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ÖNSÖZ 

Ekonomik sosyal ve milli savunma gücü yönünden 
büyük bir önem taşımakta olan gemi inşaatı sanayiinin ' . * 
ilk iki plân döneminde yeterli seviyede ve sürekli 
olarak desteklenmemiş olması Türkiye için büyük kayıptır. 

Komşu devletlerin bu yöne hızla eğilmelerini de 
gözönünde tutmak suretile üçüncü plân döneminde bu 
sanayie azınlık verilmelidir. Özellikle işçilik payı 
yüksek olan, yüksek otomasyon istemeyen kolların ortak 
pazar içersinde dayanma ve rekabet imkânı bulunması da 
önemle üzerinde durulacak bir husustur. Gemi inşaatının, 
çok çeşitli yan sanayilere dayalı bulunması da ekonomik 
ve sosyal bakımdan yararlılığı arttırıcı niteliktedir. 

Gemi inşaatı özel ihtisas komisyonu evvelki plân 
gelişmelerini titizlikle incelemiş ve çok sayıda 
referans ve istatistik! bilgileri değerlendirmek sure¬ 
tile bu raporu meydana getirmiştir. 

Bu çalışmalarda ortaya çıkan bir gerçeği belirtmek 
gerektir. İlk iki plân döneminde gemi inşaatı ile ilgili 
hükümet kuruluşlarının çeşitli yetersizlikleri nedeni 
ile gemi inşaatı ve deniz ticareti ile ilgilenecek 
bağımsız bir hükümet kuruluşuna ihtiyaç görülmektedir. 

Gemi İnşaatı Özel İhtisas Komisyonu 
Başkanı 

Prof. Dr. Kemal Kafalı 
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TÜRKİYE’DE 
GEMİ İNŞAAT SANAYİİ 

I- GİRİŞ 

1. — Sektörün tamırıı ve sınırlanması: 

1.1.- Gemi İnşaat sanayii genellikle hertürlü yüzer vasıtaların 
inşaat» tamirat ve bakım-tutumları ile meşgul olmakla beraber, im¬ 
kânları ve kullandığı teknikler nedeni hertürlü çelik konstrüksiycn 
yapılar ve cihazları yapabilmektedir. Ana malı "gemi" olan bu kolun, 
yeterli boş kapasitesi bulunduğu hallerde diğer konstrüksiyon mal¬ 
ları ile meşgul olacağı aşikârdır. 

Gemi İnşaatı Sanayinin inşaat-tamirat-bakım tutum konu¬ 
ları tersane, kızaklı iş yeri, atölye, gibi ünitelerde karşılanmak¬ 
tadır. Bu raporda, sektörün incelenmesinde katkı ve teknoloji yönün¬ 
den "Çelik gemi" lerin inşaat tamırat-bakım ve tutumları cne alın¬ 
mıştır . 

Bu raporda, Harp Gemileri inşaatı ile ilgili hususlara 
değinilmemiştir. Bununla beraber Deniz Kuvvetlerine ait gemi inşaat 
ünitelerinin kendi programları dışındaki katkılarına değinilmiştir. 

1.2. Sektörün ana malları olan çelik gemiler, uluslararası ve ulu¬ 
sal kurallarda esas alınmış olan gemi gros tonilatosuna göre ayrı¬ 
lacaktır. İyi bilindiği gibi bir volüm ifadesi olan bu değer gemi¬ 
nin büyüklüğü bakımından yeter bir bilgi verir. Sırası geldiğinde, 
taşımalarda esas alınan taşman yükün, ağırlığını büyük ölçüde belir¬ 
ten Dcadvveight (DWT) ton ayrıca kullanılacaktır. 

Türkiye gemi inşaat sanayiinde söz konusu edilecek gemi 
sınırları: 

a - 150 - 300 gros tonilâtoluk, 
b - 3300 - 500 g " 
c - 500 - 1500 " " 
d - 1500 - 3000 " " 
e - 3000 - 5000 " " 
f - 5000 gros tonilatodan daha büyük gemilerdir. 

Germiler inşa tipleri, malzeme cinsleri, maksatlarına ve çalıştık¬ 
ları yerlere, sevk sistemlerine, vs. göre isimlendirilirler. 

Malzemeye göre : Çelik gemiler, ahşap gemiler, karışık 
malzemeli gemiler, betonarme, plastik 
gemiler gibi. 



Deniz kuvvetlerinin elinde iki güçlü tersane bulunmakta¬ 
dır. Bunlardan Gölcük Tersanesi Türkiye'nin halen en büyük genii 
inşaat ünitesidir. Mevcut iki kızağında 6000 - 2Ö000 DWT.luk yük, 
tanker veya dökme yük gemilerinin inşaatları kabildir. 

Taşkızak tersanesi de Türkiye’nin 3-cü büyük ünitesidir. 
Bu tersanenin mevcut kızağında 10.000 J’.VT luk gemilere kadar inşaat 
yapılabilir. 

1.2. Denizcilik Bankası T.A.O. gemi inşaat kuruluşları İstanbul'da 
Camialtı, Haliç, İstinye, Hasköy Tersaneleri ile İzmir’de Alaybey 
ve Vandaki inşaat ünitesinden müteşekkildir. Ayrıca Pendikte yeni 
bir tersane inşa halindedir. 

1.2. i.- CAMİALTI TL'HSANESİ : 

II Haliçte 72 000 m2 lik alanda kurulu iki kızaklı Türkiye’ 
nin sivil sektördeki en modern tersanesidir. Tersane bugünkü çalışma 
imkânları ile 20 000 DV/T luk gemilere kadar inşaat yapabilir. 

Tersanenin yeni inşaat imkânları; 

Kızaklar : Büyük kızak 145 x 24 m. 

Küçük kızak 90 x 10 m. 

Kaldırma kapasitesi : 1 adet 30 tonluk kızak kreyni 
2 adet 15 tonluk kızak kreyni 
1 adet 15 tonluk teçhiz rıhtımı kreyni 
1 adet 5 tonluk saha rıhtım kreyni 
2 adet 3 tonluk rıhtım ve saha kreyni 
1 adet 30 tonluk atelye kreyni 
2 adet 15 tonluk atelye kreyni 
4 adet 5 tonluk atelye kreyni 
1 adet 1,5 tonluk atelye kreyni 

Teknik Personel miktarı : 
Müh. ve T.Mühendıs 36 
Di^er teknik ; pers. 41 

İşçi 1039 

30 tona kadar blokların kızak üzerinde monte edilmesi 
tekniği ile gemi yapılmakta olup, 
Kuru yük gemisi olarak, büyük kızakta azami 15000 DWT.luk gemiler, 
küçük kızakta azami 6500 DYVT.luk gemiler inşa edilir. Bu durumda 
senelik toplam kapasite 22.000 DVVT’a ulaşmaktadır. 

Tanker olarak, büyük kızakta azamî 20.000 DWT.luk gemi¬ 
ler, küçük kızakta azami 3.300 DV/T. luk gemiler olmak üzere senelik 
kapasite 29.000 DWT ’ a baliğ olmaktadır. 
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1.2... HALIy -iRLAS-fdl 

Tersane, Haliçte 75.000 m2 lik saha üzerinde kurulmuştur. 
Tersane, kuruluş itibariyle bir tamirat ve havuzlama tersanesi 
niteliğindedir. 

Tersanenin yeni inşaat imkânları : 

a) Kızaklar : Tersanede 1 adet 80 m. boyunda gemi inşasına müsait 
olan yeni inşaat kızağı vardır. 

b) Kaldırma kapasitesi : 

5 tonluk 2 adet kızak kreyni 
15 tonluk 1 adet rıhtım kreyni 
5 tonluk 2 adet sah t kreyni 
2 tonluk 3 adet stinli kreyn 
2 tonluk 1 adet motorlu kreyn 
5 tonluk 5 adet atelye kreyni 

15 tonluk 2 adet atelye kreyni 
25 tonluk 1 adet atelye kreyni 

100 tonluk 1 adet yüzer kreyn 

c) Teknik personel miktarı s 
Müh ve Y.Mühendi s 2 5 
Diğer teknik pers. 55 
İşçi 1968 

d) Yeni inşaat kapasitesi s 
5 tona kadar blokların kızak üzerinde monte edilmesi 

tekniği ile gemi yapılmaktadır. Ayrıca, yüzer kreyn vasıtasıyla 
sahilde yapılan 80 tona kadar kıç bloklar kızak üzerine kaldırıla- 
bilmektedir. Bu durumda 4000-4500 DV/T.luk kuru yük gemileri ve 
rıhtım üzerinde de romorkör ve şat gibi vasıtalar yapmak suretiyle 
senelik kapasite 9000 DYvT’a baliğ olur. 

e) Tamirat Kapasitesi : 

Tamirat işlerinde gerekli olan atelye imkânları yeni 
inşaat imkânlarından fazladır. Ayrıca, 3 kuru havuzu vardır. 

Havuz ölçüleri şöyledir : 

1 No.lu Havuz 118 m. boy, 20 m. genişlik 13-50 m. derinlik 
2 " » 83 m. boy, 16 m. » 10.50 m. " 
3 " " 153 m. boy, 16 33 " 9-56 m. 

Bu imkânlar ile tersanede senede takriber 150 adet gemi 
tamir edilip havuzlanabilir. Tersanede noriaal tamirler yapıldığı 
gibi, büyük tamir ve tadil işleri de yapılır. 
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1.2.3. İSTİNYU TERSANISI 

Tersane, Boğaziçinde İstinye'de 26.000 m2 lik saha üze¬ 
rinde kurulmuştur. Tersane, kuruluş itibariyle bir tamirat ve havuz¬ 
lama tersanesi niteliğindedir. 

Tersanenin yeni inşaat imkânları 

a) Kızaklar : Tersanede 1 adet 70 x 12 m. eb'adında yandan 
indirme bir yeni inşaat kızağı vardır. 

b) Kaldırma kapasitesi : 

1 adet 3 tonluk kızak kreyni 
1 adet 5 tonluk rıhtım kreyni 
2 adet 5 tonluk motorlu kreyn 
1 adet 10 tonluk motorlu kreyn 
1 adet 20 tonluk yüzer tr kreyn 

c) Teknik personel miktarı ; 

Müh. ve Y.Mühendis 13 13 âdet 
Diğer teknik personel 22 adet 
İşçi 965 adet 

d) Yeni inşaat kapasitesi : 

3 tona kadar parçaların veya münferit parçaların kızak 
üzerinde monte edilmesiyle gemiler yapılmaktadır. Kızak koster ola¬ 
rak azami 1700 DVvT.luk gemiler yapmağa müsaittir. Bu hale göre 
senelik kapasite 1700 DWT.luk bir adet koster veya 1 adet 2000 
kişilik şehir hattı gemisi veya 2 adet römorkördür. 

e) Tamirat kapasitesi : 
Atelye imkânları tamir işlerine müsait olup, kuruluş 

yeri itibariyle de bu işe elverişlidir. Tersanede tamir ae havuz¬ 
lama maksatları için : 

1 adet 6500 tonluk (137,15 x 2o,35 x 13,26) m 
1 adet 5000 tonluk (( 67,20 x 37,20 x 16,25) m 
1 adet 10000 tonluk (126,14 x 37,20 x 16,25) m 
olmak üzere 3 adet yüzer havuz vardır. 5000 tonluk ve 10000 tonluk 
lıavuzlar birleştirilmek suretiyle 15000 tonluk havuzlama kapasitesi¬ 
ne yükseltilebilirler. Bu durumda 15000 tonluk havuz boyu 193,34 m. 
«olur. 

Bu imkânlar ile senelik tamir ve havuzlama kapasitesi 
takriben 600 gemidir. 



1.2.4. HASKOY TERSANESİ 

Tersane, Haliçte 11.237 m2 lik saha üzerinde kurulmuştur. 
Tersane, bir tamir tersanesi olmakla beraber, yeni inşaat yapma 
imkânlarına da sahiptir. 

Tersanenin yeni inşaat imkânları : 

a) Kızaklar : Tersanede 1 adet 60 x 7 m. eb'admda 1 adet yeni 
inşaat kızalı mevcuttur. 

b) Kaldırma kapasitesi : 

8 tonluk 1 adet motorlu kreyn 
5 tonluk 2 adet motorlu kreyn 

c) Teknik personel miktarı : 
Müh. ve Y.Mühendis 5 adet 
Diğer teknik personel 2 adet 
İşçi 285 

d) Yeni inşaat kapasitesi : 

5 tona kadar parçaların veya münferit parçaların monte 
edilmesi suretiyle gemiler yapılmaktadır. Kızak, koster olarak azami 
1700 D'.VT.luk gemiler yapmağa müsaittir. Hu hale gere senelik kapa¬ 
site 1700 DkT.luk 1 adet koster veya bu eh'adda diğer benzer vası¬ 
talardır. 

e) Tamirat kapasitesi : 

Tersanede 1 adet 65 x 11 m. eb'admda ray üzerinde hareket 
eden bir tamir kızağı vardır. Bu bakımdan tersane, tamir ve kızak 
işlerihususiyeti taşır. Senelik tamir ve kızaklama kapasitesi 180 
adet gemidir. 

1.2.5. ALAYBEY TERSANESİ 

Tersane, İzmir Körfezinin, Karşıyaka yanındaki Alaybey 
Kemtinde 27 600 m2 tutarındaki alanda kurulmuştur. Tersane hakim 
masfi itibariyle bir tamirat ve kızaklama Tersanesi niteliğindedir. 
Bununla beraber yeni inşaat yapma imkânlarına da sahiptir. 

Tersanenin yeni inşaat imkânları : 

a) KIZAKLAR : Sabit 2 adet (300-700) Ton ağırlığmdadır. 
deniz araçlarını kızaklamay . elverişli 

Gemici 6 adet (8-150) Ton ağırlığmdadır. 
deniz araçlarını kızaklamaya elverişli 

b) KALDIRMA KAPASİTESİ : 

1 adet paletli (8) tonluk saha kreyni 
2 " lastik tekerli (3) tonluk saha kreyni 
1 " dolma tekerli (5) " saha M 
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c) TEKNİK PERSONEL IviIKTAEI : 

Müh. ve Y.Mühendis (6) adet 
Diğer teknik Personel (15) adet 
İşçi (314) adet 

d) YENİ İNŞAAT KAPASİTE5İ : 
(5) Tona kadar blokların kızak üzerinde monte 

edilmesi için münferit parçaların monte edilmesi suretiy¬ 
le gemiler yapılmaktadır. 

Tersane koster olarak 85 metre boyunda (1240-2400 
DW tona kadar 1,5 kuru yük veya 2500 D\V tonluk bin tanker 
ile 4 adet 500-1000 D\Y tonluk deniz aracını yanlız tekne¬ 
sini inşa edecek güçtedir. 

e) TAMİRAT KAPASİTESİ : 

Alaybey Tersanesinin elinde mevcut 2 adet sabit 
ve 6 adet seyyar kızak ile senelik tamir ve kızak kapasi¬ 
tesi tankerleri 180 gemidir. 

1.2.5. JTANYTERSA NE3 İ 

Van gölü ulaştırmasında çalışan deniz vasıtalarının inşa, 
tamir ve bakım-tutumlarını yapmaktadır. Tesisin bir yüzer havuzu 
bulunmaktadır. İşçi sayısı değişik olup iş durumuna göre, diğer 
tersanelerden takviye alabilmektedir. 

1.3. ÖZEL SEKTÖR GEMİ İNŞAAT KURULUŞLARI : 
10 kadar özel sektör gemi inşaat ünitesi İstanbul'da Haliç 

ve Boğaziçinde kümelenmişlerdir. Bunlar ufak, dar ve gelişmeye müsa¬ 
it olmayan muvakkat tesislerde faaliyet göstermektedir. Çalışma 
tarzları diğer kamu kuruluşlarından çok farklılıklar gösteren bu iş 
yerlerinin görünüşleri ile mütenasip olmayan seviyede inşaat yapa¬ 
bilmektedirler. 

1.3.1. DENİZCİLİK A.Ş. BEYKOZ TERSANESİ 
Tersane Beykoz Serviburnu mevkiinde 9520 m2 lik saha üze¬ 

rinde kurulmuştur. Yeni gemi inşaatı ve teçhizini kendi firmasına ve 
diğer firmalara ait gemilerin makine, elektrik, inşaiye ve teçhizat 
tamirlerini yapmaktadır. Yeni bir yatırımla modern çalışma imkânla¬ 
rı bulunan bu tersane özel sektörün en gelişmiş bir ünitesidir. 

Tersanenin yeni inşaat imkânları : 

a ) 110 metre boyunda bir kızağı vardır. 
b) Kaldırma kapasitesi 20 ton olan bir raylı gezer kreyn mevcuttur. 

Tersane otomatik kesiciler ile takviye edilmiştir. 
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Teknik personel miktarı : 

Yük. Mühendis 4 
Teknisyen 5 
İşçi 116 
Usta 18 

d) Yeni inşaat kapasitesi 

İşlenen malzemeler 20 tona kadar bloklar haline getiri¬ 
lip kızağa konulmaktadır. Yılda 2x4000 DUT a kadar kuru yük gemisi 
veya tanker inşa edilebilir. Tersane inşa ettiği gemilerin yanlız 
ahşabiye işlerini Taşoronlara yaptırmaktadır. 

1.3*2. ÇELİKTRAHS DENİZ İNŞAAT LDT Şti. 
Tersane Büyüklere'de 2400 m2 lik üzerinde kurulmuştur. 

Yeni gemi inşaatı ile iştigal etmektedir. 

Tersanenin yeni inşaat imkânları : 

a) Biri 70 metre diğeri 45 metre olmak üzere iki adet inşaat 
kızağı vardır. 

b) Kaldırma kapasitesi : 7 tonluk 1 adet raylı gezer kreyn 
mevcuttur. 

e) Teknik personel miktarı : 
I£ük. Mühendis 3 
Teknisyen 1 
İşçi 85 

d) Yeni inşaat kapasitesi 

Tersane sahasının küçüklüğü sebebiyle blok inşaat yapa¬ 
mamakta ancak küçük parçaların montajı şeklinde gemi inşa etmekte¬ 
dir. Yılda en fazla 1600 ton çelik işleme kapasitesine sahiptir. 
Kızaklarında inşa edebileceği en büyük gemi 2500 D.W.töndur. 

1.3.3. ANADOLU DENİZ İNŞAAT KIZAKLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ 

Tersane Büyükdere'de 3000 m2 lik saha üzerinde kurulmuş¬ 
tur. Yeni gemi inşaatı yapmaktadır. 

Tersanenin yeni inşaat imkânları : 

a) 40 metre, 55 metre ve 70 metre boylarında olmak üzere 3 adet 
inşaat kızağı vardır. 

b) 1 adet muharrik bumba vinci 7 ton kaldırma gacune sahip, 3 ton¬ 
luk bir köprü kreyni ve ayrıca 1200 DUT tonluk gemileri kızaklı- 
yabilmck için mevcut olan ırgatla donanım yapılmak suretiyle 20 
ton yük kaldırılabilmektedir. 
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c) Teknik personel miktarı : 
Yüksek Mühendis 2 

40 

d) Yeni inşaat kapasitesi 

İnşaatta blok inşaat teknolojisi kullanılmaktadır. 
Yılda ençok 1900 ton çelik işleme kapasitesine maliktir. Kızaklarda 
inşa edebileceği en büyük gemi 2500 D.\7.tondur. 

1.3.4. OYSAN GEMİ SANAYİİ LİMİTET) ŞİRKETİ 
Tersane Sütlüce'de 2250 m2 lik saha üzerinde kurulmuş¬ 

tur. Yeni gemi inşaatı yapmaktadır. 
Tersanenin yeni inşaat imkânları : 

a) Biri 53 metre diğeri 62 metre olmak üzere 2 adet inşaat kızağı 
vardır. 

b) 5 tonluk bir kreyııi mevcut. 
c) Teknik personel miktarı : 

d) Yeni inşaat kapasitesi 
İnşaatta blok inşaat teknolojisi kullanılmaktadır. 

Yılda ancak 1520 ton çelik işlenebilir. Kızaklarında inşa edebi¬ 
leceği en büyük gemi 2000 D.W.tondur. 

1.3-5. MARMARA TRANSP0RT ANONİM ŞİRKETİ 

Tersane Haliç'te 1045 m2 lik saha üzerinde kurulmuştur. 
Yeni gemi inşaatı yapmaktadır. 

a) 50 metre boyunda bir inşaat kızağı vardır. 
b) 15 tonluk tekerlekli ve d tonluk paletli olmak üzere 2 adet 

kreynleri mevcuttur. 
c) 3 Y.Müh, 2 Mühendis 1 ressam ve 30 - 100 işei çalışmakta. 
d) Yeni inşaat kapasitesi. 

İnşaatta blok inşaat teknolojisi kullanılmaktadır. 
Yılda ençok 500 ton çelik işliyebilir. Kızağından inşa edebileceği 
en büyük gemi 1000 DW. tondur. 

1.3.6. ÇELİK TEKNE K0LLEKTİF ŞİRKETİ 
Tersane Fenerde 1000 m2 saha üzerinde kurulmuştur. 

Yeni gemi inşaatı yapmaktadır. 

Mühendis 1 

Teknisyen 5 
İşçi 30 

Tersanenin yeni inşaat imkânları : 
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a) Biri 35 metre diğeri 45 metre olmak üzere iki adet inşaat 
kızağı vardır. 

b) Kaldırma kapasitesi olarak 1.5 tonluk elektrikli ve 5 tonluk 
raylı gezer vinçleri mevcuttur. 

c) İşçi adedi sabit değildir, 30 ilâ 50 işçi arasında değişmektedir. 
Mühendis veya Y.Mühendisleri yoktur. 

d) İnşaatta kaldırma kapasitelerinin imkânı nispetinde blok inşaat 
teknolojisi kullanılmaktadır. Yılda en çok 510 ton çelik işleye¬ 
bilir. Kızağında inşa edebileceği en büyük gemi 700 D.?.’, tondur. 

1.3.7. GEMİ İNŞAAT KOLLEKTİP ŞİRKETİ 
Tersane Balat 1200 m2 lik saha üzerinde kurulmuştur. 

Yeni gemi inşaatı yapmaktadır. 

Tersanenin yeni inşaat imkânları : 

a) 35 metre, 45 metre ve 55 metre olmak üzere 3 adet kızağı vardır. 
b) Kaldırma kapasitesi olarak vinç veya kreynleri mevcut değildir, 

saç kaldırma için 2,5 tonluk caraskal kullanmaktadırlar. 
c) Mühendis veya Yük.Mühendisleri yoktur. 
d) Saçları tek tek kaldırarak montaj yapmaktadır. 

Yılda ençok 770 ton çelik işliyobilir. Kızağında inşa 
edebileceği en büyok gemi 1300 D."».tondur. 

I.3.Ö. GAYE LİMİTE!) ŞİRKETİ 
Tersane Fener 2.000 m2 lik saha üzerine kurulmuştur. 

Yeni gemi inşaatı yapmaktadır. 

Tersanenin yeni inşaat imkânları : 

a) 50 metre boyunda bir adet kızağı vardır. 
b) Kreyn vc vinçleri yoktur. 
c 2 Yük.Mühendis, 4 teknik personel, 14 işçisi vardır, 
d) Saçları tek tek kaldırarak montaj yapmaktadır. 

Yılda ençok 500 ton çelik işliyebilmektedir. Kızağında 
inşa edebileceği en büyük gemi 1000 D. V,'. tondur. 

1.3-9. GEMİ İŞ KOLLEKTİF ŞİRKETİ 
Tersane Fener 2000 m2 lik saha üzerine kurulmuştur. 

Yeni gemi inşaatı yapmaktadır. 

Tersanenin yeni inşaat imkânları : 

a) 55 mt. boyunda bir adet kızağı vardır. 
b) Kaldırma kapasitesi olarak 2 adet 2000 kg. lık elektrikli 

vinçleri mevcut. 
c) Mühendis veya Yük.Mühendis yoktur. 25-50 işei çalışmaktadır. 
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li) Saçları tek tok kaldırarak montaj yapmaktadır. 
Yılda cnçok 650 ton çelik işliycbilmektedir, kızağında 

inşa edebileceği en büyük gemi 1300 D.'7. tondur. 

1.3.10. HAmİ KAYNAK (BEYKOZ TERSANESİ) 
Halen faal durumda bulunmamaktadır. 

Yeni gemi inşaatı yapmakta lir. 
Tersanenin yeni inşaat imkânları. 

a) 55 metre ve ö5 metre boyunda olmak üzere 2 adet beton kızağı 
ve 46 metre boyunda ağaç ızgara kızağı vardır. 

b) Yılda ençok 1300 ton çelik işliyebilir. 
Kızağında inşa edebileceği en büyük gemi 2500 D.'".'.tondur. 

2~ Mevcut Kapasite ; 

Bundan önceki plân çalışmalarında yapılmış bulunan kapa¬ 
site değerlendirilmelerinde özel! sektöre ait olanlarda büyük Ölçü¬ 
de bir uygunluk, kamu sektöründe ise isabetsizlik görülmektedir. 
Büyük tonajlı gemi yapabilme imkânları olan kamu sektörü yeterli 
sipariş alamadığından veya almış olduğu siparişlerde değişik tesir¬ 
ler altında yıllık kapasite altı çalışmalar içinde görülmektedir. 
Bunlara ilâve olarak Türkiye dışında yapısı bakımından bizim üni¬ 
telerimize örnek alınabilecek yabancı tersanelerin kapasiteleri 
karşılaştırıldığında kamu sektörünün bazı tersanelerinin evvelki 
plân döneminde tesbit edilmiş bulunan kapasite değerlerinin karam¬ 
sar bir değerlendirme içinde kaldığı anlaşılmaktadır. Kamu sektörü¬ 
ne ait bazı ünitelerin "karma bir işletme ünitesi" karakterinde 
olduğu ayrıca kaydedilmelidir. Bunların tamir-bakım-tutum faaliyet¬ 
leri daha büyük bir ağırlık göstermektedir. Şu halde, daha ziyade 
bu işleri dışındaki boşluklarını doldurma ve değerlendirme şeklinde 
"yani inşaat" yapacaklardır. Veya işgücündeki aşırı kapasiteyi bu 
alana akıtmak suretile değerlendireceklerdir. 

Aşağıdaki tabloda kamu vs özel sektör ünitelerinin 1971 
yılı kapasite değerlendirilmesi gösterilmektedir. 
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TABLO I 

Gemi İnşaatı Sektöründe 
Kapasite (1971) 

ÜNİTE YILLIK 

KAPASİTE 
DWT 

YILLIK 
TAHMİNİ DEĞER 

CAMIALTI 24 000 (x) 120-140 Milyon 
HALİÇ 
İSTİLYE 
HASKÖY 
ALAYBEY 

DENİZCİLİK A.Ş, 
!v Beykoz) 
ÇELİKTRANS LTD.Şt, 
GESAN LTD.Şt. 
GEMİ İNŞ-KOLL.Şt. 
TORLAKLAR 

ivIA RMA RA T RA N3 P Ü RT 

A. Ş . 
GAYE 

ANADOLU 
HAMİ KAYNAK 
ÇELİK TEKNE 

Tersanelerin yapabileceği gemilerin 1971-Tenmuz fiatları ile orta¬ 
lama değerleridir. Gemi olarak yük genişi ve tanker almıştır. Özel 
gemilerde fiyat farklarının büyük değişmeler göstereceği açık bir 
husustur. Buna ait bilgi (TABLO II) de karşılaştırma için verilmiş¬ 
tir, Minimum değerler 1971 Temmuz ayına gorc Türkiye için veril- 
miştir. 

24 o o o 120-140 
9 000 50-60 
3 000 15-18 
1 700 10-12 

2 500 12-15-

3 000 35-45 
4 800 22-28 
4 500 20-25 
2 000 11-13 
2 000 11-13 
2 000 11-13' 

2 000 11-13' 
4 800 22-28 

4 000 17-22 
1 500 > 0  1 1 1 co 

(x) TevainedLiidtiş Cami altı Tersanesinin bu kapasitesinin mevcut 
işci-eleman sayısı yönünden tek vardiye, günde ö saat ve yılda 300 
gün üzerinden yılda hiç olmazsa 10-15 000 DV/T.luk toplam 40 000 
DY/T.luk kapasite bulunmaktadır. Bu değerlendirmede yaklaşık $ 25 
işçiliğin tersane dışı tarafından temin edileceği kabul edilmiş ve 
aynı ine t odlarla çalışan Avrupa tersaneleri gemi işçilik sürelerinin 
<?o 20 fazlası esas alınmış ve tersanenin bugünkü işleme-organizas- 
yon metodlarını sürdürdüğü düşünülmüştür. 
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TABLO II 

GEMİ TİPLERİ Ortalama birim fiyatı 
Yük gemisi 12 500 D'.YT 5 - 6 000 ı’L/D'.YT 

II 1 000 DWT 5.5-6 500 rı ıı 

Tanker 4 000 DWT 5.0-5. . 500 II II 

11 1 000 DY.'T 6.0-6 500 II II 

L.P.G. 1 200 M3 1200-1 500 f L/M 3 
gemisi 
Romorkör 2 500 HP.lik 3600-4 000 ı'L/H.P 

Yukardaki değerlerin çok kaba bir ortalama olduğu ka&ui 
edilmelidir. Gemilerde kullanılan malzemelerin menşei, kalitesi, 
tipi tersanelerdeki kullanılın tekniklerin farklılıkları, tersane 
tipi, genel masrafların farklılıkları, işçi kalitesinin değişmesi, 
vs. gibi çok çeşitli faktörlere bağlı olan değerlerin mukayeselere 
intikalindeki zorluğu önlemek bakımından ortalama değerler Örnek 
olarak verilmiştir. 

a.a.- Üretim Metodu : 

Son yıllarda deniz taşımacılığının daha fazla önem kazan- 
ması sonucu gelai büyüklük ve tiplerinde büyük gelişmeler görülmekte¬ 
dir. Bu ise, yeni inşa, metodlarmın uygulanmasına yol açmıştır. 
Ayrıca, yeni tersanelerde söz konusu yeni ve geliştirilmiş teknik¬ 
ler kullanılması yönünden le tertibi, işletilmesi ve şevki idare¬ 
sinde büyük farklar ortaya çıkmıştır. Bugünün tersaneleri ve gemi 
inşaatında plânlama metodları? projelendirme ve üretim metotları ile 
Malzeme ve teçhizatta, üretimde kullanılan tezgcâhlarda, maliyet 
hesaplama mctodlarında büyük değişiklik ve gelişmeler yapılmış ve 
yapılmaktadır. Bunların sonucu olarak gemi siparişinden teslimine 
kadar ki işlerin sürelerinde, işçilik, malzeme ve enerji miktarları¬ 
nın tesbitinde büyük kazançlar temin edilmiştir. Bu metotlardan 
P.E.R.T - Critical Patlı Method - Network Analysis, v.s. çokça kul¬ 
lanılanlardır. Bu metotlar ile birlikte kontrol metotları da geliş¬ 
miş bulunmaktadır. 

Proje ve hesaplarda elektronik hesaplama metodlarmın geniş 
şekilde kullanılışı ve bunun aynı şekilde malzeme işleme işlemlerine 
de uygulanması suretilc süre, yeterli hassasiyet, malzeme kanançlari 
gibi önemli yararlar elde edilmektedir. 

(x) Tersanelerdeki genel masrafların genel olarak işçilik yüzdesi 
cinsinden $ 100-120 mertebesinle bulunması g;erekirken çok aşırı de¬ 
ğerler taşıması nedeni ile değerler yüksektir. Bu değerin düşürül¬ 
mesi ile 12 500 DYVT.luk bir gemi için birim fiyat işçilik ortalama 
ücreti 9 m/saat ile 4 500-5 000 IL/DV.T olabilir. 



özellikle üretim ne t odları ndalci yeli jmelcr çok büyük 
ölçüde gemi in uıatınm tahakkukuna imkân vermi ştir. inşa havuzları¬ 
nın kullanılması ile büyük tonajlı -emleri yapmak mümkün olmuştur. 
Süre ve maliyeti azaltmak bakımından (blok inşaat) geniş ölçüde 
uygulanmış ve bunun sonucu yüksek güçte transport cihazları kulla¬ 
nılması zaruri olmuştur. Malzeme sirkülasyonunda transport işlem¬ 
lerinin Otomatik hale getirilmesi süre ve maliyette kazançlar ver¬ 
mektedir. özellikle kaynak tekniğinde ve kesme tekniğindeki geliş¬ 
meler sonucu mukavemet, malzeme sarfının azalması, inşa süresinde 
ve maliyetinde yeni kazançlar temin etmiştir. 

Malzeme üzerindeki yeni gelişmeler yüksek vasıflı çelik¬ 
lerin kullanılması sonucunu vermiş ve bu bakımdan daha hafif gemi¬ 
lerin yapılmasına yol açmıştır. 

Gemi maliyetinin rekabete müsait bir seviyede tutabilmek 
için tersane ve geminin maliyet unsurlarının hassas olarak tesbiti 
önemlidir. Bu değerin organizasyon ve plânlamadaki metodlarla nasıl 
değişeceği maliyet-muhasebe metodlarmın geliştirilmesini ve elekt¬ 
ronik hesap makinalarının kullanılmasını zorunlu kılmıştır. 

Bugün, kamu sektörü tersanelerinden Camialtı cihaz bakı¬ 
mından modern bir görünüşe sahiptir. Bununla beraber, yukarda sözü 
geçen üretimi ve plânlama net odlarından herhangi bir henüz hiçbir 
tersanede kullanılmaktadır. Bu sebepten, kapasite olarak verilen 
değerler daha ziyade ampirik ve adam-saat üretim değerlerine göre 
hesaplanmıştır. 

İlerde dokunulacağı gibi tersanelerimizin yeterli plânlama 
ve proje büroları bulunmadığı gibi, tersane dışında kurulmuş, ye¬ 
terli proje müşavirlik bürolarının da eksikliyi görülmektedir. 

Câri, teknolojiye göre mevcut tesislerdeki ana üretim 
girdileri aşağıda gösterilmiştir. (Dz.Kuvvetleri tesisleri hariç) 

MEVCUT TESİSLERDE ÜRETİM GİRDİLERİ (Yıllık sarfiyat) 

Cinsi 

Çelik saç 
Çelik profil 
Elektro! 

Yağlı boyalar 
Kereste 

(Ana makina, yardımcı makınalar, 
dışından ithal edildiğinden değe: 
maktadır.) Yıllık ortalamalar 2- 

Ivliktar 

20 000 ton 

5 0C0 ton 
10 Milyon adedi 

150 Ton 
4000 m3 

vs. teçhizat büyüle ölçüde yurd 
'• olarık ilerki tablolarda bulun- 

j milyon ja civarındadır. 
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Kamu vo ozei sektörün son İO yıl süresince üretim deler¬ 
leri aşağıda sırası ili verilmiştir. 
Kamu Sektörü (Denizcilik Bankası, i AO' 

1) CAMİALTI TERSANESİ (EK-Rapor Tablo 2) 
2) HALİÇ " ■' i! 
3) ISTIIJYE :l ” 
4) HASKOY 
3' ALAYB.EY 

özel Sektör 

(EK RAPOR) 

Yukarda değişik yollar için verilmiş üretim değerleri 
2.ci Beş yıllık kalkınma plânında kamu sektörü için tesbit edilen 
değerler^ ulaşamamıştır. Özel sektör tersaneleri ise geçen yıla 
kadar plân hedeflerine erişmiş ve aşmış bulunmaktadır. 2.ci Beş 
Yıllık Plânlamanın başlarında sahillerimiz için yararlı 300 - 1 000 
DY/T.lık yük kosterleri yeteri kadar inşa edilmiş ve bu alandaki 
ihtiyaç doymuş duruma gelmiştir. Armatörler 1 000 DWT.dan daha büyük 
1730-2500 DWT.lık gemilere yönelmiş durumda olmakla beraber deniz 
kredisinin ve gemi inşaattaki işlemlerin, 933 sayılı kanunu bazı 
maddelerinin iptali nedeni ile yürümesinden özel sektör gemi inşaat 
üniteleri halen büyük bir kriz içinde bulunmaktadırlar. Süratle bir 
tedbir alınamadığı takdirle büyük bir kısmının başka çalışma dalla¬ 
rına kayması kaçınılamaz bir durum göstermektedir. 

4 . - D ıs_ Ti c ar e t Durumu: 
a- İthalat 

M^mul mal ithalatı 

Türkiye Gemi İnşaat Sanayiinin önemli sorunlarının başında 
Türk Ticaret filosunun ihtiyaçlarının yurd dışından ithali gelmekte¬ 
dir, Kalkınma plânlarındaki bugüne kadar ki tedbirlerin yeterince 
ve zamanında almamış olmasının çek ağırlık taşıdığı bu sonunda ulu¬ 
sal sanayiinin kapasite altında faaliyet göstermesine sebep olmuş 
ve yeterince geiiştirilemeyen sektörün bu noksanlıkları, dışardan 
gemi, ithali mecburi, ye t ini doğurmuştur. Gemi ithalinle bir çok kuru¬ 
luş görevli 1erinin de olumsuz yolda hareke elerinin ve ulusal sana¬ 
yile iş vermekte çekingen davranışları üzerinde önemle durulmalıdır. 
Türkiyenin 1961 yılından itibaren yurd dışından ithal ettiği gemi¬ 
lere ödenen değerler aşağıdaki (TABLO III) da gösterilmiş bulun¬ 
maktadır . 
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TABLO III 

Yurt Dışından Satın Alınan 
Ticaret Gemileri 

YILI ADI TONAJI CİNSİ BEDELİ 

Grost Dwt 

1961 22.773.394 U.S.# 
1962 28.556.127 U.S.# 
1963 81.287 U.S.# 
1964 13.436 U.S.# 
1965 3.500.000 U.S.# 
1966 TRUVA 3422 - Yolcu feribotu 16.930.000 Er.Cs. 

1967 PAYA S 22176 36413 Tanker 3.000.000 U.S.# 
19ÖÖ GERMİK 37926 64902 II 5.500.000 U.S.# 
196Ö - - - - -

1969 G. A. E.CEBESOY 10056 12280 Kuruyük Gemisi 3.999.000 U.S.# 
!! G.R.GÜMÜŞPALA 10056 12260 İt tt 3.990.000 U.S.# 
II M.EREĞLİ 21197 28665 Dökme Yük Gemisi 12.250.000 E.E. 

1970 DALAMAN 10029 15100 Kuruyük Gemisi 16.410.000 D. M. 
11 EIRAT 9042 12350 İt tt 3.899.450 U.S.# 
II GENERAL K.ORBAY 10240 12260 II tl 3-995.000 U.S.# 
II GENERAL Z.DOĞAN 10240 12260 tt II 3.995.000 U.S.# 
tl KÖYCEĞİZ 10029 15100 tl İt 16.410.000 D.M. 
lî MERİÇ 9042 13350 tt İt 3.900.000 U.S.# 

1971 ARA S 9042 13090 Kuruyük Gemisi 3-990.540 U.S.# 
II DİCLE 9042 13090 tl tt 3.997.002 U.S.# 
İt KEBAN 9042 13090 tl İt 4.000.000 U.S.# 
tl GENİ Z 9042 13090 tt «1 4.000.000 U.S.# 

2- Yarı mamul ithalatı 

Bu sektördeki mamul-yarı mamul ithalat ana makinalar, 
yardımcı makinalar, generatörler, hava kompresörleri, dümen makinası, 
hidrolik ırgat makinaları, vinçler, tulumbalar, bazı navigasyon cihaz¬ 
ları, vs. dir. 

Bunlar için son beş senedir senede 2-5 Milyon Dolar lık 
tahsis yapılmıştır. 
b- İhracat : 

Gemi İnşaatı Sanayiimiz birkaç örnek dışında ticari ve 
ekonomik önemi olabilecek şekilde gemi ihracı yapmamıştır. Bu yöne 
eğilmenin özellikle ortak pazar'a girdilimiz şu sırada önemi açıktır. 
Dünya tersaneleri önümüzdeki 1974-75 yılma kadar siparişlerini 
almışlardır. Bu tersanelerin önemli bir kısmı büyük gemiler inşaa¬ 
tını (30 bin DV/T büyük) tercih etmekte ve bu şekilde çalışmaktadır. 
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Bu yola girmelerinde işçilik ücretlerinin azaltılması ı/e dolayısıyla 
mekanizasyon-otomasyon metodlarmın fazlaca kullanılmaya uygun bulun¬ 
masıdır. 

Türkiye gibi yeterli ileri teknolojileri kullanamayacaklar 
için dünya pazarlarına çıkabilme şansları aşağıdaki çerçeve içinde 
çok kuvvetlidir. Yeterki şartların istediği değişik tedbirler de 
alınmış olsun : 

Dünya tersaneleri büyük gemilerle ve uzun yıllar yüklü 
olduğuna göre : 

a) Kşçük tonajlı ve özel tip gemilere olan ihtiyacın kar¬ 
şılanmasına eğinilmelidir. 

b) Bu tip gemilerde işçilik payı yüksek olduğundan ve 
büyük otomasyon-raekanizasyon lâzım gelmediğinden eko¬ 
nomik değerlendirmeler bu yönde leyhe işleyecektir. 

c) îersanalerimizde boş kapasiteler bulunduğundan süre 
yönünden olumlu bir dur-.mumuz bulunmaktadır. 

d) Çoğu tersanelerimiz küçük tonajlı gemi yapabilecek 
özellikleri taşımaktadır. 

5. Stok durumu 

Gemi İnşaatında genellikle stok söskonusu bulunmamaktadır. 
6. GEM! İHTİYACI VE TALEP 

a- Potansiyel Talep : xürkiyenin gemi ihtiyacının tesbiti üze¬ 
rinde ilk iki beş yıllık plân çalışmaları, Ulaştırma Bakanlığı Yüksek 
İstişare Kurulu toplantıları, Gemi Mühendisleri Odasının değişik in¬ 
celemelerinde , çok sayıdaki konu ile ilgili tebliğ, rapor ve yayın¬ 
lardaki değerler tekrar gözden geçirilmiştir. 

Türkiye'nin gemi ihtiyaçları 

1 - Dıştan dışa taşımalar 
2 - Dış - İç taşımalar 
3 - İç taşımalar olarak ayrı, ayrı gczönüne alınmıştır. 

Genellikle 2 ve 3 sayılı taşımalarda yüklenen boşaltılan 
değişik tip yükün bölge, bölge ayırılması suretile analizleri yapıl¬ 
mıştır. Türk Ticaret Filosunun ihtiyacının büyüle bir yüzdesi dıştan 
içe-içten dışa taşımalar bölümüne aittir. 

1 - Dıştan - dışa taşımalarda gemi ihtiyacı ; 

Türkiye'nin normal ithalat-iîıracat taşımaları dışında 
olan ve deniz taşımacılığı yönünden navlun dengesine önemli katkısı 
olabilen milletler arası sulardaki Türk Gemileri ile taşımaların 
taşıma miktarlarının sistematik bir gelişmesini plânlamak güçtür. 
Son yıllarda bu taşımal ıra ödenen navlun değerlerindeki olumlu ge¬ 
lişme gozönüno alınarak pek yaklaşık tahminler yapılabilir. Türk 
Gemileri ile Milletlerarası sulardaki taşımalarda elde olunan 
navlun değerleri aşağıla gösterilmiştir. 
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Yıllar 

1965 
1966 
1967 
19 6d 
1969 

Navlun 
U.S. Dolar 

3 390 000 
4 190 000 
5 100 000 
7 680 000 
6 500 000 

Bu taşımalarda genellikle universal tip olan 12 500 - 15 000 DWT 
luk karışık yük taşıyan gemiler söz konusu olacaktır. Bu alandaki 
ihtiyacı ikinci beş yıllık raporda (tramp) taşımalar olarak değer
lendirildiği gibi şimdilik 125 000 DW1 almak yeterli görülmektedir. 

2 - Dış-İç taşımalar (ithalat-ihracat taşımaları): 
Genellikle bölgesel muntazam taşımalar olarak Akdeniz-

Kontinent - Amerika ve bunlar dışındaki diğer taşımalar olarak göz-
önüne alınmıştır. 

Türkiye’nin ithalat-ihracat yükleri gelişmeleri senelere 
göre (TABLO IV) da gösterilmiştir. 

TABLO IV 

YILLAR BOŞALTILAN(ton) YÜKLENEN (ton) TOPLAM 

1965 5 450 000 3 160 000 8 610 000 
1966 6 042 000 2 760 000 8 802 000 
1967 
196Ö 

7 146 000 2 437 000 9 583 000 

1969 Ö 100 000 2 710 000 10 850 000 
197Q ö 700 000 3 000 000 11 700 000 

1971 T 9 100 000 3 200 000 12 300 000 
1972 T 9 700 000 3 400 000 13 100 000 
1973 T 10 350 000 3 600 000 13 950 000 
1974 T 11 000 000 3 Ö00 000 14 800 000 

1975 11 600 000 4 050 000 15 650 000 

Not: 197C i yılından sonraki değerler tahminidir. Tahminler 

Ekstrapolasyon değerleridir. 

Türk Gemilerinin bu taşımalardaki hissesi ilk iki plân 
döneminde beklenilen seviyelere hiç bir şekilde erişememiştir. Çok 
kere Türk Ticaret Filosunun yeterli tonajda olmaması ile izah edi
len taşımalardaki hissemizin düşüklüğünün tonaj gelişmesi ile kar
şılaştırılmasında tamamen çelişme içinde görmekteyiz. Gemi talebi
nin tesbitinde evvelki plân dönemlerinde de hedef olarak seçilmiş 
olan Türkiye'nin (boşaltılan-yüklenen) yüklerinin Ş& 50 hissesini 



(akaryakıtta ğ 100) esas almak sur § t i,yİ e değerlendirmeler yapılmış¬ 
tır, Yük ütilizasyonu Amerika lıattı işin fo 75 ve değer hatlarda 
vs 70 alınmıştır. Ortalama sefgr sayıları Amerika için 4, kontangnt 
işin t ve Akdeniz için 12 kabul edilmiştir. 

Bölgesel taşıma gelişmeleri ve çok sayıdaki incelemeler 
de dikkate alınarak ihracat-ithalat (x) (yüklenen, boşaltılan) taşı¬ 
malar için Türkiyenin gamı ihtiyacı global değerler olarak (TArnLO V) 
de potansiyel kuru yük gemisi ve akaryakıt gemisi olarak ayrı, ayrı 
gösteriİmiş bulunmaktadır. 

TABLO V 

Itiıalat-îhracat taşımaları Türkiye Hissesi için kuru yük (yük- 
dökme) dgami.' potansiyel talebi hoplan filo DWT olarak 

Yıllar Ak öıeniz Koncman t Amer gıka Dökme yük T' ramp Toplam 

19 71 62 000 154 000 139 o o 100 000 100 000 556 000 

-V ! 2 66 000 156 000 143 000 105 o o o 112 000 582 500 

1973 74 000 165 o o o 145 o o 110 000 125 o o o 619 000 

19 ö 4 80 000 İt 2 o o o 150 o o o 115 000 137 000 654 000 

197 5 90 000 180 000 155 000 120 000 150 o o o 695 000 

1976 98 o o o leb 000 160 000 130 000 166 000 742 000 

1977 106 000 İS 7 000 164 000 138 000 183 000 790 -000 
19 7 o 1.18 r\ r- r\ 

\J kj L’ 206 000 169 000 14? 000 200 000 840 000 

1979 12.8 o o o 216 000 i 74 000 157 000 219 o o o 894 000 

1970 140 000 225 000 178 000 167 000 238 000 948 000 

Not; Dökme yük-cevher gemileri, kurulan ve genişletilen 
çelik, gübre, asit, vs. fabrikalar için yurd dışından taşınması 
zorunlu raaden cevheri, hurda, fosforit vs, taşımaları için tahmin 
edilen gemi talebidir.(xx) 

Yurd dışından, yurd içi rafiner tesisleri ihtiyacı tah¬ 
minleri gozönünde tutularak akaryakıt gemisi potansiyel talepleri 
(TABLO VI) da gösterilmiştir,. Bu değerlendirmelerde Süveyş kanalı¬ 
nın kapalı, olduğu ve petrolün Akdeniz ülkelerinden temin edileceği 
go z önünde tutulmuş tur, 

Petrol hakkı belgelirinin verdiği hakka göre tanker taşı¬ 
malarında /b 100 taşıma yapılabilir, 

(x) Yükleneıı-bcşaltılan değerler- ile ithalat-ihracat değerleri ara¬ 
sında genel olarak farklar olduğu devlet istatistik enst. bülten¬ 
lerinden görülmektedir. Bu rapordaki değerler ne işinin altında 
olursa olsun yüklenin ve boşaltılan yük değerlerini belirtmektedir. 
(x;t) G-enı w lebi 

Söz konusu edilen Taşımaların yapılması için lüzumlu filo 
değeridir Bu değerin içinde mevcut ve işe yarar gemiler de dahil 
bulunmaktadır - 
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TABLO VI 

Dış Taşımalar için akaryakıt gemisi potansiyel talebi 

YILLAR TALİP DWT 

1971 267 000 
1972 325 000 
1973 400 000 
1974 475 000 
1975 550 000 
1976 625 000 
1977 200 000 

1978 750 000 
1979 800 000 

1980 850 000 

3 - İç Taşımalarda potansiyel talep : 

İç - deniz taşımaları da gelişen endüstri taleplerine 
uyarak yılda ortalama 0,5-1 milyon seviyesinde bir gelişme gös¬ 
termektedir. İç taşımalar değerleri (TABLO VII) da verilmiştir. 

T A B L' :0 VII 

İç Taşımalar (Ton) 
YILLAR 

1965 5 800 562 
1966 6 382 678 
1967 8 249 767 
1968 8 797 625 
1969 8 278 560 
1970 T 

19 71 9 500 000 . 
000 A 

T 
1972 10 500 A 

1973 11 400 000 H H 
1974 12 200 000 M 

1975 13 000 000 i 
İ N 
T. i 
A* 

İkinci beş yıllık plânlama döneminde i| taşımalarda 
kuru yük gemisi (ihtiyaç) değerlerine yurd içinde inşa edilmiş çok 
sayıda 300 - 1500 D”’T luk koster tipi gemilerle erişilmiş bulunul¬ 
maktadır. Kuru yük dışında cevlıer-dökme yük, akaryakıt LPG, asit vs. 
taşımalar için talepler bulunmaktadır. Bunlar değerlendirildiğinde 
(TABLO VIID daki tahminler elde edilmektedir.-



Yıllar Kuru yük-dökme Tanker Osel tip 
tankerler 

TOPLAM 

1971 200 000 80 000 7 000 287 000 
1972 212 000 90 000 8 000 310 000 
197 3 225 000 ICO 000 10 000 335 000 
1974 237 000 110 000 14 000 361 000 
1975 250 000 120 000 20 000 390 000 
1976 263 000 130 000 26 000 419 000 
1977 275 000 140 000 32 000 247 000 
1978 287 000 150 000 38 000 475 000 
1979 300 000 160 000 44 000 504 000 
1980 315 000 170 000 50 000 535 000 

Not : Sıvı veya sıvılaştırılmış asit sülfürik, amonyak, LPG vs. 
gibi kimyasal maddelerin taşınmasında yapılmakta olan ve 

genişletilmekte olan endüstriler gosönünde tutulmuştur. 

Türkiye'nin değeşik bölgesel ve yük gmslerine gore potansiyel talep 
toplamı (TABLO IX) da topluca gösterilmiş bulunmaktadır. 

TABLO IX 
Türkiye'nin potansiyel gemi talebi (DWT 

YILLAR Kuru.yük, dokme vs . Tanker Toplam 
Dı ş 1Q IX Tâ_ I 9 

1971 sonu 556 000 200 000 267 000 87 000 1 110 000 

1972 " 582 500 212 500 325 000 90 000 1 210 000 

1-973 619 000 225 000 400 000 110 000 1 354 000 

1974 654 500 237 500 ‘r İ > 000 124 000 1 491 000 

197 5 " 695 000 250 000 550 00c 140 000 1 635 000 

19^6 742 000 263 000 625 00c 156 000 1 786 000 

1977 790 oco 275 CCO 700 000 172 000 1 937 000 

1978 " 840 000 287 000 7 50 000 löü 000 2 065 000 

1979 894 000 300 00c ÖCO 000 204 000 2 19ö 000 

1980 948 000 315 000 ö50 000 220 000 2 325 000 

b-4 Ge mi ihtiyacı nın tesbi -■ 

Gemi ihtiyacı = potansiyel talep- mevcut gemiler olarak 
düşünülmektedir. Bu değerin fcesbit edilmesinde mevcut gemilerin 
20 yaşından sonra dış taşımalarda kullanılamayacağı gozönunde 
tutulmuştur. 
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(TABLO X) da Türkiye'nin önümüzdeki beş yıllık dönemin¬ 
deki potansiyel gemi ihtiyacı gösterilmiş bulunmaktadır. 

TABLO X 

Türkiye'nin potansiyel gemi ihtiyaçları 

YUK GEMİSİ 

CEVHER VS? 
TANKER TOPLAM 

1971 sonu 409 000 97 000 DWT 506 000 DW 

1972 " 453 000 174 000 627 000 " 
1973 " 506 000 269 000 775 000 " 
1974 •• 554 000 358 000 912 000 " 
1975 " 611 000 449 000 1.060 000 » 
1976 " 677 000 543 000 1.220 000 " 

1977 " 737 000 657 000 1.394 000 " 

1978 " 811 000 723 000 1.534 000 " 

1979 " 880 000 789 000 1.669 000 " 
1980 " 949 000 875 000 1.824 000 " 

Yukarıdaki tablodan görüleceği gibi taşımalarımızın kuru 
yük için $ 50 ve akaryakıt ve % 100 ünü, 20 yaşından küçük kendi 
gemilerimizle yapabilmemiz için önemli gemi ihtiyaçlarımız bulun¬ 
maktadır. Yukardaki ihtiyaç listesine Feri-yolcu-turustik gemiler- 
liman yardımcı gsmilerinide eklemek gerekmektedir. 

Bu gibi ilâve ihtiyaçlar aşağıda gösterilmiş bulunmakta- 
Jjffi^lykllıukesâıçfflniçin). 

Sayısı Tonajı 

Turistik yolcu gemisi 3 adet 5 000-7000 gros î. 
Şehir hattı yolcu gemileri 5 " 1 000 gros tonluk 

" " araba gemisi 5 " 1 000-1200 " 

Feribot 3 " 2 000-3000 " 
Romorkör (liman-açık deniz) 25 " 100-2500 HP lik 
Şat-layter 150 " 100-250 tonluk 
Su gemisi 5 " 500 DWT. 
Yüzer kreyn, yüzer havuz, tarak gemileri, 
vs. hizmet gemileri. 

7.- FIAT DURULU 

Son 10 yıl süresinde Türkiye'deki gemi inşaat fiatları 
üzerinde genellikle özel sektör inşaatlarındaki 2000 DV/T dan daha 
küçük değerler için büyüle ölçüde sağlam değerlendirmeler yapıla¬ 
bilmektedir. Ön proje değerlendirmeleri ile hakiki mal alma 
fiatlarında yeterli yakınlıklar mevcuttur. 2 000 DV/T dan daha 
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büyük gemiler için yeterli örnek bulunmamaktadır, 
inşa edilmiş büyük tonajlı gemilerin mal alma fpatlarına bakıp, 
Türkiye'deki inşaat fiatları hakkında yanlış hükme varılabilir* 
Bunun sebepleri arasında : 

- projelendirme safhasındaki aksaklıklar, 
- tersane gelişme programları ile gemi inşaatının 

beraber yürütülmesi, 
- malzeme teminindeki programsızlıklar, idari ve mali 

güçlükler, 
- iş verenin özellikle yurd dışından temin edilecek 

malzeme ve cihazların seçimindeki kararsızlıkları 
- eş gemiler siparişindeki kararsızlıklar v.s. 

Türkiye gemi inşa fiatlarınm devamlı değişmelerine 
tesir eden unsurlar arasında para ayarlama bazı sübvansiyon, ve 
teşvik tedbirlerin kaldırılması büyük bir ağırlık göstermektedir. 
(933 sayılı kanunun bazı maddelerinin iptali- 3339 sayılı kanu¬ 
nun yürürlükten kalkması, vs. gibi) 

Tersanelerimizde halâ yeterli ve günlük maliyet hesap¬ 
larının yapılamamış olması önemli üzerinde durulacak bir başka 
husustur. Özel sektör gemi fiatlarmda çok hallerle maliyet içine 
ikinci el kullanılmış malzeme ve cihazları ithal edildiği vakidir. 
Bunlar klas müosseselerinin sınırları içinde yeterli değerler 
taşımakla beraber genellikle yerleştirme-iskân gibi klas dışı 
elemanların pek basit tutulduğu da bir gerçektir. Çelik konstrüksi- 
yon işçiliği bakımından özel sektörde çok güzel örnekler görülmek¬ 
tedir. Bunun yanında klas müesseseleri bakımından ancak kabul edi¬ 
lebilecek nitelikte işçilik çok görülür hususlardandır. Özel sek¬ 
törde genel masrafların azlığı nedeni ile kamu sektörü f iatharmdan 
farklılıklar göstermektedir. Küçük ve özel gemi inşaatında Avrupa 
fiatlarına göre lehimise fark devam etmektedir. (3339 sayılı kanun¬ 
daki gümrük muafiyeti tedbiri devam ettirileceği esas alınmıştır.) 
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(Tablo XI) da yurd içi ve Avrupa fiatları gösterilmiştir. 
(1971 yılı baş i maki fiatlar.) 

T A 3 I 0 XI 
Gemi. İnşaat Fiatları 

Gemi Tonaj Yurd içi fiat Avrupa $ 
t i pi    İL.   
YÜK 500 DWT 2 - 2 500 .000 260 - 300 000 

7? 1 000 " 3.750 — 4 500 000 500 - 550 000 
fl 1 500 " 5.750 — 5 500 -000 700 - 750 000 
fî 2 500 " 8.700 -10 000 0 0 0 1.0 - 1 .250 000 
M 6 000 " (32 - 36 0 0 0 0 0 0 3.0 - 3 .300 000 
t! 12 500 " 60 - 65 0 0 0 0 0 0 5.0 - 5 625 .000 

TANKER 500 " - 2.500 - 2 750 000 350 - 400 000 
II 1 000 " 4.000 4 800 .000 500 - 550 000 
II 2 500 " 10. 1 g 250 0 0 0 1000 - 1 2 50 000 

(TABLO XI) dan görüleceği gibi küçük tonajlı ve özel tip¬ 
teki gemilerin fiatları yönünden Türkiye, Avrupa fiatlarına göre 
ucuz bulunmaktadır. Fiatların, kalite ve süre ile aynı zamanda 
gözönünde tutulması zorunludur. Kalite yönünden ileri sürülebile¬ 
cek yetersizlikler daha ziyade klas müesseselerinin kaideliri 
dışında kalan malzeme cihaz ve işçiliklerdedir. Bunlarında önemli 
bir seviyede olduğu kabul edilmelidir. Devamlı siparişlerin bunu 
da zamanla düzelteceği umulur. Dış siparişlerde bu gibi yetersiz¬ 
liklerin ortadan kaldırılması için yurd içinde yeterlisi, temin 
edilinceye kadar dış müşteri için yurd dışından malzeme-cihaz 
getirilmesinde kolaylık gösterilmelidir. 

8.- İSTİHDAM DURUMU : 

Kamu ile özel sektör gemi inşaat ünitelerindeki istihdam 
ve işçi tipleri arasında' farklılıklar bulunmaktadır. 

Özel sektör iş şartlarına uyacak bir elastikiyet içinde, 
işçi sayısını ayarlamakta, çok kere muvakkat işçi kullanmaktadır. 
Ünitelerin kapasite tayinlerinde işçi sayısının bu değişik hali 
tereddütler doğurmaktadır. Özel sektör bir çok işlerini yan müte¬ 
ahhitlere vermek suret ile iş hacmini yükseltebilmektedir. Kaiau sek¬ 
törü yapısı bakımından muvakkat işcı kullanamamakta ve mevcut 
işçi sayısını iş duruiauna gere ayar dayamamak tadır. Son zamanlarda, 
bazı işlerin yan müteahhitlere verilmesi artmış bulunmakla bera¬ 
ber, yine kamu tersaneleri öyle bir sisteme sahiptir ki, büyük bir 
kısmını kendisi yapmak istemekte ve buna mecburiyet hissetmektedir. 

Özel ve kamu kuruluşlarındaki 1971 istihdam durumu 
(TABLO XII) da gösterilmiş bulunmaktadır. 
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TABLO XII 

Mühendis Teknisyen İşçi Büro pehs. ve 
_____ .    Di^ey pora, 

93 36 
25 
13 

5 

41 
55 
22 

2 

1089 
1698 

965 
285 

134 
80 
55 

23 
14 

30 
22 

4 
54 

Kamu sektörü 

CAMİALTI TERSANESİ 
HALİÇ " 
İSTİNYE " 
HASKÖY " 
ALAYBEY " 
VAN 

ÖZEL SEKTÖR (x) 
DENİZCİLİK AŞ»Beykoz 
ÇELİKTRANS 
Dz.İnş.KIZAKLARI 
Ar.adolu 
GESAN 

MARMARA TRANSPORT A.Ş. 
ÇELİK TEK.Koli.Şti. 
GEMİ İNŞ. " 
GAYE 

GEMİ İŞ KOLL.Ştİ. 

İşçi ÜCRETLERİ 
Geıni İnşaatında, genel maliyet üzerindeki işçilik yüzdesi 

önemli bir miktar tutmaktadır. Gemi büyüklüğü ve tiplerine, eş 
gemi adedine, kullanılan transport ve işleme cihazlarının karakte¬ 
rine, işçilerin yetişkinliğine, mevâim şartları, vs, gibi çok çe¬ 
şitli faktörlere bağlı olarak değişmeler göstermekle beraber direkt 
işçilik tutarı bir geminin mahiyetinin ^ 20-25 miktarındadır. Bu 
değerler, doğrudan doğruya bir geminin inşaatındaki çelik ve montaj 
işçiliğini göstermektedir. Makina, cihazların imâlatındaki işçilik 
değerleri, bunların dışındadır. 

Türkiyede. işçilik ücretleri gelişen sanayiilerin birbirine 
olan etkisi, sendikal hareketlerinin basıncı, Türkiye'nin geçinme 
endekslerindeki büyük dalgalanmalar, vs. nedeni ile işçi ücretlerinin 
artış temposu Avrupa işçi ücretlerine göre daha yüksek bir ğigiş 
göstermektedir. Bunun yanında, genel olarak Türk İşçisinin ortalama 
prodüktivitesi de Avrupa işçisine göre düşük bulunmaktadır. Bunda 
eğitim ve sosyal yetersizlik, alışkanlıkların önemli etkileri bu¬ 
lunmaktadır . 

(x) Yukarda da değinildiği gibi özel sektur iş yerlerindeki işçi 
sayısı devamlı değişme gösterdiği gibi, birçok işler yan müteahhit¬ 
lere verilmektedir. İlerde sabit bir tersane sahasına geçtikleri 
ve devamlı iş imkânı kazandıkları zaman devamlı işei kadrosu bu¬ 
lundurmak zorunda olacaklardır. 
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Halen Tersanelerimizin kama sektörüne ait ortalama işcili! 
ücretleri ile Avrupa işçilik ortalama ücretleri (TABLO XIII) da 
gösterilmiş bulunmaktadır. Özel sektördeki ücretler yaklaşık olarak 
bu değerlere uygunluk göstermektedirler. Yalnız, sosyal yardımlar 
bakımından kamu sektörü daha ağır basmaktadır. 

TABLO XIII 

Gemi İnşaatında ortalama işçilik ücretleri (1971 başları.) 
YILLAR Türkiye Avrupa Türkiyede Avrupada 

Ortalama ortalama artış artış 
İşçilik işçilik 

_____ ü/saat ıl/saat     
1965 3.39 11.30 100 100 
1966 4.13 12.00 122 108 
1967 4.41 12.75 130 114 
1966 4-92 13.75 145 121 
1969 5.17 14.20 152 126 
1970 6.7Ö 14.90 200 132 
1971 8.50 15.60 250 138 

Türkiye'nin gemi inşaatındaki iş gücü, Deniz kuvvetleri 
hariç aşağıdaki gruplara göre gozönüne alınmıştır. 

Gruplar kamu sektöründeki ücret kademeleri esas alınmak 
suretile tesbit edilmiştir. 

İŞÇİ : A Grubu : 1 ve 2 ci kademe ücretleri alan ustabaşı ve 
ustabaşı yardımcıları 

B Grubu : 3 ve 4 cü kademe ücretler : postabaşı ve poöta 
başı yardımcıları 

C Grubu : 5 ci ücret kademesindeki kalifiye ve 1 ci sinif 
işçiler 

D Grubu : 6-8 ci ücret kademesindeki 2 ci ve 3 cü sınıf 
işçilerdir. 

Bu sınıflamaya göre kamu sektörü (Denizcilik Bankası. TAO) tersane¬ 
lerindeki işgücü aşağıda gösterildiği gibidir. 

A B _Ç  _D_ TOPLAM 
Mevcut iş gücü 216 548 1298 1119 3181 

1969 

2 e...muz 1971 300 700 1625 1412 4037 
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UZMAN VE TEKNİSYEN : 

Mühendis ve işçi arasındaki bu önemli grup modern tekno¬ 
lojinin uygulamasında büyük rolü olacaktır. Bunlar teknik ressam, 
keşif uzmanları, işletme, malzeme kontrol uzmanları, formenler, 
teknisyenlerdir. Kamu sektöründe mevcut durum aşağıdaki gibidir. 

Dizayn bürolar    » i . . . . 100 
Keşif bürolar    50 
Toplam . *  190 

Mühendis i 

Tersanelerimizde mühendislerin yetişme maksadına tam 
uygün istihdam edildiği iddia edilemez. Gerek konstrüksiyon büro-ke- 
sif bürolarında ve gerekse imalat-işletmede mühendisten yararlanıl¬ 
ması, kullanılması yeterli bulunmamaktadır. Tersanelerimizin özel¬ 
likle ön proje hazırlıkları, gemi tiplerini geliştirme çalışmaları 
ve araştırmaları yönünden pek yetersiz oldukları bir gerçektir. 
Çok kere, gemi siparişini yapacak kuruluşlardan projelerinin de is¬ 
tenir olması tersanelerimizin proje hazırlaması yönünden yetersiz¬ 
liğine işarettir. Dış ülkelerde olduğu gibi yeterli sayı ve vasıf¬ 
ta gemi inşaatı müşavir mühendislik kuruluşlarınınoolmadığı da 
ilâe bir gerçektir. Şüphesiz, bu ortamın bu hale gelmesine başlıca 
sebep raporun sonunda etraflıca belirtilmiş olan 1 ci ve 2 ci 
kalkınma plânlarındaki gemi inşaat tedbirlerinin ve hedeflerinin 
gerçekleştirilmemiş olmasıdır. Kaliteli işçi, Denizcilik Bankası 
TAO Haliçteki Erkek Sanat Enstitüsü ve Orta Sanat Okulundan yetiş¬ 
tirilmektedir . 

Teknisyen ve uzmanlar, sanat enstitüleri, teknik okullar¬ 
dan veya kaliteli ustabışılarm zamanla gördükleri kurs ve stajlarla 
karşılanmaktadır. 

Gemi İnşaatında kullanılan mühendisler gemi inşaatı, gemi 
makinaları, makina, elektrik mühendisleri olup, Kimya ve metalürji 
mühendislerinden de yararlanılmaktadır. 

Çok büyült yüzdeyi teşkil eden gemi inşaatı ve gemi maki- 
naları mühendisleri İstanbul Teknik Üniversitesi- Gemi Bölümünden 
(halen gemi inşaatı fakültesi) ve Yıldız Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisi gemi makinaları bölümünden gelmektedirler, yurd 
dışında öğrenim yapmış olanlar da bulunmaktadır. 

Türkiye’de muhtelif kuruluş ve sektörlerde çalışan gemi 
mühendisleri odasına kayıtlı 210 gemi inşaatı ve Gemi Makinaları 
mühendisi bulunmaktadır. Mevcut öğretim kuruluşları yönünden mü¬ 
hendis sayısı yününden önümüzdeki yıllar herhangi bir sıkıntının 
bulunacağı ileri sürülemez. 
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Gemi İnşaatımda tasarlanan gelişmenin tahakkuku yönünden 
kaliteli işçi ve teknisyen ressamın açıkları görülmektedir. Pendik 
Tersanesi ve Tuzla özel sektör tersaneleri realize edildiği zamana 
kadar ilerde kaydedilecek eğitim tedbirleri hizla alınmalıdır. 

9. MEVCUT DURUK VE TIKANIKLIKLAR : 

Görüldüğü gibi Türkiye'nin gelişen ekonomisini ayakta 
tutacak unsurlardan biri olan Türk Ticaret Filosunun yük taşımaları 
yönünden büyük gemi ihtiyaçlarını bulunmaktadır. Bunların bir prog¬ 
ram dahilinde yurd içi kaynaklardan ve dışardan temininde zaruret 
bulunmaktadır. Beş yıl sonunda Türkiye, değişik tonaj ve vasıfta 
yaklaşık 600 000 DWT yük ve bir o kadar tanker ihtiyacını göstermek¬ 
tedir. Şu halde her yıl filoya yaklaşık 120 000 DWT luk yük ve 
120 000 DUT luk tanker eklenmesi suretile beş yılın sonunda Türkiye 
kendi taşımaları yönünden yeterli bir hale gelmiş olacaktır. 

Mevcut tersanelerimizin bugünkü çalışma düzeni içinde 
yılda verebileceği delerler (TABLO I) de gösterilmiştir. Yurd içi 
ihtiyaçlarından olan 2500 DWT dan küçük gemiler için özel sektör¬ 
deki mevcut kapasite yaklaşık 30-35 000 DWT yılda tutmaktadır. 
4 500 DUT büyük gemiler Haliç - Camialtında inşa edilebilir. 
Mevcut imkanlara göre kamu sektörü tersanelerinde 

2x4 000 DUT 
1 x 6 500 " 
1 x 15 000 " s 30 000 DUT yıllık gemi 

inşaat imkânı görülmektedir. Şu halde dış taşımalar için ihtiyaç 
değeri olan yıllık 100 000 DUT luk kuru yük ve 100 000 DUT luk 
tankerden yurd içi imkanlarla ancak 30 000 DWT karşılanabilmektedir. 
Geri kalan açığın karşılanabilmesi bakımından ikinci beş yıllık 
plânda öngörülen Pendik Tersanesi ile Tuzla Özel sektör tersane 
yerlirinin gemi inşaat kapasitesine ilâvesi evvelce plânlandığı 
gibi yürümemiştir. Halen bu yerlere ait işlemlerle tam bir durma 
görülmektedir. 

Bundan e,vvelki, plân dönemi içinde tahakkuku düşünülen 
Camialtı tersanesinin tasarlanan şekle dönüştürüldüğü tesbit edil¬ 
miştir. Bu tersanenin dış memleketlerdeki eşdeğerleri gözönünde 
tutularak kapa,sitesinin şimdiki değerlerinin 3-4 katma çıkarılması 
hususunda ne gibi tedbirlere ihtiyaç duyulacağı ilerde bahsedile¬ 
cektir. Haliç Tersanesinin 1 no.lı havuzunun inşaata tahsisi yeterli 
sipariş alınamaması sebebiyle tam olarak kullanılamamıştır. 

Birinci ve 2.ci plân dönemlerinin vermiş olduğu tecrübe 
ve görüşlere dayanılarak mevcut gemi inşaat endüstrisinde hedef¬ 
lere vanlamamasının nedenleri ve mevcut tıkanıklıklar aşağıdaki 
gibi tesbit edilmiştir. 
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1- Kalkınma plânları tedbirlerinde öngerulmiiş bulunan 
deniz kredisi yeterli miktar ve şartlardan uzak tu¬ 
tulmuş ve nılıaye b 933 sayılı kanunun bazı maddeleri¬ 
nin iptali ile tamamen ortadan kalkmıştır. 1971 .yılı 
başlarında tam bir deniz kredisi imkâiıı bulunmamakta¬ 
dır . Özel şartlara bağlı ve bazı bankalarca karşıla¬ 
nabilecek şetersiz şartlarda olan orta ve kısa vadeli 
ticari krediler ise işlememektedir. 
Yeterli deniz kredisi gemi inşaatında "hayati" dir. 
Nitekim, 1965 yılında Maliye Bakanlığınca tesis edilen 
ve Denizcilik Bankası TAO kanalı ile yürütülen gemi 
inşa fonundan 1969 yılında 933 kanunun bazı maddeleri¬ 
nin iptali tarihine kadar yaklaşık 05 Milyon TL. tahsis¬ 
ten istifade edilen 50 Milyon L. kredi imkânı ile 62 
adet değişik tip ve tonajda yakın sahil gemilerinin 
istifadesi mümkün olmuş ve bunlardan 56 adedinin in¬ 
şaatı tahakkuk etmiş ve 49 adedide halen çalışmaktadır. 
Bu kredinin çalişma şekli aşağıda gösterilmiştir. 

Tahsis edilen Dz.B. Kullanılan Geri 

  , açılan kredi Kredi Ödemeler 
remi .inşa fonu 35 Milyon 35 399 551 25 604 öl2 10 296 992 il. 
feliştirme ve 30 " 33 931 236 iö 567 007 
;eşvik fonu 
'ersane tevsi 20 " 7 193 372 6 699 235 
'e inşa         
‘OPLAM 65 " 77 524 161 50 871 055 

Yararlanan armatör ve gemi 

Gemi inşa fonu 36 amatör 44 gemi 
Geliştirme ve 
teşvik fonu 15 " 16 " 

53 62 " 

Bu gemilerden 4 ne başlanılmamış ve 9 u inşa halinde¬ 
dir. Görülmektedir ki gemi inşaatı için önemsiz addedi¬ 
lecek miktardaki kredi bile özel sektörde çok kısa 
süre içersinde büyük bir iş imkânı meydana getirmiştir*. 
Şu halde, 1965 dekinin benzeri şartlarile ve işlemleri 
yönünden kolaylıştırılmış ve düzeltilmiş yeterli rnik* 
tarda bir deniz inşaat ve tesislerine ait deniz kredi- 
sinin süratle tesisi elzemdir. 
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2 - Özellikle yurd dışından ter,ân olunacak malzeme ve 
cihazların temininde son yıllardaki tatbikat iş sa¬ 
hiplerini ve gemi inşaatçıyı yıldırıcı mahiyette bu¬ 
lunmaktadır. Çok sayıda endirekt ilgili kuruluşun 
katıldığı gemi înşa Koordinasyon Komisyonu ve bilâ¬ 
hare direkt Ulaştırma Bakanlığının idaresine bırakı¬ 
lan işlemlerin aylarca yürümediği ve bunun sonucunda 
işine bile tasfiyesine gidildiği bilinmektedir. Ulaş¬ 
tırma Bakanlığının özellikle çok ağır teknik sorum¬ 
luluklarını bulunan gemi inşaat malzeme tahsislerinde 
yetersiz kaldığı görülmektedir. .Türkiye içinde meVcut, 
fakat klas müesseselerinin taleplerine uyması bakımın¬ 
dan dışarıdan getirilmesi zaruri maddelerde kalıplaş¬ 
mış usulleri gemi inşaatında bırakmak zaruridir. 
Gemi yurd dışına ihraç ıç|n yapılmakta ise, malzeme 
temininde daha değişik kolaylıkların eksikliğini gör¬ 
mekteyiz. Bu bakımdan tersane yerlerinde serbest böl¬ 
ge veya fiktif depolar hususunda muhakkak usuller tes-
bit edilmeliiir. 

3- Tersanelerimizde atıl kapasite varken yurd dışına 
gemi siparişine yönelinmesini gerçeklerle uyuşturmak 
lâzımdır. Şüphesiz, yeterli ekonomik, düzenler için 
bu gibi işlerin kısmen liberc olduğu bilinmektedir. 
Türkiye için durum bundan farklı bulunduğuna gore ter¬ 
sanelerimize sürekli iş vermek zorunludur. Özel sek¬ 
törün bu alana teveccüh etmesi yeterli deniz kredisinin 
işlemesi ile mümkündür. Kamu sektörü ise ihtiyaçla¬ 
rın öncelikle kamu sektörü tersanelerine sipariş et¬ 
melidir. D.B.Deniz Nakliyat TAO. nun 1971-75 yatırım 
programı bu prensibe uygun olarak (TABLO XIV) daki 
gibi tesbit olunmuştur. 
Bu tablodan görüleceği gibi programlanmış D.B.Deniz 
Nakliyat TAO. gemi ihtiyaçlarının büyük bir kısmı 
yurd içinde inşa edilecektir. Bu programların çok 
kere tertip edilmesine rağmen yukarda değinilmiş deği¬ 
şik nedenlerle yurd içine bir iki gemi bağlantısı 
yapılarak yine yurd dışına yönelinmektedir. 
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TABLO XIV 

D.B. DENİZ NAKLİYAT TAO. 
II ve III. BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİ İTİBARİYLE 

1971 - 1975 
YILLARI YATIRIM PROGRAMI İÇİN ÖNGÖRÖLEN 

GEMİLER 

GEMİ CİNSİ Adeti Tonajı 1971 1972 1974 1975 DY'.T. İnşa 
DY.T Yılı Yılı Yılı Yılı TOPLAMI edileceği 

yer 

KURU YÜK GEMİSİ 3 12500 — — 3 — 37.500 Yurd içi inşa 
KOSTER 8 1100/2700 4 4 - - 21.600 Yurd içi inşa 
KONTINANT TIPI 17 4500/6000 2 3 6 6 102.000 Yurd içi inşa 
CEVHER GEMİSİ 3 15000/17000 - 3 - — 51.000 Yurd içi inşa 
DÖKME YÜK 2 15000/17000 2 —• - 34.000 Yurd içi inşa 
DÖKME YÜK 4 25000/35000 2 2 — — 140.000 Yurd dışı 

satın alma 

TANKER 1 30000/35000 - 1 35.000 Yurd dışı 
satın alma 

YEKUN 38 10 13 9 6 421.100 
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4- Özel sektörün mevcut iş yerlerinin mufcakkat karakterle ve geliş¬ 
meye müsait olmaması nedeni ile 2500 DVT.dan daha büyük gemiye 
yönelmeleri teknik yönden mümkün olamamaktadır. Tuzla bölgesinin 
özel sektör gemi inşaatçılarına, yeterli bir tersane yatırımı ve 
plânı göstermeleri, işlerlerini gemi inşaat dışındaki maksatlar 
için kullanmamaları şartile ve bu bölgeye yalnız enerji, yol, 
su getirmek ve yatırımlar için yeterli kredi ve vergi kolaylık¬ 
ları göstermek suretile derhal tahsisi lâzımdır. 

5~ Pendik Tersanesi kurulmasının statik halden kurtarılmasında yurd 
gerçekleri yönünden yarar vardır. Bu tersanenin büyük gemi inşaa¬ 
tına yöneleceği tabiidir. Yabancı ortaklık iştiraki söz konusu 
yapılırsa inşaatın ihracata yönelmiş olması şartının önde gelmesi 
aranılmalıdır. 

6- İlk iki plânlama döneminde gemi inşaatında çalışan işci-tekftis- 
yen-mühendis-idari personel vs. nin hertürlü teknik, ekonomik, 
işletme, idari işlemlerde eğitim noksanlıklarının olduğu ve gemi 
inşaatında gelişen yeni teknolojileri uygulamada yeterli olama¬ 
yacakları müşahede edilmiştir. Raporun ilerde tedbirler bölümünde 
eğitim hususundaki görüşlerde açıklamalar bulunmaktadır. 

7- Özel ve kamu armatörlerinin gemi ihtiyacı bakımından yeterli 
etüdleri olmadığı gibi, Türkiye'de gemilerle ilgili geliştirme 
etüd ve projeleri de yapılmamaktadır. Mühendislik müşavir büro¬ 
larının geçmiş dönemlerde bulunmaması da gelişmede önemle üze¬ 
rinde durulmalıdır. 

ö- Değişik kuruluşlarda armatörün, inşaatçısının, teknik elemanla¬ 
rın yararla.nacağı yeterli bir dokümantasyon merkezinin bulunma¬ 
ması da eksikliği görülen hususlardandır. 

10- DİĞER MEMLEKETLERDE DURUM VE İRDELENMESİ 

Deniz ulaştırmasının gelişmesi sonucu ihtiyaçların değişik 
şekil ve miktarlarına cevap verebilmek için son 10 yıldır gemi in¬ 
şaatı üretim ve imalat tekniklerindeki çok hızlı değişmeler ve yeni¬ 
likler bazı inşaatçı memleketlerin mevkilerini kaybetmeleri sonucunu 
doğurmuş, bazıları ise bu gelişmelere yeterli şekilde uymak suretile 
mevkilerini koruyabilire.şler veya daha ileri gitmişlerdir. 

Bugün Japonya'nın gemi inşaatındaki gelişmesini Türkiye 
için mukayese konusu almak fuzulidir. Bununla beraber, yeni tesis¬ 
ler kurulmaya gidilirken Japonya'nın teknolojik gelişmelerindeki 
kullandığı metodları incelemek ve ekonomik-teknik şartlarımıza 
uyacakları uygulamak için tedbirler almak faidelidir. 

Türkiye'nin gemi inşaatındaki yaklaşık 10 yılda neler 
kaybettiğini ve tavsiye edeceğimiz tedbirler yeterli şekilde uygu¬ 
lanamadığı sürece daha neler kaybedeceğimizi bu süre içinde gemi 
sanayiine girmiş tam kalkınmamış memleketleri incelediğimizde gör¬ 
mek mümkündür. Bu memleketler, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, 
Birleşik Arap devletleridir. Evvelki plân dönemlerinde mukayese 
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için gösterilmiş o i an 1 3panya - Yugo slavya artiK. Duyuk ölçülürde gemi 
ihraç eden gemi inşaatça, memleketler arasında bulunmaktadırlar. 

YUNANİSTAN ı Halen i ter sanesi "bulumsak t a, 5» cinin kurulması proje 
safhasında görülmektedir. Mevcut tersaneler Skaramanga, Eleudis, 
Gulandris, Zcrvas 5.ci tersane Velos’tc tarulacaktır. 

Skaramanga e.ı büy.dc ünite olup 50 bin D'.vT.luk gemileri 
yapabilecek scviye d edir. 

Gulandris (Siros) tersanesi Japon Hitachi anlaşması ile 
genişletilmekte 15-30 bin DUT. lık gemi.lor yapabilecek hale getiril¬ 
mektedir. Genişleme programı 20 Milyon Dolardır.. 

Velos '• ta kurulacak tersane başlangıçta 6-3 Bin DWT. 
gemiler ve bilahare 20-30 3in DİT=luk gemileri inşa etmek için 
planlanmaktadır. Eldeki bilgilere göre 1973 yılma kadar Yunanis- 
tanın iki tersanesinin (Skramanga-Zervas) sipariş durumu aşağıdaki 
gibidir. 

2 adet 3 000 gros tonluk yolcu-fcrıbotu, 
7 adet 3' 000 DUT. Dökme yük gemisi. 

15 adet 15 000 EV,T. yük gemisi 

Yunanistan yurd içi inşaatı teşvik için 465/60 sayılı 
kanunu ile fo 7 faizli 9 yıllık vadeli <fc öO kadar kredi vermekte ve 
ödemesi 2 yıldan sonra başlamaktadır, Yunanistanda inşa edilmiş 
gemiler ayrıca 12 yıl vergiden muaf tutulmaktadır. Iialen,. Yunanis¬ 
tan Japon Hitachi firmas ile beşinci tersanesini kur erik tadır. 

BULGARİSTAN ; Son yıllara kadar ismi dahi geçmeyen bu memleket 
Varna--Dimitrof tersanesinin tevsi ve takviye suretile yalnız ihraç 
için gemi inşa etmeye başlamıştır. 

1972 yılı sonuna kadar siparişini almış olduğu gemiler 
aşağıda verilmiştir 

1 adet 10 000 DUT. maden gemisi (Bulgaristan} 
2 23 000 dökme yük " (Bulgaristan) 
3 ” 5 250 yük (Macaristan) 
3 i( 6 500 (Norveç) 
6 3 400 (Polonya) 

Bu tersanenin transport cihazları ve muhtemelen organi¬ 
zasyon metodları dışında Oamialtı Tersanemizden pek farkıbulunma¬ 
maktadır, Bulgar.Dar Japon Hitachi firması ile bir teknik anlaşma 
yapmak organizasyon, eğitim-, proje - kno-v~how yardımı almaktadırlar. 

ROMANYA ^ Gem:, inşaatçılar arasına çok yeni girmiş olan bu mem¬ 
leketin 19 75 yılına kadar Rusya- Polonya. İsrail.. Yunanistan, 
İngiltere, Hindisiandan almış olduğu gemi siparişi, kendi ihti¬ 
yaçları ile iirlikte aşağıda verilmiştir- 
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15 adet 190j - 170 DVVT. luk yük 
14 '' 300C' DİT.luk yük 
7 4 600 - 5 000 luk yük 
9 6 000 DVVT. '' 
6 12 500 " " " ve cevher gemisi 

10 " 15 000 ,f 

Bunlar yılda ortalama 70 - 80 000 DWT. luk gemi inşaatı 
değeri veya yılda değişik tonajlı 12 gemilik inşaat demektir. 

BİRLEŞİK ARAP C'JLîHURI IETI ; İskenderiye ve Süveyş kanalı (Fuat 
Lamanı) nda iki tersane bugüne kadar önemli bir faaliyette bulunu¬ 
yordu. Tamamen savaş tartları irinde olan Mısırın bu tersanelerinin 
1973 yılına kadar sipariş durumu aşağıya çıkarılmıştır. 

4 adet 4 COö DVVT. yük 
4 " 66 500 " " 
4 " 6 100 
4 " 13 000 " •’ 

Yukarda özetlenen bazı memleket gemi inşaat faaliyetinin 
Türkiyemizin bu yola a pek ağır hareket içinde olduğunu ve mevcut 
imkânlarını yeterli şekilde değerlendiremediğini göstermektedir. 

Bunun yanında Yunanistan’ın milli sanayii desteklemek 
için almış olduğu fiskal ve kredi tedbirleri Türkiye için önemle 
üzerinde durulacak ağırlıkta örneklerdir. 

Gemi inşaatçı memleketlerde ki bu gelişmenin nedenleri¬ 
nin tam anlamı ile görebilmek için bu yolda alınmış direkt ve 
endirekt yardım ve teşvik tedbirlerinin neler olduğu bilinmelidir. 
Llüteakkip sayfalarda (TABLO XV) da özet olarak bunlar gösterilmiş 
bulunmaktadır. 

III_ YURO İMKANLARI i 

II. Bolümün 2.ci kısımda etraflıca izah olunan gemi 
inşaatın mevcut durumu ile bunun özeti olan (TABLO XVII) da genel 
yurd içi gemi üretme imkânlarımız gösterilmiş bulunmaktadır. 
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T A B L 0 XV 

Direkt Bağışlar ENDİREKT 
Memle¬ 
ket 

gemi 
inşaiyeci- 
1er 

Gemi 

sahipleri kredi/borç 
ihracat 
kredileri 

Ingil¬ 
tere 

Rasiyonali- Ingiliz 
zasyon için gemi sahip- 
37,5 milyon lerine ya-
İngiliz li- tarım bağış- 
rası lan 

$5,5 faiz ile 200 
milyon İngiliz lira¬ 
sına kadar kredi 

evet 

Japonya Hurdaya çıka¬ 
rılan gemiler 
için yardım 

Bedelin $60 ma kadar 
$8,7 faiz ile 5-6sene 
vadeli borç Japonya 
kalkınma Ban.tarafın¬ 

dan 

iki türlü,Ex 
IBM Bankasın¬ 
ca bedelin 

$56 smı kar¬ 
şılayan 8 sej 
vadeli kredi 

Hükümet ise 
10 sene vade^ 

11 Kr$70-100 
için 

Fransa Mukavele Yüksek işlet¬ 
me masrafları 

için tazminat 

$5 faiz ile 20 sene 
vadeli modernizasyon 
borcu 

evet 

İtalya Bedelin 
$12-15 i 

Hurdaya çıkar» Bedelin $60 ma kadar 
iîîlanygemiiey 16 yıl vadeli borç, 
tçinnygcdijter faizin ilk $3,5 unu 
için yardım hükümet oder 

evet 

Almanya Yatırım Bağı- $5-6 faiz ile 12 yıl 
vadeli modernizasyon 
borcu daha kısa vade 
$ 5,5 

Evet bede¬ 
lin $ 80 
ine kadar 

Hollanda Tahsisatlı kredi -

İsveç Bir tersa¬ 

neye husu¬ 
si yardım Kredi garantisi evet 

Norveç Yatırım bağı¬ 
şı hurdaya 
çıkarılanlar 
içinde yardım 

Kredi garantisi, be¬ 
delin $50-60 na kadar 
$ 5-6 faiz ile borç 

-

Danimarka Kredi garantisi bede¬ 
lin $80 ine kadar 15 
yıl vadeli borç 

evet 

U.S. A inşa bedeli¬ 
nin $60 ma 
kadar işletme 
yardımı 

Kredi garantisi, bede¬ 
lin $25 ine kadar $3-5 
faiz ile 25 sene vadeli evet 
borç yalnız dış seferi 
gemiler için 
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YAR 01! 
İhracat kreli Vergi Özel amor¬ ithalat un¬ Araştırı 
sigortası indirici ti smon 

tahsisatı 
surları için 
gümrük resmi 
muafiyeti 

Di ger Bağ^şlsı 

evet ihracat indi¬ 

rimi yatırım 
indirimi 

evet evet evet 

evet ihracat için evet Sadece ihraç ithal 
evet 

kısmı muafiyet edilen gemi¬ 
ler için 

edilen 

gemiler 
için ta¬ 
rife 

evet yatırım indi¬ 
rimi 

— Yalnız bazı 
mallar için 

ithal 

lisansı 
— 

evet ciro üzerinden 
vergi muafiyeti 

evet kısmı ithal 

lisansı 
evet 

evet yatırım indiri¬ 
mi - evet - evet 

evet ciro üzerinden 

vergi muafiyeti 
yenileme ve hur¬ 
daya çıkarmada evet evet - -

indirim 
evet ciro üzerinden 

vergi muafiyeti evet evet - -

yatırım indirimi 
evet - evet gümrük resmi 

iade edilir 

— — 

evet yeni inşa ve Kabota j 
tadilat için evet - hattı 

vergi imtiyazı için it¬ 
hali ya-
Sclğl 

■ evet 

Diğer ilâve Sadece ihraç Tarife ve 

edilmiş vergi edilen gemi¬ kota -

den muafiyet evet ler için 
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3 cü plân dönemi içinde realize edilmesi kararlaştırılmış 
ve programlanmış görüden Pendik Tersanesi ile Tuzla Özel tersaneleri 
de bu değerlendirmeye dahil edilmelidir. Kurulacak bu tersanelere 
ait kapasite bilgileri aşağıdaki gibi tespit olunmuştur : 

PENDİK TERSANESİ : Tersanenin birinci kademedeki yıllık kapasite 
yılda 75 OOO DV.'T veya 6 x 12 500 D W T. luk gemi olarak plânlanmıştır. 

Tersane ilk kademede 332 000 m2 lik bir alana, ikinci 
kademede 460 000 m2 lik bir alana sahip olacaktır. Tersanenin bir 
adet inşa havuz-kızağmda 12 500 - 20 000 DV7T luk gemiler inşa 
edilecektir. İkinci kadeföe için kuru bir inşaat havuzu ilâve edile¬ 
cek ve bunda 200 000 DYvT.luk gemilere kadar inşaat kabil olabile¬ 
cektir. 

Tersane ilk kademede 3 200 işei-personel ve 50 mühendis 
çalıştıracak, ikinci kademede ise bu değer 4200 işei-personol ve 
70 mühendise yükselecektir. Tersane 75 - 2^0 000 DV/T.luk kapasite¬ 
sini ikinci kademede 120 - 460 000 DWT çıkaracaktır. 

TUZLA TERSANELERİ : Haliç ve Boğaziçine sıkışmış özel sektör tersa¬ 
nelerinin bugünkü durumlarının nerhangi bir genişleme ve gelişmeye 
uygun bulunmaması ve mevcut yerlerinde muvakkat kaydı ile çalışmakta 
olmaları nedeni ile bunların Tuzla-Aydmlı limanı civarında yakla¬ 
şık 1 Milyon metre kareden büyük bir alan ayrılmış bulunmaktadır. 
Bu bölgede 4 büyük ve orta çapta tersane ile 5-8 adet küçük tersane 
kurulması söz konusudur. Tersane dışı alt yatırımların hızla yapıla¬ 
rak tahsislerin bir an önce gerçekleşmesi halinde özel sektörün 
2-3 yıl zarfında bu bölgede yatırıma ve çalışmaya geçmesi mümkün 
görülmektedir. Eldeki bilgilere göre orta büyüklükteki tersaneler 
3500 - 20 000 BWT.luk gemileri inşa edebilecek nitelikte olacaktır. 
Küçük Tersanelerin ise daha ziyade 1 000 - 2 500 D'VT.luk gemiler 
üzerinde duracağı anlaşılmaktadır. 

GEMİ DİESELLERİ MOTOR FABRİKASI : Pendik tersane bölgesinde yabancı 
sermaye ile müşterek bir fabrikanın kurulması sozkonusudur. Son 
zamanlarda buna ait işlemler Pendik Tersanesinin gelişmesine uyularai 
durmuş bulunmaktaiır. Birinci kademede yılda 150 000 HP lik, ikinci 
kademede yılda 240 000 HP üretim olacak bu fabrika genellikle 500 - 
2ö 000 HP lik makinalar imal edecektir. 

Ana makina fabrikasının kurulması tahakkuk ettiği takdir¬ 
de yurd dıiindan temini zaruri bulunan gemi bedelinin yaklaşık 
fo 30-40 miktarındaki cihaz-malzeme ithalinin değeri yarı, yarıya 
ineçektir. 
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1- Üretim Faktörleri Potansiyeli : 
C-emi inşaatına asas olacak Türkiye'nin gemi potansiyel 

ihtiyacı önümüzdeki beşyıl için ve yıllara göre lineer bir artış 
göstermek üzere (TABLO XVII) da verilmiş bulunmaktadır. 

Bu ihtiyacın yurd içi mevcut üretim imkânları ile ne ka
darın karşılanacağı ise (TABLO I) da gösterilmiş bulunmaktadır. 

Tablonun incelenmesinden şu sonuçlar çıkarılabilir. Yurd 
dışı ihtiyaç açıkları tersanelerimizdeki minimum üretim gerçekleş
tirildiği takdirde beş yıl sonunda donmuş bir hale gelmekte, Pen
dik ve Tuzla Tersanelerinin tam verimle çalışması halinde ise be
lirli bir süre sonra üretim fazlası gibi bir duruma gelinmektedir. 
Yurd içi ihtiyaçlarını giderilmesi ise yukardaki nedenlerle aynı 
durum gösterecektir. Özellikle küçük tonajlı gemi ihtiyacı fazlası 
ile yurd içinden karşılanabilecektir. 

Tanker ve özel gemiler ihtiyacı bu değerlendirmede açıkta 
bırakılmıştır. Tankerlerin 20 000 - ve daha büyük D'.YT lı olduğu 
farzedilmektedir. Bu gibi ihtiyaçların Pendik Tersanesinin 2.ci 
kademesinin üretime iştiraki ile karşılanabileceği, bu zamana kadar 
ihtiyaçların yıllara göre programlanmış şekilde yurd dışından 
temininde zaruret bulunmaktadır. 

IV- ÜRETİM PROGRAMI : 

Gemi inşaatı sektörünün Türkiyenin en eski bir endüstri 
kolu olmasına, temelli gelenekleri bulunmasına, tesbit. edilmiş 
değişik ekonomik, sosyal, milli savunma, v.s. yararlanma rağmen 
diğer endüstri kollarına kıyasla yeterli şekilde gözetilmediği gö
rülmektedir. Ve bu sebeple gelişmesi plân hedefleri dışında kalmış 
bir haldedir. Hiç olmazsa ikinci beş yıllık plân döneminde öngörül
müş tedbirler yerine gctirilebilseydi bu sektörün önümüzdeki 5 ve 10 
yıllık ulusal kalkınmaya katkısı önemli değerler taşıyacaktı. 
1. Genel Politika : 

Gemi inşaat sektöründe 2.ci beş yıllık plân döneminde kamu 
sektörü tam kapasitesini hiçbir şekilde kütlanamamış tır. İki yıldan-
beri 933 sayılı kanunun bazı maddelerinin iptali nedeni ile işjeye-
meyen kredi-finansman ve yurd dışından temini zaruri gemi inşaat 
malzemelerinin ithali mekanizmasının işlememesi nedeni ile Özel 
sektör tersaneleri de kapasitelerinin tamamının çok düşük yüzdele-
rine düşmüşlerdir. Bazıları buna ait tedbirler alınamadığı takdirde 
başka sektör çalışmalarına kaymayı plânlamaktadır. Kamu sektörü 
tersanelerinin fiili kapasite kullanma, değerleri (TABLO XVI) da 
gösterilmiştir. 
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TABLO XVI 

(x) yeni inşaat kamu tersaneleri verimi v ' 

1968 1969 1970 
Tersane Küpasiie. Kullanış ıIYnrimV Kullan! ulYaniüı ı .ViKuIl akı¬ Ku Mitim 

ÇÇllkrvt orcı lan lan lan 

CAMİALTI 8 000 1538 19. 2i 1680 21 İo 2486 31 i 
HALİÇ 3 000 500 16.7 İ 1000 33 i 100 3,3 İ 
İSTİNYE 1 000 304 30. İ - - 280 28 İ 
HA3KÖY 600 - 2 50 42 İ 
ALAYBEY .800 

Yukardaki 1 jablodan da takip edileceği gibi tersancle rimiz 

değişik nedenler ile kapasite altı ça lışmakta dır1ar. 

1 ci ve 2.ci beş yıllık kalkınma plân dönemlerindeki gemi 
inşaatı yönünden aşağıdaki hususlar plân hükümlerine rağmen yerine 
getirilmemiştir: 

a) Yurd içi tersanelerde atıl kapasite varken yurd dışına 
gemi sipariş edilmiştir. 

b) Yurd dışı siparişler için mali kaynaklar temin edilir¬ 
ken yurd içi inşaat ve tesisler için bu yoldaki icraat 
yetersiz olmuştur. 

Bunlar dışında plân hedefleri erişilememesinin nedenleri 
olarak : 

1- Birinci Beş yıllık Kalkınma Plânında öngörülen gemi 
ithalinin durdurulmasının, gemi inşaatı imkanlarımıza paralel 
kullanmak ve gelişmeye gere ithalatı azaltmak suretile yapılamamış 
olması bugün Türkiye'nin büyüle ölçüde gemi ihtiyacı ile karşılaşma¬ 
sına sebep olmuştur. Şu halde, bugün dahi gemi ithalatı ile yurd 
içi kapasite boşluklarının yurd içi inşaata öncelik tanınmak suretile 
birlikte gözÖnünde tutulması gerektir.  

2- özel sektör tersane yerlerinin aydılması ve tahsis 
edilmesi işi henüz son safhasına getirilememiştir. Bu yüzden özel 
sektör tasarlanan hedeflere uygun yatırım yapamamakta ve yeterli 
faaliyet gösterememektedir. 

3- Gem inşaatının temel ve hayati unsuru olan kredi 
mekanizması yeterli bir seviyede ve şartlarda temin olunamamıştır. 
1970 yılından beri böyle bir imkân da bulunmamaktadır. Değişik gemi 
inşaatçı ülkelerde ve komşumuz Yunanıstandaki finansman kolaylıkları 
incelemece 1: olunursa Türkiyeııin, özeliikle ortak pazar ülkesi olduğu 
bugünlerde çok süratli kredi tedbirleri alması gerektir. 
(x) Yeni inşaatta verim değeri olarak yıllık işleyebileceği çelik 
miktarının alınması uygun görülmüştür. Gemi tiplerine göre yıllık 
çelik işleme değerlerinde farklılıklar dikkate alınmamıştıri 
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4- İcabında boş kapasiteyi, genellikle döviz imkânlarımı¬ 
zın güçlendirilmesi yönünden küçük ve özel tip gemilerde ümitli bu¬ 
lunan "Gemi İhracı" m yöneltecek finansman ve değişik mevzuat hazıi* 
bulunmamaktadır. Tersane bölgelerinin serbest bölge olması veya 
fiktif depolar tesisi hususu henüz tahakkuk ettirilmemiştir. 

5- Yurd içi inşaatını teşvik ve deniz ticaret filosunu 
hima.ye bakımından çok faideli bulunan 3339 sayılı kanunun yürürlük¬ 
ten kaldırılmasından sonra yeni bir tedbir getirilmemiştir. 

6- Gemi inşaatı için yapılacak malzeme ve finansman tah¬ 
sislerinde Ulaştırma Bakanlığında kurulmuş "Gemi inşaat koordinas¬ 
yon komisyonu" ilk kuruluş yıllarındaki çok olumlu ve icracı hali, 
komisyonlar değiştirilmek ve büyütülmek suretile dejenere edilmiştir. 
Halen Ulaştırma Bakanlığınca yürütülen, bazı işlemleri ise Ekonomik 
Dış İlişkiler Bakanlığınca yapılan gemi inşaatı ile ilgili tahsisler 
yürümemektedir. Özellikle Ulaştırma Bakanlığının bu alanda yetersiz 
kaldığı bilinmektedir. 

7- Kamu sektörü (Denizcilik Bankası TAD.) tersanelerine 
geini inşaatında yeterli seyyaliyet ve bağımsızlığın temini bakımın¬ 
dan ayrı Özel bir kuruluşa geçmeleri bağımsız olmaları hususu henüz 
tasarı halindedir. 

8- Yurd içinde gemi inşa ettiren hakiki ve hükmi şahıslar 
için teşvik edici fişkal tedbirler alınmamıştır. Bu konuda Yunanistan 
örneği dikkatle incelenmelidir. 

9- Pendik Tersanesinin kurulması yavaşlamış, finansman 
kaynağı olmadığından ve kuruluşun statüsü hakkında tam bir karara 
bağlanmadığından 1971 yılında durmuştur. Bu hususun önümüzdeki 3-5 
yıl içersinde gemi ihtiyacı yönünden Türkiyeyi yeni krizlere sokaca¬ 
ğını belirtmek lâzımdır. Bu tersane ne kadar hızla üretime geçerse 
dünya gemi inşaat durumu yönünden Türkiye için o kadar büyük yararlar 
olacaktır. 

10- Grev-lokavt-toplu iş sözleşmelerinin Turkiyedeki işçilik 
ücretlerini devamlı yükseltici karakter göstermesi, buna mukabil iş---- 
verimindeki verimin yükselmeyişi, iş disiplinin bozulmasının gemi 
inşaatında da olumsuz etkileri görülmektedir. Bununla beraber, gemi 
inşaatı işçilerinin Türkiyedeki -diğer iş kollarına nazaran ücret 
seviyeleri de yeterli bulunmamaktadır. Emek-ücret probleminin bütün 
işkolLarı, özel-kamu hizmetleri, memur ücretleri vs. iahil topluca 
çözümü isteyen bir problem olduğu kabul edilmektedir. 

11- Gemi inşaatında kullanılan Teknolojilerin devamlı 
değişmesi dedeni ile sektörde yeterli eğitim gelişmesi yapılamamış¬ 
tır. Eğitimin genel plânlaması bu bakımdan derhal yapılmalıdır. Bu 
eğitim işei-teknisyen mühendis bölümlerin kavramalıdır. 
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12- Tersane isletme ve organizasyonları ile, pazarlama, 
istihsal metodlarınm uygulanmasında personel ve teknik elemanlar 
yeterli bilgi ve uygulama tecrübeleri kazanmamışlardır. Eğitimlin 
bu alana büyük bir ağırlık verilmesi icap etmektedir. 

13- Genellikle, kamu ve ezel sektör gemi ihtiyaç sahiple¬ 
ri plân hedeflerine uyma bakımından on etüdlerini yaptırmakta yeter¬ 
siz bulunmakta, bu yönde yapılacak masrafları fuzuli addetmektedir. 
Bu gibi ön incelemeler yapılmadığı cihette plân hedefleri yönünden 
(inşaatçılar) yeterli proje geliştirmeleri yapamamışlar ve ihtiyaç 
talepleri ile daim hazırlıksız karşılaşmışlardır* 

14“ Gem inşaatçılar, mühendislik büroları da kalkınma 
plânları takip etme, iş sahiplerinin muhtemel taleplerini tesbit 
etme, inceleme yönünden yetersiz olmuşlar, proje geliştirmeleri 
yapmamışlardır. Mevcut-proje büroları, siparişlere ait projelendir¬ 
me safhasında yeterli organizasyon ve kuruluşa malik olmadıklarından 
süre ve uygUnluk yönünden projelendirme büyük zorluklar doğurmuştur. 
Bu yüzden kamu sektörü iş siparişlerinin birçok taleplerine olumsuz 
cevap vermektedir. 

15- Gemi inşaatcılarj; ve armatörleri, ilgilileri, gemi 
inşaat teknolojileri, gemiler, bunlarla ilgili dünya gelişmelerin¬ 
den devamlı bilgi verecek bir dokümantasyon merkezi kurulamamıştır. 
Gemi Mühendisleri Odasının bu yoldaki çabaları mali imkânlarının 
bulunmamasından yeterli bulunmamaktadır. 

16- Yukarda belirtilmiş olumsuz unsurların önümüzdeki 
yıllarda gözönünde tutularak Türk Ekonomisine ve sosyal yapısına 
olumlu etkiler yapacak bir "geni inşaatı politikası" ana ilkeleri 
aşağıdaki gibi teşkil edilmeli ve politik etkilerin dışında tutulmak 
suretile sürdürülmelidir. 

17- Deniz Kuvvetlerine ait güçlü tersanelerin Sivil Sek¬ 
töre daha fazla katkı yapacak bir iştirakte bulunmalıdır. 

Deniz ticaretine bağlılığı nedeni ile bu politikayı bir¬ 
likte mütalâa etmek zorunludur. Deniz ticareti ve gemi inşaatı poli¬ 
tikasının temel prensibi: 

"Türk denizciliğinin ve gemi inşaatının gglişmesi ve kal¬ 
kınma plânındaki hedeflere erişmesi için alınması zorunlu, sürekli 
himaye ve teşvik tedbirler topluluğunu gösteren ve hukuki şekilde 
belgeleştirilmiş teşrii kararlar topluluğu" yani bir deniz ticareti¬ 
ni ve gemi inşaatını geliştirme kanunu olmalıdır. Kanunun: 

a- Yeterli şartlar taşıyan deniz kredisi imkânlarını tesbit etmesi 
b- Kalzeme temininde kolaylıkları ve 

c- Priorite Türkiyede inşa edilecek gemilerde olmak üzere gemi inaat- 
çı ve armatör için fişkal yardımı ve teşvikleri ihtiva etmesi 
lâzımdır. 
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2- lurd içi talep projeksiyonları: 

Türkiyenin taşıma projeksiyonlarının bölgesel ayırımlara 
göre değerlendirilmesi suretiyle elde olmuş iç-dış gemi talebi 
(bak sayfa tablo ) 5 yıllık ve 10 yıllık projeksiyon içindeki mev¬ 
cut gemilerden yararlanabilecek olanlar gözönünde tutulmak suretiyle 
yılua yaklaşık bir 200 000 DVvT. luk gemi ihtiyacı göstermektedir. 
2 0 yıl sonundaki ihtiyaçlar ise yılda 100 000 DY'T. ilave ihtiyaç ile 
20 yaşını doldurmuş gemilerin yenileme miktarından ibaret olacaktır. 

kış taşımalarda bölgesel oranların yaklaşık olarak büyük 
değişmeler göstermeyeceği kabul edilerek yıllık ihtiyaçlar 19Ö0 yılı 
.vı kadar bölgelere gore aşağıdaki gibi tesbit edilmiştir. 

Akdeniz 
Kontinant 
Amerika 

Tanker 

Dökme cevher gem. 
Tramp gemiler 
Yolcu gemisi 

Ortalama Tonaj 

2500-3500 D'vYT 
5000-7000 " 
9000-15000 " 

20000-50000 " 
15000-35000 " 

9000-15000 " 

Yıllık 
ihtiyaç 

10 000 
20 000 

70 000 " 
20 000 " 

22 000 " 

7 000 gros 

DWT 
DWT 

Yıllık 
Yaklaşık gemi 

sayısı 

3-4 
3 

2 

1 

2 
1 

Yurd içi ihtiyaçlar da aşağıda gösterilmiştir. Yalnız yurd içinde 
yirmi yasından büyük olan ve taşımalarda çalışacak önemli bir tonajı 
gözönünde tutmalıdır. 

Ortalama tonaj 
Yıllık 

ihtiyaç 

Yük gemisi 
Tanker 

L.P.G.gemisi 
Asit sülfirik 
Şehir hattı gemisi 
Araba gemisi 

300-1500 DWT 15 000 DWT 
300-20000 " 20 000 

1200-3000 M3 
1500-5000 DV/T 
1000 gros 
1000 gros 

2 000 

2 500 
2 000 

1 000 (x) 

Yıllık 
Yaklaşık gemi 

sayısı 

10-15 
1-5 

1 

1 
2 
1 

Türkiyenin mevcut gerrıi inşaat üretimi durumu ile yukarda 
açıklanmış ve yıllara göre programlanacak gemi ihtiyaçları karşılaş¬ 
tırıldığında açıklarımızın bulunduğu görülecektir. îlerde temas edi¬ 
leceği gibi bunların yurd dışından gemi ithali suretile temininde 
zaruret bulunmaktadır. 

ıürkiyedeki tersanelerde dış taşımalara elverişli gemileri 
yapabilecek olanlar ve yıllık değerleri şöyledir. 

(x) Boğaz köprüsünün ulaşıma açılacağı nedeni ile. 
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Camialtı (x) 1 adet 6 000- 7 000 D'A’T 

1 " 12 500-115 000 DWT 

Haliç 2 " 2 500- 5 000 DWT 

Alaybey 1 " 2 500 
Denizcilik A.Ş. 1 " 2 500- 6 uı o o DWT 

Çeliktrans 1 » 2 500 
Anadolu 1 " 2 500 

(x) Camialtı Tersanesinin soz konusu kapasitesinin benzeri dış tersa¬ 
nelere nazaran çok düşük değerinin ilerde açıklanacak tedbirlerle 
3-4 katına çıkabilmesi mümkün görülmektedir. 
Özel sektörün Tuzla tersaneleri ile Pendik tersanesinin katkısı 
yıllık değerlendirmeler yapılırken gdzönüne alınacaktır. Gölcük 
ve Taşkızak askeri tersaneleri değerlendirmelere katılmamıştır. 

Gemi ihtiyacı ve üretim durumu: 
"(Dış taşımalara uygun gemiler için) (TABLO XVII) 
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TABLO XVII 

Gemi ihtiyacı ve üretim durumu 
(Dış taşımalara uygun gemiler için) 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 19 30 

İhtiyaç 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

(2 500-3500) M. 
Mevcut kapasite 16 500 16 500 16 500 2 5 000 25 000 30 000 30 000 35 000 35 000 

5000-7000 DVfT 20 000 20 000 20 000 20 000- 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Mevcut kapasite 13 000 13 000 13 000 25 000x 25 000 30 000 40 000 40 000 40 000 

9-15000 DY/T ihti-
yaç 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 

20-50000 tanker 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 

15-35000 dökme 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Mevcut kapasite 20 000 20 000 20 000 35 000xx50 000 80 000 110 000 110 000 140 000 
Tanker-Dökıne Y. 

fazla 

Yük gemisi açığı 92 000 92 000 92 000 77 000 62 000 32 000 2 000 2 000 (28 000 

(x) Tuzla Tersanelerinin faaliyete geçmesi 
(xx) Pendik 
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İç taşımalarda ihtiyaç ve üretim durumu 
(1000 D'.VT) 

1972 1973 1979 1979 1976 1977 1976 1979 1980 

İhtiyaç 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Mevcut üretim 26 26 26 40x 60 80 80 80 80 

Hakiki Talep: 
Genellikle özel sektörde ortaya çıkmış bir gemi talebi gömülme 

rülmernektedir. D.B.Deniz Makliyat T.A*Ş. nin beş yıllık bir yatırım 
programı aşağıda gösterilmiştir: 

Yük gemisi 12500 
Koster 1100/2700 
Yük 4500/6000 
Cevher gemisi 
15/17000 
Dökme yük 15/17000 

" 25/35000 
Tanker 30/35000 

1971 

4 
2 

1972 

4 
3 
3 

1973 1974 
3 

6 

1975 Kaynak 
Yurd içi inş, 

Yurd dışı 

adet 
tersane* 

Ereğli Demir-Çelık Fabrikalarının ihtiyacı olan 
DVv'T.luk maden cevheri gemisi 1972-74 yıllarında Dz.Kuvv 

leri tarafından inşa edilecektir. 

Kredi imkânlarının gelişmesi halınie özel sektörün hakiki 
talepleri belirli olabilir. 

3- GEMİ İHRACATI: 
Gemi ihracatı iki şekilde düşünülebilir. 

a- Dünya tersanelerinin özellikle büyük tonajlı gemi siparişi 
yönünden pek yüklü olması nedeni ile küçük, orta tonajlı ve 
ozül tipte gemilere olan ihtiyacın karşılanmasında zorluklar 
çıkmaktadır. Nitekim, Avrupa armatörleri yeni üretim kaynak¬ 
ları aramakta ve bu meyanda Türkiyeye de müracaatlar olmakta¬ 
dır. Şu halde, imkânlarımızın bu yöne kaydırılması suretiyle 
ekonomimize olumlu etkileri olacaktır. 

b- Uritem imkânlarımız incelendiğinde ufak ve orta tonajlı gemi¬ 
lerde ihtiyaç fazlası değerler görülmektedir. Bu değerler 
Tuzla özel sektör tersanelerinin muhtemelen üretime geçebile¬ 
ceği 1975 yılından sonra daha açık ortaya çıkacaktır. Tersa¬ 
nelerin bu farkı diğer tip özelggemiler-çelik inşaat vs. gibi 
faaliyetle karşılaması mümkün olmakla birlikte, bunun ihraca¬ 
ta yöneltilmesi Türkiye ekonomik gerçekleri yönünden daha 
caziptir. Türkiyea) belirtilmiş talepler dışında, küçük, 

(x) Tuzla tersanelerinin faaliyete geçeceğine gore değerlendiril¬ 
miştir. Türk Ticaret filosundaki 20 yaşından büyük gemilerin iç 
taşımalarda çalışacağı muhakkaktır. Bu itibarla, üretimdeki kapa¬ 
site fazlasının ihracata yöneltilmesi zorunluğu çıkacaktır. 
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orta büyüklükte ve özel tip gemiler için başka pazarları RCD, 
Afrika, Asya ülkelerinden temin edebilir. 

İhraç imkânı başlıca üç şartın gerçekleşmesine dayanır: 
- Teknik, kullanılış maksadı yönünden yeterli gemi inşaatı, 
- Uygun inşaat fiat ve şartları, 
- Teslim süresinin kısalığı. 

Geminin beynelmilel bir yapı karakteri taşıması nedeni ile 
teknik yönden uyulacak klas müesseseleri kaideleri gemiye yeterli 
kalite temin etmektedir. Şüphesiz, bu kalitenin yabancı müşteriyi 
yok memnun etmesi ilerki siparişler yönünden beklenir. 

İşçilik oranının büyük payı olan gemi fiatlarının rekabete 
müsait görülen bugünkü durumu muhafaza edebilmek ve aynı zamanda süre 
yönünden engelleyici teknolojik ve sair hususlarda tedbirli bulunmak 
suretiyle Türk gemi inşaatçısına imkânlar bulunmaktadır. Ortak pazar 
şartlarında, Türkiye bakımından en müsait olabilecek endüstri kolları 
daha ziyade insan emeğinin yüksek oranlar taşıyan, fazla prezisyon 
istemeyen dallar olduğu gerçektir. Ortak pazar yönünden çok derinle¬ 
mesine yapılacak bir ayrı inceleme ile durum daha açık tesbit oluna¬ 
bilir. Gemi fiatları yönünden bugünkü olumlu durum evvelki sayfalar¬ 
da gösterilmiş bulunmaktadır. 

4- TOPLAM TALEP PROJEKSİYONU: 
İhracatta tam bir değerlendirme bugün için yapmak müşküldür. Bundan 

dolayı toplam talep projeksiyonu olarak Türkiyenin bölüm 1/6 da ve¬ 
rilmiş değerler kabul edilecektir. 

5“ ÜRETİM HEDEFLERİ PROJEKSİYONU: 
Üretim hedefi öncelikle Türk Ticaret filosunun ihtiyaçlarının te¬ 

mini olmakla beraber, ezellikle küçük tonajlı gemi inşaatındaki ihti¬ 
yaç fazlasının ihracata yöneltilmesi olacaktır. Büyük tonajlı gemi¬ 
lerdeki üretim noksanlarının ise yıllara göre plânlanmış şekilde yurd 
dışından ithali gerekmektedir. Plân donemi ortalarında Pendik ve Tuz¬ 
la tersaneleri üretime geçtikleri takdirde 4 cü plân dönemi başların¬ 
da büyük tonajlı gemilerde de ihtiyaç fazlası üretimin ihracata yö¬ 
ne İt i İne si icap edecektir. 

Üretim hedefi olarak mevcut kapasitelerin kullanılması olduğuna 
göre bunların yıllara göre değerleri, malzeme-cihaz sair unsurları 
(tablo ) da gösterilmiş bulunmaktadır. 
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TABLO XVIII 
tir a t i iıi Pr ogr amı 

1972 1573 1974 1315. 1976 1977 1978 1979 1280 
Üretilecek gemi 
(1000 DVvT) 

t -r 74 n a 
l 125 160 220 260 265 295 

Üretim değeri x 
(milyon ı'L) 

344 D ,1 .-1 
J 7 344 596 756 1040 1230 1250 1400 

Çelik malzeme 
1000 ton 

22 22 22 38 48 66 78 80 89 

Yurd dışından 
temin edilecek 

Malz.cihazlar 

Milyon *L. xx 

103 100 96 149 174 218 234 213 210 

İşçilik tutarı 69 69 69 119 151 208 246 250 280 
Milyon .L 

6~ UYGULANMASI GEREKEN TEKNOLOJİ: 
Üretim hedeflerine erişebilmek için tersanelerinizde eari tekno¬ 

lojilerde değişikliklere ihtiyaç görülmektedir. Blok ve prefabrikas¬ 
yona daha büyük ağırlık verilmesi ve blok ağırlıklarının yükseltil¬ 
mesi zorunludur, özel sektör bugünkü hali ile Denizcilik AŞ hariç 
2-5 tondan büyük blok inşaata yeterli değildir. Tuzla tersanelerinin 
tahakkuku ile bu problemin büyük ölçüde çözülmesi beklenir. 

Geliştirilmiş olan Camialtı tersanesinin en fazla 30 tonluk blok 
inşaat yapabilmesi büyüle noksanlıktır. Bu tersanenin 2 adet 75-80 
tonluk kreyn ile teçhizi suretile bugün verilmiş olan kapasitesini 
büyük ölçüde arttırması kabildir. 

Mevcut tersanelerimiz ile kurulmakta olanlarda aşağıda belirtilen 
çerçeve içinde ve herbir tersanenin kendi öze], şartlarına uyabilecek 
değişik teknolojik tedbirler içine girilmelidir. 

a- Plânlama teknikleri: Geminin siparişinden, teslimine kadar 
yapılacak bütün işlemlerin sürelerinin isçilik miktarlarının 
v.s. hususlarda geliştirilmiş P.E.R.T. - NET’.VORK ANALYSİS vs. 
gibi modern metödlerim ve kontrol metodları kullanılmalıdır. 
Küçük tersane toplulukları müşterek bir merkezden yararlanarak 
cüzi masrafla bu gibi işleri yaptırabilirler. 

(x) Gemilerin 197- fi at 3. arı ile orta.! ama delerleridir, özel gemi¬ 
lerde ve ezel şa. el. oda fiatlarda büyük değişmeler olacağı 
aşikârdır. 

(xx) Gemi dieseileri üretiminin 1975 de başlayacağı kabul edil¬ 
miştir. 
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b- Projelendirme mctolları: 
Dizayn ve değişip hesaplamalarda geliştirilmiş elektronik hesafc) 
makinalarının kullanılması, tekne detay ve sair resimlerinin 
küçültülmüş re simlerinden yararlanarak işleme presizyon ve za¬ 
man tasarrufları temin edilmiştir. Özel tip gemilerin gelişmesi 
nedeni ile projelendirme işleri büyük ölçüde artmıştır. Bundan 
dolayı Türkiyede Müşavir mühendislik bürolarının gelişmesi 
önümüzdeki yıllar için zorunludur/ Kamu sektörü kurulabileceği 
merkezî bir proje bürosu ile ihtiyaçlarının bir kısmına cevap 
verebilir. Geliştirilecek gemi tiplerinin değişik teknik ve 
bilimsel yönden araştırılması için I.T.Ü. Gemi İnşaatı Fakül¬ 
tesi Laboratuarları yeterli duruma getirilmelidir. 

c- Üretim teknikleri: 
Özellikle büyük tonajlı gemilerin inşaatının meydana çıkardığı 
problemler büyük yatırımlar yapılmasına ve yeni üretim teknik¬ 
lerinin geliştirilmesine sebep olmuştur. 

Çok büyük tonajlı gemiler için büyük inşaat kuru havuz¬ 
ları geliştirilmiştir. 

Gemi inşa süresine ve maliyeti azaltmak için büyük blok 
inşaata yönelinmiştir. Bunun tabii sonucu olarak büyük kapasi¬ 
teli transport cihazlarının kullanılması zaruri olmuştur. Nite” 
kim, bugün Camialtı tersanesinin göze batan yetersizliklerinden 
biri kreynlerinın daha güçlü olmamasıdır. 

Malzeme işlemede (kesme, eğme, kaynak v.s.) geliştirilen 
yeni cihazlar inşa süresi, maliyet ve kalitede büyük gelişmeler 
yapmıştır. Bu yönden Camialtı tersanesinin yetersizlikleri 
giderildiği takdirde üretim değerlerinde artış beklenebilir. 

d- Maliyet hesapları: 
Günü gününe maliyet hesaplarının doğru olarak çıkarılması önem¬ 
lidir . 

Bu bakımdan geliştirilmiş elektronik hesap metodları kullanıl¬ 
maktadır. Tersanelerinizin bu yönden geliştirilmesi zorunludur. 
Bu suretle doğru gemi bedelinin tesbiti yanında malzeme, işçi¬ 
lik sirkülasyonu için elzem plânlama yapılabilir. 

e- İş tezgâhları: 
Tersenelerde uygulanan modern çalışma metodları .kullanılan iş 
tezgâhlarının da geliştirilmesini gerektirmiştir. Yarı otomatik, 
tam otomatik iş tezgâhları, elektronik kumandalı tezgâhlar 
tersanelerin çalışma metod ve kapasitelerine göre uygulanmak¬ 
tadır . 

Yukarıda sözü edilmiş teknolojilerin esas gayesi daha 
ucuz, daha üstün gemiyi yapmaktır. 
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V~ YATIRIM PROGRAMI; 

1- Eklenecek yeni kapasiteler: 
Gemi inşaatına eklenecek yeni kapasiteler 

a- Tersaneler 
b- Gemi dieselleri fabrikası 

c- Mevcut tersanelerin geliştirilmesi olacaklar. 
a- Pendik Tersanesi: 

Mendirek-turama-doldurma ve arazi tanzimi büyük ölçüde tamamlanmış 
olan bu projenin 1971 yılında çalışmaya, başlaması öngörülmüş ol¬ 
makla beraber yeterli yatırım tahsisleri yapılmadığından tersane 
2 yıllık bir gecikme içersinde bulunmaktadır. Bu farkın süratle 
kapatılması dünya gemi inşaatındaki durum muvacehesinde ve Türki- 
yenin dış ticaret açığında önemli rolü olan ticaret filomuz ihti¬ 
yaçları yönünden hayati bir değer taşımaktadır. 

Pendik tersanesinin genel durumu aşağıdaki gibidir: 
Tersane 2 kademede tamamlanacaktır. 

1 ci kademede tersane alanı 332 000 m2 
2 ci " " 460 000 m2 dir. 
Denizden kazanılan alan 63 000 m2 dir. 

Tersanenin 200 m boyunda yarı havuz tipi 2 adet inşaat 
kızağı bulunmaktadır. 2 ci kademede bu kızak boyu 300 metreye 
uzatılabilecektir. 

Tersane 1 ci kademede 150 tonluk 2 ci kademede 350 tonluk 
prefabrike blok inşaatı ile çalışacaktır. 

Tersanenin çalışma yıllarına göre üretimi aşağıda verilmiş*» 
tir. 

Yıllar 1. nc i 2, 3__._ 4_, 5. Ö_j_ 
Gemi üretimi 
12500-15000- DV.T (adet) 1 2466688 

Tanker-cevher gemisi inşaatı halinde (75-170 000 DWT) 
Yılda 289 000 DVv'T.luk gemi üretebilecektir. 
Birinci kademede projenin tahakkuku için 320 Milyon TL. öngörül¬ 
müştür. (230 Milyon 1. iç - 90 Milyon 1. dış kaynak.) 1. nın 
devalüasyonundan sonra bu değerlerde değişmeler gözönüne alınma¬ 
lıdır . 
Tersane iki yılın sonunda iki gemiyi de inşa etmiş olarak büyük 
bölümü bitirilmiş olacaktır, Tersane 6 cı gemisinden sonra beynel¬ 
milel gemi fiatlarının altında bir maliyet elde etmektedir. 

b- Tuzla özel sektör tersaneleri: 

Yaklaşık 3 000 000 m2 lık bir alana yerleştirilecek olan bu ter¬ 
sanelere ait gerek yerleştirme ve gerekse üretim plânlamasın! 
kapsayan yatırım programları henüz teşbih, edilmemiştir. Mevcut 
özel sektör tersanelerinin Tuzlaya naklinde tasarladıkları ön 
programlara gore üretim artışının ilk yıllarda <fo 80-90 civarından 
başlamak suretiyle kısa süre içinde 2-3 krhna erişmesi mümkün 
görülmektedir. 



c- Mevcut tersanelerin geliştirilmesi; 
Denizcilik Bankası T.A.O. nun üç tersanesinin geliştirilmesinin 
üretim artışları üzerinde çok olumlu etkileri olacaktır. Bunlar 
Camialtı, Haliç ve Alaybey tersaneleridir, 

Camialtı tersanesinin genel yerleştirme plânının vermiş olduğu 
yetersizliğin önlenmesi için aşağıdaki tedbirler plân döneminin 
ilk yıllarında gerçekleşmelidir. 

1- Tersanede mevcut filika-boru ve nakina atölyesi ile marangoz¬ 
hane kaldırılmalıdır. Bu alan rıhtım hizasına kadar kazanılmak 

suretiyle çelik malzeme istif sahası yapılmalıdır. Bu alana 
manyetik çalışır köprü kreynler monte edilmelidir. 

2- Camialtı tersanesinde eksik olan ve yukardaki sözü edilen mal¬ 
zeme istif alanına malzeme kuru temizleme ve boyama cihazı 
yerleştirilmeli ve tersane otomatik kesiciler ile teçhiz edilme¬ 
lidir. Haliç tersanesinin Azapka.pi tarafındaki 1 no lu havuzun 
ağzı yeni yapılmakta olan teçhiz rıhtım hizasına kadar uzatıl¬ 
mak ve tam genişliğini muhafaza etmek suretiyle 6 500 DWT. 
kadar gemilerin kuru havuzda inşaatımmümkün olacaktır. Tersa¬ 
nenin bu durumda 40-50 tonluk havuz üzerinde çalışacak bir 
köprü kreyne ihtiyacı bulunacaktır. Bu şekilde inşaat atöl¬ 
yesinde işlenen saç-köşebentler kızak-havuz arası prefabrikas¬ 
yon sahasına taşınmak suretiyle havuz ve kızak beslenebilecek¬ 
tir. Ayrıca mevcut inşaat kızağının havuza daha yakın bir yere 
kaydırılması verimi arttıracak bir unsur olduğu gibi kızak boyu 
da icabında 90 m. ye çıkarılacaktır. 
Tersanede mevcut çamaşırhane-mutfak-yemekhane gib. yerlerin 
kaldırılması zaruridir. Tersanenin otomatik kaynak makinaları 
yönünden teçhizi gerektir. 
Alaybey tersanesi 5000 D'.YT gemileri inşa edebilecek bir inşaat 
kızağına kavuşturulduğu ve buna uygun transport ve prodüksiyon 
cihazları ile donatılarak Ege bölgesinde etkili olabilecek 
bir gelişme gösterecek ve katkıda bulunacaktır. 
Eklenecek kapasiteler için yatırım delerleri (1971 fiatları) 

Milyon İL. 

Pendik tersanesi 
Tuzla tersaneleri 
Camialtı ilâve 

Haliç ilâve 
Alaybey ilâve 

1971 n%22 19*97 319 7197 & 9 7 31979 76 1976 
Dış-iç Dış-iç Dış-iç Pış-iç Dış~iç Dış-iç 
10 35 15 35 25 55 70 60 30 45 

40 30 30 20 
2 13 -
-8 3 2 

10 12 3 
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VI- SAĞLANACAK. FAYDALAR: 
1- Yurd içi gemi inşaatının yurd savunması, sosyal katkısı, 

ekonomik* v.s. değişik kaidelerinin bulunduğu aşikâr bir 
husustur. 

Yurd içindeki gemi üretiminin sağlayacağı faideleri 
a- Yurd dışına akacak gemi ithalinden dolayı dövizi azalt¬ 

ması ve karşılaması yönünden 
b- Üretilecek mallardan dolayı direkt ve endirekt önemli bir 

sayıda insana iş temin etmek, 
c- Üretimde kullanılan yan endüstri malları dolayısı ile 

kuvvetli bir müşteri olmak, 
d- Üretilecek gemilerin dış taşımalardaki hissesinden navlun 

açığını azaltmak 
e- Yukarda söz konusu faaliyetler nedeni ile hâzineye deği¬ 

şik imkânlar kazandırmak 
f- Yurd savunmasında milli bir ağır endüstrinin mevcudiyeti 
g- Cemi ihracatında döviz temin etmek, v.s. 
Aşağıdaki tabloda muhtelif yıllara göre elde olunacak fayda¬ 
lar ı'L. olarak gösterilmiş bulunmaktadır. 

TABLO XIX 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Üretilecek değer 
1000 DV.'T. 

1972 
74 

1973 
T4 

1974 
74 

1975 
12 5 

1976 
160 

1977 
220 

1978 
260 

1979 
265 

1980 
295 

Üretilecek gemi 
değeri milyon i:L. 344 344 344 596 756 1040 1230 1250 1400 

Yurd ıçı Malzeme 
değeri milyon TL. 86 86 86 149 169 260 308 312 350 

İşçilik milyon 1. 69 69 69 119 151 208 246 250 280 

Hâzineye intikal 
milyon TL. x 62 62 62 107 136 187 221 225 252 

Üretilecek gemilerin yurda kazandıracağı navlun gelirleri ayrıca 
hesaplanmamıştır. 

(x) Hâzineye intikal eden gelir vergisi, sigorta pırimleri, damga 
resmi, istihsal vergisi, emekli aidatı, v.s. değerler gemi 
maliyetini fi 16-20 miktarında tutmaktadır. Hesaplarda fio 18 
alınmıştır. Yukardaki de erlere ilâve olarak yaklaşık fi 20-22 
gemi bedeli olarak genel masraflar, kâr,,vs. de yurd içinde 
kalacaktır. Bu değer 1972 de 69 000 000 FL 1980 de ise 280 000 000 

,1 TL. sidir. 
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2- DIŞ TİCARET ETKİSİ.: 
Bazı cihaz ve malzemelerin dışardan ithalinde zaruret bulunmak¬ 

tadır. Bunların gemi bedeli cinsinden yüzdesi gemi tipi, büyüklüğüne 
gore değişmektedir. Bunuhla beraber halen bu değer $ 25-35 ara¬ 
sında bulunmaktadır. L.P.G, römorkör, vs. gibi ezel gemilerde % 40-50 
miktarını bulmaktadır. Plân döneminde gemi diesel motorları Pb.nin 
üretime geçeğeğı farzedilerek ithal değerleri aşağıda gösterilmiştir. 
Aynı tabloda aynı gemi üretimi yerine ithalat yapılsaydı kazanılan 
döviz değerleri de gösterilmiş bulunmaktadır. İthal gemi bedelleri- 
nin peşin olduğu ve yurd içi fiatlarda olduğu ayrıca kabyl edilmiş¬ 
tir. Kredi ile alınacak ithal gemilerin mali yönden büyük ağırlık 
verdiği gerçektir. 

İthalat talebi: 

Mamu 1 rnad deler 
Maki na-1 e chi zat 

vs. Milyon 1. 

İthal yerine yurd 
içi üretimin döviz 
tasarrufu Milyon TL 

Vü- ALINMASI FAİDBLI TEDBİRLER: 
İlk iki beş yıllık plân 10nemlerin.de uygulama plânlarında 

tesbit olunan tedbirlerin çok büyük çoğunluğunun uygulanmaması gemi 
inşaat sektörünün en büyük şikâyeti olarak belirmektedir. Bunlardan 
en önemlisi olan kredi işleri, malzeme teminindeki zorluklar, sipa¬ 
riş temininin plânlanmamış olması, ^zel sektör tersane yerlerinin 
tahakkuku, vs. 

Bu olumsuz durumun başlıca nedeni olarak temel bir milli gemi 
inşaatı (veya denizcilik) politikasının bulunmaması, hükümet organla- 
rının devamlı değişen kararları, bu sektörle birinci derecede ilgisi 
olan Ulaştırma Bakanlığının yetersizliği ileri sürülebilir. 0 halde 
alınacak ferideki tedbirler yukardaki hususları kapsamalıdır. 

Denizcilik politikası; Türk denizciliğini ve gemi inşaatını 
himaye, yardım ve teşviki ile ilgili olarak süreklilik gösterecek 
kanuni bir tedbir lâzımdır. Bu aşağıda da açıklanacak tedbirleri 
kapsamalıdır. 

Gemi inşaat kredisi: 
Diğer bölümlerle belirtildiği gibi kısa süren ve miktar bakımın¬ 

dan yetersiz bulunan gemi inşaat kredisi özel sektörde canlılık 
yaratmıştır. Bilâhare bunun işlememesi sebebiyle bugün özel sektör 
kötürum durumundadır. 

Diğer ülkelerdeki gemi inşaat kredi imkânları incelendiğinde 
oralardaki gelişmenin sebepleri anlaşılmaktadır. 

TABLO XX 

1121 1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1980 

103 100 96 149 174 218 234 213 21Q 

241 244 248 247 582 822 996 1037 1190 
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Dünyada gemi bedelinin ğ 90 na kadar olan ve faizleri $ 4-8 
arasında değişmekte olan, süresi ise 8-15 yıl arasında değişen bir 
kredi sistemi uygulanmaktadır. 

îürkiyede uygulanacak kredi esasları aşağıdaki gibi olmalıdır. 
Kredi tutarı: Gemi bedelinin <fo 60-80 
Faiz oranı : $ 6 
Vade : 8-10 yıl 

Kredi teminatı olarak inşa edilecek gemi esas olmalı, navlun 
mukavelesi, vs. diğer hususlar ilâve olarak düşünülmelidir. 

Kredi fonunun yeterli bir değerde tutulması ve ödemelerin top¬ 
lam talebi karşılayacak hale gelinceye kadar beslenmesi zorunludur* 

SÜREKLİ İŞ TEMİNİ: 
Türkiye gemi inşaatında büyük sorunlardan başlıcası budur. Özel 

sektör kredi müessesesinin işlememesi nedeni ile yurd içi inşaata 
meyilli değildir. Kamu siparişleri ise muntazam hale getirilmediği, 
mukavele yapmakta çıkarılan zorluklar ve nihayet acil talep alt al¬ 
tındaki teşebbüsler tersanelerin işlerini bu program içersine alma¬ 
larına imkân vermediği gibi büyük boşluklar veya tersine yığılmalar 
olmaktadır. 

Müteşebbislerin yeterli ön çalışma ve projelendirme faaliyeti 
olmadığından veya bu gibi masrafları fuzuli addettiklerinden iş 
temini işi düzensiz durumu muhafaza etmektedir. Şu halde plân dönem¬ 
lerinde yurd içi inşaat siparişleri programa ballanıp, mukaveleleri 
yapılmış olmalıdır. 

Malzeme temininde kolaylıklar temin edilmelidir: 
Yurd dışından temininde zaruret bulunan malzeme ve cihazlara 

ait formalitelerin ve ilgili organların fazlalığı, bilgi yetersizlik¬ 
leri gemi inşaatçılarını bezdirmiştir, Daha evvel değinildiği gibi 
bu gibi işlerin Deniz J-icaret ve Sanayi Bakanlığı gibi bağımsız bir 
organda toplanması zaruridir. 

Yurd dışından temini zaruri malzemelerin, kredili gemi ithaline 
benzer şekilde (supplier's credit) kredili temini için ithal kararhh- 
melerinde lüzumlu değişiklik yapılmalıdır. Buhuhla ilgili transfer 
kolaylıkları Merkez Bankasında yapılmalıdır. 

Gümrük kolaylıkları: 
özellikle ihraç maksadı için inşa edilecek gemiler ğçin gümrük 

kolaylıkları, serbest bölge veya fiktif depo mevzuatı işler halg 
getirilmelidir. 

Kaldırılmış olan 3339 sayılı kanunla tanınmış bulunan yurd 
içinden temin edilemeyen ve yurd içi inşaatta kullanılacak malzeme- 
cihazlara ait gümrük muafiyeti süratle işler hale getirilmelidir. 

Gemi ihracı: 

Gemi ihracatında değişik usul, kredi, bayrak çekme, vergi 
iadesi vs. hususları kapsayacak kolaylaştırıcı mevzuatın süratle 
yürürlüğe konulması lâzımdır. 
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- Evvelki plân tedbirleri arasında bulunan gemi ithalatının bir 
program dahilinde sınırlandırılması, 

- Denizcilik Bankası T.A.O. Tersanelerinin ayrı bir kurjluşta 
toplanması, özel sektör tersane yerine taliplere tahsisi, 

- ’^ürkiyede gemi in?a. ettirecek hakiki ve hükmi şahıslara teşvik 
edici vergi hükümlerine uygulanması hususları plân dönemi baş¬ 
larında gerçekleşmiş olmalıdır. 

Tersanelerin teknolo.jik-insan gücü yönünden geliştirilmesi: 
Prodüktiviteyi arttırıcı cihazlanma, adam yetiştirme, tersane¬ 

lerde uygulanacak değişik organizasyon ve üretim metotları plân 
dönemi başlangıcında incelenmiş olarak eğitime geçilmeli ve plân 
süresinde uygulamaya başlanılmalıdır. Eğitim, en yüksek idareciden, 
en acemi işçiye kadar bütün ünite unsurlarını içine alacak şekilde 
programlanmış olmalıdır. 

Dokümantasyon merkezi: 
Gemi inşaatının değişik kollarındaki dibaya ölçüsündeki bilgi 

ve neşriyatı toplayacak, bunları ilgilerine göre özel ve kamu sek¬ 
törü mensuplarına yaymak, onlardan gelecek bilgi taleplerini cevap¬ 
lamak için bir dokümantasyon merkezi kurulmalıdır. Bu kuruluş X.T»Ü. 
gemi inşaatı Fakültesi içinde teşkil edilebilir. 
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Referanslar 

Alt Komisyon raporları : 

1- Özel Tersaneler: Sadullah Bigat - A.D.Kançeker 
2- Denizcilik Bankası Tersaneleri: Cemal Karadeırtir - A.D.Kançeker 

Bekir Tezcan 

3- Gemi inşaatı ile ilgili yan sanayi: Metin EİLçiçek - Bekir Tezcan 
4- Kredi-Finansman:'Sabahattin Ülkü - Musa Tebi 

5- Türk Ticaret filosunun durumu: Kenan Bağeıoğlu 

6- Gemi inşaatında Teknolojik durum: Metin Elçiçek - Cemal Karademir- 
Musa Tebi 

7- Gemi inşaat sanayiimizeve 
ihracat imkânları : Recai Ayvazoğlu 

8- Gemi inşaatında eğitim: Mesut Savcı - Musa Tebi - A.Dursun Kançeker 
9- Deniz Kuvvetleri Tersanelerinin 

gemi inşaatına katkısı : Orhan Gürel 



- 56 -

KONU ÜZERİNDEKİ REFERANSLAR 

1.— Gemi İnşaat Sanayi Hakkında Rapor - Plânlama Teşkilatı için 
hazırlanmış bir komite raporu 1963. 

2.- Türkiye'de Gemi İnşaatı - Gemi Mühendisleri Odası - 1962 
3.- Türk Denizciliği ve Gemi İnşaat Sanayiimizin Geliştirilmesi - 

Prof. A.Nutku 

4.- Türk Ticaret Filosu ve inkişafı için alınacak tedbirleri 
Ulaştırma Bakanlığı Yüksek İstişare Kurulu - 1961 

5.- Ulaştırma Bakanlığı Yüksek istişare Kurulu - 1964 
6.- Devlet Yardımcıları ve Denizcilik Bankası Prof.0.Dikmen - 1960 

7.- Gemi İnşa Sanayii Hakkında N.Utkan- Gemi Mecmuası-12 
8.- Tersanelerimizde süratli tekne gemi inşa edilebilmesi 

N.Utkan - Gemi Mecmuası 

9.- Türk Ticaret Filosu ve Gemi İnşaat Sanayiinin Gelişmesi 
K. Kafalı İ.T.Ü. 1968 

10.- Türk Ticaret Filosu ve Gemi İrişaat EndüstM3i-K.Kafalı 
İktisadi Araştırmalar Tesisi İ966 

11*- TheSSıtuation in the Shipbuilding Industry- 0.E.C.D.1965 
12.- Türkiye Gemi Ticareti ve Gemi Endüstrisinin Problemleri 

G.M.O. 1968 

13.- 1969 icra plânı 372 tedbiri hakkında alt komisyon raporu 
Dz.Bankası 1969 

14.- Özel Sektör Tersaneleri Personel ihtiyacı 342 tedbiri raporu 
Alt Komisyon Raporu - Dz.Bankası 1969 

15.- Deniz Ticaretimizin Bugünkü Durumu ve Geleceği Hakkında Rapor 
Y.Denizcilik Okulu Mezunları Cemiyeti-1966 

16.- Ulaştırma (Deniz Ulaştırması) D.Plânlama Teşkilatı 1964 
17.- Subsidies in Shipbuilding- The Economist March 2, 1963 
18.- Gemi Koordinasyon Yönetmeliği- Resmi Gazete Karar S.6/9692 
19. - '• » " " " •• 6/10126 
20.- Gemi İnşaatı Kredi Fonu Yönetmeliği Resmi Gazete Karar 

S. 6/5245 
21.- R.C.D. Feasibility Report on Shipbuilding Indu3try 
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22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

Yüksek Plânlama Kurulu Raporu- 16.5.1968 tarih no.37 
(Türk Deniz Ticaret Filosunun durumu, gemi inşa ve ithali 
ile himaye tedbirleri hk.) 
Deniz Ticaret Filomuz- Z.Parlar Gemi Mecmuası S.l 

Deniz Ticaret Filomuzun inkişafı- Z.Parlar Gemi Mecmuası 
S: 4 

Komşu memleketlerde gemi inşaatçılığı ve yeni tersaneler 
2.Parlar Gemi Mecmuası 4 

Türkiye'de Gemi İnşaatı ve Tersane İhtiyacı 
Z.Parlar- Gemi Mecmuası S.5 

Türk Ticaret Filosu ve inkişafı için alınması lüzumlu 
tedbirler- Gemi Mecmuası S.5 

Deniz Ticaret Filosunun geliştirilmesi için alınan 
Hükümetixn Aldığı Tedbirler- Z.Parlar- 3:12 

Sanayideki emek değerlendirme sistemleri arasında kıyaslamalar 
H.Tan - Gemi Mecmuası S:1b 

Tersanelerimizde Rasyonel Çalışma ve Randıman-L.Hızlan 
Gemi Mecmuası S. 18 

Türkiye'de Gemi İnşaatı - T.Özalp Gemi Mecmuası S.22 
Fabrikalarımızda işçilik randımanının gelişmesi içih bazı 
esaslar - R.Günay- G.Mecmuası 3:10 
İstatistik ve piritoli çalışma - A.Adahır-» Gemi Mecmuası 
S: 15 

1966 yılında Dünyada ve Memleketimizde Gemi İnşaat 
Faaliyeti ve Bu endüstrinin gelişme yönü- T.Özalp 
Gemi Mecmuası S: 27 

Gemi İnşaatında ilerlemeler Karşısında Tersanelerimizin 
Durumu - A.Nutku Gemi Mecmuası S.28 

Modern Dünya Tersanelerinden Örnekler-A.Nutku Gemi 
Mecmuası S.29 

Pendik Tersanesi hakkında- T.Özalp Gemi Mecmuası S:29 

Gemi Dizel Motorları Sanayiinin Kurulması Hakkında 
Raporu - Gemi Mecmuası Sayı: 29 

Gemi Yapıinım Teşvik tedbirlerinden vergi iadesi konusunda 
Rapor Gemi Mecmuası Sayı. 31 

Gemi İnşaatında Çalışan Personelin Yetiştirilmesi ve 
ihtisas alanlarına yönetilmesi Hakkında Rapor Gemi 
Mecmuası Sayı.31 
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41.- Dünya Gemi İnşa Tersanelerindeki İnkişafla!4 ve 
Memleketimiz Tersanelerinin durumu - F.Küçük 

42.- Şebeke Analizi-A.Adanır- Gemi Mecmuası Sayı» 38 

43«- Gemi İnşaat sanayinin iktisadi kalkınmamıza etkisi -
F.Şahin Coşkun- Plânlama - 4 

44.- Türkiyede gemi yapım sanayiinde kuruliış yeri - Doç.Dr. 
Ahmet Demir - Siyasal bilgiler Fak. 

45.- Deniz Ticareti ve gemi inşa sanayii ile ilgili fişkal 
teşvik tedbirleri hakkında ön rapor - Vergi reform 
Komisyonu - 1966 

46.- Report of the RCD joint exports study group on shipbuilding 
1966 

4'7.- Türk Denizciliğini kalkındırma simpozyumu - Y.Denizcilik 
Okulu mezunları Cemiyeti - 1970 

48.- Türkiyede Milletlerarası deniz nakliyeciliği ve geliştiril
mesi imkânları Semineri - İktisadi araştırmalar vakfı- 1971 

4'9.- Ulaştırma Bakanlığı Yüksek istişare kurulu toplantısı 
Raporu - Ulaştırma Bak. 1970 

50.- Turkish maritâme Transport and local shipbuilding 
industry survey- Ragıp Sardaroğlu D.P.T. 1970 

51.- Türkiyede gemi inşa endüstrisine uygulanan mevzuat 
Ülkü Güventürk - D.P.T - 1971 

52.- Denizyolu ulaştırması özel ihtisas Komisyonu raporu 1971 
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