 

HANSA STETTIN Konteyner ge misine ticari ortaklık için ekonomik şans özellikle çok 
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uygun inşaat fiyatıdır. Aynı tip ve tonajda benzer gemiler için Alman Tersanelerinde 
bugün sipariş verildiğinde fiyat 55 MİO DM olup böylece yaklaşık olarak % 50 daha 
fazladır. Geminin bu düşük edinme fiyatı, bugünkü dünya konjonktüründe yukarıya 
doğru yükseliş trendinde ve buna bağlı nakliye kapasitesindeki rağbet gözönüne 
alındığında değer artışı sağlar. 

inşa Fiyatı (Sözleşme Fiyatı) 

Şirket Hamburg-Süd ile İnşaat Sözleşmesinde, vinçlerin de teslimatı için anlaştı. Bunun 
için sabit fiyat 21,25 MİO US-Dolar olarak kararlaştırıldı ve ödeme gemi teslimatında 
yapılacaktır. Hamburg-Süd'ün tersane ve diğer tali tesl i matçı lara sipariş ettiği ve eski 

talimat çerçevesini yükselten gemi donanımı fiyatı ve diğer masraflar ve hizmetler bu 

sabit fiyat içindedir. Ayrıca bu fiyata tersaneye verilen kaparolar için ödenen faizler, 

projelendirme ve konstrüksiyon masrafları, tefeci komisyonları ve eskiden siparişi veren 
için fiyatların yükselmesi nedeni ile telafi parası dahildir. 

US$ 21,25 MİO satın alma fiyatı, 8 MİO US$ süre içinde satın almalar ve kabul edilen 
bir değiştirme kuru, DM 1,55 kalan $ sözleşme miktarı için ve hipotek finansmanı (bak 
sayfa 16 vasıtaların kullanımı) prospektüste işaret edilen DM 33.262 MİO olur. 
Konteyner kapasitesine (1.012 TEU) oranlandığında, her konteyner yeri için 32.867,-DM 
olur. 

Aşağıda eksper raporunda "İnşaat Fiyatının uygun olup olmadığının değerlendirilmesi" 
konusunda eksper şöyle karar vermiştir: "Fiyat çok uygundur ve Almanyadaki tersaneler 
için 1983-1987 arasındaki düşük inşa fiyatları düzeyi altındadır. En düşük işçi ücretleri 
verilen Kore'de dahi yeni inşa fiyatları daha yüksektir". 

Yeni inşaat, fiyatın çok uygun olmasına karşılık, Alman spesifikasyonları ile şimdiye kadar 

başarı ile inşa edilen gemilerde bulunan bütün kalitatif ve teknik özelliklere sahiptir. 

Charter 

Eylül 1 992'de teslimat ile Hamburg Südamerikanische Dampfschifftfahrts-Ges. Eggert'te 
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12 ay (90 gün evvel veya soma, Charter seçimine göre) yeni gemi zaman charteri olarak 
sıraya girecektir. Charter çerçevesinde bu gemi bütün dünyaya gönderilecektir. 

Hamburg-Süd ayrıca 2x6 ay uzatma opsiyonu koymuştur. HANSA TREUHAND filosunda 

halen üç benzer konteyner gemisi (1022 TEU, 13.300 tdvv) seferdedir. Bunlar 1985 ve 

1986 yıllarında sefere konulmuştur (M/S 'NOBLE EAGLE", M/S "BRAVE EAGLE", M/S 

"FINE EAGLE"). Bu gemiler Charter piyasasında kendilerini kanıtlamışlardır. M/S 

ÎAVE EAGLE" uzun süreli seferler için kullanılırken M/S 
e sefere çıktığından beri kısa süreli Charter politikası 
daha yüksek gelir sağlanmaktadır. Bu başarı ile 

"NOBLE EAGLE" ve M/S "B 

"FINE EAGLE" için özellikl 
uygulanmaktadır, böylece 

yürütülmektedir. 12 aylık sefer zamanı için 11.800 US-Doları p.d elde edilmiştir. 
Haziran 1992 yeniden 18 ay 

Ortalama olarak Charter gelir 

yüksektir. 

"HANSA STETTIN" için Cha 

$ ilk opsiyon periyodu için 
12.500 US$. Her Amerikan 

periodu için günde 18.368 

lık bir period için günde 11.800 US-Dolara anlaşılmıştır, 
leri M/S "FINE EAGLE" in kardeş gemilere göre % 14 daha 

ter geliri, kesin anlaşılmış 12 ay içinde günde 1 1.850 US 

günde 12.250 US$ ve ikinci opsion periodunda günde 

doları için 1.55 DM kabul edilirse, 12 aylık sabit Charter 

DM- 12 ay (1992 yılında dolar kuru DM 1,50-17.775 

günlük Charter hesaplanmıştır). Sabit Charter süresinden sonra opsion periodunda 
değişmez 1 1.850 US$ gelir hesaplanmıştır. 1995 tarihinden itibaren gelirin % 2 artacağı 

aye hizmetleri idaresi (Faiz ve amortisman) gemi işletme 

raflarını karşılar ve bunların yanında, şirket mensuplarına 

sağlar. 1994'de %4 p.a. 1997 ve 1998'de %5 p.a ve 

e daha yüksek (likidite tanıtımına bak; sayfa 18). 

öngörülüyor. Charter serm 

masrafları ve gemicilik mas 
erken temettü dağıtılmasını 

1999'dan itibaren %6 p.a. v 

Charter Çalıştıran 

Hamburg-Süd Armatörlüğü 
Grubuna dahildir. Oetker G 

1871 tarihinde Hamburg-Süd 

sefer hizmetlerini yapar. Av 
ve COLUMBUS LINE adı 

Almanyanın ikinci büyük liner armatörlüğüdür ve Oetker- 
rubu Federal Almanyada en büyük aile şirketlerinden biridir. 

Hamburg Tüccarları tarafından kuruldu. Genelde aşağıdaki 
rupa-Güney Amerika Doğu sahilleri, Avrupa-Güney Pasifik 

e Kuzey Amerika-Avusturalya/Yeni Zelanda ve US Körfez- 
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Avusturalya/Yeni Zelanda-Karayip. Hamburg-Süd cirosu 1990 yılında 1,2 Mrd. DM 
1990-mevcut filo 62 gemi, 20'si konserne ait. 

Likidite Hesabı 

Dolar Charter gelirleri toplam planlanan sürede (12 yıl) DM için kur farkı 1,55-1 US$ 

hesabı ile (1992 de DM 1,50) hesaplandığında günlük gelir 18.368 DM, 1994 dahil. 
1995'den itibaren dikkatli bir tahminle %2 bir yükselme düşünülüyor. 

İşletme ve şirket masrafları deneyler bazında hesaplanmıştır. Tabii planlanan eklentilerde 
önceden görülemeyen faktörlerde değişiklik olasılığı gözardı edilemez. Benzer gemi 
tipleri ile karşılaştırılabiIinen rakamlar planlanana uygun veya plan yatırımları altında bir 

fiyat akışı gösteriyor. 

Toplam Finansman 

Uluslararası Deniz Nakliyatında geçerli para değeri US-Doları'dır. Böylece -birkaç istisna 

dışında-Charter geliri US-Doları olarak kararlaştırılmıştır. Alman Armatörler, özellikle 
yeni bir gemi yapımı DM ile finanse edildiğinde, yüksek bir kur değişimi riski karşısında 
kalırlar, çünkü amortisman, faiz ve gemi işletme masraflarını ödemek için US$ ile elde 
edilen bütün gelirlerin DM'a çevrilmesi gerekir. MS "HANSA STETTIN" inşa fiyatı US- 

Dolar (21.25 MİO) kararlaştırılmış olduğundan, geminin yabancı finansmanı da US-Dolar 
(13.175 MİO US$) gerçekleşecektir. Böylece geminin kazancının % 55'i eşit ve döviz 
kurundan etkilenmeyecek şekilde yatırılmıştır. Ayrıca faiz seviyesi dolarda DM'a göre 

3-4 puan daha düşük olması da hesaba katılmalıdır, yani diğer bir deyişle % 8 p.a faiz 
yaklaşık 4 yıl faiz yazılacaktır. Kısa süreli faiz bağlamada (3-6 ay) şimdi % 6 p.a kredi 
masrafı çıkar. Prospekt hesabında 1992/93 için faiz hesabı %6, 1997 için %7 ve 
1995'den itibaren °/o8 p.a. hipotek finansmanı emrine verilir. Efektif kararlaştırılan faiz 
yüzdeleri yüksek veya alçaksa bu planlanan likidite gelişmesini iyi veya kötü etkiler. 
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Bilanço Etkilerine işaret 

US-Doları takib eden yıllarda 

bazındaki şirket sene sonu b 
nedeni ile bir kayıba sebep 

nominal kullanılmayan sorum 

birbirini karşılar. Bir likidit 
değerleri amortismanı ve bun 

prospekte alınan 1.55 DM/US Doları geçerse bu DM- 
lançosunda US-Dolar kredisinin yüksek değerlendirmesi 
olur. Bu kayıbın karşısında, yüksek değerlendirilen ve 

uluklar US Dolara karşı gelir. Böylece kazanç ve zararlar 
e yükü görülmez. Prospektüsün toplam faturası kredi 
jn için geçerli geliri ihtiva ettiği takdirde değişmez. Vergi 

bakımından herhangi bir zarar olmaz ve vergi bakımından kâr ise Gelir Vergisi Kanunu 
§ 1 5'deki bazı özellikler nedeni ile önceden hesaplanamaz. 

Müteşebbis Riski 

Bir geminin hesaplanan örn 

faktörlerle değişebilir. Ortal 
düşüşleri kadar olağandır. Ya 

kazançlarına varılamaz. Yaln 
çünkü geminin yabancı finan 

son bulunca, geminin tekrar 
11 7 zarar gösterilmesi de bir 

olan yatırımcılar için elverişl 

se 

Yatırımın beklenmeyen n 
buna bağlı olarak yatırılan 

en yüksek vergi progresyon 
kaybına neden olur. 

ür süresinde Teşebbüsün ekonomik gelişimi iç ve dış 

imanın üstünde bir kâr realizasyonu şansı periodik pazar 

ni US-$ 1,55'den düşük olduğunda hesaplanan Charter 
ız bu kur değişikliği yalnız gelirin % 45'i için etkilidir, 

Smanı US-Dolar olarak kararlaştırılmıştır. Sabit charter süresi 
prospektüste gösterilen paraya bir iş bulma riski vardır. % 

risk dengesi sağlayabilir (bu yüksek vergi ödemek zorunda 
olabilir). 

egatif ekonomik seyri, eğer şirketin devamına izin vermezse ve 
rmaye, sonradan ödenecek vergi de gözönüne alındığında 

ıı (% 53 vergi nisbeti) durumunda toplam yatırımın % 47 

Temettüler 

1994 yılından itibaren % 4 

temettü % 16 planlanmıştır 
temettü (p.a.) (artarak) öngörülüyor. Katılma süresinde % 71 

US $ kuru 1.65 DM olursa, hissedarlara temettü % 16'ya 
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yükselecek ve yaklaşık olarak % 87'ye yükselecektir. Fakat öngörülen yüksek temettü 

komandist/yeddiemin için Ticaret Kanunu § 169'a göre sorumluluk getirecektir. 

Ferağ ve Temlikten Ele Çeçen Para 

Prospekt hesaplarında ferağ ve temlikten elde edilen para ile Tedarik masraflarının % 55'i 
12 işletme yılından sonra karşılanır. Bu öngörüye gemi işletme bilirkişisinin aşağıdaki 
eksper raporu neden olmuştur: 

"Uzun yıllardan beri muhtelif tip gemi fiyatları ve ikinci el değerleri üzerindeki 
incelemelerimizde Hansa Treuhand Schiffsbeteiligung AG'nin yeni yapılan MS "HANSA 

STETTIN" için 12 işletme yılından sonra arttırma ile satışında, alış fiyatının % 60'ı kadar 

fiyat sağlanacağını onaylarız. Burada tabii koşul olarak 12 yıl sonra nakliyede çok büyük 
düşüş fiyatları meydana çıkmamasını gösteririz." 

Çeşitli tramp gemilerinin uzun süre kullanılmasından sonra yeniden satılmalarında 
değişik bilirkişi raporları, % 2,5-3 enflasyon değerlerinde ve pazar sapmalarında ve satın 

alma fiyatı düşükse, 12 işletme yılından sonra en az alış fiyatının % 50'sine satılacağını 
kabul etmektedir. Fakat bundan tabii olarak bağlayıcı kehanet, gelecek gelişimler için 

çıkarılamaz. Bu iki ekspertiz raporu istek üzerine gösterilebilir. 

Cizli Rezervler 

Deniz Ticaret Kanunu § 82'ye göre ticaret gemilerinde ilk 5 yılda özel itfa satmalıma 
fiyatının % 40'ı kadardır. Planlı itfa ve özel itfalar ile yeni imal edilen geminin imal 

fiyatı 1993 sonuna kadar % 52 itfa edilir ve şirket mensuplarına masraf olarak kaydedilir. 

Dengeli hır pazarda değer kaybı çok daha düşüktür, grafiklerin gösterdiğine göre. 
Demekki bu zarar göstermeleri defterlerdeki kayıplar olup maddi kayıp değildir. 
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Gemilerin ferağında bunlar ço 

edilir (bak ferağ karlan). 

Geminin değerinin düşme sey 

< düşük vergilendirildiğinden önemli vergi kârları realize 

iştirakin Fungibilitesi 

MS "HANSA STETTIN" e iştira! 

kadar sürecek olan bir teşebb 

devri mümkündür, yalnız 8 

önemli vergi sorumlulukları 
doğrusal amortismana ilave). 

, bir şirket sözleşmesi ile öngörülen bağlantılı 2005 yılına 

üs sözleşmesidir. Hissenin daha evvel bir üçüncü şadsa 

ık bağlantı süresinde gelir vergisi kanunu § 82'ye göre 

getirir (özel amortismandan mahrumiyet ve buna karşı 

yıll 

Bu bağ süresinde özel amo 

hızlandırılmış amortisman ine1 

gemi satışındaki zarar 5 yıl so 

değiştirmelerle). Bunun için " 

rtismandan vazgeçilir, fakat doğrusal AFA (8,33 % p.a.) 

oduna ters etki yaparak (25 % p.a.) ile tamamlanır. Bir 

ıra 11 yüzde puan indirgenir (fakat her sene belirgin yer 
Amortismanlara" bakın. 

Burada Second-hand iştirakle 
şartlarda güç realize edileceği 

Ortaklık Şirketi 

Inisiator (Müteşebbis) 

Bu yatırım planının başlatan 

1978 tarihinde kurulmuş ve H 

kayıtlıdır. 

Katılım Şirketi 
Şirketin Firması : 
Schiffahrts-Ges. "Hansa Stettib mbH and Co" 

rde düzenli bir pazar olmadığı ve hissenin satışının bazı 

ni işaret etmek isteriz. 

PROJEX-Schiffahrtsgesellschaft mbH, Hamburg'tur. Şirket 

ımburg Sulh Mahkemesi Ticaret kütüğüne HRB 35 492 ile 
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Şirket Merkezi : Tostedt 

Ticaret kütüğü: HRA 1948 (Merkezin Leer'e nakli istenmiştir). 

Kişisel Sorumlu Şirket Ortağı 

Kişisel sorumlu şirket hissedarı Verwaltung Schiffahrts-Ces. "Hansa Stettin" mbH Leer. 

Ana sermaye 50.000 DM ve % 50'si B. Harm Vellguth tarafından karşılanır. Diğer %50 
HANSA TREUHAND Schiffsbeteiligung AG tarafından karşılanır ve şirketin yetki hakları 
iştirak Şirketi Konseyi tarafından kullanılır. Çalışmaları ve kişisel sorumluluğu ve bütün 
masraflar için şirket hissedarı brüt gelirin % 1 'ini geminin satılmasında % 2'sini alır. 

Şirket Ortakları 

Schiffahrts-GeselIschaft "Hansa Stettin" bmH and Co: 

1. Schiffahrts-Gesel Ischaft "Hansa Stettin" mbH, Leer, kişisel sorumlu şirket ortağı 
2. Reeder Harm Vellguth, kurucu komanditist ve hususi ortak 
3. Hansa Treuhand Schiffsbetei I igungs AG kurucu komanditist 

4. Fördetor Schiffahrts GmbH and Co 

MARITIME CONSULT, kurucu komanditist 

5. AGR Treuhandgesellschaft MS "Hansa Stettin" mbH Treuhand komanditist. 

Armatörlük 

Schiffahrts-Ges. "Hansa Stettin" bmH ve Co gemiyi teslimattan sonra kendi hesabına 
sefere çıkaracaktır. Geminin seyir sefer işleri için PROJEX Schiffahrtsgesellschaft 

Hamburg ile bir liman sözleşmesi yapılmıştır. Limana kayıt harcı nakliye gelirlerinin % 
4'ü olarak tesbit edilmiştir. 

inşaat gözlem ve kontrolü PRO)EX Schiffahrts Ges. mbH ile Hamburg Süd götürü 375 

DM günlük ücretle birlikte yapmaktadırlar. Limana kayıt ve ilk başlangıç fazındaki 
yönetim için PROJEX TDM 700 alır. 
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Birlikte Etkinliklere Katılma Hakları 

Sözleşmeler komandit ortak 
(Treuhand/fiducia hukuki bir 

şirket haklarını sözleşme ko 

çerçevesinde ortağın istekleri 

ar için geniş çapta etkinliklere katılma hakkı öngörür, 
/etkili tarafından servet veya bir iştirakin yönetimi) Fiducia 

jullarına göre idare eder. Bu kişiye, şirket toplantıları 
bir karar ile bildirilir. 

Konsev 

Ayrıca hukuki yetki veren ko 

üyesi gönderme hakkına sah 
(.fiducia) tarafından konseye 

7 madde 2 geniş kapsamlı ko 

rnanditer ortaklar iştirak ettikleri şirket konseyine 2 konsey 

ptirler. Bir diğer konsey üyesi komandit ortak yetkilisi 
gönderilir. Konseye, şirket sözleşmesi § 6, madde 4 ve § 

ntrol ve idareye katılma hakları da verilmiştir. 

Yeddiemin/Yeddiemin komanditis 

Treuhandkomanditist MS"Hapsa Stettin" mbH Monckebergstrs 18, 2000 Hamburg 1 

Revision ve Yeddiemin Ekonomi Kontrol Şirketi tek hissedardır. Şirket aynı zamanda 
şirketin bütün ödemelerinin yapıldığı bir özel banka hesabı (Anderkonto) açmıştır ve 
bundan yalnız yeddiemin para çeker. Yeddiemin komanditist dış ilişkilerde temsil 
hakkına sahiptir. B. Avukat 

Schiffsbeteiligung AG'nin yön 
sözleşmesine göre görev verir. 

ve Ekonomist Kontrolör Thomas Kloss Hansa Treuhand 

etim kurulu-başkanıdır. Yeddiemin komanditist Yeddiemin 

Bir siparişin yerine getirilmelinde yeddiemin bir müşavere' sözleşmesi ile (Şirket için 
ilave bir masraf yapılmadan) HANSA TREUHAND ortaklarından Know How sağlamıştır. 
Yeddiemin seçenler, yeddierpin sözleşmesine göre her zaman 3 ay önce haber vermek 
sureti ile yeddiemin sözleşmesini fesli edebilirler ve doğrudan ticaret kütüğüne kayıt 
olurlar. 
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Subkripsiyon Sermayesi 

Bu prospekt ile TDM 18500, % 5 Agio zammı ile açık subkripsion için komandital 
sermaye olarak teklif edilir. 

Şirket şahsi servetini kuvvetlendirmek için, komandit sermayeyi en çok 1 DM MİO 
arttırabilir. Bu ihaleler için ayrılan munzam ödemeli sermaye yatırım sürelerine uygun 
olarak ödenmeye hazırdır. En düşük munzam ödeme miktarı 30.000 DM.-. Daha 

yüksek miktarlar 10.000'e bölünebilmelidir. 

Para Kullanılışının Kontrolü 

Armatörlük ile ACR Treuhandges. MS "Hansa Stettin" mbH arasında yapılan bir 

sözleşme ile paranın kullanılması kontrolü güvenceye alınmıştır. Treugeber'in bütün 
ödemeleri Treuhandkomanditistin Bahnkhaus Wolbern ve Co Hamburg'daki bir 

Anderkonto'dan yapılır. Subkripsiyon sermayesinin iştirak şirketine verilmesi para 

kullanma sözleşmesi ölçüsüne göre olur. Buna göre bütün finansman kapatılmalıdır. 
(Para kullanma sözleşmesi sayfa 35'e bakın). 

Sorumluluk 

Yatırımı yapanın sorumluluğu subkripsiyon sözleşmesi ile sınırlıdır. Subkripsiyon 
miktarının bütünü yatırıldıktan sonra yatırımcı için başka sorumluluk veya ödeme görevi 
düşmez. Temettüler (hiç olmazsa bir kısmı) sorumluluğun yeniden canlanmasını sağlar. 

Şirket Sözleşmesi 

Yapılan sözleşmelerde subkripsiyon sahibinin hakları korunmalıdır, özellikle: 
- Para kullanma kontrolü 

- Hususi rezervlere bütün ortakların tam katılımı 
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Bir konsey kurulması 

Prospekt Kontrolü 

Muteber hukukçular, vergi di 

gelişmesinde müşterek çalışm 
şirketi tarafından, ekonomi 
denetlenir. 

ınışmanları ve ekonomi deneticiler katılım konsepsiyonu 
ışlardır. Bu iştirak prospekti verileri bir ekonomi denetim 

deneticileri WFA 1/1987 mutalaları ölçülerine göre 

Denetleme raporu ilgililere istedikleri takdirde gönderilir 

Yatırım ve Finansman 

Para Kullanımı 

1. Sözleşme fiyatı vinçler dah 
(21,25 Mio $ x 1,565 DM) 

inşaat kontrolü 
İlk donanım 

TDM 

33.262 

375 

463 

TDM 

34.100 

2. Kuruluş 

İşe başlama ve yatırım masraf 
Ticaret siciline kayıt başvurusı[j 
Hipotek tesisi 

Hukuki-ve Vergi Danışmanlığ 
Diğer yönetim masrafları 
Yeddiemin ücreti 

Geminin Donatımı 

Yönetim 

Başlangıç fazı 
Tersane avansı faizleri 1992 

Konsepsiyon, pazarlama ve pr 

Prospekte, reklam vs 

arı 

ospekt hazırlanması 

70 

70 

160 

190 

400 

300 

110 

700 

150 
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Ekspertiz raporu, danışmanlık masrafları 170 

Prospekt kontrolü 63 

diğer yönetim masrafları 

Aralık provizyonu 330 

Ara Finansman 

Hipotek Finansmanı 542 

imzalanan sermaye 2.090**) 5.345 

3. Likidite rezervi ***) 676 

40.121 

Paranın Menşei 
1. Mütemmin 

"Hansa Stettin" mbH 

Deniz Ticaret-Şirketi 
2. Armatör Harm Vellguth 

veya PROJEX Deniz Ticaret Şinketi 
- Hususi katılma 

- Komandit katılma 

yatırımsız 

700 

500**) 1.200 

3. Komanditör 

3.1. Yeddiemin Şirketi AGR 
MS"Hansa Stettin" mbH 

(Yeddiemin komanditör) 18.500**) 18.500 

4. Yabancı sermaye/Gemi ipoteği 
13,175 Mio.$x1,55 DM 20.421 20.421 

40.121 

*) Dolar $-Terınin satın alma 8 Mio-$ şahsi 
yatırım payı sözleşme parasının bu bölümü 

tamamen karşılanmıştır/kurs emniyeti. 
Hipotek hissesi 13.175 Mio $ ve bakiye 

şahsi para miktarı 75.000 $ 1,55 DM kur 

karşılığı hesaplanmıştır. 

TDM 12.725 

=-TDM 20.537 

TDM 33.262 
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**) + % 5 Agio 

***) Yatırım fazındaki peşin vergi ödenmesi (katılma değer v.) kabul edilmemiştir. Bu 
yüzden likidite rezervi buna göre düşmüştür. 

Masraflar- ve Gelire Bakış 

1993 Şirket Masrafları 
TDM 

Mali yıl sonu bilançosunun k 

Hukuki ve danışmanlık masra 

İştirakler 
Konsey 
Yeddiemin ücreti 

Porto, telefon, teleks, diğerler 

jntrol masrafları 

fları 

30 

15 

90 

i 15 

150 

1994'den itibaren % 3 yüksel 
kontrol, teknik bakım, muha 

armatörlük masrafları karşılan 

ş hesaplandı. Diğer armatörlük işletme masrafları (örneğin 
5ebe, gemi ücretleri) Karter kazancından % 4 ödeme ile 

iyor. 

2.Gemi İşletme Masrafları 19 93 

TDM 

Erzak, personel masrafları 
Donanım ve Tamir (Güverte, 

Yağ,gres 

Sigorta 

(Kasko, yük, menfaat, soruml 

Diğer masraflar, rezerve 

1.400 

Makine) 300 

100 

uluk) 300 

48 

2.148 

1994'ten itibaren % 4 yükse >§■ 

3. Cash-Flovv 1993 

1. Gelirler p.a. pro Tag 

Charter geliri brüt 
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(360 yedek gün) 6.612 TDM 18.367 DM 

eksi : 

3,75 % yükleme komisyonu 248 TDM 689 DM 

5,0 % limanda komisyonu (%4) 330 TDM 917 DM 

ve sorumluluk ödemesi (%1) 

Net yük nakli geliri 6.034 TDM 16.761 DM 

2. Masraflar 

Gemi işletme masrafları 2.148 TDM 5.966 DM 

Şirket 150 TDM 417 DM 

Sanayi vergisi 61 TDM 169 DM 

3. İşletme Fazlası 3.675 TDM 10.209 DM 

4. Finans kullanma 

Yabancı finansmanı faizleri *) 1.163 TDM 3.230 DM 

Likidite ve ödeme 2.512 TDM 6.979 DM 

Ödeme planı 1.701 TDM 4.725 DM 

Likidite fazlası 

planlı ödemeden sonra 811 TDM 2.254 DM 

*) Zamanında şahsi yatırımların ödenmesi ile yapılan ön finansman için faiz veriliyor. 
(1993 = 322 TDM, 1994 = 31 TDM) 
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Likiditeye bakış 

1 .Charter geliri 
net 

2.Gemi çalıştırma 
masrafı 

3.Vergi ve şirket 
masrafları 

4.Hipotek ve 

borç faizleri 

5. H ipotek 

faizleri ve borç 
ödenmesi 

6.Yatırımlardan 

likidite 

1992 1.460 500 100 615 425 496 

' *fh 6.034 2. i 48 2 i ı i 49Ş 479 479 

1994 6.034 2.234 206 1.269 623 623 

1995 6.069 2.323 195 1.276 573 573 

1996 6.190 2.416 185 1.140 747 747 

1997 6.225 2.513 176 1.004 830 830 

1998 6.350 2.613 178 . 868 990 990 

1999 6.477 2.718 179 732 1.146 1.146 

2000 6.606 2.827 184 596 1.297 1.297 

2001 6.738 2.940 190 459 1.447 1.447 

2002 6.873 3.057 201 323 1.590 1.590 

2003 7.011 3.180 206 187 1.736 1.736 

2004 7.151 3.307 208 51 2.309 2.309 

TOPLAM 79.218 32.776 2.419 10.015 14.263 14.263 
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7.Temettüler 

Komandıtör 

ortaklara 

8.Temettüler 

% Komandit 

yatırım 

9.Temettüler 

Hususi ortağa 

10.Likidite 

biriken 

11 .Hesabın 

kapatılma 

boşlukları 

12.Hususi 

ortakların 

faizleri 

13.Yatırım 

Fazındaki ön 

masraflar 

14.İtfalar 1 5.Şirket 

bilanço 

sonucu 

- - 14 482 245 14 6.816 15.024 (21.609) 

- - 56 905 2.180 56 (228) 2.769 ( 417) 

760 4 56 712 2.325 56 (293) 2.769 ( 207) 

760 4 56 469 2.275 56 - 2.769 ( 550) 

760 4 56 400 2.449 56 - 2.769 ( 376) 

950 5 56 224 2.532 56 - 950 1.526 

950 5 56 208 2.691 56 - 950 1.685 

1.140 6 56 158 2.848 56 - 950 1.842 

1.140 6 56 259 2.999 56 - 950 1.993 

1.520 8 56 130 3.149 56 - 950 2.143 

1.520 8 56 144 3.292 56 - 950 2.286 

1.710 9 56 114 3.438 5b - 950 2.432 

2.280 12 56 87 3.585 56 - 475 3.054 

13.490 71 686 87 34.008 686 6.295 33.225 (6.198) 
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1) Hesaplanan yatırım günleri: 1992 -90 

1993/94 -360 p.a. 

1995/96 -355 p.a. 

1997'den 

itibaren -350 p.a. 

Charter kursları hesabı US-Î DM çevrilimi döviz kuru 

ortalama 1992 1,50 DM 1993 için 1,55 DM/1 $ 

2) Hipotek borçları için faizler: 1992/93 -%6 p.a. 

1994 - %7 p.a. 

1995'den 

itibaren - %8 p.a. 

Hipotek borcu US $ olarak hesaplanır. 

Döviz kuru faiz ve ödemeler için 

ve kredi almada 1,55DM/US-$ hesaplanır. 

3)Yatırım fazından likidite rezervi 

T DM 676 

Devir ve ferağ karı 
NET-Satış- 18.755 

Muhasebe artışı 875 

Yeddiemin maaşı 
4) Ara finansman faizleri: Özel hissedar hakkı 

1992 TDM 309/1993 T DM 332/1994 TDM 31 

5) İadeler 1993 TDM 521, 1993 TDM 228 ve 
1994 TDM 293 

6) 1992'de Lineer AfA yanında Özel-AfA 
§ 82 f EStDV, TDM 13.640 kullanılacak. 

357 

280 17.243 

11.045 

Tabionun 15'inci bölümünde gösterilen sonuçlar, şirket sonuçlarıdır. Ticaret odasına kayıtlı olmayan şirketlerde, gösterilen değerlerle 

her sene için, 1994'den sonra vergilendirmede alınmamıştır, çünkü Gelir Vergisi Kanunu § ISa'ya göre ön görülen temettülerie ayrı ayrı 
vergi sapmasına neden olacaktır. 



Ortaklar İçin Vergi Sonuçları 

Katılım fazında imzalanan başvurulara zarar kaydedilir, böylece vergi indiriminden 
yararlanabilirler. 

Int. Deniz Ticaretinde Alman Bandrası taşıyan gemilerin kârları %80 yarım vergi dilimine 
giriyor (yani şahsi %50 vergi nisbetinde, bu katılmadan elde edilen karların vergi nisbeti 
%30) bunun için ilk başlangıçtaki erteleme yanında daha sonra da vergi tasarrufu 
sağlanır. 

Zarar Fazında Likidite Geri Akışı 

Vergi nisbeti 
% 53 % 55 

1. Taahhüt edilen miktar*2) 100.000 DM 100.000 DM 

2. Geriye Akış 

2.1. Vergi düşüşü + 3) 
1992 113,7 % 62.555 DM*1) 64.829 DM*1) 

1993 2,2 % 1.162 DM 1.206 DM 

1994 1,1 % 575 DM 597 DM 

Para akışı 
vergi azalması 64.292 DM 66.632 DM 

2.2 Planlanan temettüler 

1994 4.000 DM 4.000 DM 

3. Toplam likidite geri akışı 68.292 DM 70.632 DM 

indirilir: 

4. Sermaye koymak*2) 100.000 DM 100.000 DM 

5. Net sermaye yatırımı 31.708 DM 29.368 DM 

*) 1992 yılında solidarite zammı hesaba katıldı. 

*2) + Agio 

*3) 1995 ve 1996 yıllarında gene vergi kayıpları olarak 4.9 % hesaplanacak. Fakat 
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bu zararlar § 1 5 Gelir Vergisi Kanununa göre şirketin diğer kârlarından düşülmez, 
bu iştirakin sonraki k 

1997 yılında kârlardan verg 

1995 ve 1996 yıllarında terr 

net sermaye yatırımı böylec 

Yatırımların Ödenme Sürele 

arlarından düşürülür, 

alınacak. 

ettü her 100.000,- DM'lık hisse için 4.000,- DM katılımlar, 

a 23.708,- DM veya 21.368,- DM'a düşer. 

ri ve Zarar Gösterilmesi 

Yıl Yatırım lar **) Zarar Payı 

Ödenen pay % *) Taahhüt edilen pay için % 
1992 % 72 

1993 % 20 

1994 % 8 

%5 Agio 157,9**) 113,7 

11,0 2,2 

13,8 1,1 

Toplam zarar gösterilmesi 

*) Agio'suz 

**) Taahhüt edilen mikt; 

bankanın kredi teklifi 

zarar 1992 için % 2'. 

rın % 32'si 01.12.1992, bu miktar refinanse edilebilir, bir 

ekli. Yükseltilen refinansman kullanılacak olan ortaklar için 
2. 
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Şirket Ortakları için Kasa Hesabı 

100.000'DM taahhüt için sermaye oranı ve sermaye geri akışı 
Şahsi vergi oranı 
% 53 % 55*2) 

Toplam yatırım 105.000 DM 105.000 DM 

2. Zarar gösterilerek vergi düşüşü 64.292 DM 66.632 DM*1) 

3. Planlanan temettüler 71.000 DM 71.000 DM 

4. Devir ve ferağ geliri 92.064 92.064 DM 

5. Paranın geri akışı 2,3 ve 4. 227.356 DM 229.696 DM 

eksi: 

6. İşletme fazında vergi 
Gelir Vergisi Kanunu 
§ 34 c (4) 26.816 DM 23.194 DM 

7. Devir ve ferağ geliri vergisi 24.957 DM 20.873 DM 

8. Vergiden sonra gelen para 1 75.583 DM 185.629 DM 

9. Vergiden sonra renditler % 12,2 p.a % 14,0 p.a 

Devir ve ferağdan gelen para satın alma fiyatının % 55'i olarak saptanmıştır. 
*1) Solidarite artışı dahil 1992 için 
*2) Kazanç fazında veriant ortalama vergi oranında % 46 (400.000 DM gelir için) 
düşürüldü. 

uC,. 
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Vergi Konsepsiyonu 

Bir ortaklık teklifinin vergi ko 

gelir vergisi kanunu § 15'e 

müteşebbisliğin varolması, kiı 
çoğaltmak için gayret gösterm 
üstünde matlup tazminat bek 

MS "HANSA STETTIN" ortakl 

kâr / zarar / gizli yedek akçe 
için olan kanuni koşullara gö 

nsepsiyonu komanditist/Treugeber diğer müteşebbislerin 
jöre hareket etmeye karar vermiş olmalarıdır. Bir ortak 
nun koyma ve yargıya göre, şirketin işletme sermayesini 
lesi ve ortakların devamlı bir kazanç veya yatırımlarının 
entisirıde olmaları koşulunu gerektirir. 

k teklifinde komandit ortaklar/treugeber ortaklık şirketinin 

erine tam olarak katılırlar. Oy hakları komandit şirketler 
edir. 

Mevcut plana göre (prospekt 

ortaklar da yatırımlarını aşan 
gayesi (Gelir Vergisi Kanunu 

anlatılan, ortaklık teklifi yerine 

21.8.1990 VIII R 25/86 BFH4 

bu çeşit kurulan şirketlerin kât 

verileri) ortaklık şirketinin işletme sermayesi çoğaldığında, 

kazanç elde ederler. Böylece kazanç ve kâr elde etmek 
§ 15, madde 2) ve BFH-kararı (GıS. 4/82 kapsamlı olarak 

gelmiştir. 

ararına göre prensipte bir değişiklik olmadı. Karara göre, 
etme planları olmamalı, yalnız gelecekte kâr etme olanağı 

gözönüne alınmalıdır. Fakk BFFI kararda eğer şirket kuruluşunda, dürüst şirket 
yöneticisinin muhtemelen kâr edebilecek bir durum sağlayabileceği kanıtlanırsa, o 
takdirde bu karar çürütülebilir koşulunu belirtir. 

Bu olasılık yukardaki teklifte 

dışında-geminin satılması dah 
çıkmaktadır. 

/erine getirilmiştir, çünkü geminin planlanan sefer sahası 
yaklaşık % 60 toplam kâr - şirket sermayesine göre ortaya 
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BFH 25 Haziran 1984 (CrS 4/82) kararına göre bir Halk Şirketi - GmbH ve Co KG 
kurumlar vergisinden muaftır, sonuçlar (kâr/zarar) müteşebbislerin ayrı ayrı hesaplarına 
geçer. 

1986 tarihli vergileri temizleme kanunu 19.12.1985 (Federal Resmi Gazete S.2486) 
GmbH ve Co. KG küçük sanayi şirket olarak kabul edilir. Böylece şimdiye kadar geçerli 
hukuki güvence kaldırılmıştır. 

Amortismanlar 

Gelir vergisi hukuku § 82 Gelir Vergisi Derneği Ticaret Gemileri için aşağıdaki yeniliği 
getiriyor: Bir dahili Deniz Araçları kütüğüne kayıtlı gemiler için zorunlu 5 sene sonu itfa 

yerine özel itfa satın alma fiyatının veya inşaat tersanesine yapılan ödemelerin % 40'ının 

peşin olarak ödenmesi. 

Yeni yapılan gemi 1992 senesinde teslim edileceğinden, 1992 yılında itfa değerinin 
tamamı § 82 f EStDV'ye göre kullanılabilecek. Özel itfalar yanında gemi değeri her yıl 
lineer olarak, altıncı yılda itfa edilecek (likidite taslağına bakın S. 18). 

§ 82 f EStDV'de belirtilen serbestçe kıymet takdir etme ve kullanma hakkına, geminin 

ilk 8 yıl içinde satılmaması koşulu getirilmiştir. Komandit şirket ortakları hisseleri için 

de aynı koşul geçerlidir. Bu bağlayıcı süreye uyulmaz - gemi veya şirket hisseleri 8 
yıldan evvel satılırsa, o takdirde özel itfalar - geriye doğru da işleyerek - reddedilir, yalnız 
geminin satılmasında lineer AFA (8.33% p.a) hızlandırılmış AFA (25 % p.a) geriye 
işletilerek tazmin edilecektir. Örneğin 5 yıl geçtikten sonra gemi satılırsa degresif AFA 
toplam zarar tahsisi % 106, prospekteki %11 7'ye karşı. Fakat her yıl değişmeler olur. 

Zarar için Vergi iadesi 

Vergiden yararlanmak için 1992 kuruluş ve yatırım masrafları vergiden düşürülecek 
işletme verileridir. 
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Aşağı Saksonya Mali Bakanlığının bir bildirisine göre, 4.7.1985 tarihinden itibaren 

geminin sefere çıkmasından sonra fakat mali sene bitiminden (yani 31.12.1992) evvel 
şirket kayıt edilen şirketlere değresif itfadan doğan zarar (makabiline şamil) geriye dönüş 
olarak ödenecektir. EStDV § 82'ye göre Serbest Kıymet Takdir Etme için de serbest itfada 
aynı şekilde hareket edilecekti 

Negatif Sermaye Hesabı (§ 75 

1980 yılından beri Gelir Vergi 

a EStC) 

;i Kanunu § 15a ile negatif sermaye hesabının kaldırılması 

kararı alındı. Buna göre şirket ortaklarına hesabına geçecek zararlar yalnız sınırlı bir 
sorumluluk yüklüyor (örneğin komandit şirket ortakları/treugeber) onlar sorumluluk 
yatırımları kadar vergi muafiyetinden yararlanabiliyorlar. Bunun üzerindeki zarar hesaba 

geçecek ve sonra hissedarların kârlarından mahsup edilecek. Gemi İşletme Şirketleri için 
31.12.1994 tarihine kadar istisnai bir düzenleme geçerli, hızlandırılmış itfa (Gelir Vergisi 
Kanunu § 7) veya özel itfa ES tDV § 82 durumlarında yatırım/sorumlu miktar'ın % 150 

hissedarlar tarafından diğer gelirlerle hesaba geçirilebilir. Diğer düşülebilecek masraflar 

sınırlı sorumlu miktar/yatırılan 
üzerindeki zarar sınırsız hesa 

İştirak teklifi konsepsiyonund^ 
komandit şirket ortakları v 
gösterilen ara finansmandan 

değerlerini satıp, rehin veren 

hisse miktarı yüksekliğinde vergiden düşürülebilir, bunun 

aa geçirilecek ve sonraki kazançtan düşülür. 

bu koşullar bütün kapsamı ile hesaba katılmıştır. Ayrıca 
e/yeddieminler yatırımları için "Tasfiye Notları" altında 

başka refinansmam (para darlığı karşısında şirket hisse ve 

finansman) öngörüyorlar. ek 

14 Mayıs 1991 VIII 31/88 BFH kararı ile subkripsiyon miktarına refinansman'ın zarar 
tahsisine negatif etki suitelakkisi kaldırılmıştır. 

Temettülerin Vergilendirilme 

ilk temettü ödenmesinden e' 

Böylece Gelir Vergisi Kanun 

sı 

■vvel Treugeber'in Ticaret Kütüğüne kayıt edilmeleri gerekil 
u § 15 madde 3'de gösterilen vergi yükü önlenir. 
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Kârın Ferağı/Vergi Reform Kanunu 1990 

işletmenin bir işleminde, örneğin geminin satılması, elde edilen karın ferağı ortalama 
vergi oranına (§ 34 madde 1 ve § 16 ile bağlantılı Gelir Vergisi Kanunu) göre yarısı kadar 

vergilendirilecektir. 1990 Vergi Reform Kanunu ile bu kolaylık 30 DM MİO kâr ferağı 
ile sınırlıdır, bunun üzerindeki miktara kolaylık gösterilmez. Bu miktar tek hissedar ile 

ilgilidir ve her ekonomi yılında yeniden kullanılabilir. 

Fiili olarak bu iştirak teklifi çerçevesinde kâr ferağı bundan sonra ortalama vergi 

nisbetinin yarısı kadar vergilendirilecektir. 

Bundan başka reform kanunu ile ayrıca devir ve ferağ kârları, ticaret gemilerinin 
enternasyonel seyir işletme geliri olarak kabul edilerek Gelir Vergisi Kanunu § 34c 

madde 4 kapsamında alternatif imtiyazdan yararlanabilmesi kabul edilmiştir, yalnız ferağ 

ve devir yılında geminin Alman Bandrolü taşıması koşulu öngörülmüştür. 

Vergi Değiştirme Kanunu 1992 

Sanayi Vergisi 25.2.1993 Vergi Kanunu ile prospekt hesaplarında bazı değişiklikler 
öngörülmüştür, örneğin sanayi vergisinden gemi seyrüsefer imtiyazı düşülmüştür. Sanayi 

sermaye vergisinde, yıpranmanın vergiden düşürülmesinde (özel itfa dahil) itfa ile hakiki 
değer hesaplanarak vergiden düşürülür, şimdiye kadar sanayi vergisi soruşturmasında 
yalnız lineer AFA (8.33 % p.a) alınıyordu. 

Şimdi geçerli olan yüksek AFA-oranlarına karşılık, vergi yükü (sanayi sermaye vergisi) 
hemen hemen hiç değişmedi. 

Not : Eğer bir sermaye şirketi, işletme sermayesine ortak olmayı düşünüyorsanız o 
takdirde özel dokümanlar isteyiniz. 
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Schiffahrtsgesellschaft "Hansa 

Giriş 

Şahsi sorumlu şirket ortağı Sc 

Schiffbetei ligung A.G ve Förc 
ortaklar olarak Tosted Sulh M, 

mbH ve Co. Şirketi tek orta 

istenmiştir. 

liffahrtsgesellschaft "Hansa Stettin" mbH, Hansa Treuhand 
etor Schiffahrts-GmbH ve Co Maritime Consult komandit 

ahkemesi HRA 1948 kayıtlı Schiffahrts-Ges. "Hansa Stettin" 

kları olarak kayıtlıdır. Şirketin merkezinin Leer'e nakli 

rai ık 

Schiffahrts-Ges. "Hansa S 

Dampfschiffahrts-Ges. Eggeıft 
yaptığı anlaşma sonucu 16 A 

gemisini teslim alacaktır. Bu 
Şirketler, şirketlerine iki 

yeniden hazırlamak üzere ani 

Bunun için komandit şirketin 

Firma ve Şirketin Merkezi 

1. Firma Ünvanı : 

Schiffahrts-Gesellschaft "Hansa-Stettin" mbH ve Co 

2. Şirketin merkezi Leer'dedir. 

Şirketin Amaç ve Konusu 

1. Şirketin amacı Szczecin Shi 
gemisini satın almak ve işle' 
2. Şirket amaçlarının elde ecl 

Stettin" mbH ve Co Komandit Şirket Sözleşmesi 

ettin" mbH ve Co. Hamburg, Südamerikanische 

ve Amsinck'ten onların Szczecin Shipyard/Polonya ile 
1988 tarihinde yük kapasitesi 1012 TEU olan konteyner 

konteyner gemisi inşa no B 183/3 ile inşa edilmektedir, 
komandit ortak almayı ve şirket sözleşmesini tamamen 

aşmışlardır. 

sözleşmesi değiştirilerek tamamen yeniden hazırlanmıştır. 

§ 1 

§ 2 

ipyard/Polonya'da B 183/3 inşa no ile inşa edilen konteyner 
t nek. 

ilmesi için şirket konusuna uygun her çeşit ticari işlemleri 
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yapmak hakkına sahiptir. 

§ 3 

Şirket Ortakları ve Şirketin Sermayesi 

1. Şahsi sorumlu ortak "Hansa Stettin" mbH armatörlük şirketidir. Şahsi sorumlu ortak 
sermaye koymaz ve şirketin kârından yararlanmaz. 
2. Komandit ortaklar 

a) Tüccar Harm Vellguth 

yatırımı 500.000,- DM 

b) Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs-AG. 
yatırımı 50.000,- DM 

c) Fördetor Schiffahrts-GmbH ve Co Maritime Consult 

yatırımı 50.000,- DM 

a) AGR Treuhandgesellschaft (Custodian) 

yatırımı 10.000,-DM 

3. Şahsi sorumlu şirket ortağı, yatırım ve finansman hesaplarına göre komandit sermayeyi 
18.390.000.- DM'dan toplam 19.000.000,- DM'a yükseltmek yetkisine sahiptir. Ayrıca 

şirket servetini kuvvetlendirmek için komandit yatırımları 1.000.000,- DM daha 
yükseltilebilir. 

Arttırma şöyle olur: 

a) Komandit ortaklarının 2 a)-d) maddelerine göre veya ortaklardan bazılarının 
ve/veya 

b) başka komandit ortak olarak. 
AGR Treuhandges. MS"Hansa Stettin" mbH kendisi tarafından öngörülen yükseltilmiş 

yatırımı Treuhand (custodian) komandit ortak olarak üçüncü bir custodiana, kendisi ile 
bir sözleşme yaparak verir. Custodian, yatırımların yükseltilmesi nedenini "Komandit 
yatırımların kullanım sözleşmesi" uyarınca bildirmek zorundadır. 
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4. Komandit ortaklar yatırımlarına ilaveten % 5 Agiolacyo öder. 

5. Yatırım ve Agio (acyo) ko 
zorundadır. Custodian kom? 

vazgeçerek bunların şirkete i 

mandit ortaklar için katılım sözleşmelerine göre ödenmek 

andit ortak yatırım zorunluluğundan, ödenecek haklarından 
ade sureti ile kurtulur. 

e gizli hususi rezervlerden yatırılan ortaklık paylarınca 

8. Komandit ortakların yatırı 
kayıt edilen sorumluluk-mikt 
% 80'i kadardır. 

9. Komandit ortaklar, ticare 

(komanditer ortak). Ortak 

Sorumluluk öngörülen yatırı 

Cizli Şirket 

1. Bu şirkette komanditer or 
ortaktır. 

2. Diğer sözleşme ile saptan 
maddeleridir. 

Faaliyet yılı 

Şirketin Süresi, Feshi ihbar 

6. Ortaklar, Şirket servet v> 
katılımlıdırlar. 

7. Komandit ortakların sonradan sermaye koyma mükellefiyeti yoktur. 

mları taahhüt ettikleri miktarlardır. Ticaret odası kütüğüne 
arı, her komandit için taahhüt ettikleri sermaye yatırımının 

odasına kayıtları yapılana kadar a tipik gizli ortaklardır 

ık sözleşmenin koşulları uygun şekilde yerine getirilir, 
n ile sınırlıdır. 

§ 4 

tak olarak tüccar Harm Vellguth 700.000,- DM yatırım ile 

an koşullar bütün ortaklarca bilinen gizli şirket sözleşmeleri 

§ 5 
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1. Faaliyet yılı takvim yılına tekabül eder. 

2. Bu şirket süresiz olarak kurulmuştur. Her ortak şirketi faaliyet yılının başlamasından 
veya sonra ermesinden 6 ay evvel feslıi ihbar yapabilir, ilk evvela bu 31 Aralık 2005'de 
mümkün olabilir. 

§ 6 

Şirket Yönetimi ve Temsili 

1. Şahsi sorumlu şirket ortağı tek başına şirketi yönetmeye, temsil ve ilzama hak ve 

yetkili ve sorumludur. Şahsi sorumlu ortak şirket işlerini dürüst bir armatör olarak 
yürütmek zorundadır. 

2. Şahsi sorumlu şirket ortağına ve organlarına bu şirket sözleşmesini aktetmek, bütün 
şirket ortakları kararlarını almak, Bay Harm Vellguth ile komanditer ortaklık akti ve 

armatör sözleşme sözleşmesini PROJEX-Schiffahrtsges. mbH ile akit ve gene sayı 6'ya 

göre Alman Anayasası § 181 'in sınırlayan koşullarından muafiyet yetkisi verilmiştir. 
Daha fazla muafiyet için konsey kararı gereklidir. 

3. Şahsi sorumlu ortak organları Alman Ticaret Kanunu § 112 (HCB) sınırlayan 
koşullarından muaftır. 

4. Normal şirket idaresi dışında olan hukuki iş ve eylemler şirket konseyi kararına, 
konsey toplanana kadar genel kurul toplantısı kararına bağlıdır. Bu işlemler: 

a) Gemilerde tadilat işleri 
b) Repertiar ve katogori değişiklikleri .ve 750.000,-DM üzerindeki yedek parça ve 
donanım madde sarfiyatları-her sipariş için 750.000,-DM, yalnız sigorta tarafından 
ödenecek maddeler bu onayın dışındadır. 
c) Önemli değişiklikler ve mevcut Charter-zaman sözleşmesinin fesihi veya akti, zamanla 
belirli (örneğin 15 ay veya daha uzun) Charter sözleşmelerinde esaslı değişiklikler; 
Charter taksitlerinde indirim önemli değişikliktir. 
d) Sözleşmeli armatörlüklerin kontratlarının fesihi veya akti, 
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e) 750.000.- DM'dan çok borç almak ve gemiyi hipotek etmek; 6a)'ya uymazsa, 
f) Kambiyo tahhüdü veya ke 

garantiler dışında, 

g) Borç vermek, gemi çalışan 

alet ve garanti üstlenmek; sigorta kasalarında kefalet ve 

arına avans vermek dışında, 
h) Kurs güvencesi ticaret anlaşmaları; 12 aydan uzun süreli, 

i) 6 aydan uzun süreli gemi iaotek borçları için faiz bağlantısı, 

j) Geminin, şahsi sorumlu hissedarın veya sözleşmeli armatörün doğrudan veya dolaylı 
hissedar olduğu Firmaya Charter yük için kullanılmak üzere kiraya vermek, 

k) Bandrol hakkı kanunu § 7, madde 1 temelinde geminin bandrolünü değiştirmek, 

I) Satınalma veya ticari işleri viirütme yetkilisi tayin ve azli, 

m) İşçi-ve çalışma arkadaşları sözleşmelerini yapmak, buna gemi personeli dahil değildir. 
n) Başka şirket kurmak, şirket eri salın alma ve iştirak ve acenteler kurmak. 

5. Zorunlu ve acele durumlarda şahsi sorumlu ortak, ertelenemeyecek hukuki işleri 
ve/veya hukuki ve normal bir armatörlük şirketi ticari işlemlerini aşan konuları, dürüst 

bir şekilde ve konsey kararı o madan sonuca bağlayabilir. Bu yetkiyi kullandıktan sonra 
zaman geçirmeden konseye bilgi vermelidir. 

6. Şahsi sorumlu şirket ortağı aşağıdaki sözleşmeleri ve hukuki işlemleri yapmaya 
yetkilidir: 

a) Geminin ara ve son finansmanı için gerekli borç sözleşmeleri özellikle finansman 
yapan bankalarla akte, borç isteklerini garanti için gerekli gemi hipoteklerini yapmaya, 

b) Komandit yatırımların ara finansmanı için kredi anlaşmaları; konsey kararlarına uygun, 
c) PROJEX-gemi işletmeciliği ile pakt 

d) 375.000,- DM karşılığında PROJEX-Gemi işletmecilik şirketi ile geminin teknik inşa 
kontrolü için sözleşme akti, 
e) 400.000,- DM'a PROJEX armatörlük ile armatörlük liman hizmetleri sözleşmesi, 
0 Geminin işletmeye başlama fazında (denize inme) yönetim için PROJEX-armatörlük ile 
300.000,- DM karşılığı sözleşme, 

g) Fördetor-Denizcilik GmbH ve Co Maritime Consult ile Geminin Denize Açılması için 
konsept sağlanması ve finansmana yardımcı olmak için 1.572.000 DM sözleşme akti, 
h) Hansa-Treuhand Schiffsbete ligung A.G. ile müşterek çalışma prospekti hazırlamak, her 
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çeşit reklam hazırlıkları ve komandit hisselerin plase edilmesi için 3.423.000,- DM'a 
anlaşma, 

i) Custodian-komandit ortak ile paraların kullanımının kontrolü paranın serbest 
bırakılması ve komanditer ortakların hisselerinin ve harçların § 13, sayı 2 ve § 18 sayı 
3'e göre idaresi. 

j) Custodian (yedi adil) komanditist ile ticaret odasına kayıtlı komandit ortakların 

korunması için faaliyet bakımı sözleşmesi. 

Yukarda bahis konusu miktarlar muhtemel kıymet artışı vergisi hesaba katılmadan 

verilmiştir. 

§ 7 

Konsey 

1. Şirketin 3 kişiden oluşan bir konseyi vardır. 2 konsey üyesi komandit ortaklarca 
seçilir. Bir üye ise fiducia (Treuhand-Trust) komandit üye tarafından gönderilir. Konsey 

üyelerinin seçimi gelecek olağan şirket genel kurul toplantısına kadar devam eder. 

Komandit ortaklar bir yedek müşavir seçerler. Rakip bir şirketle ilgili kişiler konseye 
seçilemezler. 

2. Konseyin bu sözleşmede bazı hakları vardır. Şirketin bütün iş ve işlemleri konusunda 
bilgi talep edebilirler. Şirketin ticari defterlerini kontrol ederler. Şahsen sorumlu şirket 

ortağı konseye bilgi ve şirketin önemli ticari işleri konusunda haber vermekle 
sorumludur. 

3. Her konsey üyesi, şahsen sorumlu şirket ortağına bilgi vererek üyeliğini bırakabilir. 
Bir konsey üyesi erken ayrılırsa başlangıçta bir yedek üye yerine geçer. Eğer yedek üye 
bulunmuyorsa, gelecek Genel Kurul toplantısında konsey üyesi seçilir. 

4. Konsey görev ve yetkilerini kullanarak konsey üyeleri arasından konsey başkanını 
seçer. Konsey toplantıları başkan tarafından yazılı veya sözlü bildirimi ile başlar. 
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5, Konsey kararları, konsey toplantılarında alınır. Bütün konsey üyeleri kararı kabul 

ederlerse, bunlar yazılı mektup, telgraf veya telefon ve telefax ile de alınabilir. Konsey 
kararları protokol ile saklanır. Konsey kararları çoğunlukla alınır. 

6. Şirket Genel Kurul Toplantı? 

üyeleri kasıt veya ihmalden so 
içinde hükümsüz olur. 

Şirket Genel Kurul Toplantısı 

ında konsey üyelerinin tazminatları tesbit edilir. Konsey 
umlu olurlar. Konseyden muhtemel hak ve talepler 5 yıl 

§ 8 

1. Olağan Genel Kurul her fnali yılın 9 ayı geçmeden şahsi sorumlu şirket ortağı 
tarafından toplantıya çağrılır. 

2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı da şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda ve 
zamanlarda, şahsi sorumlu şirket ortağı çağrısı veya konsey veya komandit yatırımlaırın 
en az % 25'ine sahip ortağın talebi ile toplanır. 

3. Şirket Genel Kurul toplantısına çağrı şahsi sorumlu şirket ortağının gündemi bildiren 
yazılı daveti üzerine yapılır. Süre mektubun gönderiliş tarihinden başlamak üzere 3 hafta 
hesaplanır. 

4. ilk Genel Kurul Toplantısını 
Toplantılarında Konsey üyeleri 

da başkan sorumlu şirket ortağıdır, sonraki Genel Kurul 
nden biri başkan seçilir. 

5. Genel Kurul karar nisabı ko 

durumunda, gecikmeden çağrı 
yeniden toplantıya çağrılır ve I 
alınır. 

mandit yatarımcıların yarısı ile olur. Karar alınamaması 

gönderilmesinden itibaren 10 gün sonra Genel Kurul 

arar toplantıya katılan komandit yatırımlara bakmadan 

6. Genel Kurul Toplantılarında ortaklar kendilerini, atayacakları bir vekil tarafından temsil 
ettirebilirler. Vekil üyenin vekaletnamesini göstermekle sorumludur, vekaletname her 
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toplantı için yeni verilmelidir. 

7. Şahsen sorumlu şirket hissedarının yöneticisi Genel Kurul Toplantısında geçmiş ve o 
sıradaki mali yıl konusunda rapor vermelidir. Bu raporda ticari işlemlerin seyri, şirketin 
durumu, tasarlanan ticari polatikası ve diğer önemli sorunlar anlatılmalıdır. 

8. Şirket Genel Kurul Toplantısında sözleşmedeki bahis konusu diğer işlemler konusunda 
karar alınır: 

a) Geçmiş mali yıl raporunun kabulü, 
b) Konsey seçimi, 

c) Şirket yönetimi ve konseyin ibrası 
d) Yeni mali yıl için denetici seçimi, 1992 yılı deneticisi dışında. 
e) Kâr ve likidite temettü ve fazlalıklarının dökümü, 

0 Pool anlaşmalırının, bitirilme, değiştirilme ve akti, 
g) Deniz araçları satın alma ve satılması- değiş tokuş işlemleri dahil - § 2 sayı 1'e göre 
olan gemiyi almamak. 

h) Şirket sözleşmesinde her çeşit değişiklik, şirket sermayesini düşürmek veya yükseltmek 
dahil, § 3 sayı 3'e aykırı olmadığı hallerde. 

i) Şirketin tavsiyesi 

9. Alınan kararlar bir protokolde toplanır, toplantı başkanı tarafından imzalanarak 
ortaklara gönderilir. 

10. Bütün şirket hissedarlarının verilen kararı veya karar şeklini kabul etmeleri 
durumunda kararlar yazılı, telgraf veya telex-telefax ile de alınabilir. Bir karar bu yol ile 

alınırsa, sorumlu şirket ortağı komanditistlere hiç gecikmeden bilgi vermelidir. 

11. Treuhand komanditist (Custudian) Treugeber toplantılarını komandit şirket genel kurul 
toplantıları çerçevesinde toplamaya yetkilidir. 

§ 9 
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Ortakların Kararları 

1. Şirket ortakları kararları, top 

2. § 8 sayı 8 e)-i) çerçevesi 

ortağının onayı gereklidir. 8 y 

karar için sorumlu şirket ortağ 

3. Karar almada ortakların her 

nominal değeri). 

ndeki kararlar için oyların % 75"inin ve sorumlu şirket 
I evvel sefere çıkan bir gemi için § 2 sayı 1 konusunda 

mn onayı istenmez. 

1000,- DM pay için bir oy hakları vardır (zorunlu yatırımın 

4. Treuhandkommanditist, Tr 

öneriler çerçevesinde değişik 
kendisine görev verenin fikirle 

euhand sözleşmesine göre, Treugeber tarafından getirilen 

şekilde oy hakkını kullanabilir, böylece yeddiemin 
rine saygı göstermiş olur. 

5. Şirket ortaklarının kararlarına karar gününden itibaren 3 ay içinde itiraz edilebilir. 

Kornanditistlere Bilgi Verilmedi 

Şahsi sorumlu şirket ortağı ko 

sürekli bilgi verir. Üç ay sonu 
anlatılır. Rapor, ticari işlemler 
üzerine olmalıdır, aynı zama 

şirketin likidite durumu ve ge 

Her ticari yıl sonunda 3 ay ev 

bilançosu ve beklenen kazanç 

Şirket Ortakları Hesabı 

1. Şirket ortaklarının zorunlu 

lantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. 

§ 10 

ınanditer ortaklara şirket işlemlerinin yürüyüşü konusunda 
nda, gelecek ayın 20'sine kadar geçen süre olayları konusu 
konusunda, özellikle ciro, çalışma ve fiyatlardaki gelişme 

nda (Ofhire süreleri - tamirat vs) anlatılmalıdır. Raporda 

işmesi hakkında bilgi vermelidir. 

vel şahsi olarak sorumlu ortak gelecek ticari yıl için (borç 
ve zarar hesabı) ve bir finans planı sunmalıdır. 

yatırımları sabit yatırımlardır. Bunlar komandit ortakların 
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sermaye hesaplarına kayıt olur. 

2. Agio komandit ortakların ikinci sermaye hesabına kayıt edilir. 

3. Zarar hisseleri ortakların zarar hesaplarına kayıt edilir. Bu zarar payları zorunlu 
yatırımlardan yüksekse de aynıdır. Kazanç payları, zarar hesaplarına zarar dengelenene 
kadar yazılır. 

4. Zarar hesabına yazılmayan kârlar ve şirket ile ortaklar arasındaki para alış verişi şirket 
ortakları hesabına yazılır. Şirket hissedarları banka hesaplarına faiz ödenmez. 

§ 12. 

Sene Sonu Bilançosu. Hazırlanması, Kontrolü ve Deklare Edilmesi 

1. Şahsi sorumlu şirket ortağı bir mali yılın ilk 6 ayı içinde yıllık bilançoyu ticaret 
kanunlarına göre ve vergi koşullarını hesaba katarak geçen mali yıl için hazırlar. Bu 

sırada düzenli muhasebe koşullarına uyulmalıdır. 

2. Şirketin Ticari Bilançosu, kanuni koşullar farklı bir bilanço gerektirmezse Vergi 

Bilançosuna tekabül eder. Vergi bilançosunda ufak tefek değişiklikler ilk ve kati olmayan 
ticari bilançoda gözönüne alınmalıdır Eğer mâliyenin işletme kontrolü sonunda 

değişiklik gerekmezse bunların bütün ortaklar için bağlayıcı etkisi vardır. 

3. Şirket, gelir vergisi-uygulama nizamnamesi § 82 f'e göre özel itfa olasılığını kullanır. 

Eğer özel itfa olanağı kullanılmaz ise, şirket kazanç vergisi kanunu § 7, madde 2 ve 3'ü 
kullanır (hızlandırılmış amortismandan doğrusal amortismana geçiş). 

4. Şahsi sorumlu ortak, sene sonu bilançosunu genel kurul toplantısında seçilen 
deneticilere kontrol ettirmiştir. Bilanço deneticisi bir ekonomi kontrolörü veya ekonomik 
kontrol şirketi olmalıdır. Denetleme, büyük sermaye şirketleri ticari hukuk zorunlu 
kontrolü koşullarına göre yapılmıştır. 
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1992 ticari yıl bilançı den 

tarafından seçilmiştir. Bunda 

5. Şahsi sorumlu şirket ort; 
kendisini olağan genel kurul 

tleyicisi sorumlu şirket ortağı ve Treuhandkomanditist 

n başka öngörülen koşullara uygun çalışır. 

ğı denetlenen yıllık bilançoyu komanditiste göndererek 
toplantısına davet eder. 

Sonuçların Dağıtılması, Alın anlar 

1. Şahsi sorumlu ortak yaptığ 

masrafların karşılanması için 
ı işler ve şahsi sorumluluğu karşısında ve yapılan bütün 

gemi brüt gelirinin % 1 'ini alır. 

Ceminin total zararında vey 

gerçekleştirilmesi veya zararın 
paranın % 2'sini alır. 

2. Treuhandkomanditistyaptı 

% 1 'ini ve sonra yeddiemin 
yatırımları + katma değer ver 

sonra ve her ticari yıl sonu % 

üç yıl sonra ona tekabül ede 

Yeddiemin ödemelerinin şirk 
de tayin edilmemiş olsa da 
gereklidir. 

3. Gizli ortağa (komanditer 

yerine getirilir. 

4. Sayı 1 -3'teki pozisyonlar şirketin cari harcamalarıdır. 

§ 13 

a devir ve ferağında, şahsi sorumlu şirket ortağı, satışın 

ın halledilmesi net satış parasının veya sigortanın karşıladığı 

ğı masrafların karşılanması ve 1992 ticari yıl şirket masrafları 
olarak idare ettiği ve sözleşme § 6 sayı 2'ye göre komandit- 

gisi % 95 alır. Ödemeler, her ticaret yılı yarısı geçtikten 
50 olarak yapılır. Ekonomik gelişmede değişiklikler olursa 

n yeni bir anlaşma yapılır. 

et karşılar, çünkü bu şekil yönetim işlerinin bir yeddiemin 

şirket tarafından ortakları için yerine getirilmiş olması 

ortak) komanditer ortak için sözleşme § 5'teki hizmetler 
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5. Kalan kâr komandit şirket ortaklarına katılım paylarına göre dağıtılır. 

1992 ticari yıl için kâr-şirkete giriş tarihi veya zorunlu payının yükseltilme tarihine 

bakılmaksızın, taahhüt ettikleri zorunlu yatırımlarına göre 31 Aralık 1992 tarihinde 

dağıtılır. Bu şekilde olur: Komandit ortağın şirkete girdiği veya zorunlu yatırım hissesini 

yükselttiği tarihten itibaren, daha evvel şirkete katılan ortağın o tarihe kadar yalnız olarak 

yüklendiği yükümlülüklerin miktarı hesaplanarak kârdan düşülerek bu yeni pay sahibine 
katılımı oranında ödenir. 

6. Komanditer ortaklara ödemeler ortaklık hesaplarına yapılır. Bunların kendilerine 

ödenmesi şirketin likidite durumunun iznine bağlıdır. Şirketin ödeme zorunlulukları 
tehlikeye sokulmamalıdır-özellikle faiz ve gemilerin finansmanı için alınan kredi 

borçlarının ödenmesi-500.000,- DM bir likidite rezervi ayrıldıktan sonra kalan para şirket 
genel kurul kararı § 8 sayı 8e)'ye göre dağıtılabilir. Ödemeler o ticaret yılı sonunda 
yapılır. • 

7. Likidite fazlası komanditistlere vergisiz borç olarak verilir. Fakat bunların şirket ortağı 
hesaplarında, ortak serveti olarak bulunmamaları gerekir. 

8. Komandit yatırım, zarar nedeni ile ortağın taahhüt ettiği katılma payının altına 
düşmüşse de komandit ortağın sorumluluğu iktibas hakkını kullanmadığı süre devam 
eder, bunun için komandit ortak iktibas hakkını kullanmamalıdır. 

§ 14 

Komandit Payların Devri 
\ 

1. Her komandit şirket ortağı, sorumlu şirket ortağının onayı ile payını üçüncü bir şahsa 
devredebilir. 

2. Sorumlu şirket ortağı sayı 1 'e göre zorunlu bir durum varsa devir işlemini onaylamaz. 

3. Treuhandkomanditist yeddiemin olarak idare ettiği ortaklık paylarını, kendisini 
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yeddiemin olarak tayin edene 

4. Komandit payların devri şir 

5. Şirketin devamı, ortakların 

devir yetkisine sahiptir. 

<ete sözleşme gösterilerek kanıtlanır. 

airinin değişmesi ile tehlikeye girmez. 

Şirket Ortağının Ölümü 

1. Komandit şirket ortağının t 

lehine mal bağışı yapılan kişi 

§ 15 

irinin ölümü durumunda şirket o kişinin mirasçıları veya 
ile devam eder. 

2. Bir çok mirasçı, veya mal bağışı yapılan var olduğunda, bu kişiler miras muameleleri 

sırasında aralarından bir vekil seçerek şirket haklarına sahip çıkmalıdırlar. Bir yetkili 

vekil tayinine kadar şirket hakları saklı kalır. Yalnız kâr ve zarara katılma devam eder. 
Miras kavgalarında nominal değerleri 10.000,- DM'ın altında zorunlu payı olan komandit 
hisseler teşkil edilemez. 

Bir ortağın Ayrılması 

§ 16 

1. Bir ortak ayrılmak isterse, fesih ihbarı gerçekleştiğinde şirketten ayrılır. 

2. Bir şirket ortağı 
a) Serveti üzerinde iflas muamelesi yapılıyorsa, 

b) Şirket ortağının alacaklısı şirkete ihbar yaparsa, 
c) Ticaret kanunu § 133, 146 

Şirketten çıkarılır. 

ya göre önemli bir neden bulunuyorsa 

Sayı 2 b) durumlarında şirket 
göre şirketin feshini istemek 

ortağı fesih ihbarı sonunda ayrılır. Ticaret kanunu § 133'e 

hakkı olan ortak şirketen ayrılır. 
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3. Bir pay sahibinin yedciiemin ile anlaşması sona ererse, bu anlaşmanın bitmesi ile payı 
belirli miktar düşer. Bu anlaşmanın bittiği şirkete hiç gecikmeden bildirilmelidir. 

4. Şirketten bir ortağın ayrılmasıyla şirket kapatılamaz, diğer şirket ortakları ile ve onların 
aktif ve pasifleri ile sürdürülür. 

5. Şahsen sorumlu şirket ortağı ayrılırsa, komandit ortaklar en kısa sürede anlaşarak başka 

bir şahsi sorumlu ortak bulurlar. 

6. Fesih ihbarları yazılı olarak yapılmalıdır. Komandit ortakların fesih ihbarları şahsi 

sorumlu şirket ortağına, şahsi sorumlu şirket ortağının fesih ihbarı ise konseye 

verilmelidir, konsey mevcut değilse diğer bir şirket ortağına verilir. 

§ 17 

Tasviye Malları 

1. Bir şirket ortağı ayrıldığında şirket malları tasviyesi için ticari hukuk koşullarına göre 
bir tasviye bilançosu hazırlanır. Bu tasviye bilançosu seçilen yetkili bir bilanço 

denetleyicisi tarafından hazırlanır. Şirketten ayrılma bir ticari yıl sonunda gerçekleşirse, 
o yılın bilançosu tasfiye bilançosuna temel alınır. Ayrılma ticari yıl ortasında olursa 

geçen ticari yılın bilançosu ile, o yılın bilançosu esas ittihaz edilir, tasviye bilançosu 
zamana göre hazırlanır. Gemi değerindeki gizli rezervler de aynı şekilde bir firma kârı, 
peştemallık olarak kabul edilir. Sonuçları ortada olan ticari işlemlerden ayrılan şirket 
ortağı hak alır. 

2. Ayrılan şirket ortağı ile şirket arasında bir geminin seyir değeri konusunda bir anlaşma 
olmazsa bu, iki bilirkişi tarafından bağlayıcı olarak saptanır. Bir bilirkişi Hannover, 
Norddeutsche Landesbank tarafından tayin edilir. Bu kişi Hamburg Ticaret Odasınca 
gemi kıymet takdirinde yetkili olarak seçilmiş olmalıdır. İkinci bilirkişi Bremen, Deutsche 
Schiffsbank AG tarafından önerilmeli ve Bremen Sanayi ve Ticaret Odasından gemi 
değerleri takdirine yetkili belgesine sahip olmalıdır. Takdir edilen her iki değerin 
ortalaması gemi değeri olarak alınır. Önerilen bu bilirkişiler ve takdirleri ayrılan şirket 
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ortağı ve şirket için bağlayı :ıdır. Şirket, kendi takdirinden daha yüksek bir değer 
bilirkişiler tarafından takdir edilirse bilirkişi masraflarını karşılar. Aksi durumda bilirkişi 
masrafını ayrılan pay sahibi öder. 

3. Tasfiyede saptanan paradörı 

ödenmesi, Şirket ortağının ayr 
izin verirse en erken 31 A 

gününden itibaren % 6 p.a. 

ödemek yetkisine sahiptir. 

t eşit yıllık taksitlerle her ticari yıl sonu ödenir. İlk taksidin 
ılma yılını takib eden ticari yıl sonunda ve eğer kanunlar 

alık 2005'te yapılır. Tasfiye meblağı şirketten ayrılma 

faiz alır. Şirket bu tasfiye parasını süresinden evvel de 
tasfiye meblağının teminat altına alınması istenemez. Bu 

4. Komanditist için tasfiye sır 
talep edemez. Fakat herha 

fazlasının derhal şirkete iade 

ısında negatif bir tasfiye meblağı ortaya çıkarsa, şirket iade 
ngi bir ödeme yapılmışsa, komanditistin kar payından 
i gerekir. 

ası 5. Bir şirket ortağının ayrılm 

ortak likidasyona § 18'e göre 

6. Yeddieminle anlaşan bir k 

düşerse, mevcut koşullar 
anlaşana devredilirse). 

Likidasyon 

1. Şirketin feshi durumunda 

a) Komandit pay sahiplerine 
b) Hususi şirket ortağı ikraz 
c) Geriye kalan paranın şirk 

ndan 1 yıl içinde şirketin tasfiyesine gidildiğinde, ayrılan 
katılır. 

omandit ortağın, yeddiemin anlaşması sonunda katılma payı 

geçerli olur (eğer varolan komandit katılım yeddieminle 

§ 18 

şahsi sorumlu ortak tasfiye memuru (likidatör) olur. 

2. Alacaklıların hakları ödendikten sonra kalan likidasyon parası aşağıdaki şekilde 
kullanılır. 

kararlaştırılan ve ödenmeyen kârlar 
hesabına yatırım ve alacak ödenmesi 
et komandit ortaklarına payları oranında dağıtımı 
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Komanditlere düşen tasfiye parasının Custodiana verilmesi: custodian bu parayı diğer 
komanditist ve yeddiemin ile bağlı ortağa dağıtır. Kendisine bu dağıtım ve çözüm 
çalışmaları için kanuni kıymet artışı vergisi dahil komanditist ve Treugeber'e gerçek 
dağıtılan likidasyon parasının % 2'si verilir. 

4. Likidasyon parası yetişmezse hak sahipleri sayı 2 a)'ya göre taleplerinin 
gerçekleşmesinden vazgeçerler. 

§ 19 

Teminatın Devir ve Temliki ve Komandit Hisselerin Rehini 

Komandit hisselerin rehin edilmesi ve teminatın devir ve temli şahsen sorumlu şirket 
hissedarının onayına bağlıdır. Bu onay önemli durumlarda verilmeyebilir. Teminatların 

devir ve temliği veya rehin edilmesi komandit yatırımlarda ara finansman için onay halen 

verilmiştir. 

§ 20 

Tebligat 

Ortaklara tebligat ortağın şahsi sorumlu şirket ortağına verdiği son adrese yapılır. 

§ 21 

Tefsir Prensibi 

Bu sözleşmenin veya gelecekte konulan bir koşulun maddeleri tamamen veya kısmen 
etkisiz olur veya uygulanamazsa veya etkisi veya uygulanması sonradan kaybolursa, 
sözleşmenin esası bundan etkilenmez. Bu, eğer kontratta bir uygulama boşluğu varsa 
da geçerlidir. Etkili olmayan veya uygulanamayan koşullar veya eksiklikler, tasarlanan 
ekonomik gayeye ulaşılması için ayarlanır. 
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Masraflar 

Bu sözleşme masraflarını ve 

"Hansa Stettin" 

Armatörlük Şirket 
Yönetimi 

Harm Vellguth 

Hansa Treuhand 

Schiffsbeteiligung AG 
Fordetor Schiffahrt GmbH 

Maritime Consult 

AGR Treuhandges. 

MS"Hansa Stettin" mbH. 

uygulanmasını şirket üstlenir. 

İmzalar 

Bir Cizli Şirket Kurmak için Sözleşme 

Armatörlük Şirketi "Hansa 

- Komandit şirket - 

stettin" mbH ve Co 
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ve Bay Harm Vellguth 

- gizli ortak -

Çiriş 

Komandit şirket inşaat sözleşmesinde İnşa no 183/3 ile Szczerin Shipyard/Polonya ile bir 
konteyner gemisi inşaatı için bir inşaat sözleşmesi yapmıştır. 

Bu geçmişle taraflar gizli (hususi) bir şirket kurulması için aşağıdaki sözleşmeyi akit 
etmişlerdir. 

§ 1 

1. Gizli hissedar (hususi ortak) Komandit Şirkete 700.000,- DM bir yatırımla hususi ortak 

olarak katılmıştır. 

§ 2 

1. Gizli Şirket yatırımları bir yatırım hesabında toplanır. 

2. Diğer hesaplar, yatırım ile ilgili değilse bir ikraz hesabında işleme konur. Bu ikraz 
hesabındaki mevduata faiz verilmez. 

§ 3 

Şirket yönetimine yalnız komandit şirketin hak ve zorumluluğu vardır. 

§ 4 

1. Ticaret yılı, komandit şirketin ticaret yılıdır. 
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2. Komandit Şirket her mali yıl n ilk 6 ayı içinde geçmiş mali yıl raporunu hazırlayarak 
gizli ortağa sunmak zorundadır. 

3. Komandit Şirketin şahsen sorumlu şirket ortağı gizli ortağa komandit şirket sözleşmesi 
§ 10 uyarınca ticari faaliyetlerin yürüyüşü konusunda bilgi verir ve Komandit Şirketin 
Genel Kurul Toplantısına davet eder. 

1. Hususi ortak Komandit Şir 

§ 5 

cet zararına katılmaz. 

2. Hususi ortak, Komandit, Şirket kârlarından, Komandit Sermayeye kendi yatırımı 
oranında pay alır. 

3. Komandit Şirketin kârı, gizli ortağın kârının hesaplanması için şöyle hesaplanır: 

Kâr ve zarar hesabına göre sonuç 
+ sonuç payı/gizli ortağın en düşük faizi 
+ Gemi servetinden itfa 

kâr ve zarar hesabı 

% 12 yıllık bir kullanımdan sonra gemi değerinden itfa 

Gizli ortağın kâr payının hesaplanacağı komandit şirket kârı. 

Gizli şirket ortağı gene del yatırımları için en az % 8 p.a faiz alır. Bu, komandit Şirket 
zarar etse veya zarar yüksjelse de geçerlidir. Bu en düşük faiz oranı bahis konusu mali 
yılın kâr payına eklenir. 

4. Komandit Şirketin gizli rezervlerinin çözümünden elde edilen kârdan gizli ortak pay 

alır. Bu sürekli kar ve Szçzecin Shipyard/Polonyada inşaat no B 183/3 ile sipariş edilen 
konteyner gemisinin delvir ve ferağı durumunda da ve komandit şirketin devir ve 
ferağında da geçerlidir. Yalnız geminin devir ve ferağında veya şirketin likidasyonunda 
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hususi ortak elde edilen kardan kendi yatırımının % 40'ı oranında kâr payı alır. 

5. Ortağa, ikraz hesabından ödemeler ancak, şirketin likidite durumu-geminin finansmanı 
için alınan kredilerin faiz ve ödemeleri-tehlikeye girmezse ve ödeme yapıldıktan sonra 
likidite rezervi 500.000,- DM kalırsa mümkün olabilir. 

§ 6 

Szczecin Shipyard/Polonya, inşaat no [3 183/3 ile yapımı için sipariş verilen konteyner 
gemisinin komandit şirket tarafından sigorta edilmesinde sigorta miktarının, geminin tam 
kayıbında, hususi ortağın 700.000,- DM yatırımının tamamı hesaba katılarak 
hesaplanmasına özen gösterilir. 

§ 7 

1. Hususi ortak, Szczecin Shipyard/Polonyada inşa no B 183/3 ile yapılması sipariş edilen 
konteyner gemisinin devir ve ferağına kadar, fesih ve ihbar edilemez. 

2. Hususi ortağın feshi ihbarı şahsi sorumlu şirket ortağı veya konseye yapılmalıdır. 

3. Feshi ihbar yazılı şekilde yapılmalıdır. 

4. Komandit Şirket fesih kararı altlığında fesih ve ihbar gerekmeden hususi ortaklık son 
bulur. 

§ 8 

1. Hususi ortaklığın son bulma durumunda hususi ortak, yatırım hesabında kayıt edilen 
yatırımını ve ikraz hesabındaki muhtemel mevduatı geri istemek hakkına sahiptir. Hususi 
rezervler ve askıda bulunan ticari faaliyetler üzerinde hususi ortağın hakkı yoktur. 

2. Sayı 1'de gösterilen taleplerin yerine getirilmesi aşağıdaki ölçülere göre yapılır. 
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a) Özel (gizli) ortaklık komandit şirketin feshi ile son bulduğunda § 7 ve sayı 4'e göre, 
hususi ortak şirketin likidasyonuna, komandit şirket sözleşmesi § 8, sayı 2 ve 4 
ölçülerinde katılır. Aynı durum bir yıl içinde hususi ortaklık komandit şirketin feshi 
dolayısı ile son bulmuşsa Szczecin Shipyard/Polonyada inşaat no B 183/3 ile sipariş 
verilmiş olan konteyner gemisi devir ve ferağında da geçerlidir, 

b) Bütün diğer hususi ortaklığın son bulma durumlarında hususi ortak komandit şirketin 
fesih edilmesi ile komandit şirket sözleşmesi § 18, sayı 2 ve 4'e göre o tarihte kendisine 
düşen hisse payı oranında itfa edilir. Szczecin Shipyard/Polonyada inşa no B 183/3 ile 

inşa edilmesi için komandit şifketin sipariş verdiği konteyner gemisi değer takdiri, şirket 
sözleşmesi koşulları § 17 sayı 1 ve 2 çerçevesinde yapılır. 

3. Likidasyon parası sayı 2 a) ve b)'ye göre hususi ortağın haklarını karşılamazsa, hususi 
ortak diğer haklarından peşinen vazgeçer. Komandit şirket bunu kabul eder. 

4. Sayı 2'deki hususi ortağın hakları 4 eşit yıllık taksitlerle, her mali yıl sonunda, ödenir. 

İlk taksidin ödenmesi, fesihi takib eden ilk mali yıl sonundadır, fakat en erken inşa no 
B 183/3 ile Szczecin Shipyafd/Polonyada inşası komandit ortak tarafından sipariş edilen 

konteyner gemisinin devir vp ferağından sonra ödeme yapılır. Bu sayı 2 a) için geçerli 
değildir. 

5. Mevcut hesaptaki mevduat şirketten ayrılma gününden başlayarak % 6 p.a. ile faiz alır. 
Komandit şirket mevduatı süresinden evvel ödeyebilir. Bu mevduatın emniyet altına 
alınması taleb edilemez. 

§ 9 

Yatırım veya faizi için katma değer vergisi ödenmesi gerektiğinde hesaplar katma değer 
vergisi ilavesiyle yapılır. 

EK5-51 



Hususi ortağa yapılacak bütün tebligatlar, hususi ortağın komandit şirkete verdiği son 
adrese gönderilir. 

§ 11 

Hususi ortağın katılımı kanuni nedenlerle hususi ortaklık değil başka şekilde 
değerlendirilirse, hususi ortak mali bakımdan bu sözleşmede gösterilenden ne fazla ne 
de daha az hak alır. 

§ 12 

Bu sözleşmenin koşulları, veya sonradan eklenen koşullar tamamen veya kısmen geçerli 
olmaz veya uygulanamazsa, veya etkinlik veya uygulanması daha sonra mümkün 

olmazsa sözleşme diğer maddelerle geçerlidir. Aynı şey sözleşmede bir bir ayar boşluğu 

bulunması durumunda da geçerlidir. Etkin olmayan veya uygulanamayan koşullar, veya 

boşluğun doldurulması için, ekonomik gayeye en uygun koşullarla değiştirilir. 

§ 13 

Hususi ortak, komandit şirket sözleşmesini aynı gün öğrenmiş ve kabul etmiştir. 

Tarih 

Armatörlük şirketi 
"Hansa Stettin" mbH ve Co 

imza 

Harm Vellguth 
imza 
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Sözleşmeli Armatör Sözleşmesi 

PROJEX-Armatörlük mbl I 

-Sözleşmeli Armatör- 

Armatörlük Şirketi 
"Hansa Stettin" mbH ve Co 

- Armatörlük - 

Armatörlük Szczecin Shipyard 
gemi sözleşmesine girecektir. 

Çiriş 

Polonyada inşa no B 183/3 ile sipariş edilen bir kontevner 
Bu koşul ile sözleşmeli armatör sözleşmesi akt edildi. 

§ 1 

1. PROJEX Armatörlük Şirketi 

olarak Polonyada Szczecin S 

konteyner gemisi için çalışma 

2. PROJEX Armatörlük Ltd. Şt 

Kendi gemileri için gösterdiğ 

3. Bu sözleşmeli armatör, bi 

ortaya çıkan her türlü ticari 
yerine getirecektir. Bunun i 

nbH geminin denize inişinden itibaren sözleşmeli armatör 

lipyard tersanesinde inşaat no B 183/3 ile sipariş edilen 
ya girecektir. Bu koşul ile aşağıdaki sözleşme yapılmıştır. 

. dürüst bir armatör olarak özenle sorumluluk üstlenmiştir, 

özen ve ihtimamı en az bu gemi için de gösterecektir. 

armatörlük şirketinin normalde ticari faaliyetleri sırasında 

işlem ve hukuki sorunları armatörlük adına ve hesabına 
çin kesin olarak yetkilendirilmiştir. 

Sözleşmeli armatör özellikle, 

a) Geminin çalıştırılması, 

b) Geminin gerekli erzak, ypkıt ve gereken donatım araçlarını sağlamak, 
c) Tayfalarını sağlamak, 

d) Düzenli ve başarılı bir ku 
e) Geminin her zaman sefe 

anım için geminin donanım araçlarının bakımını sağlamak, 

re hazır olmasını sağlamak, 
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O Ceminin bütün sefer kağıtlarının düzenli olmasını sağlamak, 

g) Benzer gemilerin genelde sigorta edildikleri tehlike ve risklere karşı o geminin de 
sigorta edilmesi 

h) Zarar - ve sigorta işlemlerini çözmek, 

i) Gemiden talep edilen tazminat, ceza ve rehin hakları için armatörlüğün haklarını 
korumak, 

j) Gemi için yapılan nakliye sözleşmeleri uygulamak ve sonuçlandırmak; gemi 
acentelerinin siparişleri dahil, 

4. Sözleşmeli armatör, bu işlerinin uygulanmasını Harm Vellguth adındaki armatöre veya 
onun sahip olduğu bir şirkete devir hakkına sahiptir. 

5. Eğer armatörün benzer gemileri kendisi tarafından yönetiIiyorsa bu gemiyi de aynı 

esaslara göre yönetmesi gerekir. Bu özellikle Charter sözleşmeleri akti için geçerlidir. 

§ 2 

1. Bir armatörlüğün alışılmış işletmesi sırasında olağan dışı hukuki işlemler ve çalışmalar 
ortaya çıkarsa sözleşmeli armatör, armatörlüğün onayını alacaktır. 

2. Bunların dışında sözleşmeli armatör, armatörlük iş anlaşması koşullarına-özellikle 
şirket genel kurulu oy hakkını- genel kurul toplantısı kararlarını ve komandit şirket 
sözleşmesi § 6, sayı 4'e göre konseyin muvaffakatinin gerekliliğini kabul etmelidir. 

3. Tehlike ve acele durumlarda ertelenemeyecek hukuki işleri ve/veya hukuki fiilleri, 

bunlar normal şirket idaresi çerçevesinde olmasa da dürüst bir armatör olarak, ortak 
armatörlüğün rızasını almadan da çözmek hak ve görevine sahiptir. Böyle bir durumla 
karşılaşılmışsa sözleşmeli armatör armatörlüğe gecikmeden durumu iletmek zorundadır. 

§ 3 

1. Sözleşmeli armatör her mali yılın başında armatörlüğe beklenilen gelişmeler 
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konusunda bir tanıtım yapması gerekir. Buraya özellikle geminin takib eden 12 aylık 

işletme sırasındaki işletme masrafları hesabı gelir ki bu armatörlüğün onayından sonra 
bu sözleşmenin bir mütemmim (öğesi) olur. 

2. Sözleşmeli armatör ayrıca 
armatörlüğe kâr ve zararı gös 

bir muhasebe tutar ve komandit şirketin sürelerine uyarak 
eren bir bilanço hazırlar. 

3. Sözleşmeliarmatör, şirketifı ödeme seyrini, armatörlüğün kendi hesabından halleder. 

§ 4 

1. Sözleşmeli armatöre, bütün bu sorumlulukların yerine getirilmesi ve bütün masrafların 
karşılanması için brüt gelirih % 4'ü ödenir. Bu ödemeye bütün armatörlüğün idari 
masrafları, muhasebe ve mali yıl bilançosu dahildir. Muhasebe ve sene sonu raporu 

kontrol masrafları, Federal Almanya dışındaki denetim için seyahat masrafları ve avarya 

durumunda oluşan giderler se ödeme dışındadır. 

2. Armatörlüğe ekonomik 
armatör tarafından şirkete i 

bağlı gemilerle ilgili her çeşit geri ödemeler, sözleşmeli 

kayıt edilir. 

3. Sözleşmeli armatör, geminin yüklenmesi için bir simsar seçerek şirketin hesabına 
ondan yararlanmak hakkına sahiptir ve simsar aracılığı ile yükleme sözleşmeleri de 
yapabilir. 

4. Sözleşmeli armatör şahsen de simsarlık yapabilir. Kendisi tarafından gerçekleştirilen 
yükleme sözleşmeleri için % 1.25 bir komisyon alır. 

Sözleşmeli armatör, arm 
kanuni banka faizi taleb e 

§ 5 

atörlük şirketi için kendi kasasından bazı ödemeler yaparsa, 
debilir. 
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§ 6 

Bu sözleşme armatörlük var olduğu süre geçerlidir. Fakat önemli bir nedenle her iki 
ortak tarafından da anüle edilebilir. 

Önemli neden özellikle, 

a) Geminin satılması, 

b) Geminin batması, 

c) Sözleşme ortaklarından biri için iflasta adli tasfiye, 
d) Sözleşme ortaklarından birinin mallarının yedi adil tarafından korunması, 

e) Sözleşme ortaklarından biri hakkında iflas işlemi yapılması veya iflasın masasında mal 

varlığı olmadığından reddi, 
f) Bir sözleşmenin bozulması, 

g) Armatörlük şirketi ve hususi ortak Herr Harm Vellguth arasındaki hususi ortaklığın, § 

1 sayı 1 'deki geminin devir ve ferağından evvel sona ermesi. 

§ 7 

Yan sözleşme bulunmuyor. Bu sözleşmenin değiştirilmesi veya tamamlanması yazılı 

olarak yapılmalıdır. 

§ 8 

Bu sözleşmenin koşulları, veya sonradan eklenen koşullar tamamen veya kısmen geçerli 
olmaz veya uygulanmazsa, veya etkinlik veya uygulanması daha sonra mümkün olmazsa, 
sözleşme diğer koşulları ile geçerlidir. Aynı şey sözleşmede bir ayar boşluğu bulunması 
durumunda da geçerlidir. Etkili olmayan veya uygulanamayan koşullar veya boşlukların 
doldurulması için ekonomik gayeye en uygun koşullarla değiştirilir. 
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Yeddiemin Görevi 

Firma AGR-Yeddiemin şirke 

geçecektir- komanditer olarak 
i MS"Hansa Stettin" mbH- aşağıda yeddiemin olarak 

gemi nakliye şirketi "Hansa Stettin"e katılımı, üçüncü şahıs 
içinde yeddiemin ile idare kcişulu ile istemektedir. Komandit şirket sözleşmesine göre 
yeddiemin bugüne kadar olah katılımı bir üçüncü ile arttırılabilir. Böylece yeddiemin 
kendi adına üçüncü şahıs hesabına - aşağıda yeddieminle anlaşan diye geçecektir- 
komandit şirkette yer alır. 

Yeddiemin Bağlantısı 

1. Katılma beyanının imzala 

§ 1 

ıarak alınması ile yeddiemin bağlantısı kurulmuş olur. 

2. Katılma beyanını imzalamakla her yeddieminle anlaşan, bu anlaşma kapsamında ve 
komandit şirket sözleşmesin ? göre katılımını imzalanan meblağ kadar yükseltme yetkisini 

yeddiemine verir. Bu yükseltme yeddiemin adına ve yeddiemin ile anlaşan hesabına 

gerçekleşir. 

3. Yeddiemin, katılma payını, şirkete dahil olmanın ertelenemeyen koşulu olan 

sözleşmenin 4'üncü mac 
yükseltmekle sorumludur. 

desinde komandit yatırımların kullanılması koşulu ile 

4.a) Yeddiemin, yeddiemin görevinden ayrılabilir; eğer yeddiemin ile anlaşan yatırım 

zorunluluğunu, Agio ile [birlikte zamanında, katılma beyanında bildirilen sürelerde 
yatırmazsa. 

b) Yeddiemin, yeddieminle anlaşanın ödeme yükümlülüğünü yerine getirmezse şahsen 
komandit şirkete ödeme yapabilir. 

c) Süresinde yatırılmayan 

yeddiemin bu gecikme il 
ödemeler için % 12 p.a gecikme zarar ziyanı alınır; tabii 
şirketin zararının daha düşük olduğunu kanıtlamazsa. 
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5. Yeddiemin, almış olduğu komandit katılmayı komandit şirkete yeddiadil olarak ve 
kişisel olarak yararlanmadan yeddiemin ile anlaşanın menfaatlerine uygun olarak 
yönetecektir. Yeddiemin ile anlaşanın haklarını, komandit şirket sözleşmesinin 

koşullarına uygun olarak ve yeddieminle anlaşanın menfaatine uygun takib edecektir. 

6. Yeddieminle anlaşmayı yapan, yeddiemin bağlantısı çerçevesinde elde ettiği kazancı, 

kendi servetinden, veya bir üçüncü şahsın kendisine emanet edilen servetinden ayrı 
olarak tutmak ve idare etmekle sorumludur. 

7. Yeddieminle anlaşan, ekonomik olarak ticaret odasına kayıtlı bir komanditer ortak gibi 

komandit şirketle ortaktır. Endirek olarak şirket serveti, gizli rezervler ve komandit 

şirketin kâr ve zararına, komandit şirket kontratı ölçülerine göre ortaktır. Yeddieminle 
anlaşan, ticaret odasına kayıtlı bir komanditer ortak gibi, katılma payı oranında şirketin 
ekonomik riskine de ortaktır. 

8. Yeddieminle anlaşan yeddiemini, yeddiemin bağlantısı nedeni ile oluşacak her çeşit 

mükellefiyetlerin dışında tutar. Yeddiemin bu çeşit mükellefiyetler için talep karşısında 
kalır ve ödeme yaparsa, yeddieminle anlaşan bunu tamamiyle ödemek zorundadır. 
Yeddieminin, müteselsil borçlar nedeni ile sorumluluğu yoktur. 

§ 2 

Yeddiemin Yönetimi 

1. Yeddiemin hak ve sorumlulukları dürüst bir tücccar gibi yerine getirecektir. 

2. Yeddiemin yönetiminin hak ve sorumlulukları, komandit şirket sözleşmesi ve 

yeddiemin sözleşmesinden doğar. 

3. Yeddiemin ve organları-sözleşmenin bitiminden sonraki bir tavır için de ancak kasıt 
veya büyük ihmal ile sorumlu tutulabilir. Bu sözleşmedeki bazı görevlerin yerine 
getirilmemesi ihmal olabilir. Sorumluluğun şumulü, giriş anlaşmasındaki öngörülen ücret 
miktarı ile sınırlıdır. 
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4. Komandit şirketle ilgili 
bildirilecektir. 

Yeddiemin Toplantıları 

olayları yeddiemin, yeddieminle anlaşana yazılı olarak 

§ 3 

1. En az yılda bir kere, sonra yeddieminle anlaşanın menfaati toplantı gerektirdiğinde 
veya en az 2 komandit şirket- <onsey üyesi-birlikte komandit şirket sermayesinin % 25'ine 

sahipseler yeddiemin toplanfısı yapılır. 

2. Toplantı yazılı olarak 2 ha 
davetiyenin gönderildiği tari 

içinde başka bir toplantı yer 

3. Yeddiemin ile anlaşan he 
bir vekaletname göstermel 

gereklidir. 

fta önce gündemi bildirilen davet ile bildirilir. Davet süresi 
i ile başlar. Tabii yeddiemin Federal Almanya Cumhuriyeti 

belirtmemişse toplantı yeddieminin yerinde yapılır. 

r kişi kendisini bir vekil ile temsil ettirebilir. Temsilci yazılı 

idir, her yeddiemin toplantısı için yeni bir vekaletname 

4. Toplantıda başka yeddie 

Talimat Verme Hakkı ve K 

minin bir vekilidir. 

§ 4 

arar 

1. Komandit şirketin karadan alınırken oy hakkı için yeddiemin, nasıl karar vereceği 
konusunda yeddieminle an 
yeddiemin red ve kabul o 

laşanın talimatını alır. Şirket sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, 

Şiarına ve oy vermeyenlere değişik sıra ile katılarak azınlıkta 
kalan yeddiemiııe katı lan lara da oy hakkı tanır. 

2. Yeddiemin kararlara katılır 

a) Komandit şirket genel 
b) Komandit şirket sözleş 
üyeyi yeddiemin verir) Hangi kişilerin komandit şirketine seçileceklerini, Yeddiemin 

urul toplantılarında karar verilecek konuda, 

meşinin § 7, sayı 1'e göre, bir konsey üyesi dışında, (çünkü 
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komandit şirket sermayesinin en az % 25'ini elinde tutanların karar alınmasını talep 
ettikleri konularda oy kullanır. 

3. Genel kurula sunulacak öneriler yeddiemin tarafından yazılı olarak veya yedin 
toplantılarında verilir. Karar, yeddiemin toplantılarında alınır. 

Yeddiemin aynı zamanda kararları yazılı yolla da, özellikle devir yolu ile almak hakkına 
sahiptir. Komandit sermayenin % 25'ine sahip olan toplantı talebinde bulunuyorsa 
yeddiemin kararları bu toplantılarda alınır. 

§ 5 

Yeddieminin Ticaret Odasına Doğrudan Doğruya Kaydı 

Yeddieminin vergi zararına uğramasını önlemek için Gemi Nakliye Şirketi "Hansa Stettin" 

mbH ve Co. kararlaştırılan temettüleri kabul ederek ilgisine iletme işlerinin yerine 
getirilmesi için, yeddieminin daha evvel komanditer olarak ticaret siciline kayıtlı olması 

koşulunu öngörmüştür. Yeddiemin katılma beyanını imzalayarak ve yeddiemine 

katı lan ı n görevlendirilmesi ile, alınan bir kararla yapılan temettü tevziini yeddiemine 
katılanın katılma payı oranında kabul ederek ona iletmek üzere anlaşmıştır. Yazılı bir 
teklif gelmezse, yeddiemine katılanın yeddiemine ticaret odasına kayıt talebi zaten 

sözleşmede bulunur. Teklifin kabulü yeddiemin, yeddiemine katılanın noter tasdikli 

teklifini veya ticaret odasına kayıt vekaletini almakla gerçekleşir. 

§ 6 

Devir, Yeddiemin Münasebetinin Son Bulması 

1. Her yeddieıninle anlaşan, yeddieminin onayı ile bağlantısını başka bir yeddiemine 
devredebilir. Yeddiemin ancak önemli bir nedenle onay vermeyebilir. 

2. Yeni yeddiemin, eski yeddieminin bütün hak ve görevlerini üstlenir. Eski yeddiemin 
bu olayın kanıtlanmasını taleb edebilir. 
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3. Yeddieminle anlaşan ölürse? 
hukuki halefine intikal eder, 

mevcutsa, halefler aralarında a 

halef seçerler. Yetkili seçilen 
yetkili kişi saptanana kadar heı 

muameleye tabi tutar. 

, sözleşmedeki bütün hak ve selahiyetleri sözleşme ile 
O yeddiemin ile anlaşan yerine geçer. Birçok halef 

nlaşarak, hepsi namına hareket edecek bir yetkili hukuki 
e kadar öneri ve oy hakları kullanılamaz. Yeddiemin, 

hukuki halefe diğer hukuki halefe karşı hakiki halef gibi 

ve 4. Bu sözleşme, yeddiemin 

anüle edilebilir. Böyle bir fesih 

komandit şirkete katılma payı 
o komanditer ortak olur. Yed 

imzalanan ve noter tasdikli ti 

ticaret odası kayıt vekaletnam 
olur. 

ya yeddieminle anlaşan tarafından üç aylık bir süre ile 

ihbarı gerçekleştiğinde, yeddiemin, yeddiemine katılanın 

na uygun miktarı yeddiemine katılana devreder, böylece 
Jiominle anlaşanın fesih ve ihbarı ise kendisi, tarafından 

çaret odasını yapılan müracaatın yeddiemine verilir veya 
esi noter tasdikli olarak yeddiemine bildirilirse, mümkün 

5. Bu yeddiemin sözleşmesi 

tarafından sözleşmedeki fesih 

6. Yeddiemin ilişkisi sona erer 

gerek yeddiemin ve gerekse yeddiemin ile anlaşan 

koşullarına uyularak anüle edilebilir. 

a) Yeddiemin ile anlaşanın serv 

tabii yeddiemin ile anlaşanın ko 
değişir. 

eti üzerinde kesinleşmiş bir iflas muamelesi başlatılmışsa, 

mandit şirkete katılma payı iflas masasında değilse durum 

b) Yeddiemin ile anlaşan sözl 

kısmen geciktirir ve yeddiemin 

7. Bir yeddiemin anlaşması say 
bir tasfiye talebinde bulunur, 

ieşme ile kararlaştırılan yatırım görevini tamamen veya 

anlaşmanın feshini taleb ederse. 

ı 5 veya 6'ya göre son bulduğunda yeddiemin ile anlaşan 
:omandit şirket sözleşmesi ölçülerinde. 
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§ 7 

Komanditör Ortaklara Bilgi Vermek 

1. Şirkete ekonomik olarak katılanların hak ve menfaatleri için, yeddiemin yeddieminle 
anlaşanlara sirküler olarak gönderdiği bütün yazılı enformasyonları artık yeddiemin 
anlaşmasına dahil olmayan veya artık dahil olmayan komanditerlere de gönderir. 

2. Bu şirket ortaklarının da, yeddieminle anlaşanların fikir teşkil proseslerine 
katılabilmeleri için yeddiemin bu komanditer ortakları yeddiemin toplantılarına davet 

eder. Onların bu toplantılarda konuşma hakları vardır, oy hakları yoktur. Bu ortakların 
komandit şirket genel kurul toplantılarına katılma hakları saklıdır. 

§ 8 

Yeddiemin Ücreti 

Yeddiemin yönetim işleri karşılığı komandit şirket sözleşmesi § 13 sayı 2 ve § 18 sayı 
3'e göre ücret alır. 

§ 9 

Zaman Aşımları 

1. Yeddiemin ve organlardan talep edilen haklar, hakkın oluştuğu tarihten itibaren 3 yıl 
içinde zaman aşımına uğrar; eğer bu ayarlama olmadan daha kısa bir zaman aşımı 

öngörülmemişse. 

2. Sayı 1 özellikle sözleşme öncesi görev ihmalleri içindir. 

§ 10 

Kısmi Geçersizlik, ifa Yeri 

1. Bu sözleşmenin koşulları veya sonradan eklenen koşullar tamamen veya kısmen 
geçerli olmaz veya uygulanamazsa veya etkinliği veya uygulanması daha sonra mümkün 
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olmazsa, sözleşme diğer koşu 

bulunması durumunda da ger 
boşlukların doldurulması için 
2. Hukuki merci, bütün taah 

ACR 

MS"Hansa Stet 

Bilgi alındı ve 

Schiffahrts-Ges 

MS"Hansa Stet1 

Komandit Yatırımların Kullar 

Harı ile geçerlidir. Aynı şey sözleşmede bir tanzim boşluğu 
■erlidir. Etkili olmayan veya uygulanamayan koşullar veya 
ekonomik gayeye en uygun koşullarla değiştirilir, 

lütler için-kanunen mümkün olduğu süre-Hamburg'dur. 

in" mbH 

onaylandı. 

in" mbH ve Co 

ılınası Sözleşmesi 

Gemi İşletme 
Şirketi "Hansa Stettin" bmlH Lo 
-Yöneticisi tarafından temsil edilir- 

ve 

AGR Yeddiemin Şirketi 
MS "Hansa Stettin" mbH 

-aşa°ıda yeddiemin diye geçecektir arasında sözleşme. 

§ 1 

Armatörlük şirketi MS "Hansa Stettin" yeni inşaatının kısmi finansmanı için komandit 
yatırım yapmaktadır. 

DM 19 

İlaveten % 5 Agio DM 

Toplam DM 19 

Şirket varlığını arttırmak için 
Agio) yükseltebilir. Talebed 

bulunur. Bütün ödemeler A 

000.000,-

950.000.-

950.000,-

komandit sermayeyi en çok 1.000.000,- MİO DM (+ %5 
len yatırımlar, ödeme süreleri belirtilerek, katılım talebinde 

rder konto (servet idaresi için açılan özel hesap) no.24 24 
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290 ACR-AC. Revizyon ve yeddiemin ekonomik denetleme şirketi (Revision und 
treuhand wirtschaftsprüfungsgesellschaft) Hamburg, Bankhaus YVolbern ve Co 

yatırılmalıdır. Bu doğrudan katılan komanditer ortaklar için de geçerlidir. Eğer 
yeddiemin komanditeri, şirket sözleşmesi § 3 sayı 5'teki hakkını kullanır ve yeddieminle 

anlaşandan ödeme taleplerini armatörlük şirketine devir ederse, bundan sonra bu 
yatırımlar bahis konusu Ander konto'ya yapılır. 

§ 3 

İmzalanan belgelere göre yukarıdaki banka hesabına yapılan ödemeler kısmen Szczecin 
Shipyard/Polonyada inşa no B 183/3 ile sipariş edilmiş olan konteyner geminin 
yapımında kullanılacaktır. 

2. Toplanan katılım hisseleri olan 19.000.000,- DM + 950.000,- DM (Agio) prospekte 

işaret edilen yatırım ve finansman hesabında kullanılacaktır. 

§ 4 

1. Yeddiemin İİe anlaşanların § 2'de gösterilen hesaptaki yatırımlarının şirket tarafından 
kullanılması koşulları: 

a) Toplam yatırımın tamamen yatırılması § 1'e göre veya matlup hanesindeki kısmı 
meblağ için değerini koruyan bir yatırım veya bağlama garantisi, 
b) Konteyner gemisi (inşaat no: B 183/3) için armatörlük şirketi ile yapılmış olan 
sözleşmenin ibrazı, 

c) Hamburg-Süd ile yapılan 21,25 MİO US-$ sabit fiyata yapılan kabul, tesellüm 
sözleşmesinin ibrazı, 
d) Ceminin, tersaneden armatörlük şirketine devir protokolünün ibrazı, 

e) Bir kredi kurumunun prospekte gösterilen 13.175.000,- US 5i ile son finansmanı için 
finansman kabul belgesinin ibrazı 
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an O Prospekte (katalogda) anlatıLı 

g) İnşaat yapılan tersanenin geı 
10.000 DM'lık hak ve menfaat 

h) Şirketin 700.000,- DM değe 

ortaklık aktinin armatörlük şirke1 
i) dVV (WFA 1/1987) ekspertiz 

mütealasının ve itiraz etmedikl 

Charter sözleşmesinin ibrazı, 

miyi teslim etmemesi ve inşa sözleşmesinin feshine karşı 
arın korunması sigorta poliçesinin ibrazı, 
rinde bir hususi ortaklık ve 500.000,- DM komandit 

tine kanıtlanması, 

irmasının prospekt denetleme raporu konusunda fikir ve 
erinin ibrazı, 

2. Yatırımların serbest bırakılmasından sonra, yeddiemin aşağıdaki koşullara göre paranın 
kullanılmasını kontrol eder: 

a) Kontrol edilecek para § 1'de 
b) Paranın serbest bırakılması 

armatör şirket hesabına yatırır, 

koşulu getirilir. 
c) Yeddiemin, yeddieminle ani 

serbest bırakılmazsa, geri verir 

gösterilen şirketin kendi parasıdır, 

koşulları oluşunca, yeddiemin Anderkontodaki paraları 
yalnız bu paraların çekilmesi için yeddieminin de imzası 

taşanın yatırımlarını 31 Aralık 1992 tarihine kadar para 

4. Para sarfiyatının kontrolü en 

durumda yeddiemin ile anlaşah 

Hamburg 

Sch iffahrts-Gesel Ischaft 

"HANSA STETTIN" bmhl ve Ct>. 

ACR Treuhandgesel Ischaft 
MS"HANSA STETTIN"mbH 

Prospektüs Verileri 

Serbest Sermaye Piyasasının K 

Vergi kolaylığı gösterilen 

Pantaleonswall 65-75, 5000 

vestismıan önlemlerinin son hesaplanması veya sayı 3'leki 
a gpri verilmesi ile sona erer. 

atılım Teklifleri 

şahsi yatırımların desteklenmesi birliği koşullarınca 
Köln 1 ve sermaye yatırımları çıkar ve haklarının korunması 
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birliği V.Kantst. 13, 1000 Berlin 

I. Bu prospektüsü yayınlayanlar 
la. Firma : 

PROJEX-Schiffahrtsgesellschaft mbH 

Baumwall 7, 2000 Hamburg 11 
Kayıt Mahkemesi: Hamburg HRA 35 492 

Sermaye: 

100.000,-DM Esas Sermaye 

İşe başlama: 1978 
Yöneticilerin adları: 

Harm Vellguth 

Hisse ve oy hakları ile ortakların adları 
% 25'in üstünde: 

Harm Vellguth 
Ortakların adresleri yeddieminden istenebilir. 
Ib. Firma: 

Hansa Treuhand SchiffsbeteiIigung AC. 

Müteşebbisin adresi: 

Alsertor 20, 2000 Hamburg 1 
Kayıt Mahkemesi: Hamburg HRB 39161 

Ana Sermaye: 1.000.000.- DM 

işe Başlama tarihi: 1985 

Ortakların adları ve % 25'in üstünde hissesi olan ve oy hakları bulunanların adları: 
Harald Block. Hermann Ebel 

Yönetim Başkanı: 
Harald Bock. Hermann Ebel 

Bu ortakların adresleri Yeddieminden istenebilir. 

Prospektüsiin yayınlanma tarihi : 23 Haziran 1992 

II. iştirak Şirketleri Konusunda Bilgi 
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1. Firma 

Schiffahrts-Gesellschaft 

"Hansa Stettin" mbH ve Co. 

Adres: 

Mühlenstr. 70, 2950 Leer, 

TREUHAND Schiffsbeteiligungs 

Kayıt Mahkemesi: Trostedt. HR 

Şirketin başlama tarihi: 25.10. 
2. Şirket sözleşmesi ve yatırım 

yeddiemin sözleşmesi, BGB-Şi 

Eklere bakın. 

3. İştirak edilen şirketin başka 
sorumluluklar geliyorsa yoktur 

4. Hedeflenen kişisel serma 
üzerinden yatırılan katılma pa 

5. Toplanan bu para ile yapıl 
Sayfa 16. 

kbmplemanterlerin payları her birinden % 50 HAMSA 
AG. ve Bay Harm Vellguth 

A 1948 (Merkezin Leer'e nakli bildirilmiştir). 
991 

cıyı ortaklığa katılma için bağlayıcı sözleşmeler (örneğin 

rket sözleşmesi). 

şirketlerle bağlantı oranları, katılan şirkete bu yüzden 

/enin sağlanmaması durumunda sonuçlar: Yeddiemin 
darının geri verilmesi. 

acak işlerin tam olarak adlandırılması ve açıklanması. 

I. Katı lan ların Hukuki Durumları 

1. Maksimal sorumluluk riski 

Yatırımın sorumluluğu sınırlı, 

verilen temettıinün geri verilrPe 
2. Enformasyon hakları: 

Şirket Sözleşmesi § 8 ve 10 
3. Talimat ve kontrol hakları: 

Şirket Sözleşmesi § 8 
4. Katılım payını tasarruf hakk 

5. Fesih ve ihbar olanağı 
sözleşmesine bakın. 

IV. Ortaklık şirketi müteşebbis 

ve sermaye arttırımına katılma görevi: 

sermayenin artışında katılma zorunluluğu yoktur, yalnız 
?si istenebilir. (Sayfa 12) 

ı, Şirket sözleşmesi §§ 14 ve 16. 
(süre, en erken süre): Şirket sözleşmesi ve Yeddiemin 

eri hakkında bilgi, yeddiemin ve katılım şirketi için çalışan 
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diğer önemli kişilerin tanıtımı kefil ve garantiler dahil. 

1. için 

a) Müteşebbis: 
PROJEX-Schiffahrtsgesellschaft mbH 

Baumwall 7, 2000 Hamburg 11 
b) Yeddiemin 

AGR Yeddiemin Şirketi 
MS"Hansa Stettin" mbH 

Mönckebergstrasse 18, 2000 Hamburg 1 

2. Muhtemel ve katılım şirketinin kesin iş çerçevesinde bulunan diğer ticari işler mevcut 
mu: 

Prospekt verileri dışında yoktur. 
3. Vekalet ve yapılan işlerin kapsamı: 

PROJEX-Schiffahrtsges. mbH "Hansa Stettin" in armatörüdür. 

4. Maaşlar: 

Armatörlük şirketi sözleşmesi ve bu prospektüsün 14'üncü sayfasına bakın. 

V. Katılım (Ortaklık) Şirketi Denetleme Organlar için Veriler 

1. Gözetim Organları: 

Konsey 

2. Seçilme şekli: 
Seçim (Şirket Sözleşmesi § 7) 
3. Haklar ve Görevler: 

Şi ket sözleşmesi § § 6 ve 7 
4. Tazminat: 

Şirket sözleşmesi § 7 
5. Denetim organları tamtılıyorsa, ad, meslekleri ve ortaklık şirketi ve müteşebbislere 
veya diğer çalışma elemanları ile sözleşme bağlantıları: 
Yoktur. 
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VI. Sermaye/Personel/Ekonomik İlişkiler Konusunda Veriler: 

Katılma teklifi ile ilgili sermaye/personel/ekonomik ve yukarıda bahis konusu hukuki veya 
hakiki kişilerin kendi aralarında veya doğrudan doğruya katılma şirketi çalışanları 
arasındaki ilişkiler: Prospekte verilen bilgi dışında bağıntı yoktur. 

VII. Paranın Geliş Yeri, Paranın Kullanılışı ve Paranın Kullanılışının Kontrolü 

1. Paranın geliş yeri, şahsi ve yabancı yatırımları ile toplanması,Agio dahil, kondisyonlar 
ve yabancı sermaye geliş süresi. 
Sayfa 12,1-4,16,18 

2. Planlanan işlere yapılacak yatırımların miktarı ile birlikte bildirilmesi. 
Sayfa 1 6 

3. Paranın kullanılma kontrolü 

Sayfa 15,35 

VIII. Yatırımların Ekonomik Oldukları Konusunda Veriler 

1. Ekonomik olduklarına dair h 

kim ve ne süre için yapılmış o 

PROJEX: Schiffahrtsges.Gmbl I 

HANSA TREUIİAND Schiffbetjîiligungs AG. 
Haziran 1992'de hazırlandı. 

1992-2004 yılları için. 
2. Immobiller: Yoktur. 

3. Lisans ve Patentler: yoktur. 
4. Katılma şirketi başka işletme 

masraf ve kâr dağılımı açıklanmalıdır: 
Yoktur. 

saplar veya pazarlama prognozunun verilmesi, bunların 
duğu: 

lere katılırsa, yapılan sözleşmelerin en önemli noktaları, 

IX. Vergi Durumu Konusunda Veriler 

EK5-69 



1. Katılma teklifinin esaslı olarak açıklanması 

Sayfa 21,22 
2. Vergi açıklamaları için 

a) Yönetim pratiğinde veya karar olarak itirazlar var mı: 
Sayfalar 21,22 

ve 

b) Vergi kayıpları veya vergi menfaatinin ne derece tasarruf veya ertelenme sağladığı 
Sayfa 19,22 

X. Yabancı Ülkelerde de Yatırım 

Yoktur. 

XI. Prospektus Denetlenmesi 

Prospektus denetlenmesinde 

1. Hangi kriterlerle kontrolün yapıldığı: 
WFA 1/1987 

2. Kontrol vergi verilerini de kapsıyor mu? 

Evet 

3. Denetlemeyi kim yaptı veya denetleme veren kim: 
Kontrol raporuna bak. 

4. Kontrol sonucu 

Kontrol raporu 

Tasviye Notları 

Katılma Talebi 

Matbaa veya daktilo ile yazılı katılma talebini, kopyesini ayırdıktan sonra talebin 

üstündeki adrese gönderiniz. 

Katılma Yeddiemin komanditör tarafından kabul edildikten sonra geçerli olur. Daha 
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sonra size katılma talebinin bir 

Ticaret Siciline Kayıt 

1994'ten itibaren öngörülen 
komanditörlerin ticaret siciline 

meblağının % 80'i kefil olunan 

Zarar Belgesi 

Vergi kayıpları yetkili işletme 
ikametgâhın bulunduğu finan 

zararlar o takvim yılı için ön c 

kopyesi gönderilir. 

temettülerde vergi mahzurlarını önlemek için 
kayıtları öngörülüyor. Şirket sözleşmesine göre katılma 

meblağ olarak ticaret siciline kayıt edilecek. 

Şirketin servetine ve kâr ve zabra katılma ve oy hakkı imzalanan meblağ/katılma payı 
(% 100) yüksekliğine bağlıdır. 

yeri finans dairesi tarafından doğruluğu kabul edilmeli ve 
s dairelerince onaylanmalıdır. Ancak ondan sonra bu 

ödemelerde geçici gözönüne alınır. 

Maaşlarından vergi kesilenler 

belgeleri gelir vergisi beyanında 

Yatırım Ödemelerin Süreleri 

% 45 (% 5 agio dahil) zaman 

% 32 01.12.1992 

% 10 01.03.1993 

% 10 01.09.1993 

% 8 01.03.1994 

% 105 

Ara Finansman 

Yatırım taksidinin 01.12.199) 

ve başkasına çalışarak para kazananlar zarar gösteren 
kullanırlar. 

geçirmeden 

tarihinde toplam yatırıma göre % 32'si için Wollbeln ve 
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Co. Hamburg Bankasının kredi teklifi bulunmaktadır. Faiz oranı değişkendir; bugün için 
% 12.25, talep üzerine bütün ödeme süresi için sabit bir faiz oranı için anlaşılabilir. 

Kredi miktarı 01.03.1994'e kadar % 40, 01.09.1994 ve 01,12.1994'e kadar % 30 faiz 

ile muacceldir. Kredi alan ortağın imzası ve Bankanın kabulü ile bu şahsi kredi 
anlaşması yürürlüğe girer. 

Yeddiemin 

ACR Treuhandsgesellschaft für Revision und 

Treuhandprüfungsgesellschaft (AGR Revizion için Yeddiemin Şirketi ve Yeddiemin 

Denetleme Şirketi) Banka YVolbern ve Co, Hamburg BLZ 200 309 00, Hesap no: 24-24- 
290 MS"Hansa Stettin". 

Yayınlanan 

PROJEX Schiffahrtsges. mbH, Baumvvall 7, 2000 Hamburg 11 
HANSA TREUHAND Schiffsbeteiligungs A.G. 

Alstertor 20, 2000 Hamburg 1 
23 Haziran 1992 

Sürüm Önerisi 

Komandit şirket sermayesi satış, sürüm ile görevlendirilen tarafından karar verilen ticari 
sözleşmeler için yatırılır. Satış ile görevlendirilen kişiler müstakil müteşebbislerdir. 
Onlar ve kadroları yukardaki şirketlerin elemanları değildir. 

Bilgilerde Yanılma Payı 

Bu prospekteki bilgilerin hazırlanmasında çok büyük dikkat gösterilmişse de yanılmalar, 
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atlamalar veya değişiklikler olabilir. Katılan ilgililer için aktedilen sözleşmeler esastır. 

Veriler ve hesaplar planlamanın bugünkü (Haziran 1992) durumu ile ve bu katılma 
teklifindeki sözleşmeler ve bugün için geçerli kanuni koşullar çerçevesinde yapılmıştır. 
Prospekt verilerinde kanuni değişiklikler nedeni veya vergi koşulları ve katılma için 
ekonomik ve vergi koşullarında ve beklentilerindeki değişiklikler için sorumluluk kabul 

etmiyoruz. Bu yayını yapanın sorumlu tutulması da olanaksızdır. Hiç kimse bu 
prospekte verilen bilgilerden farklı bilgi veremez. Sözlü olarak verilen sözler ancak 

yazılı olarak onaydan sonra geçerlidir. 

® Copyright Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs AG, Hamburg. 
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