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GIRIS 

Bu çalışma planlı dönemler başlangıcından itibaren geliş¬ 

tirilmeye çalışılan ülkemiz gemi inşa sanayiinin mevcut durumu, 

ihracat imkanları ve daha ileriye götürülebilmesi için alınabi¬ 

lecek tedbirler hakkındadır. Bu maksatla önce dünya gemi inşa 

endüstrilerinin 12 yıllık geçmişindeki gelişmelere temas edilmiş 

bu arada dünyadaki yıllık üretim gerçekleşmeleri, pazar payları¬ 

nın ülkeler ve ülke grupları itibarıyla dağılımı, bu dağılımda 

gelişmekte olan ülkelerin giderek artan payları, yeni gemi fiyat¬ 

larının dalgalanma grafiği, bu endüstriye muhalif ülkelerin dev¬ 

let ya da hükümetlerince sağlanan destek ve yardımlar , muhtelif 

ülkelerin bu konudaki politikaları ve seçilmiş bazı ülkelerin 

genel üretim seviyeleri kısaca gezden 'geçirilmiştir. 

Bilahere ülkemizde halihazırdaki potansiyel üretim kapasi- 
ği 

tesi, gelecekte ulaşılabilece/umulan kapasite, geçmiş yıllar iti¬ 

barıyla. üretim gerçekleşmeleri ve ulaşılan genel üretim seviye¬ 

miz, üretimde uygulanan metod ve teknoloji ve geçmişe göre sağ¬ 

lanan yenilikler, maliyetlerimiz ve bunların dünya fiatlarıyla 

mukayesesi, istihdam durumumuz, talep, bu sahaya devletçe sağla¬ 

nan destek ve yardım konuları fazla detaylarına inilmeksizin ve 

fakat özlü olarak verilmiştir. 

Netice bölümünde ülkemizin kalkınma planları ve Ulaştırma 

Master Planında seçilmiş bulunan hedeflere ulaşılabilmesi için 

dünyada bu sektörde cereyan eden olaylar ve gelişmeler de dikka¬ 

te alınarak ülkemizde bu sektör hakkında alınmasına ihtiyaç bu 

lunan tedbirlere yer verilmiştir. 
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SUMMARY 

After a stable development experienced between 1960-1968, at 

the beginning of the seventies the shipbuilding industries of 

the world showed a rapidly increasing development. 

As a result of the world economic stagnation and recession 

which subseguently developed and caused by mainly the oil crisis 

in 1973, the world shipbuilding industries firstly faced with 

a sharp decrease in ship orders in the same year and then a 

subseguent decrease in deliveries in 1976. 

This development resulted a huge problem of overcapacity. The 

potential supply of ships has for several years been much greater 

than the actual demand. 

Because of the general character of the recession, it has been 

almost impossible for the industry to develop new markets and 

products to fill the gap between supply and demand for capacity, 

World new-building deliveries in 1971-1982 amounted to: 

(million DWT, GRT) 

1971 1973 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

DWT 40 50 60 55 40 25 20 18 23 24.5 

GRT - - 38.0 34.9 29.0 18.5 14.6 13.1 17.0 18.0 

The development in production indicates that current production 

is about a half on the 1975 level while the potential capacity 

is more than the actual activity. 
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their 

Due to/technological and financial positions, the West European 

countries and Japan have historically had a powerful position 

ih the shipbuilding market. 

This position is almost 70 per cent of total world output in 

1982, but with the emergence of new shipbuilding heavy weights 
( S. Korea, Taiwan, Singapour, Brazil, etc) 

in the 3 rd world./it appears to be • difficult for Western Europe 

to maintain competition with low-cost countries. 

The 3 rd world countries’ share in the total world output has 

increased from thelievel of % 3 in 1975 to the level of % 16 

in 1982 while the West European countries'share decreased from 

of % 40 to of % 21 in respective years. It seems to be likely 

that the 3 rd world countries will hold about 24 per cent of 

total world output in 1988. Major factors indicating this deve 

lopment are low labour costs. technical improvement and an expan¬ 

sive policy ih these countries. 

The West European and Japanies yards have reduced their capacities 

in the last few years, the 3 rd world countries have increased 

their capacities. Increasing capacity is in accordance with 

strategic and policy goals set by the 3 rd world goverments, 

Under these circumstances the future seems to be a little dark 

for the West European countries. In spite of expectations about 

increasing demand for ships in the mid eighties. the West 

European yards are expected to be incompetitive at that time. 

Specilisation of production, diversification and capacity reduc¬ 

tion supplemented by a highly educated labour force provide 
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however, the base for a return to competitiveness, at least as 

far as sophisticated vessels and off-shore equipments are 

concerned. Japanies yards, which have a high level of productivity 

and relatively lower wage costs, seem to have a better chance 

in the future competition. 

According to several fore casts made by several organizations, 

the future world demand for ship building has been expected as 

follows; (in million GRT) 

Years 1933 1984 1985 1990 

GRT 18.8 20.5 22.6 32.0 

During the crisis, problems faced have called for the various 

extent goverment interventions and support measures in every 

country without exception. 

Each country has tried to develop and implement proper policies 

with respect to its own conditions and the importance of the 

industry from the strategical, economical^, political, social 
and r.egional points of view. 

These policies have ranged between complete public ownership 

and almost nothing to do for the industry. 

National subsidies and support measures implemented in the 

industry in the world by titles are as follows; 

1 General policy measures 

a Public ownership 

b Restructuring measures 

c- Regional policy 
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2- Direct subsidies 

3- Credit facilities 

a - Export 

b- Domestic 

4- Assistance to Owners 

a direct grants 

b favourable loans (low interest) 

c- operating subsidies 

d modernization subsidies 

e- favourable depreciation schemes 

5_ Government purchasing 

6- Contribution to research 

7- Custom duties, tax exemptions, etc. 

Among these measures the most important and effective ones in 

short run are direct subsidies and favourable credit facilities. 

Direct subsidies are used to decrase the contract prices when 

yards are incompetitive. These subsidies, amounting to as much 

as 30 per cent of the contract price, are used as short-term 

measures to keep the activity at the yards on an acceptable level, 

until the market recovers. 

Credit facilities are the most common subsidies. International 

agreements (especially within OECD) attempt to regulate this 

subsidy in order to avoid competition on export credit facilities 

instead of real prices. 

Home credit schemes support domestic owners if they place orders 
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at domestic yards. These schemes are in general more favourable 

than the export credit schemes. 

Turkey's potential shipbuilding capafcity is about 400.000 DWT 

per year at present but in reality production is around 130.000 

DWT per year. This gap is partly because of low demand and low 

productivity. 

Distribution of the local shipbuilding capacity between public 

and private sectors is more or less equal. 

Dispite the production facilities and technological levels of 

the public owned local yards are more advanced than the private 

yards, their share of total outputs in CGRT is around % 25 the 

remainder belongs to the privates^ This figure indicates that 

public yards full filled by enough orders have not worked as 

productive as the private yards have done. 

However, total local shipbuilding outputs increasing almost 10 

times have risen from the level of CGRT 18500 (GRT 5000) in 1967? 

to around CGRT 180000 (Approx: GRT 90 000) in 1982. But it is 

still far from an acceptable level. 

Other developments observed in production have been product 

diversification in terms of types of vessels and sizes. The 

maximum size of the ships produced in both private and public 

yards has been increased to the level of DWT 13500 in private 

and to the level of DWT 18 000 in public shipyards. A number 

of new types have also been added to the product mix e.g.: 



Cruzier type passenger vessels car veçhile and passenger 

ferries, Ko-P.o vessels Bulk carriers, LPC carriers, semi container 

vessels, advanced tugs, fish factory ship, powerfull floating 

cranes are some of them. 

Along with the development in product mix and in the1 local demand 

some slow structural changes in shipyards have been experienced. 

As a result of the developing fixed investment in several work 

shops (treatment line main steel shop minor steel shop, const¬ 

ruction area,’pipe, shop machine shpp) and in .all--their equipments, block assembling method has been gradually becoming common resulting 
riee.;reased._iotal 'construction period of ships. Outfitting has been 
talcing "much '''time in general. 

Under the present direct subsidies for ship exportation and present 

ship credit terms and an assumption of % 20 annual average 

depreciation on Turkish currency according to foreign currencies 

total ship costs for standart type dry cargoes produced in domestic 

private shipyards are considerably competitive when compared with 

European contract prices. 

Without any depreciation on domestic currency according to foreign 

currencies it seems that there is no chance to compete against 

outside prices because of the high interest rates charged on 

domestic ship manufacturing and on ship export credits and compa 

ratively long construction and outfitting durations compared with 

foreign countries. 

Interest burdens on the fixed investment costs of ships are around 

40 % of the total fixed costs. 

Differences in ship delivery times between domestic and foreign 

yards especially in developed countries and newly comers in the 



world shipbuilding industry have given Turkey additional disad¬ 

vantages which necessarily would result at least 11 % price reduc¬ 

tion on a new contract basis. 

With respect to 10 year Transportation Master Plan covering 1983-

1993 period, total domestic merchant fleet tonnage will be atieast 

DWT 7.4 million in 1993. This means DWT 400.000 ships per year 

at average will be added to the fleet being imported or domesti¬ 

cally built. Estimated ship sizes to be added have been ranging 

between DWT 300 and DWT 127.000. This indicates that all ships 

domestically required could be built in local shipyards during 

the master plan period if the ship types and sizes are concerned. 

Measures advised for development of the competitiveness of the 

local shipbuilding industry: 

- Financial aid schemes should be reviewed and renewed 

according to the world shipbuilding and shipping market conditions. 

Bureaucratical obstacles in every levels related in the 

country should be minimized. 

Possible material standardisation in local shipbuilding 

should be made by both public owned shipyards and by the assosiation 

of Turkish private shipbuilders, A proper quantity of imported 

materials especially steel plates and Holland profiles should be 

allowed to be stocked in local shipyards without time restrictions. 
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DÜNYA GEMİ İNŞA 
SANAYİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

1.1 ÜRETİM - PAZAR PAYLARI - TALEP - FİATLAR 

1960 - 1968 yılları arasında nisbeten dengeli, 1970 li 

yıllarm başlarında ise oldukça hızlı bir gelişme gösteren 

Dünya Gemi İnşa Sanayileri, 1973 yılında vuku bulan petrol 

krizi ve diğer sebeplerle durgunluk süreci içine giren Dün¬ 

ya Ticareti ve Deniz Taşımacılığının tabii bir sonucu ola¬ 

rak 1973 sonlarından itibaren yeni gemi siparişlerinde kes¬ 

kin bir düşüşle karşılaşmış, 1975 sonlarından itibaren de 

gemi teslimlerinde önemli gerilemelere sahne olmuşlardır.. 

12 Yıllık perspektif içinde imalât rakamlarına ba¬ 

kıldığında', 1971 deki 40 Milyon DWT seviyesinden 1975 de 

yıllık 60 Milyon DWT mertebesine yükselen gemi inşa teslim¬ 

lerinin süratle gerileyerek 1980 de 18 Milyon DWT mertebe¬ 

sine indiği, 1981 de bir önceki yıla göre 5 Milyon DWT gi¬ 

bi bir artışla 23 Milyon DWT na ulaşarak yeniden nisbi bir 

yükselişe geçtiği 1982 de bu artışın sürdüğü ve 24,5 Mil¬ 

yon DWT na ulaştığı gözlenmektedir. 

1971 - 1982 döneminde dünyada deniz ticaret vasıta¬ 

ları üretimi ( Milyon DWT ) ( Milyon GRT ) 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

DWT 40 45 50 55 60 55 40 25 20 

GRT - - - - 38.0 34.9 29.0 18.5 14.6 
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1980 1981 1982 

DWT 18 23 24,5 

GRT 13.1 17.0 18.0 

Dünya gemi inşa pazarında Japonya ve Batı Avrupa, 

sermaye güçleri ve teknolojik varlıkları sebebiyle oldukça 

güçlü bir yere sahiptirler. 1982 yılı sonu itibariyle toplam 

dünya üretiminin %70 şi bu ülkelere aittir. 

Muhtelif kuruluşlarca yapılmış etüd ve tahminlere göre 

dünyadaki ana gemi inşaatçı ülke ve toplulukların geçmiş 

ve gelecekteki pazar payları aşağıdaki gibidir. 

TABLO: I.1 

CGRT ( % ) 

( Kompanse edilmiş GRT ) 

1970 1974 1978 1979 1980 1981 1982 1988 

Avrupa ekonomik toplu. 
( EEC ) 

29. 1 23.2 20, 6 21.2 

Bakiye Avrupa ülkeleri 16. 8 17 . 2 14.9 15. 1 

Toplam Avrupa ülkeleri 45.9 40.4 35. 5 36. 3 24.0 25.0 21.0 22.0 

J aponya 37.8 41.9 35. 2 35. 3 53.0 48.0 49.0 40 .0 

Üçüncü dünya ülkeleri 1.7 3.1 5.2 7.0 9.0 13.0 16.0 24.0 

Comecon ve Diğerleri 14.7 14.6 24. 1 21.4 14.0 
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Tablo: 1.1 den genel hatlarıyla görüleceği gibi Üçüncü dünya 

ülkeleri toplam pazar içindeki paylarını artırırken Batı 

Avrupa ülkeleri kaybetmekle karşı karşıyadırlar. 1988 yılı 

için yapılan tahminde’, üçüncü dünya ülkelerinin bu sektör 

için takip etmekte oldukları büyüme politikaları, teknolojik 

gelişmeleri, bu ülkelerde yerleşmekte olan çok uluslu şirketler 

ve düşük işçilik ücretleri tahminin esas unsurlarını teşkil 

etmektedir. 

Kaynak: B ı w Diesel AS Report 1980 

Lloyd Register annual report, 1980, 1981, 1982 

Keza yine muhtelif kuruluşlarca yapılmış tahminlere 

göre gelecekteki dünya yeni gemi inşa talebinin aşağıdaki 

gibi olacağı ümit edilmektedir. 

Dünya Gemi Üretimi 

Talep tahmini (Milyon GRT) 

1983 1984 1985 1990 

18.8 20.5 22.6 32.0 

Kaynak: Z0SEN (SAJ) Shipbuilders Association of Japan 

Bazıları diğerlerinden daha büyük problemlerle karşı karşıya 

gelmiş olmakla beraber bütün Batı Avrupa gemi inşa sanayileri 

düşük seviyedeki verimlilikleri ve yüksek maliyetlerinin 
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olumsuz etkileri altında bu pazardaki sıkı rekabet ortamında 

1974 den beri yaşama savaşı vermektedirler. 

Dünyada söz sahibi gemi inşaatçısı ülkelerin herbirinin 

1976 yılında ulaştıkları üretim seviyeleri (o tarihteki 

fiili üretimleri) esas alınarak hazırlanmış ve herbirinin 

kendi izafi gelişme veya gerilemelerini gösterir rakamlar 

Tablo: 1.2 deki gibidir. Her ne kadar CGRT (Compensated 

gross Register Ton) terimi belli bir tip geminin inşaası 

için gerekli olan insan gücünü (adam - saat ilişkisi içinde) 

açıklayan bir terim olarak üretim seviyesini izahta kullanılan 

en iyi gösterge ise de', tersanelere kendi hükümetlerince 

doğrudan veya dolaylı olarak sağlanan teşvik ve destekler 

sebebiyle Tablo: 1.2. deki rakamlar herbir devletin ulaştığı 

performansı hakiki manada göstermez. 

Bu değerler detayları daha sonraki sahifelerde verilecek 

olan belli başlı gemi inşaatçısı ülkelerdeki devlet destekleri 

şartları altında elde edilmiş değerler olup bu ülkelerin 

bu şartlardaki performanslarına işaret eder. 
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TABLO s 1.2 

Belli Başlı Gemi İnşaatçısı Ülkelerin 

CGRT Esasıyla Gelişme Göstergeleri 

1976=100 

Ülke 1977 1978 1979 

Fransa 139 47 75 

Federal Almanya 109 73 35 

Hollanda 59 57 54 

İtalya 118 79 67 

İngiltere 81 84 64 

Danimarka 83 57 48 

Norveç 99 65 72 

İ sveç 98 60 35 

Finlandiya 117 174 145 

Yunanistan 113 30 43 

Yugoslavya 111 77 96 

İ spanya 113 68 62 

Portekiz 132 28 80 

Kanada 51 59 65 

Birleşik Amerika 190 250 295 

Japonya 93 62 45 

Brezilya 114 114 176 

Kore (Güney) 118 118 125 

Polonya 113 116 91 

Rusya 89 95 21 

Diğerleri 86 101 68 

Toplam 100 75 63 

Kaynak: Lloyd's Register of Shipping. 



Dünyada yeni insa gemilerin fiatlarınm değişimine ait 
arafikici* aşağıdaki gibidir. 

1970-1982 arasında inşa edilmiş muhtelif tonaj gruplarındaki, 
tankerlerin inşa fiyatları (milyon Dolar) 

BUILDING PRICES TANKERS 1970-82*’ 

$ MILL. 
30/35.000 DWT 

P/C 
60.000 DWT 

M/T 
135.000 DWT 

M/T 
250.000 DWT 

T/T 

«) END YEAR PRICES 

; ? ■■.-.7 4- jri c t '•"’an rr ami- r 2 n 

''Milyon Dolar) 

YEAR 

pi or ‘i 

(T'i i iVt r* {- j"! 

■ T-rrr. 0 v İİV / cl o 1QTT. 0 V 0 S 1_ V1. V î \ Vl 110 IT X — 

tona i : fr up 1 arında) inşa fiyatlar 

BUILDING PRICES BULK/COMB . CARRIERS 1970-82 " 
30/35.000 DWT 60/65.000 DWT 110/120.000 DWT 100.000 DWT 
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1.2 DEVLET DESTEK POLİTİKALARI ve TEŞVİKLER 

1974 - 1983 döneminde dünya gemi inşa sanayiinde 

siparişlerde, üretimde ve istihdamda vuku bulan gerilemeler 

gemi inşaatçısı ülkelerin hemen hepsini birçok stratejik, 

ekonomik, sosyal ve bölgesel problemlerle karşı karşıya 

bırakmıştır. 

Karşılaşılan problemler .istisnasız her ülkede, değişen 

ölçülerde de olsa devlet müdahale ve desteklerine yol açmıştır. 

Her ülke gemi inşa sanayiinin kendisi açısından taşıdığı 

stratejik, ekonomik ve sosyal öneme, içinde bulunduğu krizin 

ve imkanlarının derecesine göre' krizi atlatmada kendisine 

uygun politikalar geliştirmiş ve tatbik etmeye çalışmıştır. 

Bu politikalar rekabet edemez durumdaki tersanelerin, 

bütünüyle devletleştirilmesinden bütünüyle kendi kaderleriyle 

başbaşa bırakılmasına kadar değişen iki extrem göstermektedir. 

Tatbik edilen devlet müdahale, destek ve yardımları ana 

başlıkları itibariyle aşağıdaki gibidir. 

1) Genel Politika tedbirleri 

a) Devlet ortaklığı 

b) Yapısal değiştirme tedbirleri 

c) Bölgesel politikalar 

2) Doğrudan yardımlar (tersaneleri 



3) Kredi imkân ve kolaylıkları 

a) İhracat için 

b) Yurt içi talep için 

4) Gemi sahiplerine yardımlar 

5) Devlet sipariş ve satın alımları 

G) Araştırmaya destek ve katkılar 

7) Gümrük vergi ve resimleri ile diğer vergilerden (gelir, 

istihsal v.b.) muafiyet veya indirimler 

1, Genel Politika Tedbirleri 

a) Devlet Ortaklığı 

Kriz döneminde, sermaye ihtiyaçları çoğu zaman 

devlet desteğini davet etmiştir. Sermaye desteğini 

tabii olarak endüstrilerdeki karar organlarına devletin 

iştiraki izlemiştir. Bu iştirak ise alınacak temel 

kararların daha ziyade politik- sosyal ve bölgesel 

ağırlıklı olmasına sebep olmaktadır. 

İstihdamın sosyal ve politik önemi sebebiyle devletlerin 

emek yoğunbir endüstri olan gemi inşa endüstrilerini 

ayakta tutmaya çalışmaları kolay anlaşılır bir husustur. 

Ancak bu politika gemi inşa sanayiinde halen mevcut 

olan % 60 mertebesindeki artık kapasitenin daha uzun 

süre muhafaza edilmesi gibi bir tehlike taşır, 

b) Yapısal değiştirme tedbirleri 

Yapısal değiştirme yahut bünyeye yeni bir şekil 

verme politika tedbirleri ise genellikle rekabet etme 

şansı bulunmayan bölümlerin faaliyetlerine son vererek 
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rekabet şansları bulunan bölüm ve mamul çeşitlerinin 

desteklenmesi ihtisaslaşmanın geliştirilerek kapasitenin 

düşürülmesini sağlayıcı tedbirler şeklinde tezahür 

etmektedir 

c) Bölgesel politikalar 

Gemi inşa sanayileri bazı ülkelerde belirli 

uzak bölgelerde yerleşmiş ve bazı halde etraflarındaki 

nüfusun bütün geçimi bunların, hayatiyetini sürdürmesine 

bağlanmış bulunmaktadır. Bu durum politik sistem üzerinde 

çok ağır bir baskı unsuru olmakta tersanelerin kapanışı 

ile ani olarak doğması mukadder problemlerin önüne 

geçebilmek için o bölgelere mahsus tedbirler geliştirilmektedir. 

Bunlar daha ziyade hiç yaşama şansı bulunmayan tersanelerin 

bulunduğu bölgelerde başka sanayi kollarında yapılacak 

yatırımların özendirilmesi ve devletçe doğrudan 

desteklenmesi şeklinde kendini göstermektedir. 

2. Doğrudan Yardımlar 

Bu tedbir rekabet şansı bulunmayan durumlarda 

tersaneleri kabul edilebilir bir üretim seviyesinde 

faal olarak tutabilmek ve sipariş almalarını temin 

edebilmek için siparişlerin kontrakt f iatlarınm %30 ’ una 

varan meblağlarda tersanelere, devletçe doğrudan 

doğruya yapılan para yardımları şeklinde kendini gösteren 

ancak daha ziyade kısa vadedeki çözümler için başvurulan 

bir destek tedbiridir. 
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3. Kredi İmkan ve Kolaylıkları 

a) İhracat Kredileri 

Dünya Gemi İnşa Sanayilerinde en yaygın teşvik 
ve destek tedbirleri kredi imkan ve kolaylıkları 

şeklinde ortaya çıkmıştır. Gerçek fiyatlar yerine 

kredilerin sağlıyacağı avantajları kullanarak uluslararası 

piyasada özellikle OEC'D ülkeleri arasında kırıcı ve 

yok edici bir rekabeti önlemek amacı ile gemi ihracat 

kredileri şartlarını düzenlemek üzere beynelmilel 

anlaşmalara varmaya teşebbüs edilmiş, üye ülkelerin 

birbirlerine yapacakları gemi ihracı için açacakları 

ihraç kredileri terimlerinde birlik sağlanmaya çalışılmıştır. 

Varılan anlaşmaya göre açılacak ihraç kredileri 

azami 8,5 yıl vadeli en az %8*lik yıllık faizli ve 

kontrat fiatınm en fazla %80 nini kapsayabilecektir. 

OECD ülkeleri gelişmekte olan OECD dışında 

herhangi bir ülkeye ihraç edecekleri gemiler için 

açacakları gemi inşa kredilerinde topluluklarınca 

konulan sınırları (müsaade edilebilir azami kredi 

şartları, vade, faiz oranı, ödemesiz süre, peşinat miktarı 

gibi) birbirlerini ve topluluk yetkili organlarını 

haberdar etmek kaydı ve kontrat fiatınm en az % 25’i 

oranında bir indirim şartıyla aşabilmekte yetkilidirler. 

Sağlanan anlaşma yalnızca ihracat kredilerini kapsamakta 

olup yerli sipariş ve kredilere teşmil edilmemiştir. 

Keza anlaşma hükümlerince*, üye ülkeler dışında bir 

ülkeden OECD terimlerinin üstünde bir terimle (daha 
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uygun şartlarla) gemi ihracat kredisi teklifi olduğunda, 

üye ülkeler o teklif şartlarına kadar yükselerek 

teklif verme yetkisine sahip olduklarından tatbikat 

anlaşma ruhundan yer yer uzak bir şekilde cereyan 

etmiştir. Ancak ihracat kredilerinin genel olarak 

belli bir disipline girdiği söylenebilir. 

b) Yurt içi gemi inşa kredileri 

Yerli armatörlerin kendi ülkelerinde inşa 

ettirecekleri gemiler için sağlanan kredi imkan ve 

kolaylıkları genel olarak ihraç edilecek gemiler 

için sağlanan kredilerden çok daha uygun şartlar 

taşımaktadır, 

Gerek yerli siparişler gerekse ihraç edilecek gemiler için 

belli başlı geni inşaatçısı ülkelerce açılmakta olan kredilerin 

şartları ülkeler ve kredi çeşitleri itibariyle Tablo: 1.3 de 

özetlendiği gibidir. 

TABLO: 1.3 

Elde Edilebilir Kredi İmkanları 

ilke Geminin Kontrat Kredi Faiz Ödemesiz 
fiatmın % si Vadesi Oranı Dönem 
olarak açılabilir (Yıl) (Yıl- (Yıl) 
kredi miktarı(%) lık % 

Belçika: 

Yerli Sipariş İçin 

İhraç Edilecek Gemi İçin 80 

80 

8. 5 8 

15 1 2-3 
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TABLO: I.3'ün devamı 

Geminin Kontrat Kredi Yıllık 
fiatınm % si Vadesi Faiz 

0 olarak açılabilir (Yıl) Oranı 
kredi miktarı % % 

Brezilya: 

Yerli 

İhraç 

Kanada: 

Yerli Sipariş İçin 

İhraç Edile. Gemi İçin 

Danimarka: 

Yerli 

İhraç 

Finlandiya: 

Yerli 

İhraç 

Fransa: 

Yerli 

İhraç 

Federal Almanya: 

Yerli 

İhraç 

İngiltere: 

Y er 1 i 

İhraç 
Yunanistan: 

Y er 1 i 

İhraç 

85 15 5 

70-90 10-15 7 

80 8.5 8 

80 12 8 

80 8.5 8 

80 8 8.25 

80 8.5 8 

80 8.5 8 

80 8.5 8 

90 12 (2) 

80 8.5 8 

80 8 8 

80 8.58 

80 8.58 

80 8.5 8 

Ödemesiz 
Dönem 

(Yıl) 

(1) 
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TABLO: I.3'ün devamı 

Ülke 

Geminin Kontrat Kredi Yıllık 
fiatmın % si Vadesi Faiz 
olarak açılabilir (Yıl) Oranı 
kredi miktarı % % 

İtalya: 

Yerli 

İhraç 

Japon: 

Y er 1 i 

İhraç 

Güney Kore: 

Yerli 

İhraç 
Hollanda: 

Yerli 

İhraç 

Norveç: 

Yerli 

İhraç 

Polonya: 

Yerli 

İhraç 
Portekiz: 

Yerli 

İhraç 

İspanya: 

Yerli 

İhraç 

70 

80 

65-75 

80 

90 

75-85 

80 

80 

80 

80 

75 

15 

8.5 

13 

8.5 

8 

5-10 

8.5 

8.5 

12 

8.5 

10 

( 3) 

8 

(4) 

8 

1 

7-8 

8 

8 

11 

8 

6.5 

80 

100 

12 

12 

8.0 

8.5 

Ödemesiz 
Dönem 
(Yıl) 

3 

2 

3 
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TABLO: I.3’ün devamı 

Geminin Kontrat Kredi Yıllık Ödemesiz 
Ülke fiatınm % si Vadesi Faiz Dönem 

olarak açılabilir (Yıl) Oram (Yıl) 
kredi miktarı {%) % 

Isveç: 

Yer 1 i 

ihraç 

Amerika Birleşik Devlet; 

Yerli 

İhraç 

Yugoslavya; 

Yerli 

İhraç 

25/70 

00 

75-87.5 

5/12 0/(2) 

(5) 

;. 5 

(5) (5) 

80 10 

(1) Prensip itibariyle mümkün 

(2) Piyasadaki faiz oranından 2 puan düşük 

(3) Piyasadaki faiz oranında 

(4) Piyasadaki faiz oranından 2,5 ile 3,5 puan daha düşük 

(5) Umumi değil 

Grafik: 4’, yerli gemi inşa ihtiyacı için Japon, Belçika ve 

DanimarkalI armatörlerin kendi ülkelerinde temin edebilecekleri 

kredilerin geri ödemelerindeki nakit akımı hakkında iyi 

bir fikir vermektedir. Bu grafikte kullanılan kredi şartları 

aşağıdaki gibidir. 
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OECD 

Danimarka 

Japonya 

Belçika 

Diğer Kabuller 

Accumulated 
payment 
factor 

2.3 

2.2-

2.1 

2 0 

1.9 

1.8 

1.7-

1 6-

1.5-

Ödemesiz Dönem Yıllık Faiz Kredi 
(Yıl) Oranı % Vadesi (Yıl) 

0 8 8.5 

4 8 14 

3 6 13 

3 1 15 

a) Bütün kredilerin geri ödemeleri 6 şar aylık 

peryotlarla yapılacaktır, 

b) Faiz tahakkuku kredinin ilk ödeme gününden 

itibaren yapılacaktır. 

c) Krediler ödemesiz bir dönem ihtiva etselerde 

faiz ödemeleri bu ödemesiz dönem içinde ki 

6 şar aylık peryotlarda da sürdürülecektir. 

d) Bütün krediler inşa ettirilecek geminin 

kontrat fiatının sabit bir yüzdesini kapsar. 

e) Zaman içindeki çapraz kurlar sabit kalacaktır. 

GRAFİK: 4 
.Denmark 
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Grafik 4 den görülmektedir ki sırasıyla Belçika, 

Japon ve DanimarkalI gemi siparişçileri şayet siparişlerini 

kendi ülkelerindeki tersanelere verirlerse OECD kredi şartlarıyla 

herhangi bir ülkede (bu ülke başka bir OECD ülkeside olabilir) 

gemi inşa ettirenlere nazaran likidite açısından daha avantajlı 

duruma gireceklerdir. Şayet kendi ülkesindeki kontrat fiatı, 

alternatif olan başka bir OECD ülkesindeki aynı gemiye ait 

kontrat fiatmdan daha yüksek ise, yukarıdaki likidite avantajı 

azalacak belki de yok olacaktır. Keza grafik: l.de sunulan 

kredi terimleri arasındaki farklılaklar', kısmen ülkelerin 

gemi inşa sanayilerine hasrettikleri politik korama, kısmen de 

bu sanayi dalındaki izafi verimsizlikleri veya birbirine 

nazaran rekabet gücünden yoksun oluşları ile izah edilebilir. 

Bu açıdan bakıldığında', Belçika’nın Gemi İnşa Endüstrisi 

ya Japonya ve Danimarka'ya göre daha az rekabet gücü olan 

bir endüstridir veya diğerlerine göre politik açıdan daha 

yüksek bir önemle değerlendiriliyor demektir ki burada (diğer 

verilerin de ışığı altında) her iki şıkta aynı anda doğrudur. 

Yani Avrupa gemi inşa endüstrisi Japonya'ya göre hem daha 

az verimli hem de daha fazla politik öneme mazhar durumdadır. 

4. Gemi Sahiplerine Yardımlar 

Dünyada Milli deniz ticaret filoları stratejik 

açıdan daima sahip olunması zaruri birer varlık olarak 

görülmüşler bunun tabii bir neticesi olarakda yerli armatörler 

daima desteklenmişlerdir. 
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Halen gemi sahiplerine sağlanan teşvik ve desteklerin 

geniş bir spektrumu vardır. Ana başlıkları itibariyle 

bunları şöyle sıralayabiliriz. 

a) Doğrudan yardımlar 

b) Düşük faizli uygun şartlı krediler 

c) İşletme teşvikleri 

d) Kabotaj kısıtlamaları, yük tercihleri 

e) Modernizasyon teşvikleri 

f) Uygun amortisman kolaylıkları 

5. Devlet Satın Alımları 

Devlete ait sipariş ve satın alımlar tersaneleri kabul 

edilebilir bir üretim seviyesinde muhafaza edebilmek 

için baş vurulan diğer bir yoldur. 

Ticaret gemilerine ait talebin düşük olduğu dönemlerde, 

Savaş gemileri, sahil muhafaza gemileri, belediyelere 

veya devlete ait yolcu ve araba gemileri v.s. gibi gemiler 

özel tersanelere inşa ettirilmektedir. 

6. Araştırma ve geliştirmeye destek ve katkılar 

Bu destek tedbiri esas olarak rekabet gücü olmayan 

tersanelere rekabet gücü kazandırabilmek için yapılacak 

yeniden düzenlemede zaruri olan araştırmalar için kullanılmaktadır. 

7. Gümrük vergi ve resimleri ile diğer vergilerden muafiyet 

veya indirimler 
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Bu tedbir çok büyük miktar ve çeşitte malzeme kullanan 

gemi inşa sanayiinin diğer ülkelerden her zaman malzeme alış 

verişinde bulunma mecburiyetinde olduğu dikkate alınırsa arala¬ 

rında gümrük duvarı bulunan inşaatçı ülkeler için önemini koru¬ 

yan bir tedbirdir. Ülkelerin pek çoğunda gemi malzemeleri her 

türlü vergi ve resimden muaf tutulmaktadır. 

1974-1980 yılları arasında dünyada gemi inşa endüstrilerini 

yeniden düzenleme ve kapasitelerini düşürmek için dağıtılan dev¬ 

let fonları devamlı bir artış göstermiştir. 

Ancak bunlardan küçük bir kısmı (Japonya hariç) programla¬ 

rında öngörüldüğü şekilde başarıyla tatbik edilebilmiştir, Ja¬ 

ponya programını büyük ölçüde başarıyla sürdürmektedir. İsveç 

Sanayi Bakanlığı' nm 1930 in ille aylarında yaptığı tahminlere 

göre. 1978 de Fransız tersanelerinin yıllık satışlarının % 30 u 

İsveç Batı Alman ve Ingiliz tersanelerinin yıllık satışlarının 

% 18-21 i Norveç, Hollanda tersanelerinin yıllık satışlarının 

% 12 si Danimarka ve Finlandiya tersanelerinin yıllık satış¬ 

larının °y 18 zi devlet fonlarından sübvansiye edilmişlerdir. 

Keza aynı yıl içinde Batı AvrupalI Gemi inşaatçıları Birli¬ 

ğine üye ülkelerde ter lam 7.263.000.000 L lük sipariş alınmış 

olup ortalama 20 lik bir sübvansiyon ve iki yıllık bir teslim 

süresi hesabıyla 1978 ve 1979 da her yıl yaklaşık 726,300,000 h 

lık devlet fonu sübvansiyon olarak Batı AvrupalI Gemi inşaatçı¬ 

larına dağıtılmıştır. 
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Dünya Gemi İnşa Endüstrisinin büyük bir kısmı hali hazırda 

Uzak Doğu-' da toplanmış bulunmakta ve bunlar arasında Japonya 

dünya üretiminin yaklaşık % 40’mı elinde tutmaktadır. Pek çok 

Eatı Avrupa Gemi İnşa Endüstrisi ağır devlet sübvansiyonlarıyla 

desteklenirken Japon Gemi Endüstrisi doğrudan devlet yardımı 

(Direct Subsidies) almamakta ancak Japon gemi sahiplerinin ge¬ 

rek yük tercihleri ve gerekse düşük faizli ve uzun vadeli kre¬ 

dilerle desteklenmeleri yoluyla siparişler Japon tersanelerine 

plase edilmektedir. 

Buna karşılık beynelmilel pazardan alınacak sofistike gemi 

siparişlerinde devletçe desteklenmiş Avrupa tersaneleri, gerek 

sofistike gerekse geleneksel basit tip ve fakat orta ve büyük 

tonajlı gemi siparişlerinde de Güney Koreli ve Taivanlı Gemi Jr 

İnşaatçıları önemli ölçüde pay kapmaktadırlar. Keza milli para¬ 

ların diğer alınıp satılan paralar karşısındaki değişen kurları 

siparişlerde önemli rol oynamakta, parası değer kazanan ülke 

endüstrileri değer kazanan paralar esas alınarak yapılacak kont¬ 

ratlarda fiatlar yönünden marj konulamazsa sipariş kayıplarına 

uğramaktadır. 

Dünyada halen bu sahada lider durumunda bulunan Japon Gemi 

İnşa Endüstrisi, rekabet gücünü artırmak ve pazardaki payını 

muhafaza etmek üzere bir yandan kapasitesini düşürdüğü seviyede 

muhafaza ederken diğer yandan da toplam üretim maliyetlerini dü¬ 

şürücü tedbirleri almaya devam etmektedir. 

Bu tedbirler, dizayn, plânlama, tedârik, imalât ve pazarla¬ 

ma prosesi içinde araştırma ve geliştirme neticesi compütürüzas- 

yon ve otomasyonu artırarak prosesin safhalarının herbirinde 
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modern sevk ve idare usulleriyle de desteklenmek suretiyle 

ayrı ayrı gelişmeler sağlamak, dağınık ve değişik yapıdaki 

nisbeten küçük ölçekli müessese; ve tesisleri birleştirerek 

güç ve organizasyon birliği tesis etmek şeklinde tecelli 

etmektedir. 

Keza maliyetlerin düşürülmesi ve rekabet imkanlarının devam 

ettirilebilmesi için gelişmiş ülkelerin baş vurduğu diğer 

bir yol da gelişmekte olan düşük ücretli ülkelerde çok 
ı 

uluslu şirketler veya ikili anlaşmalarla kurulan şirketler 

eliyle bu endüstri dalında yatırım yapmak şeklindedir. 

DÜNYADA BAZI GEMİ" İNŞAATÇISI .S 3 

I, KEL ERDEKİ DEVLET DESTEKLERİ VS POLİTİKALARININ TATBİKATI 

Bu bölümde önceki bölümlerde ana başlıkları verilmiş 

devlet destek, yardım ve politikalarının tatbikatı hakkında 

ülkeler itibariyle kısa birer özet verilmeye çalışılacaktır, 

BELCİ KA 

Genel Üretim Seviyesi : 250 000 GRT/Yıl 160 000 CGRT/Yıl 

Bu sahada istihdam edilen fert sayısı : 6 300 kişi. 
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Genel Politika Tedbirleri: Belçikanın gemi inşa endüstrisinin 

boyutu diğer ortak pazar ülkeleriyle 

mukayese edildiğinde küçüktür. Gemi 

işletmeciliği endüstrisi de aynı 

pozisyondadır, Belçikanın 1970-80 lerde 

güttüğü politika daha geniş bir milli 

gemi işletmeciliği endüstrisine kavuşmak 

ve mevcut gemi inşa endüstrisini 

şimdiki seviyesinde ve çalışır vaziyette 

muhafaza etmek olmuştur. 

Bu politikayı destekleyici vasıtalar 

genellikle kredi kolaylıkları şeklindedir. 

Kredi Kolaylıkları 

İhracat Kredileri : Belçika OECD ülkelerinin gemi ihraç kredileri 

için tesbit ettikleri terimleri uygulamaktadır. 

Bu terimler, gemi kontrat fiatının %80 nine 

kadar açılabilen 8,5 sene vadeli % 8 faizli 

kredi öngörür. Ödemesiz dönemi yoktur ödemeler 

gemi tesliminden itibaren 6 şar aylık eşit 

taksitlerle yapılır. 

Yerli Krediler: Hem yeni inşa edilecek gemiler hemde ikinci elden 

satın alınacak gemiler için temin edilebilir. 

Yeni insa edilecek gemiler için alınacak krediler', 

gemi maliyetinin % 80 nini kapsar ve % 1 faizli 

15 yıl vadeli ve 2-3 yıl ödemesiz dönemlidir. 

Buna ilâve olarak kontrat fiatının % 10 nu % 5 

faizli ve 15 yıl vadeli kredi şeklinde bir 
yardımla sübvansiye edilir. 
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Gemi Sahiplerine Yardımlar: Belçikalı armatörler gemi başına 

yılda 14 Milyon B Fes veya beher gemi 

personeli için 200 000 BFes'lık geri 

ödenmemek üzere yardım alırlar devletten. 

Gümrük Vergi ve Resimleri ve 

Diğer Vergi Muafiyetleri : Gemi inşa, yenileme, tadilat, bakım, 

onarım, donatımı için lüzumlu bütün 

malzemeler gümrük resminden muaftır. 

Gemiler ve onların imalinde kullanılan 

malzemeler katma değer vergisinden 

muaftır. 

BREZİLYA 

1976 Yılı seviyesine göre % 76 oranında 

süratle artırılmış genel üretim seviyesi: 700 000 GRT/Yıl 450000 CGRT/ 
Yıl 

Bu sahada istihdam edildiği tahmin edilen 

fert sayısı : 60 000 kişi. 

Genel Politika tedbirleri: 

1970 - 1980 yılları arasında Brezilya hükümetince 

takip edilen politika, kendi tersanelerinde ürettiği gemilerle 

milli deniz ticaret filosunu genişletmek ve aynı zamanda 
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gem i ihraç etmek şeklindedir. Bu politika deniz ticaret 

filosunun % 80 nine devletin sahip oluşu ve tersanelerdeki 

hissedarlığı sebepleriyle geniş ölçüde tatbik imkânı bulmuştur. 

Ancak % 30 lara yaklaşan ödemeler dengesindeki açık, milli 

parasının değer kaybı ve yüksek enflasyon sebepleriyle devlet, 

faaliyetlerini sermayenin daha hızlı geri kazanılabildiği 

gemi inşa endüstrisinin dışındaki sahalara aktarmak (çevirmek) 

zorunda kalmış ve böylece politikasında iki defa Önemli 

değişiklikler yapmıştır. 

Aralık - 1979 da yapılan birinci değişiklikte, yabancılar 

hesabına gemi inşa eden tersanelere inşaat süresi için açılmakta 

olan kredilerin faiz nisbeti % 8 den % 22 ye yükseltilmiştir. 

Ancak kredinin kapsamı kontrat fiatınm % 63 ünden % 90-92 sine 

çıkarılmıştır. Ağustos 1980 de yapılan ikinci değişiklikte, 

yerli armatörlerin kendi milli tersanelerinde yaptıracakları 

geminin kontrat fiatınm % 30 zu oranında yerli armatörlere 

ödenmekte bulunan sübvansiyonlar daha az cazip sübvansiyonlarla 

değiştirilmiştir. Bu sübvansiyonlar eşdeğer gemilerin beynelmilel 

pazarlardaki fiatlan ile Brezilyadaki kontrat fiatları 

arasında Brezilya aleyhine mevcut olan farkların izalesi 

için kullanılmaktadır. 

Kredi Kolaylıkları: 

İhracat Kredileri 

Brezilya tersanelerinin ihraç edilecek gemiler için 

açtıkları krediler esas itibariyle üç çeşitte toplanabilir. 



Bunlar gemi kontrat fiatınm % 90-nı % 85’i ve % 70 ini 

kapsamak üzere sırasıyla 10 -.12 ve 15 yıl vadelidirler. 

Hepsinde kredi faizi yıllık % 7 dir. Keza prensip olarak 

ödemesiz devre temin etmek de mümkündür. 

i İÜ 
iS 1 

Y îrli Gemi Kredileri 

| 

Brezilyalı armatörler inşa edilecek gemi kontrat 

t idelinin % 85 ine kadar olmak üzere % 5 faizli 15 yıl vadeli 

1 -ed.i ile kredilendirilirler. 

G imrük Vergi ve Resimleri ve 

E .ğer Vergi Muafiyetleri 

j 
Gemi inşaası için ithal edilen bütün malzeme ve teçhizat 

i iıhalde alman vergiler ve istihsal vergisinden muaftır. 

I svletin parasal desteğinden istifade ettirilmiş bütün ithal 

\ 2 ihraç mallarının bulunabildiği her zaman Brezilya gemileriyle 

-t aşınmaları şarttır. 

KANADA 

! lüşürülmüş Genel Üretim Seviyesi: 150 000 GRT/Yıl 110.000 CGRT/Yıl 
u Sahada İstihdam Edilen Fert Sayısı: 8.000 kişi. 

■j 
d ü 
Genel Politika Tedbirleri 

Kanada kendi bayrağını taşıyan derin su filosunu 

yeniden kurmayı esas politika olarak seçmiştir. Bunun için 
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genel olarak baş vurduğu vasıtalar KanadalI armatörlere 

sağlanan vergi teşvikleri ve uygun (cazip) kredi kolaylıklarıdır. 

Dört bölgedeki yerel hükümetlerin kendi bölgelerinde bulunan 

tersanelere doğrudan veya dolaylı ortaklıkları dışında Federal 

Hükümetin tersanelerde ortaklığı veya hissesi yoktur. 

Doğrudan devlet yardımları (Sübvansiyonları)s 

Kanada Federal Hükümeti 1976 dan itibaren her yıl 

yaklaşık 55 Milyon Dolarlık yardımlarla gemi inşa sanayiini 

maliyetlerinin % 20 si seviyesinde sübvansiye etmiş bu desteği 

1979 da % 9 za düşürmüş 1981 de yeniden % 20 ye çıkarmıştır. 

Kredi Kolaylıkları 

İhracat Kredileri: Kanada hükümeti OECD terimleri ile gemi 

ihraç kredileri ve ihraç kredi sigortası 

imkanları sağlamaktadır. 

Devlet Siparişleri: Hükümetin Kanada tersanelerine verdiği 

siparişler genel olarak sınırlıdır. 

Araştırmaya Katkıları: Tasdik edilmiş araştırma maliyetlerinin 

% 50 si çeşitli genel proğramlar altında 

devletçe karşılanmaktadır. 

Gümrük Vergi ve Resimleri ve Diğer 

Vergi Muafiyetleri: Kabotaj hattında çalışacak gemilerin 

ithali halinde % 25 lik ithal resmi alınır. Diğer ithal gemiler 

gümrük resimlerinden muaftır. İhraç edilecek bir geminin imali için 

ithal edilecek malzemelerde gümrük vergi ve resimlerinden muaftır. 
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COMECON ÜLKELERİ 

| 

Comecon ülkeleriyle ilgili mevcut bilgi kaynakları 

bu ülkelerdeki gemi inşa endüstrisi hakkında gerek nicelik 

gerekse nitelik yönünden sıhhatli bir mülâhazaya imkân vermemektedir. 

Bu itibarla yalnızca Polonya ve Rusya'nın genel üretim seviyeleri 

ile ilgili rakamlar verilebilmiştir. Polonya'nın genel üretim 

seviyesi : 550.000 CGRT/Yıl- Rusya'nın genel üretim seviyesi: 

550.000 CGRT/Yıl civarındadır. 

DANİMARKA 

1975 yılı seviyesine göre % 42 oranında düşürülmüş 

bulunan genel üretim seviyesi 820 000 CGRT mertebesindedir. 

Bu sahada istihdam edilen fert sayısı: 12.800 kişidir. İstihdamın 

1976 yılı seviyesine göre düşme oranı % 30'dur. 

Genel Politika Tedbirleri: 

Batı dünyasında gemi inşa endüstrileri için takip 

edilmekte olan politikalara göre istisnai olarak Danimarka 

en az aaüdaheleci ve büyük ölçüde serbest rekabete dayalı 

bir politika takip etmektedir. Bu politika aslında- teknik 

açıdan zayıf şekilde teçhiz edilmiş veya daha zayıf kalifiyelikte 

ve düşük verimlilikte olduğu söylenemeyen, ihtisaslaşmış 

ve mamul çeşitlendirilmesin], yapmış tersanelerinin varlığı 

ve devletin bu sahaya ayırabileceği kaynakların sınırlılığından 

kaynaklanmaktadır. Danimarka hükümeti beynelmilel plânda 
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bu sahadaki devlet desteklerinin düşürülmesiyle ilgili gayretleri 

desteklemekle beraber gelişmekte olan ülkelerin kendi ülkesinde 

yaptıraıcakları gemiler için uygun terimli kredi kolaylıkları 

ve kendi armatörlerinin rekabet gücünü artırıcı daha uygun 

terimli kredi kolaylıkları programları da uygulamaktadır 

Kredi Kolaylıkları 

İhraç Kredileri 

Danimarka OECD ülkelerinin gemi ihraç kredileri için 

tesbit ettikleri kredi terimlerini uygulamaktadır. Bu krediler 

Danimarka Gemi Kredileri Fonundan karşılanmaktadır. 

OECD ülkelerinden birine açılacak gemi ihraç kredisi için 

1 ci yıl % 0,5 ikinci ve takip eden yıllar için % 0,3 lük 

ödemeyle gemi ihraç kredisi sigortası yaptırmak imkânı vardır. 

Tersaneler ihraç edilen gemi için açılmış kredilerin geri 

ödemelerinden mesuldürler. Bu mesulüyet.in riskini karşılamak 

üzere açtıkları ihraç kredisinin % 0,1 ri kadar yıllık ödeme 

ile Danimarka İhracat Kredi Konsülün den garanti mektubu 

alma imkânları vardır. 

Yerli Krediler 

1983 yılı sonuna kadar sipariş edilmek 1986 yılı 

sonundan öncede teslim edilmek kaydı ile DanimarkalI armatörlerin 

EEC ülkelerinin tersanelerine verecekleri gemi inşa siparişleri 

için kontrat fiatının % 80 nine kadar 2 (iki) yılı ödemesiz 
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olmak üzere azami 12 yıl vadeli % 8 lik yıllık faizli kredi 

açılması imkânı vardır. Armatörlerin EEC ülkelerinin dışında 

yaptıracakları veya satın alacakları gemiler için kontrat 

fiatmın % 80 ine kadar 8 yıl vadeli ve mevcut pazardaki faizleri 

havı kredi ıl:e kredileridir ilmeleri mümkündür. Ayrıca ülke 

içinde yaptırılacak gemiler için açılacak kredilerde tesis 

edilecek düşük öncelikli ipoteklerin riskini karşılamak 

üzere Endüstri Bakanlığınca teminat (garanti) imkanları 

sağlanır. 

Devlet Siparişleri: 

Devlet siparişlerinin toplam üretim içindeki yeri 

yıldan yıla değişmekle beraber genel seviyesi % 15 mertebesindedir. 

Araştırmaya Katkılar: 

Gemi inşa araştırma enstitüsü için devletin yılda 

ortalama 0,5 Milyon Dolar yardımı vardır. 

Gümrük Vergi ve Resimleri ve Diğer Vergi Muafiyetleri: 

İnşa edilecek gemilerin ithal malzemeleri gümrük 

resminden muaftır. İster ithal ister yerli inşa olsunlar 

20 GRT dan büyük bütün gemiler artık değer vergisinden muaftırlar. 
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FİNLANDİYA 

Genel Üretim Seviyesi : 300 000 GRT/Yıl 320 000 CGRT/Yıl 

İstihdam Edilen Fert Sayısı : 16 500 Kişi 

Genel Politika Tedbirleri: 

1975 lerde başlayan dünya gemi inşa krizi döneminde 

üretiminin % 50 si nisbetinde Rusya dan aldığı siparişlerle 

imalat seviyesini 1980 ne kadar 2 kat artıran Finlandiya, 

komşusu İsveç’e göre ücretlerde % 30 - 40 avantaja sahip 

olmasına mukabil diğer ülkelerin uyguladıkları devlet destekleri 

sebebiyle üretim seviyesi itibariyle hali hazırdaki durumunu 

muhafaza edebilmek için tersanelerin yeniden organizasyonu 

ve modernleştirilmesi gayretleri içinde olmayı politika 

olarak seçmiştir. 

Doğrudan Devlet Yardımları: 

Finlandiya 1978 - 1979 mali yıllarında Fin tersanelerine 

sipariş edilen 6 adet geminin imalini desteklemek için gemilerin 

kontrat fiatlarının % 15 şi nisbetinde toplam 60 Milyon 

Fin Markı tutarındaki bir meblağı doğrudan devlet yardımı 

şeklinde (ilk defa) plase etmiştir. Gerek ihraç gerekse 

yerli ihtiyacı için imal edilecek gemilere sağlanan kredilerin 

faizlerinin 3 puanı vergiden muaf tutulmaktadır. İhraç edilecek 

gemilerin maliyetlerinde yıllık % 10 dan fazla artışların 

meydana getirdiği zararlar gemilerle ilgili maliyet garantisi 

fonundan karşılanmaktadır. 
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Kredi Kolaylıkları 

İhracat Kredileri: 

Finlandiya OECD ülkelerinin gemi ihraç kredileri 

terimleri ile ihracat kredisi sağlamakta ve ihraç kredisi 

sigortası imkânları da bulunmaktadır. 

Yerli Krediler: 

Yerli gemi inşa, eski gemilerin modernizasyonu ve 

mevcut kredilerin geri ödemelerinde kullanılmak üzere yeni 

kredi temin edilebilir. Bu krediler kontrat fiatının % 80 nini 

kapsar azami 8 yıl vadeli ve yıllık % 8,25 faizlidir. 

Armatörlere Yardımlar: 

Fin tersanelerine belli tiplerdeki gemileri sipariş 

eden Finli Armatörler kontrat imza tarihinden itibaren 4 

yıl içinde kullanılmak üzere kontrat fiatının % 3'ü nisbetinde 

bir meblağı gelir vergisinden düşürme imkânı elde ederler. 

Bu vergi indirimi müsaadesi en az İA işareti taşıyan Fin 

vergi sınıfı gemiler için sağlanabilir. 

Armatörlerin teslim tarihinden itibaren kontrat fiatının 

azami % 30 zuna kadar meblağlarda amortisman ayırmalarına 

müsaade edilir. 

Devlet .Siparişleri: 

Fin Hükümeti azalan talep karşısında üretimi ve istihdamı 

belli bir seviyede tutabilmek için zaman zaman fin tersanelerine 

siparis vermektedir,. 
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Araştırmaya Katkılar: 

Fin gemi inşa endüstrisi için genel bir mamul geliştirme 

programı vardır. 

Gümrük Vergi ve Kesimleri ve Diğer Vergi Muafiyetleri: 

Gemilerde kullanılan parça ve malzemeler ithalde 

alınan gümrük resminden ve alım satım vergisinden muaftır. 

FRANSA 

1976 yılı seviyesine göre % 25 oranında 

Düşürülmüş Genel Üretim Seviyesi: 900 000 GRT/Yıl 800 000 CGRT/Yıl 

Düşürülmüş İstihdam Edilen Fert Sayısı: 24 000 Kişi 

Genel Politika Tedbirleri: 

1973*den önce 1973-74 yıllarında vuku bulan talep 

patlamasını karşılayacak ölçüde kapasitesini artırmış bulunan 

Fransa', gelişen taleple birlikte yeni kapasite artırımına 

gitmemiş mevcut sermaye yatırımını daha etkili ve verimli 

şekilde kullanarak 1976* da en yüksek üretim seviyesine ulaşmıştır. 

Yüksek enflasyon, yüksek maliyetler ve deniz ticaretindeki 

finansman güçlükleri Fransız tersanelerinin rekabet güçlerini 

birkaç yıl içinde aşındırmış ve gönülsüz de olsa Fransız 

Hükümeti’ni konuya stratejik açıdan verdiği önem sebebiyle 

bir takım yeni politikalar uygulamaya mecbur bırakmıştır. 



Bu politikalar tersaneleri yapısal yönden yeniden düzenlemek 

ve kapasitelerini düşürmek şeklinde özetlenebilir. Yapısal 

düzenleme politikaları', tersaneler arasında finansal dayanışma 

ve işbirliği, birleşme, bölgesel gelişme ve yeni inşaatı, 

doğrudan finansman yönünden destekleme tedbirleri şeklinde 

tezahür etmiştir. Kapasite indirimi yönünden 1982’de 1974-75 

yıllarındaki üretim seviyesinin % 50 sine inilmesi planlanmış 

ancak bu hedefe % 30 oranında ulaşılabilmiştir. İndirim 

genel olarak tersane kapatmaları yoluyla sağlanmaktadır. 

Doğrudan Yardımlar: 

Fransız Hükümeti rakip ülkeler ile kendi tersaneleri 

arasındaki fiat farklarını karşılamak üzere imalata doğrudan 

para yardımında bulunmaktadır. Bu yardım tersanelerin büyüklüğü 

ve gemi tiplerine göre değişmektedir. Küçük tersanelerde 

bu yardım geminin kontrat fiatının % 15'inden % 20’sine 

kadar, büyük tersanelerde % 25’ine kadar ulaşan meblağlarda dır. 

Keza sofistike gemiler için sağlanan yardım (sübvansiyon) 

diğer gemiler için sağlanandan daha yüksek nisbettedir. 

Sağlanan bu desteklere rağmen Fransız yeni inşa fiatlan 

rakiplerine nazaran yüksektir. Doğrudan destek programları 

üyesi bulunduğu EEC komisyonununonayını alamamasına rağmen 

sürdürülmüştür, 
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Kredi Kolaylıkları: 

İhracat Kredileri: 

Fransız Hükümeti gemi ihraç kredileriyle ilgili OECD 

terimlerini kabul ve imza etmiştir. Gemi ihraç kredileri 

genel ihracat kredileri programı içinde ele alınmakta ayrıca 

enflasyon v.b. sebeplerle maliyetlerde meydana gelebilecek 

muhtemel artışları izale etmek üzere maliyet garanti programı 

tatbik edilmektedir. Ayrıca Fransız gemi ihracatçıları için 

ihracat kredisi garantisi imkânı bulunmaktadır. 

Yerli Krediler: 

Fransız Hükümeti daha önceki dosya bazında (proje 

bazında) yapmakta olduğu inceleme ve kredilendirme uygulamasını 

kaldırarak genel bir uygulamaya dönüştürmüş ve yerli armatörlere 

açılacak kredi terimlerini OECD ihracat kredileri terimlerine 

göre (% 8 faiz oranı ile) bir sıraya düzenlemeye koymuştur. 

Armatörlere Yardımlar: 

Fransız armatörler kontrat fiatlannın % 15 şi seviyesinde 

seyyanen yatırım sübvansiyonu almaktadırlar. Bu sübvansiyon 

Fransız Deniz Ticaret Filosunun yeniden organizasyonu maksadıyla 

verilmektedir. Filonun yenilenmesi maksadıyla 1975-1980 

arasında Fransız tersanelerine toplam siparişlerin % 53 çii 

plase edilmiş ve bunun için 1200 Milyon FF lık devlet fonu 

kullanılmıştır. 
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Araştırmaya Katkılar: 

Fransada araştırma faaliyetlerini desteklemek üzere özel 

bir yardım fonu bulunmamakla beraber bu konu gemi inşa 

endüstrisinin yeniden yapısal yönden düzenlenmesi ve dünyaya 

uyumunun sağlanması için sürdürülmekte olan genel yardım 

programı çerçevesinde ele alınmaktadır. 1980 de endüstrideki 

2200 işçinin maaşları bu tedbirler çerçevesinde finanse 

edilmiştir. 

Gümrük Vergi ve Resimleri ile Diğer Vergi Muafiyetleri: 

Gemilerde kullanılan 89,01. 89,02, 89.03 tarife nolu 

bütün malzemeler ithalde alman gümrük vergi ve resimlerinden 

muaftır. Armatörler ve tersaneler artık değer vergisinden 

muaftırlar. 

FEDERAL ALMANYA 

1976 yılı seviyesine göre % 65 oranında 

Düşürülmüş genel üretim seviyesi : 450 000 GRT/Yıl 510 000 CGRT/Yıl 

Düşürülmüş İstihdam edilen fert sayısı: 50 000 kişi. 

Genel Politika Tedbirleri: 

Federal Alman Hükümeti Alman tersanelerinin gerileyen 

rekabet gücü karşısında tersane kapasitelerini düşürmeyi, 
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düşük verimle çalişipta rekabet şansı ve gücü bulunmayanları 

kapatmayı , rekabet şansı bulunanları üzerinde faaliyetlerini 

yoğunlaştırarak bunları yapısal yönden yeniden düzenlemeyi 

ve böylece ihtisaslaşmayı geliştirerek rekabet şansını ve 

gücünü artırmayı - en azından Alman armatörlerin ihtiyacı 

olan gelişmişlik ve rekabet gücüne sahip gemileri ekonomik 

olarak ve yeterli sayıda imal edebilecek üretim seviyesini 

muhafaza etmeyi temel politika olarak seçmiştir. Bu yeniden 

düzenleme politikasının gerektirdiği maliyet Federal Hükümetle 

sahil eyaletleri hükümetleri arasında paylaşılmaktadır. 

Doğrudan Yardımlar: 

Federal Hükümet 1979 - 1981 arasında Batı Alman 

tersanelerinde imal edilecek sofistike gemiler için gemi 

bedelinin % 20 sine kadar sıfır faizli kredi sağlamıştır. 

Kredi Kolaylıkları: 

İhracat Kredileri: 

Federal Hükümet OECD şartlarında gemi ihraç kredisi 

imkânları sağlamaktadır. Gelişmekte olan ülkeler için özel 

ve çok cazip şartlı gemi ihraç kredileri (B.Almanya’dan 

satın almak kaydı ile) sağlanabilmektedir. Bu kredilerin 

geri ödeme süreleri 35 yıl kadar olabilmektedir. 
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Yerli Krediler: 

Yerli armatörler için kontrat fiatınm % 90 nına 

kadar 12 yıl vadeli ve pazardaki faiz nisbetinden 2 puan 

düşük faizle kredi temin edilebilmektedir. 

Armatörlere Yardımlar: 

Batı Alman armatörlere B.Alman Ticaret Filosunun 

modernizasyonunu sağlamak üzere özellikle ileri teknolojide 

ve münhasıran belirli gayeler için dizayn edilerek hususi 

tipte inşa edilecek sofistike gemiler için aşağıdaki şartlarla 

gemilerin kontrat bedellerinin azami % 12,5 ğuna kadar 

doğrudan para yardımı yapılmaktadır. 

a) Teslimden sonra anılan gemi uluslararası taşımalara tahsis 

edilmelidir, 

b) Alman limanlarından birine kayıtlı olmalıdır. 

c) Federal Alman Cumhuriyeti Bayrağı taşımalıdır. 

Şayet yukarıdaki şartlar teslimden sonraki dört yıl 

içinde bütünüyle sağlanmamışsa yapılan yardım bütünüyle 

geri alınır. Yukarıdaki şartlar teslimden sonra ki 5 ile 8 ci 

yıl ansında ihlal edilirse sağlanan yardımın kısmen geri 

alınmasına sebep teşkil eder. 

Federal hükümet Batı Alman Armatörlere işletme teşvikleri 

olarak sıfır faizli borç şeklinde yardımlarda da bulunmaktadır. 



Şayet armatör 3 yıl içinde Batı Alman Tersanelerine 

gemi sipariş ederse yukarıda behsedilen bu borcun geri 

ödenmesi istenmez. 

Mevcut filonun modernizasyonu için Alman armatörler modernizasyon 

masraflarının % 70 ini kapsamak üzere 2 yılı ödemesiz devreli 

toplam 12 yıl vadeli kredi kullanabilirler. 

Armatörlere yapılan yardım yekiinü 1976-1979 döneminde 385 

Milyon DM 1980-1983 döneminde ise 520 Milyon DM civarındadır. 

Devlet Siparişleri: 

1977-78 döneminde o dönemdeki siparişlerin % 1 rinden 

azdır, 

Araştırmaya Katkılar: 

1977 de 5,1 Milyon DM, 1978 de 8,0 Milyon DM. 

Gümrük Vergi ve Resimleri ve Diğer Vergi Muafiyetleri: 

Açık deniz gemilerinin inşaası için lüzumlu ithal 

malzemeler gümrük resminden muaftır. Açık deniz gemileri 

alım satım vergisinden muaftır. 
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İNGİLTERE 

.1976 yılı seviyesine göre % 35 oranında 

Düşürülmüş genel üretim seviyesi: 700 000 GRT/Yıl• 600 000 CGRT/Yıl 

Bu sahada istihdam edilen fert sayısı: 39 000 Kişi. 

Genel Politika Tedbirleri: 

Devlet Ortaklığı: 

Dünyada topyekün gemi inşa endüstrisinin içine girdiği 

kriz ve buna ilave olarak ülkesindeki enflasyon, yüksek 

maliyetler ve düşük verimlilik faktörlerinin getirdiği 

mecburiyetlerle 1977 lerden itibaren İngiltere hükümeti 

krizi atlatmada uzun ve kısa vadeli muhtelif politikalara 

başvurmuş ve bunları tatbik mevkiihe koymuştur. Başvurulan 

tedbirlerden birisi; gerek finansman sıkıntısı gerek yukarıda 

sayılan sebeplerle kapanma mecburiyetiyle karşı karşıya 

kalan tersanelerin, İngiltere açısından taşıdığı stratajik 

önem ve istihdama katkıları gibi sosyal sebeplerde dikkate 

alınarak devletçe satın alınması veya ortak olunması olmuştur. 

Böylece 30 za yakın ana gemi inşaatçı firma ile yan sanayi 

kuruluşları ve gemi bakım onarım firmaları Temmuz-1977 de 

kurulan devlete ait İngiliz gemi inşaatçıları şirketi*nin 

kontrolü veya sahipliği altına girmiştir. Hali hazırda bu 

endüstrideki üretimlerin % 95 şi bu şirketin kontrolü altındadır. 
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Yapısal Değişiklik Tedbirleri: 

İçinde bulunulan krizden kurtulma çarelerinden bir 

diğeri (ve fakat daha uzun vadeli olanı) endüstride yapısal 

yönden alınacak tedbirlerde aranmıştır. 

Bu meyanda EEC ve OECD ülkelerinin müştereken kararlaştırdıkları 

kapasiteleri düşürme, bazı tersanelerin inşa faaliyetlerine 

son verme, bazılarının imalat konularını değiştirme veya 

çeşitlendirme, ihtisaslaşmayı artırma, topyekün verimliliği 

yükseltme ve maliyetleri düşürme tedbirlerine baş vurulmuş 

olup bu tedbirler halen devam ettirilmektedir. 

Tabiatıyla her yeniden düzenleme tedbiri parasal bir kaybı 

içermekte ve hükümet bu uzun vadeli süreç içinde bu iş için 

ayırabildiği finansal desteği son derece sıkı limitler içerisinde 

tutmaktadır. Bu limitler 1979 - 1980 yıllarında 110 Milyon 

Sterlin. 1980 - 1981 de 90 Milyon Sterlin civarında olmuştur. 

Bölgesel Politikalar: 

Bölgesel politikalar', bir manada yeniden yapısal 

düzenleme politikalarının yürütülmesinde kullanılan politikalar 

şeklinde tecelli etmiştir. Bu maksatla gemi inşa, gemi onarımı 

ve gemi mühendisliği sahalarına 1979 yılında ayrıca 6,1 

Milyon Sterlin’lik bir yardım sağlanmıştır. 

Doğrudan Yardımlar: 

İngiltere hükümeti İngiliz tersanelerinde inşa edilecek 

ticaret gemilerini sübvansiye etmek için Şubat 1977 de 65 
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Mi İyon Pound'luk bir Gemi İnşa Müdahale Fonu ihdas etmiştir. 

Bu fon Temmuz - 1978 - 15 Temmuz - 1979 arası için 85 Milyon 

pound olarak yenilenmiş, 15 Temmuz 1979 - 15 Temmuz 1981 

arası için 120 Milyon Sterlin* 15 Temmuz - 198] - 15 Temmuz 

1982 arası için 45 Milyon Sterlin, 15 Temmuz - 1982 - 15 

Temmuz 1983 arası için 40 Milyon pound olarak sürdürülmüştür. 

Ancak 31 Aralık 1982 tarihi itibariyle son dilimin yalnızca 

20 Milyon Sterlinlik bölümü EEC komisyonunca onaylanmış 

bulunmaktadır. 

1977 - 1979 periyodunda bir yıllık toplam kapasitenin yarısı 

(520 000 CGRT’u) gemilerin kontrat fiatlarınm % 30'u mertebesinde 

sübvansiye edilmişlerdir. 

15 Temmuz 1979 - 15 Temmuz 1981 periyodunda sübvansiyon 

yiizdesi kontrat fiatlarınm % 25 şi olmuş, 15 Temmuz 1931 - 

31 Aralık 1982 arasında % 17 ye indirilmiştir. Böylece Şubat- 

1977 ile Aralık - 1982 tarihleri arasında fiilen 262 Milyon 

Sterlin'lik bir fon İngiliz tersanelerinde inşa edilen ticaret 

gemilerinin sübvansiyonunda kullanılmıştır. 

Keza EEC komisyonu Temmuz - 1982 -r Aralık - 1982 tarihleri 

arasında Kuzey İrlandada ki Harland and Wolff Ltd de inşa 

edilecek yeni gemiler için alman siparişleri kapsamak üzere 

benzer bir fon ihdasını da onaylamıştır. 

Bu fon 10 Milyon Sterlin'lik bir fondur ve 100, 000 ,DW.T .dan 

büyük gemiler için kontrat fiatınm % 18 zi. daha küçük 

gemiler için kontrat fiatınm % 15 şi oranında bir sübvansiyon 

öngörür. 
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Bu fonun 1 Ocak 1983 tarihinden itibaren öngöreceği toplam meb¬ 

lağ, sübvansiyon yiizdeleri ve fonun süresi halen EEC komisyonun 

da müzakere konusudur. 

Kredi Kolaylıkları 

İhracat Kredileri 

İhracat kredileri OECD'nin gemi ihraç kredileri şartların 

da sağlanmaktadır. İhracat kredileri garantileri temin edilmek¬ 

tedir . 

Yerli Krediler 

Yerli armatörler için de OECD gemi ihraç kredileri şartla 

rında kredi temin etme imkanı vardır. Çoğu durumlarda İngiliz 

Gemi İnşaatçıları armatörlere ( gemi sipariş eden yerli armatör¬ 

lere) ikinci bir ipotek almak suretiyle sipariş bedelinin % 100 

ünü kapsayacak hacimde ve 10-12 yıl vadeli kredi kullanma imkanı 

hazırlamaktadır. Amortisman kullanımı bütünüyle serbesttir. 

Devlet Siparişleri 

Çoğunluğunu Savunma Bakanlığı'nm Deniz Bölümünden Donanma 

için verilmiş siparişler teşkil etmek üzere devlet tarafından 

İngiliz tersanelerine-' plase edilen siparişler yıllar itibarıyla 

aşağıdaki gibidir. 
Takvim Yılı Tahmini Değer 

(Milyon Sterlin) 

1973 45.0 

1974 77.0 

1975 70.0 

1976 103.0 

1977 152.0 

1978 173.0 

1979 225.0 

1980 206.0 

1981 206.0 

1982 511.0 
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Araştırmaya Katkılar 

Gemi dizaynı ile ilgili araştırma ve geliştirmelerin yürü 

tiicüsü durumundaki Sanayi Departmanı; özel bir yapıdaki Milli 

Denizcilik Enstitüsü Limited Şirketi ve İngiliz Gemi Araştırma 

Birliği eliyle İngiliz tersanelerindeki araştırma faaliyetlerine 

destek olmaktadır. Milli Denizcilik Enstitüsü Ltd. nin 1981 1982 

yıllarında gerek ticari sahalardan gerekse devletten aldığı gemi 

dizaynına ait işlerden sağladığı gelir 1,226.000 Sterlin olmuş 

tur. Bunun % 25'i tersaneler ve armatörlerden elde edilmiştir. 

Sanayi Departmanı ticari gemilere tatbiki mümkün gelecekteki 

sevk sistemleri ve yakıt ekonomisi tedbirleri dahil gemi inşaat¬ 

çıların yararına pek çok sayıda konu üzerindeki çalışmaları fi 

nanse etmektedir. İngiliz Gemi Araştırma Birliği esas itibarıy¬ 

la İngiliz Gemi İnşaatçıları hesabına birleşik araştırma ve ge 

liştirme faaliyetleri ile meşguldür. 

Gümrük Vergi Ve Resimleri İle Diğer Vergilerden Muafiyetler 

Gemilerde, botlarda ve diğer yüzer vasıtalarda teçhiz ve 

donatım için kullanılacak 89.01A, 89.01B1, 89.02A 89.02B1 ve 

89.03A tarife numaralı bütün malzemeler ithalde alınan gümrük 

resminden muaftır, . 

Ayrıca gemi inşa endüstrisi veya diğer endüstrilerce 

üretim esnasında doğurulmuş bulunan dolaylı vergileri izale et 

mek üzere, inşaatçı tarafından teslim edilen geminin kontrat 



bedelinin % 2 s.i kadar bir meblağ bağış olarak kabul edilir. 

Ayrıca 15 GRT nun üzerindeki (gösteri veya eğlence maksa¬ 

dıyla kullanılmak üzere dizayn veya adapte edilmiş olan tenez 

züh tekneleri hariç) bütün tekneler artık değer vergisinden mu 

aftır. 

YUNANISTAN 

Genel Üretim Seviyesi : 90.000 GRT/Yıl 80.000 CGRT/Yıl 

İstihdam Edilen Fert Sayısı : 20.000 kişi(yaklaşık) 
Genel Politika Tedbirleri 

Yunan hükümeti kriz döneminde kendi gemi inşa endüstrisine 

herhangibir yardım sağlamada son derece isteksiz davranmıştır. 

Yunan gemi inşa sanayiinde karşılaşılan en önemli güçlüklerin 

başında bankacılık sistemindeki yetersizlik gelmektedir. Yunan 

bankaları gemi inşa ve gemi işletmeciliği endüstrilerinden gelen 

finansman taleplerini yeterli ölçüde karşılamaya muktedir bulun 

mamaktadır. Bu yetersizlik, endüstrilerin yabancı ülkelerde fi- 

nansal kaynak aramalarında problemlerle karşılaşmalarına sebep 

olmaktadır. Diğer yandan devlete ait iki önemli tersane devam¬ 

lı zarar etmekte ve hükümet bunları satın alacak özel sektör 

bulamamaktadır. Meselelerin halli için bankacılık sisteminin 

ıslahına gidileceği ümit edilmektedir. Gelişmiş Yunan deniz 've 

ticaret filosu ve bu filo vasıtasıyla elde edilen döviz geliri 

ülkenin ödemeler dengesi açığının giderilmesinde çok önemli 

katkılarda bulunmaktadır. Bu gelirler bankacılık sisteminin 
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geliştirilmesinde kullanılabilecektir. Netice olarak Yunan ge 

mi inşa endüstrisi ülkenin değişen ekonomik ve siyasal şartla¬ 

rına bağlı olarak alçalıp yükselmekte belli düzgün bir hat ta¬ 

kip edememektedir. 

Kredi Kolaylıkları 

ihracat Kredileri 

Kontrat fiatınm % 80 ini karşılamak üzere 3.5 yıl ödeme¬ 

siz dönemli toplam 12.5 yıl vadeli, % 7.5 yıllık faizli ve kontrat 

fiatınm % 25'ine kadar devlet garantili gemi ihraç kredisi te¬ 

min edilebilmektedir. 

Yer 1i Krediler 

Yeni inşa edilecek gemiler için aynen ihraç edilecek gemi 

lere sağlanan şartlarda kredi temin edilebilmektedir. 

Hazır gemi alımı için sağlanan krediler 

a- Yabancı bayrak taşıyanlar : 12 yaşından küçük yabancı bay¬ 

raklı gemilerin Yunanlı armatörlerce satın alınmaları ve akabin¬ 

de Yunan bayrağı altına girmeleri halinde, geminin kontrat be¬ 

delinin % 50 sine kadar ( bazı özel durumlarda % 80 ine kadar) 

azami 4 yıl vadeli ve % 7.5 yıllık faizli aynı zamanda devlet 

garantili kredi sağlanabilmektedir. 

b Milli Bayrak Taşıyanlar : 15 yaşından küçük milli bayrak 

taşıyan gemilerin Yunanlı armatörlerce satın alınmaları halin¬ 

de 100.000 % ı aşmamak üzere gemi bedelinin % 50 sine kadar 

bir yıl ödemesiz devreli toplam 3 yıl vadeli kredi sağlanabil¬ 
mektedir. 
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Armatörlere Yardımlar 

Yunanistan'da yerleşik gemi işletmeci.kuruluşları yöneten 

Yunanlı veya yabancı armatörler gelir vergisinden, 'ithalde alı¬ 

nan gümrük vergi, resim ve harçlardan muaftırlar. 

Yerel bankalar belli şartlar altında gemi işletmeci kuru¬ 

luşlara milli para ile kısa vadeli krediler açmaya yetkilidir¬ 

ler . 

Gümrük Vergi ve Resimleri ve Diğer Vergi Muafiyetleri 

Yunan bayrağı taşıyan ve Yunanlı firmaların sahip olduğu 

gemiler vergilemeye konudurlar. Yani geminin varlığı vergiye 

konudur. Vergilendirme prensipleri gemilerin yaşma tipine ve 

ağırlığına göre düzenlenmiştir. 

JAPONYA 

1976 Yılı seviyesine göre % 40 oranında 

Düşürülmüş Genel Üretim Seviyesi : 8.700.000GRT/yıl, 4.100,000 

CGRT/Yll 

Eu .sahada istihdam edilen fert Sayısı : 120.000 kişi 

Genel Politika Tedbirleri 

1975 lerdeki 8 milyon CGRT lik üretim seviyesinden 1980 lerdeki 

3.600.000 CGRT lik üretim seviyelerine inmeye mecbur kalman 

kriz döneminde Japon hükümetinin ana gayesi. gemi inşa endüstrisini 
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doğrudan devlet iştiraki olmaksızın talebin bu yeni seviyesine 

adapte etmek olmuştur Bu gayenin tahakkukunda kısa ve uzun vade¬ 

li olmak üzere iki politika takip edilmiştir. Bunlardan kısa va¬ 

deli olanı üretim seviyelerini düşürmek, uzun vadeli olanı ise 

üretim vasıtalarının kapasitelerini düşürmektir. Kısa vadeli ted¬ 

bir için Temmuz 1979 da 39 ana gemi inşaatçısı firmayı içine alan 

bir kartel kurulmuştur. Bu kartel bütün tersanelerdeki üretimi 

1975 yılının üretim seviyesinin % 39 u ile sınırlamıştır Bu sınır¬ 

lama üretim vasıtalarının kapasitelerinde herhangi bir indirme 

öngörmemiştir. Üretim seviyelerini sınırlamadaki gaye ise, hem 

tersaneler arası rekabetten sakınma hem de elde mevcut siparişle¬ 

ri üye tersanelere eşit olarak dağıtmak olmuştur 1980 yılında ge 

rek ülke içinden gerekse ülke dışından gelen yeni inşa talepleri 

ni karşılayabilmek için üretime konulan bu sınırlama % 30 artırıl 

mış yani 1975 üretim seviyesinin % 51 ine yükseltilmiştir. Böyle 

ce kısa vadede alman bu tedbirlerle kriz sebebiyle zarar eden 

firmalara yardımcı olunmuştur. 

Ozun vadeli adaptasyon genel bir kapasite düşürme politikası 

içinde tatbik edilmektedir. Bu politka Temmuz 1978 de vaz edilmiş 

tir. Buna göre 1975 deki potansiyel üretim kapasitesinin % 35 şi 

yani 3,4 milyon CGRT luk bir rakama denk kapasite 1978 : 1979 ve 

1980 mali yılları içinde azaltılmıştırir. 

Geriye kalan yeni inşa kapasitesi 1985 ve sonrasında doğaca 

ğı tahmin edilen talebe denk bir kapasite olarak hesaplanmıştır. 
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Bu politika çerçevesinde bazı büyük tersaneler kapasitelerini 

% 40 mertebesinde düşürürlerken nisbeten daha küçük olanlar daha 

az oranlarda düşürmüşler} bazıları bir araya gelerek güç ve im¬ 

kanlarını birleştirmiş bazıları bütünüyle faaliyetlerine son 

vermiş önemli bir kısmı da mevcut gemi inşa faaliyetleriyanında 

mamul çeşitlendirmesi ve ihtisaslaşmaya giderek off-shore teçhi¬ 

zatı ve sofistike gemi imaline yönelmişlerdir. Japon hükümet 

kaynaklarının verdikleri bilgilere göre 1978-1979 mali yılların 

da 5000 G.RT ve daha yukarısında gemi inşa etmeye elverişli tez 

gah sayısı 138 iken 1980 de 88 adede indirilmiştir. 

Kapasite düşürme süresinde,kriz zamanında büyük zararlara 

uğrayan firmdara yardım etmek ve faaliyetlerine son verilecek olan¬ 

ların üretim vasıtalarını satın almak üzere Aralık 1979 da kamu 

ve özel karışımı bir organizasyon Kurulmuş (The Association for 

the Stabilization of Specific Shipbuilding Enterprises) (ASSE) 

ve bu kuruluş 1.1 milyon GRT’luk gemi üretebilecek kapasited&i 

tezgah ve teçhizatı sat m almaya yetkili kılınmıştır. Bu planın 

115 milyon Doları hükümet tarafından karşılanmak üzere toplam 

tahmini parasal maliyeti 420 milyon Dolar mertebesindedir. 

Japon hükümeti gemi inşa sanayiine olduğu kadar gemi işlet - 

meciliği endüstrisine de önem vermektedir, Japon deniz ticaret 

filosunun bugünkü pozisyonunu koruyabilmek için filonun her yıl 

3 milyon GRT artırılması planlanmış Japon armatörler cazip kredi 

terimleri ile teçhiz edilmişlerdir. -* 5 
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Doğrudan Yardımlar 

Japon gemi inşaatçıları çok yaşlanmış ve ekonomisini yitir¬ 

miş gemilerin bozumu için 1979 yılından itibaren uygulamaya konu¬ 

lan bir program gereğince bozulacak beher GRT başına 69 % lik bir 

yardım almaktadırlar. Bu program çerçevesinde 1979-1982 tarihleri 

arasında 4 milyon GRT lik gemi Japon gemi bozma yerlerinde bozul¬ 

muştur. Ancak bu sübvansiyona rağmen ikinci el gemilerin fiyatla¬ 

rının yüksekliği ve bozulmuş gemi fiyatlarının diğer ülkelerde 

(Hindistan Pakistan ve diğerleri) daha düşük oluşu sebebiyle 

bozma faaliyetleri önemli şekilde müsbet yönde etkilenmemiştir. 

Kredi Kolaylıkları 

İhracat Kredileri 

İhracat kredileri OECD terimleri ile uygulanmaktadır. Geliş 

inekte olan ülkelere zaman zaman çok cazip şartlarla ihraç kredi 

leri açılmıştır, (10 yılı ödemesiz olmak üzere toplam 30 yıl va 

deli % 3»4 faizli krediler gibi ). Ancak bu nevi krediler hali 

hazırda mevcut değildir. İhracat kredileri sigortası temini müm¬ 

kündür , 

Yerli Krediler 

Japon armatörler Japon Kalkınma Bankası (JDP) kanalıyla şart¬ 

ları sipariş etmiş oldukları gemi tipine bağlı olarak değişen ca¬ 

zip kredilerle kredilendirilmektedir. 

Örneğin diğer bütün gemiler kontrat fiatlarının % 65 ine ka¬ 

dar kredilendirilir1erken LNG ve Container gemileri için % 75 
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oranı uygulanmaktadır. Krediler 3 yılı ödemesiz dönem olmak üzere 

toplam 13 yıl vadeli ve yıllık % 6 faizlidir. İlave olarak kontrat 

fiatının % 20 si 8 yıl vadeli yıllık % 7.1 faizli kredilerle ti. 

cari bankalar tarafından finanse edilmektedir. 

Japon Kalkınma Bankasınca gemi kredilerine uygulanmakta olan 

faizler de gemi tiplerine bağlı olarak değişmektedir. 

örneğin LNG gemileri 8 yıl müddetle yıllık % 3.5 lik faiz 

iadesi kırkanbar -yada karışık kuru yük gemileri % 3 lük faiz iade 

si diğer gemiler % 2.5 lik faiz iadesi alırlar. 1980 yılında si

pariş edilecek gemiler için 33.5 milyar Yen'lik faiz iadesi fonu 

gelecekteki 8 yıl içinde dağıtılmak üzere ihdas edilmiştir. Ancak 

bu fon 1980 de sipariş edilen gemilerin 2/3 lük kısmının faiz far

kı iadesini karşılayabilmiştir. Faiz iadesi sübvansiyonu gemi in

şa maliyetinin yaklaşık % 20 si mertebesine ulaşmaktadır. 

Armatörlere Yardımlar 

Yaşlanmış veya ekonomisini yitirmiş gemilerini bozan arma

törler Deniz Kredileri Teşkilatı ile müştereken yeni gemi inşa 

ettirme imkanına sahiptirler. Bu şekilde inşa edilecek gemilerin 

inşa bedellerinin % 70—80 i bu teşkilat tarafından karşılanır. 

Armatör 10—15 yıl sürecek müşterek sahiplik sırasında geminin kul

lanımı için teşkilata sabit bir ücret öder. 

Devlet Al imlan 

Devlete ait savunma ve denizcilik kuruluşlarınca Japon ter

sanelerine verilen siparişlerin parasal değerleri yıllar itibarıyla 
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aşağıdaki gibi olmuştur 

Mali Yılı Milyon 0 

1974 138.6 

1975 412.2 

1976 37 3. 1 

1977 531. 2 

1978 700.7 

Araştırmaya Katkılar 

Ulaştırma Bakanlığına bağlı Gemi Araştırma Enstitüsüne 1979 

da 1.8 milyar Yen lik bir devlet fonu plase edilmiştir. Bir başka 

araştırma enstitüsü (Japon Nükleer Gemi Geliştirme Ajansı) nükleer 

gemilerin geliştirilmesi konusunda çalışmaktadır. 

Özel şirketlerce yapılmakta olan teknolojik gelişme gayret¬ 

lerini artırıcı mahiyette olmak üzere araştırma ve geliştirme 

faaliyetleri için 7 araştırma projesine 1980 de 87,8 milyon Yen- 

1981 de 5 araştırma projesine 76;66 Milyon Yen araştırma sübvan¬ 
siyonu olarak ödenmiştir. 

Gümrük Vergi ve Resimleri ile Diğer Vergi muafiyetleri 

100 GRT dan büyük gemiler ithalde gümrük resimlerinden muaf¬ 

tır , 

Hükümet başka herhangi bir muafiyet tanımamaktadır. 
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TÜRKİYE GEMİ İNŞA ENDÜSTRİSİ 

II. TÜRKİYE'DE GEMİ İNŞA ENDÜSTRİSİNİN MEVCUT DÜRÜMU 

Türkiye'de çelik gemi: inşa üniteleri kurumsal yapı itiba¬ 

rıyla üç ayrı grupta toplanmaktadır. Bunlar Deniz kuvvetlerine 

ait gemi inşaat kuruluşları Dnz. Bankası T.A.O na ait gemi inşa 

at kuruluşları ve özel sektöre ait gemi inşaat kuruluşlarıdır. 

Bunlardan Deniz Kuvvetlerine ait olanlar donanma için harp 

ve harp destek gemileri ve sahil tesisleri inşa, bakım tutum ve 

onarımlarını yapmakta, kapasite fazlalıklarını döner sermaye ka¬ 

nunu çerçevesinde kamu ve özel sektörden gelecek yeni gemi inşa 

talepler ine hasretmektedirler. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemi inşa kuruluşları ile 

ilgili bilgiler ekte Tablo II.1.1 de gösterilmiştir. Burada kapa 

site olarak donanma desteğinden artan işgücü ile sivil sektöre 

yapılabilecek gemiler ifade edilmiştir. 

Dnz. Bankası T.A.O na ait gemi inşaat kuruluşları, İstanbul' 

da Haliç, Camialtı, İstinye ve Pendik tersaneleri ile İzmir'de 

Alaybey tersanesi ve Van Gölü'nde inşaat ünitesinden müteşekkildir. 

Denizcilik Bankası T.A.O gemi inşaat kuruluşlarına ait bilgiler 

Ekte Tablo II.1.2 de gösterilmiştir. 

Marmara, Ege ve Karadenz sahillerinde yerleşik vaziyette bu¬ 

lunan özel sektör gemi inşaat kuruluşlarına ait bilgiler Ek Tablo 
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II.1.3 de gösterilmiştir. Tablo hazırlanırken IV. Plan Döneminde 

İstanbul Tuzla'da yer almış ve fakat henüz yatırımlarını tamamla¬ 

mamış olan ve bazıları kısmen işletmeye açılmış durumda bulunan 

tersanelerin tümünün DPT Teşvik Uygulama Dairesindeki proje kapa¬ 

siteleri esas alınmıştır. 

Bu tersanelerin hali hazır kapasiteleri (1.6.1983 tarihi iti¬ 

barıyla) Ek Tablo II.1.4 de gösterilmiştir. 

Keza halen faaliyette bulunan ancak hükümet kararıyla inşa 

etmekte oldukları gemileri tamamladıktan sonra faaliyetlerine son 

verilecek olan Boğaz'da ve Haliç'te bulunan gemi inşa kuruluşla 

rının kapasiteleri tabloya dahil edilmemiştir. Tuzla tersaneleri 

vaziyet planı ve arazi dağılımı Ek Şekil II.1 de verilmiştir. 

11.1 MEVC UT KA PAS İ TE 

Kamu ve Özel Sektör Gemi inşa Kuruluşlarının tesbit edilen 

bugünkü potansiyelleri ile Pendik Tersanesi ve Tuzla tersaneleri¬ 

nin V, Plan Dönemindeki muhtemel gelişmesi dikkate alınarak eri 

şebileceği tahmin edilen potansiyel kapasiteler Tablo II.1.5 deki 

gibidir. 



TABLO II. 5 

Tersane Grupları Mevcut Potansiyel Kapasite 

Çelik ton 
yıl 

DWT/Yl1 

1984-1988 Dönemi Sonunda 

Erişilebileceği (Jmulan Po¬ 
tansiyel Kapasiteleri 

Çelik ton 
yıl 

DWT/Yll 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
Tersaneleri 

Denizcilik Bankası Tersaneleri 

Tuzla Bölgesi Tersaneleri 

Diğer Özel Sektör Tersaneleri 

10.750 

36.700 

25.350 

40.000 

40.000 

142.500 

77.500 

148.400 

10.750 40.000 

68.700 242.500 

156.500 540.000 

55.200 206.000 

TOPLAM 112.800 408.400 291.150 1.028.500 
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II .2 ÜRETİM 

II.2.1 ÜRETİM YÖNTEMİ TEKNOLOJİ 

özellikle 1965-1980 arasında hitap ettikleri saha itibarıy 

la belirli bir boşluğu doldurmuş bulunan nehir tipi tersaneler 

ve bunların kullandıkları basit üretim yöntemi büyük ölçüde 

ortadan kalkmak üzeredir. Bunların yerini orta boy tersaneler 

ve bu tersanelerde kullanılan oldukça ucuz ancak gelişen şartla 

ra uyum kabiliyeti olan bir teknoloji almaktadır. , 

Bilindiği gibi 10- 40.000 DWT büyüklükteki gemileri inşa ede¬ 

bilen ve yılda 5-20.000 ton çelik malzeme işleyebilen tersaneler 

Orta Boy 50-150.000 DV-IT luk gemileri inşa edebilenler büyük boy 

tersaneler olarak tanımlanmaktadır. 

Gemi üretiminde uygulanacak teknoloji, doğrudan doğruya ta 

lep şartlarına, rekabet şartlarına, istenen teslimat sürelerine 

mevcut arazinin büyüklüğüne teçhizatın ve kaldırma vasıtalarının 

kapasitelerine tabi olarak değişmektedir. 

Halen mevcut ve kurulmakta olan orta boy tersanelerde eski 

nehir tipi tersanelere nazaran kuruluş ve teknoloji itibarıyla 

belli başlı farklılıklar şunlardır. 

- Tersane sahaları genişlemiştir ( ortalama 10 ila 20 kat) 

Izgara kızakların yerini siparişe göre boy verme imkanıt 

bulunan betonarme sabit kızaklar almaktadır. Kızaklanabilir tek 

parçalı azami gemi tonajı ortalama üç misli artmıştır. Siparişe 

göre 8 kata kadar artabilecektir. Kızaklar gelecekteki bu ihtima¬ 

le göre dizayn ve inşa edilmekte her an boy vermeye müsait bulun 

maktadır 
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- Kaldırma vasıtalarının kapasiteleri ortalama 10-15 misli art¬ 

mıştır. Gelişen ihtiyaca göre ve mevcutlar atılmaksızm daha da 

büyüklerinin ilavesi mümkün olacaktır. 

- Kapalı imalat bubilerine kavuşulmaktadır. Böylece yılın her 

mevsiminde imalat faaliyeti sürdürülebilecektir. 

Tersane yerleştirme planları imalat ve montaj prosesinin 

gerektirdiği fonksiyonellikte ve malzeme manüplasyonunun minumum 

olacağı hale göre düzenlenebilmektedir. 

Üretilecek gemi tonajına uygun sipesifikasyon ve sayıda saç 

ve profil eğme bükme kesme tezgahları ve kaynak makinalarına sa 

hip olunmaktadır. Seçilen tezgah ve makinalar ileri teknolojide 

tezgahlar değillerdir. Ancak bunlarla da birim adam saatte işle 

nebilen çelik miktarında önemli bir sıçrama yapılabilecek ve top 

lam imalat süreleri kısalacaktır. 

- Dizayn ve proje bürolarının kuruluşu ve daimi mühendis 

istihdamının gerekliliği her geçen gün daha iyi hissedilmektedir. 

Gelişen şartlan esasen bunu kendiliğinden dikte ettirecektir, ör- 

neyin,yapılmakta olan 3200 DWT luk bir geminin armuz ve sokrala¬ 

rında klas müessesesince yapılan röntgen muayenesi sonucu kılcal 

kaynak çatlaklarının çıkmasıyla, bütün armuz ve sokralar kazına¬ 

rak yeniden kaynatılmıştır. Bu ameliye iki yıl müddetle istihdam 

edilecek 5 mühendise ödenecek bir meblağa mal olmuştur. 

- Genişleyen imalat sahaları, artan kaldırma kapasiteleri ve 

gelişen imalât plânlaması teknik ve imkanlarının bir sonucu ola¬ 

rak blok montaj usulü imalât yaygınlaşmakta böylece gemilerin 
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kızakta kalma ve tekne imalat süreleri kısalmaktadır. Keza dona¬ 

tımla ilgili tezgah teçhizatT atölye ve rıhtım imkanlarının art¬ 

ması da donatım süresini azaltmaktadır. 

Daha önce kuruluşlarını tamamlamış özel sektöre ait orta 

boy tersaneler yukarıda sayılan hususların büyük ölçüde ger çeki eti- 

diği tersanalerdir. (Sedef, Marmara gibi) Bunlar kendi projeleri 

ni yapabilen veya lisans satın alarak özel tip gemi inşa edebilen 

yeterli saç ve profil işleme tezgah ve atölyelerine, makina elek¬ 

trik boru ve ahşabiye atölyelerine sahip organizasyon ve idare¬ 

leri fazla komplike yöntemleri gerektirmeyen kuruluşlardır. Tuz 

la'da halen kuruluş halinde bulunan Gemak, Anadolu, Deniz Endüstrisi 

Tuzla Gemi Endüstrisi Tersaneleri de bu yoldadırlar. Keza Marmara 

kıyısındaki Karabiça da bulunan Kıyı Tersanesi de bu kategoridedir. 

Kamu tersaneleri ise özel tersanelere nazaran imkanlar ve 

teknolojik yönden daha ilerde ortaboy tersanelerdir. Kısmen işlet¬ 

meye açılmış bulunan Pendik tersanesi ise ülkemizde büyükboy ter 

sane kategorisine giren tele tersanedir. 

Ortaboya ulaşmış özel sektör tersaneleri ile kamu tersanele 

rindeki imalat prosesi aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

- Geminin maksadına uygun dizaynı (boyutlarda optimizasyon. 

formun tespiti ve gerekli deney havuzu çalışmalarının yapılması, 

klas müessesesi kaidelerine uygun inşaat resim ve projelerinin 

tamamlanması) 

Şartnamelerin hazırlanması (malzeme-teçhizat spesifikasyon- 

larmın tesbiti) siparişlerin planlanması ve intacı. 
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- Tansport imkanlarına bağlı olarak geminin inşaat şeklinin 

tesbiti (kızakta veya havuzda inşaat parça veya blok inşaat) 

Açık sahada veya atölyelerde saç-köşebent malzeme işlenmesi, 

parçaların birleştirilmesi, blokların veya büyük parçaların kızak 

üzerinde birleştirilmesi 

- Makinalar, yardımcılar ve diğer teçhizatın .rıhtımda montajı 

Seyir tecrübeleri ve teslim 

Daha ileri teknolojilerin kullanıldığı dünyanın gelişmiş 

tersanelerinde teknolojide ve proseste sağlanan değişikliklerden 

bazıları şöyledir. 

- Dizayn safhasında boyut analizleri, endaze offseti , hidro 

statik hesaplar, mukavemet hesapları muvazene hesapları vb he¬ 

saplar computür programları ile daha sıhhatli ve çok daha kısa 

sürede yapılmaktadır. Detay projelerin hazırlanması, malzeme ih¬ 

tiyacının belirlenmesi stok kontrol ve maliyet analizleri ve 

imalât ünitelerine verilecek talimatlarda yine kompütürlerden ya 

rar1anılmaktadır. 

- Çelik malzemeler imalata girmeden kumla veya çelik granül 

ile temizlenip yıkanır ve boyanır. Markalama işlemine hacet kal¬ 

maksızın optik güdücülü tam veya yarı otomatik kesme tezgahları¬ 

na veya kompütür ilaveli kesme tezgahlarına girer ve dizayn bii 

roca hazırlanmış dış kaplama inkişaf, perde, döşek, güverte, üst 

bina duvarları vb e ait hassas 1/1000 ölçekli resimlere veya kom¬ 

pütür programlarına göre otomatik olarak kesilir. 
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Keza bükme tezgahlarında da durura benzerdir. Bükme işlemi 

kompütür ilaveli bükme tezgahlarında endoze offsetinden gelişti¬ 

rilmiş programlarla her bir posta için ayrı ayrı yapılır. 

Bu şekilde kesilmiş ve bükülmüş saç ve profil parçalar kon 

veyörlerle parça birleştirme ünitelerine girer ve otomatik kaynak 

tezgahlarında yine dizayn büroca hazırlanmış kaynak planlarında 

öngörülen spesifikasyonlarda kaynatılır. Kaynakta mümkün olduğun 

ca tam otomatik veya yarı otomatik teçhizat kullanılır. Bunun müm 

kiin olmadığı kısa mesafeli veya düşey birleştirmelerde elle kay 

nak yapılır. Düşey birleştirmelerde yarı otomatik kaynak teçhiza 

tı da kullanılabilmektedir. 

Bütün imalat en ince detaylarına kadar ileri planlama teknik¬ 

leri kullanılarak planlanmıştır. Planlar üzerinde sürekli düzelt 

me ve yenileştirme yapılır. Blok montaj esnasında daha önce büyük 

bir hassasiyetle modeli yapılmış ve çizilmiş donatım resimlerine 

göre boru devreleri kuvvet devreleri, vb çekilir yardımcı maki- 

na ve teçhizat yerleştirilir. Her bir blok tamamlandığında içi¬ 

ne yerleştirilecek devre ve teçhizatın önemli bir kısmı monte e 

dilmiş durumdadır. 

Bloklar kızak veya havuzda birleştirilir, ve gemi denize 

atılarak donatım rıhtımına çekilir. Donatımın eksik kısımları do 

natım rıhtımında süratle tamamlanır. 

Planlamanın önemi prosesin her safhası için o kadar büyüktür 

ki alt bölmelere konulacak bir cihaz veya teçhizatın veya devrenin 
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siparişinin unutulması, gecikmesi, yerine yanlış yerleştirilmesi, 

veya yerleştirilmesinin unutulması halinde telafisi büyük masraf¬ 

lara yol açabilir. Bilhassa blokların imalinde diş ve iç ölçüler 

de yapılacak bir hata çok daha büyük ' masraflara yol açabilir. 

İmalât prosesi ve teknolojide sağlanan bu gelişmelerin 

başlıca gayesi : 

- Toplam imalât sürelerini kısaltmak 

Toplam maliyetteki işçilik paylarını düşürmek 

■ Talebin ve klas müesseselerin öngördüğü gelişen teknik spe- 

sifikasyonları karşılamak 

- Çevre sağlığı ve iş güvenliğini artırmak 

şeklinde özetlenebilir, 

II.2.2 ÜRETİM GERÇEKLEŞMESİ 

Yukarıda sayılan kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarca 1967- 

1982 yılları arasında sivil maksatlar için üretilmiş deniz vası¬ 

taları DWT, GRT ve CG.RT na çevrilmiş olarak Tablo 11.2,1 deki 

gibidir. Tablonun detayları Ek Tablo 11.2,2 Ek Tablo II.2.3, 

Ele Tablo 11.2,4 Ek Tablo II. 2. 5 de verilmiş bulunmaktadır. 
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TABLO II.2.1 

Yıllar İtibarıyla Yurt İçi Deniz Vasıtaları Üretimi 

( Teslim Tarihleri Esas Alınarak ) 

Yıllar DWT GET CGRT Adet 

1967 5. 215 5, 127 18.315 12 

1972 8,450 7.476 24.791 9 

197 3 20.375 18.630 70.819 19 

1977 45.6 34 35.298 141.190 36 

1978 33.855 22.272 89.092 26 

1979 43.565 29.035 115.377 26 

1.980 50.687 CO O co -0 123.765 24 

1981 69.737 48.353 97.4 57 20 

1982(9 aylık) 66.020 45,790 82.022 20 

1983 yılı sonu itibarıyla beklenen üretim gerçekleşmeleri ise 

aşağıdaki gibidir. 

DWT GET CGRT Adet 

220.000 150.000 360.000 77 

1983 yılı içinde inşa edilmekte olan veya kontrat altında 

bulunan deniz vasıtalarına ait detay bilgiler Ek Tablo II.2.6 ve 

Ek Tablo 11.2,7 de verilmiş bulunmaktadır. 
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Tablo II.2.1 nin incelenmesinden görülmektedir ki 1967 ler- 

deki 20.000 CGRT lik üretim seviyesi beş yılda % 25 lik bir ar¬ 

tışla 1972 de 25.000 CGRT na yükselirken bu rakam 1973 de % 300 

lük bir artışla 70.000 CGRT na ulaşmış 1977 de 1973 değeri iki¬ 

ye katlanarak 140.000 CGRT yükselmiştir. 1978 -1982 arasında yer 

yer alçalma ve yükselmeler olmakla birlikte ortalama 100.000 

CGRT luk bir mertebede seyrettikten sonra 1983 de tekrar % 300 

lük gibi bir sıçrama yapacağı anlaşılmaktadır. Tabiatıyla bu ge¬ 

lişme, 2-2.5 yıl öncesinden itibaren alınmaya başlanan sipariş¬ 

lerin 1983 deki bir yansımasıdır, üretim artışlarında gözlenen 

bu durumun ana sebepleri arasında, ani olarak bir kaç misli geli¬ 

şen ihracat ve ithalât hacmimiz sebebiyle daha da artan deniz ta¬ 

şımacılığı ve filo ihtiyacı, siyasi, politik ve ekonomik ortamda 

sağlanmış olan stabilizasyon sebebiyle gelişen yatırım isteği, 

sektöre tahsis edilen kredilerin kaynaklarının artırılması ve 

daha da önemlisi işlerlik kazandırılmış olması, ithalât bedelleri 
transferlerinin önemli gecikmelere uğranılmadan yapılabilir ha 

le gelmiş olması sayılabilir. 

Diğer taraftan incelenen 1967-1983 zaman dilimindeki üretim¬ 

lerin kurumlar arası dağılımına bakıldığında kamu kuruluşlarının 

üretimlerinin ait oldukları yıllar itibarıyla CGRT esasıyla yurt 

içi toplam üretiminde aşağıdaki gibi bir paya sahip oldukları gö¬ 

rülür , 

1967 1972 1973 1977' 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

% 25 % 37 % 6 3 % 14 % 2 % A % 9 % 32 % 32 % 15 
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Tablonun incelenmesinden özellikle döviz transferlerinin yapılma¬ 

sında sıkıntının had safhada olduğu, vesaik mukabili ithalat 

şeklinin revaçta bulunduğu KİT*1er üzerinde daha çok müdaheleci 

politikanın uygulandığı, ayrıca sendikal rekabetlerin maksimuma 

ulaştığı yıllarda kamu kuruluşlarına ait tersanelerde üretilen 

deniz vasıtalarının ( CGRT esasıyla) toplam yurt içi üretimimiz 

içindeki paylarının minumum seviyelere indiği müşahade edilmek 

tedir. Aynı dönem içinde özel sektör kuruluşlarınca 1967 lerdeki 

toplam 13.724 CGRT luk üretim seviyesinden ( 5.215 DNT. 3.430 GRT 

luk 10 parça gemi ) 1983 de toplam 306.000 CGRT ( 174.500 DWT, 

113,650 GRT luk 66 parça gemi) luk üretim seviyesine yükselinerek 

22 kat gibi yüksek bir gelişme sağlandığı bu gelişmenin kamu ku 

ruluşlarında ■ 1967 deki seviyelerine göre 12 kat civarında gerçek¬ 

leştiği görülmektedir. 

Üretim gerçekleşmelerinde dikkat çekici bir başka gelişme 

ise gemi tip ve tonajlarında izlenmektedir. 1966 yılında özel 

sektörce yapılmış en büyük gemi 1,000 DWT luk bir koster ve orta¬ 

lama gemi büyüklükleri 550 DWT civarında iken 1983 de bu rakamlar 

yapılmakta olan en büyük gemi itibarıyla 13.500 DWT na ortalama 

gemi büyüklükleri olarak da 3500 DNT ne yükselmiştir. Keza gemi 

tipleri , küçük ve basit donanımı1 kosterlerden ( daha ziyade kum 

gemilerinden ) Akdeniz ve Adriyatik hatlarında çalışabilen koster 

ve akaryakıt tankerlerine;continant hattında çalışabilen semi 

konteynerlere; balıkçı fabrika gemilerine, Ro-ro gemileri ve 

vroyt şmayder tip pervaneli romorkerlere kadar inkişaf edilmiş¬ 

tir . 

Dönem içinde kamu tersaneleri de imal edilen gemi büyüklüğü 

ve tipleri itibariyle benzer inkişaf içinde olmuşlardır. Gemi 
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büyüklüğü 18.000 DWT na kadar çıkmış imal edilen gemi tiplerine 

Tekirdağ, İstanbul tipi yolcu ve araba ferileri ( komple dizayn 

ve imalâtları ile birlikte ) Uludağ tipi yolcu gemileri, Bulk ge¬ 

mileri, araştırma gemileri, semi konteynerler, geliştirilmiş 

römorkörler, şehir hattı gemileri, araba vapurları ve güçlü yüzer 

vinçler ilave edilmiştir. 

II.3 MALİYET 

İnşa edilmekte olan gemi maliyetleri aşağıdaki ana kalemler¬ 

den t eş ekkü 1 e tm ek t e d i r. 

- İthal makina ve teçhizat, saç ve profil giderleri 

- Yerli malzeme giderleri 

- Çelik tekne inşaatı makina ve teçhizat montajı ve tesisat 

işçiliği 

- Diğer giderler ( Akreditif sigorta, klasmas ' vs..) 

- Yatırım dönemi faizleri 

Genel olarak inşa edilmekte olan geminin tipine, tonajına 

teknik spesifikasyonlarına, armatörün ithal kalemlerindeki marka 

tercihine ve başka pek çok değişkene bağlı olan gemi maliyetleri- 
/ tesbiti 

nin her bir kalem için ve bütün detaylarıyla bu raporun hacmini 

aşan bir husustur. Ancak inşa edilmekte olan gemilerin standartT 

laşmış tiplerinin yukarda savılan ana maliyet kalemlerinin tesbi¬ 

ti yapılabilmektedir. Keza kamu sektörü tersaneleri ( bir tek is 

tisna dışında ) siparişlerini kamu kuruluşlarından aldıklarından 

ve üretim sonundaki maliyet esasıyla çalıştıklarından aynı tip 

tonajdaki aynı makina ve teçhizat ile teçhiz edilmiş geminin özel 



sektördeki maliyeti ile kamu sektöründeki maliyeti birbirinden 

önemli ölçüde farklı olabilmektedir. Bu sebeple maliyetler konu¬ 

sunda özel sektör tersanelerinde yapılmakta olan standart gemile¬ 

re ait rakamlar tercih edilmiştir. DPT Teşvik Uygulama Başkanlığı' 

nda: bulunan realize olmuş standart tiplerdeki gemilere ait mali¬ 

yet rakamları ayrı ayrı yapı ve kapasitedeki özel sektör tersane¬ 

lerinde yapılan şifahi görüşmelerle tahkik edilmiştir.Bu görüş¬ 

meler sonunda maliyetler hakkında varılan sonuçlar aşağıdaki gi¬ 

bidir . 

Türk armatörler adına inşa edilen ancak kullanılan (seçilen) 

makina teçhizat - malzeme ve işçilik itibarıyla Avrupa standart¬ 

larının altında bulunan general cargo tipi kuru yiik gemilerinin 

1983 ikinci yarısındaki maliyet kalemleri ( 1000 TL) (1 % — 240 TL) 

3000 DUT 6300 DUT 10000 DUT 

İthal Makina Teçhizat 240.000.- 480.000.- 840.000.- 

Navlun, Sigorta, Ardiye vs 24.000.- 48,000 84.000.-

İç Malzeme 80.000 185.000 200.000.- 

İşçilik 180.000.- 321.000.- 405.000.- 

Diüer Giderler 25.000.- 40,000.- 60.000.- 

Faizsiz Sabit Yatırım Top: 549.000.- 1.074.000.- 1,589.000.- 

Faizsiz Birim Maliyet 183,000TL/DWT 170.500TL/DWT 159.OOOTL/DWT 

özel sektörde aktedilen gemi inşa, kontratları işçilik ücretleri 

olarak, çelik tekne ve donatım ayrı ayrı mukaveleye bağlanıyorsa 

çelik tekne işçiliği için : 90-120TL/kg gemi işçilik ağırlığı 

Donatını işçiliği için : 45-60 TL/kg gemi çelik ağırlığı ara¬ 

sında bir değer taşımaktadır. Bu değerlere tersane karı dahildir. 
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Donatım ve çelik tekne aynı tersanede ve tek mukavelede yapılı¬ 

yorsa komple işçilik 180 -220 TL/kg gemi çelik ağırlığı arasında 

bir değer taşımaktadır. 

Aynı gemilerin makina -teçhizat, malzeme ve işçilik itibarıyla 

tümüyle Avrupa standartlarında inşa edilmâeri halinde finansman 

giderleri hariç olmak üzere maliyetleri aşağıdaki gibi olacaktır. 

;000 DWT 6300 DWT 10000 DWT 

312.000,■ 600.000.- 810.000.-

! 31.200.- 60.000, 81,000,-

90.000. 150,000. 200.000.-

220.000.- 400.000 540.000, 

35.000. 50,000, 70.000. 

İthal makina teçhizat 

Navlun vergi sigorta, ard: 

Tç Malzeme 

İşçilik 

Diğer Masraflar 

(Proje klas, tecrübe, garanti 

sigorta, vs)      

Faizsiz Sabit Yatırım . 

Maliyeti 688.200 1,260,000.- 1.701.000,-

Faizsiz Birim Maliyet 230.000TL/DWT 200.000TL/DWT 170.000TL/DWT 

Dahilde yapılan gemilerin maliyetlerinin hesabı için yatırım dö¬ 

nemi faizlerinin yukarıdaki kalemlere ilavesi gerekmektedir. 

Yatırım tutarının % 90 inin kredi ile karşılandığı ve bu kredinin 

% 25 inin % 11 faizli GISAT fonu % 75 inin 15.6,1983 Tarihinden 

itibaren % 23 faizli Orta Vadeli Reeskont Kredisi olduğu ayrıca 

% 2 lik banka komisyonu bulunduğu dikkate alınırsa gemi inşa 

kredilerinin yıllık net ortalama: faiz maliyeti % 22 olmaktadır. 
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Ancak gemiler yatırım dönemindeki faizleri de içine alacak 

şekilde kredilendirildiğinden fiktif faizinde faizi tahakkuk et¬ 

mekte böylece yatırım döneminde fiilen ödenmekte olan faiz tuta¬ 

rı : ( inşaat süreleri ve finansman planlarına bağlı olarak ) 

3000 DWT luk gemiler için faizsiz sabit yatırım toplamının % 40 

6300 DWT ’’ " " " " " " % 45 

10000 DWT ” " " " ” " " % 54 

ünü bulmaktadır. 
ı 

Bu yüzdeler kredinin yarısına tekabül eden ilk diliminin in 

alındığı tarih ile seyir müsaadesinin'elde edildiği tarih arasın¬ 

da 

3000 D¥T luk gemiler için 24 ay 

6300 DNT " " " 26 ay 

10000DWT " " 30 ay lık bir zaman bulunan hal için 

s öz kon us udur, 

Bu sürelerin, ithal malzemelerle ilgili ithal süresinin veya 

inşaat, donatım, tecrübe sürelerinin uzaması sebebiyle artması 

halinde yatırım dönemi faiz yükü çoğalmakta veya tersine anılan 

sürelerin kısalması halinde faiz yükü azalmaktadır. Yatırım süre 

lerinin her bir aylık kısalması sabit yatırım içindeki finansman 

masrafları payının 3 er puan düşmesine imkan vermektedir, 

22 ay.lik:yatırım süresi için 3000 DWT luk gemide finans yükü % 34 

24 " " " " 6300 DWT " " " " % 39 

23 " " " " 10000 DWT " ” " " fi 48 

m er t eb e1er i nde oİmaktadır. 



Çok iyi bir finansman ve harcama ve bununla uyumlu inşaat dona 

tim programının uygulanması halinde yukardaki finans yüklerinin 

altışar puan daha aşağılara çekilmesi mümkündür. Ancak bunun için 

bankacılık sisteminin iyi çalıştırılması ve fon akımının garanti 

altına alınması ilk şarttır. Fon akımının garantiye alınması aynı 

zamanda ithal kalemlerle ilgili akreditiflerin zamanında açılama¬ 

masından ve netice olarak Türk Lirasının yabancı paralar karşısın 
* 

daki kur ayarlamalarından doğan maliyet artışını da sınırlayacak¬ 

tır . 

Faizsiz maliyetler içinde ithal rnakina teçhizat ve malzeme¬ 

ler yaklaşık / 47 lik bir yer tutmaktadır, 

İthal malzeme ve teçhizat alınılan daha ziyade Dolar dışında¬ 
ki dövizlerle yapılmaktadır, Türk Lirasının Dolar dışındaki döviz¬ 

lere göre değeri geçtiğimiz iki buçuk yıl içinde ortalama olarak 

yılda /' 35 düşürülmüştür. Dolayısıyla bu değer kaybı da ithal ka¬ 

lemler yoluyla dahilde yapılmakta olan gemi maliyetlerine yansımak 

tadır. Döviz kurları hakkındaki tatbikatın gelecekte de sürdürüle¬ 

ceği varsayılirsa 1983 ikinci yarısı için verilmiş bulunan maliyet 

kalemlerine bu unsurun da ilave edilmesi gerekmektedir. ithal Maki 

na teçhizat ve malzeme atımlarının ortalama iki yıllık yatırım 

süresine yayılı bulunduğu eses yekun tutan kalemlerin siparişi 

nin 1/4 ünün hemen işin başında 2/4 ünün ilk bir yıl içinde 

yapılmasının prosesin bir gereği olduğu ve transferlerin yapıldı¬ 

ğı andan itibaren kur farkı ödemesi riskinin hükümetçe ortadan 

kaldırıldığı dikkate alınırsa döviz kurlarındaki artış sebebiyle 
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maliyetlerde, ithal makina teçhizatın TL karşılığının en az % 

35 i faizsiz yatırım maliyetinin ise yaklaşık % 17 si kadar bir 

artma meydana gelecektir. 

Bu durumda ülke içinde mevcut kredi şartlarında ve fakat 

Avrupa'ya göre daha düşük standartlarda inşa edilen kuru yük ge 

railerinin faiz yükleri ve döviz kurlarındaki artışla birlikte 

total birim maliyetleri 

3Q.00 DWT için : 27 6.000 TL/DWT 

6300 DUT için : 256.000 TL/DUT 

10000 DUT için : 262.000 TL/DUT olmaktadır. 

Avrupa standartlarında inşa edilecek olanlarının ise , 

3000 DUT için : 347.000 TL/DUT 

6300 DUT için : 312.000 TL/DUT 

10000 DUT için : 280.000 TL/DUT şeklindedir. 

Aynı tonaj ve tipte yeni inşâ kuru yük gemilerinin Avrupa 

ülkelerindeki Ağustos 1983 ortalama kontrat fiyatları aşağıdaki 

gibidir. 

3000 DUT luklar : 4.100-4,300 Milyon OS % 

6300 DUT luklar : 7.500 7.800 Milyon OS % 

10000 DUT luklar : 10.200-10.500 Milyon OS % 

Buna göre birim fiyatlar : (1 Dolar = 240 TL esası ile) 

3000 DUT luklar için: 328.000TL/DUT- 344.000 TL/DUT 

6300 DUT luklar için: 285.000TL/DWT 297.000 TL/DWT 

10000DUT luklar için: 245.000TL/DMT 252.000 TL/DUT 
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Raporun birinci bölümünde kısaca değinildiği gibi herbir 

ülkenin direkt sübvansiyonları ve kredi şartları birbirinden 

farklıdır. OECD ülkeleri arasında ihraç kredi terimlerinde bir 

birlik teessüs etmiştir ancak her ülkenin inşaat esnasında uy

guladığı faiz oranları değişebilmektedir. Keza fiyat teşekkü 

İtinde seçilen makina ve teçhizatın cins-tip-kapasite ve markası, 

imalatçı tersanenin ismi fevkalade önemli rol oynadığı halde 

fiyatlarla ilgili yayınlarda bunlara gereği kadar yer veril

memektedir. Ortalama kontrat fiyatlarındaki yanılgıyı en aza 

indirebilmek için peşin satış fiyatları ve bunlar arasında da 

düşük olanları esas alınmıştır. 

Yurt içinde mevcut kredi şartları ve döviz kurları ayarla

maları muvacehesinde yerli armatörlerce Avrupa standartlarının 

bir miktar altında standartlarda inşa ettirilen gemilerin birim 

total maliyet değerleri ile aynı gemilerin bütünüyle Avrupa 

standartlarında inşa ettirilmeleri halinde ulaşılacak birim ma

liyet değerleri ve bunların Ağustos 1983 Tarihi itibarıyla Av

rupa'daki kontrat fiyatlarına göre birim satış fiyatları mukaye 

sesi aşağıdaki gibidir. 
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3000 DWT 6300 DWT 10000 DWT 

Yurt içinde inşa edilmiş ve 
fakat bir miktar standart al¬ 

tı gemilerin total birim ma¬ 

liyetleri 276,000TL/DWT 266,000.- 262fc000.-

Eş gemilerin Avrupa birim 
satış fiyatı ( Ağustos 1983) 328.000TL/DWT 285.000.- 252.000.- 

Kur farkları sebebiyle satış 
* 

fiyatı (ağustos 1985) 557.600TL/DWT 484.500.- 428.400.- 

Fark Ağustos 1983 itibarıyla % 16 lehte % 6 lehte % 4 aleyhte 
Ağustos 1985 itibarıyla % 50 lehte % 45 lehte % 39 lehte 

Yurt içinde Avrupa Standardında 
inşa edilecek gemilerin toplam 
birim maliyeti 347.000TL/DWT 312.000,- 280,000.-

Avrupa'ya göre fark 

(Ağustos 1983 itibarıyla) % 5,5 aleyhte % 8,6aleyhte % 10 aleyhte 
(Ağustos 1985 itibarıyla) % 38 lehte % 35.6 lehte % 34.6 lehte 

Yukardaki tabloda Ağustos 1985 tarih itibarıyla verilmiş bulunan 

birim satış fiyatları, Ağustos 1983 teki fiyatlar dovj-^js insinden 
sabit tutulup iki yıllık dönem için Türk Lirasının/% 35 değer kay¬ 

bına uğrayacağı kabulü ile elde edilmiş rakamlardır. Bu dönem için¬ 

de gemilerin Avrupa veya dünya piyasalarında fiyatlarının sabit 

kalacağı kabul edilmiştir. Tabiatıyla mukayesede esas alınması 

gereken rakamlar Ağustos 1985 için bulunan rakamlardır. Zira da¬ 

hildeki birim maliyet rakamları da Türk ^İrasının iki yıllık in¬ 

şaat dönemi içinde yıllık 35 değer kaybedeceği ve fakat kredi 

faizlerinin artırılmayacağı esasıyla elde edilmiş rakamlardır. 
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Keza yukardaki bahis konusu gemilerin ihraci halinde veya 83/1 

83/2 sayılı yatırımı teşvik ve ihracatı teşvik tebliğleri çerçe¬ 

vesinde ihraç sayılan satış ve teslimler faslından yerli bir ar¬ 

matöre satılmaları halinde satış bedellerinin % 20 si oranında ih¬ 

racatta vergi iadesi yapılmakta olduğundan sırasıyla % 38 , % 35.6 

% 34,6 lık lehteki farklar, Avrupa fiyatları olan 557,600 TL/DWT- 

484.500 TL/DWT ve 428.400 TL/DWT dan % 20 lik iskonto yapılması 
â 

durumunda elde edilecek farklardır. Diğer bir ifadeyle Türk Lira¬ 

sının değer kaybının yıllık % 35 1er düzeyinde sürmesi kaybıyla, 

Avrupa'nın ortalama % 18 - 22 sübvansiye edilmiş f.iatlarından %20 

daha aşağıda gemi ihraç etmemiz durumunda dahi ortalama % 35 lik 

bir pozitif marjımız daha bulunmaktadır. Şayet Türk Lirasının de¬ 

ğer kaybı yıllık ortalama olarak % 17,5 civarında kalırsa bu marj 

% 18 e , değer' kaybı yıllık % 10 civarında olursa marj yaklaşık %9. a 

inmekte . değer kaybı yıllık % 5 civarında olduğu takdirde bu marj 

sıfır olmaktadır. 

Yukardaki bütün projeksiyon kendi finansal kaynaklarımızla 

kendi adımıza gemi imal edip peşin parayla ve Ağustos 1983 Avrupa 

peşin fiyatlarının % 20 altında yapılacak satış içindir. İnşaa 

dönemindeki finansman ihtiyacının tamamının veya bir kısmının 

yabancı armatör tarafından karşılanması halinde fiyat indirimi 

daha yüksek oranlarda uygulanabilecektir. Tabiatıyla teslim sü¬ 

releri ve ödeme şartları bakımından sayısız alternatif vardır 

ve bunlar yabancı armatörün kararma ve fiata doğrudan etki eden 

faktörlerdir. 



-72-

Teslim sürelerinde Avrupa'ya göre her bir aylık fazlalık , 

3000 DWT luk gemilerde net 40.000-.--US #/ay 

6300 DWT luk gemilerde net 90.000.-US' #/ay 

10000DWT luk gemilerde net 114.000,-US £/ay 

lık ekstra fiyat indirimi gerektirecektir. Bu ise ülkemiz en¬ 

düstrisinin halihazır şartlarında taleriben gemi bedelinin % 11 

ine tekabül etmektedir. 

II-4 İSTİHDAM 

Sektörde hali hazırda istihdam durumu aşağıdaki gibidir. 

Personel Sayısı Teknik Personel(Mühendis) 

Kamu Tersaneleri 9.427 354 

Özel Tersaneler 1.500 30 

TOPLAM 10.927 kişi 384 kişi 

istihdama ait detaylar Ek Tablo II.1.1, ,II.1.2, II.1.3 de veril¬ 

miş bulunmaktadır. Yukarıdaki özel tersanelere ait istihdam rakam 

lan Tablo II. 1.3 de gösterilen kurulmuş ve kuruluş halindeki ter¬ 

sanelerin Temmuz 1983 deki fiili durumlarına göre yapılan tesbit- 

ler sonucu elde edilen rakamlardır. Bu rakamların içine tersane¬ 

lerde daimi olarak istihdam edilen personelle( idari personel 

işçi teknik personel) taşaron olarak çalışan işçi ve mühendis 

ler dahildir. Özel tersanelerde dajmi ve kadrolu olarak istihdam 

edilen eleman sayısı bu tersanelerdeki toplam istihdamın % 20 si 

mertebesindedir. 

Dahildeki gemi inşa talebinin yapısı özel sektör gemi inşa 

sanayiinde istihdam politikasına tesir edici bir numaralı faktör 

durumundadır. 
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Siparişler zaman içinde düzgün bir süreklilik yerine kesik¬ 

li bir yapı göstermektedir. Talebin teknik spesifikasyonları faz 

la sayıda kalifiye eleman gerektirmemiştir. Yeterli sipariş alı¬ 

nan dönemlerde gemi maliyetlerinin başlangıçta iyi tahmin edi 

lememiş olması ve fon akımlarının yetersiz düzeylerde ve büyük 

duraklamalarla cereyan etmesi tersaneleri tabii olarak bu yapıya 

kolayca adapte olabilecek bir yola yani büyük ölçüde daimi istih¬ 

dam yerine taşaron kullanarak geçici istihdam yoluna sevk etmiş¬ 

tir, Zira sürekli malzeme ve ücret ödemeleri akımı sağlanamadığı, 

gemilerin kızaklarda veya donatımda alargada beklemeye koyulduğu 

dönemlerde daimi olarak istihdam edilmiş çok sayıda personelin 

finansman yüküne tahammül imkansızdır. Bu bekleme süreleri geç¬ 

mişte 6 ila 12 ay arasında yaşanmış ve bu günde yaşanır durumda 

dır. Tabiatıyla birkaç spekülatif uygulama ( hiçbir daimi eleman 

kullanmama veya alışılmışın çok altında daimi eleman istihdamı 

uygulaması) bu halin dışında olan hallerdir. İstihdamda karşıla¬ 

şılan bu durum ancak talepte zaman içinde meydana gelecek yapı¬ 

sal ve hacimsel değişikliklerle izale edilebilecektir. 

Kamu tersanelerinde ise durum tamamen aksinedir. Bunlarda 

geçici eleman kullanımı hemen hemen % 2-3 mertebesindedir. Bu hal 

sosyal yönden bir fayda sağlamakla birlikte kamu tersanelerinin 

şu yada bu sebeple atıl kapasite ile çalışmak zorunda kaldıkları 

dönemlerde ( ki çoğunda sürekli atıl kapasitede çalışılmıştır) 

maliyetleri artırıcı en önemli unsurlardan birisini oluşturmakta¬ 

dır. Tabiatıyla en uygun çözüm gerek siparişlerde, gerek fon 
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akımlarında, gerekse daimi eleman yüzdesinde mümkün olabilen 

iyileşmeleri sağlamadadır. İstihdamın ilgi çeken bir başka yönü 

de belirli konularda ve belirli düzeylerde kalifiyeleşmiş ela¬ 
man durumudur. 

Diğer bütün endüstri sektörlerinde olduğu gibi bu sektörde 

de kamu kuruluşları, eleman yetiştirici, belli düzeylerde ihtisas- 

laştırıcı ve endüstriyi yetişmiş eleman yönünden besleyici bir 

fonksiyon icra etmektedirler,Özellikle bakım-onarım ve donatım 

işleri kamu tersanelerinde yetişmiş tecrübe kazanmış ve bilahere 

özel sektöre geçmiş mühendis, förmen ve ustalarca yürütülmektedir. 

Sektörde yetişmiş eleman sıkıntısı bilhassa malzeme ve teç¬ 

hizat tanımaları ve yeni inşa ve donatım proseslerinde kendini 

göstermektedir. 

Özel sektör tersaneleri teknik personel yönünden asgari sa¬ 

yıda personel kullanmakta, bu arada bazı tersaneler teknik eleman 

istihdam etmeksizin danışman mühendislerin teknik yardımları ile 

yetinmektedir. Bu durum tersanelerin teknik gelişmelerine menfi 

tesir etmektedir. 

II.5 TALEP 

20.8.1982 Tarih 8/5277 Sayılı kararname ile yürürlüğe giren 

Ulaştırma Ana Planı Deniz Ticaret Filosunun 1993 yılında asgari 

7.4 Milyon DWT'na ulaşmasını hedef almıştır. 

Bu hedef içinde 1983 ve 1984 yılları için öngörülen gemi to¬ 

najına şimdiden ulaşılmış bulunmaktadır. 1.6.1983 Tarihi itiba¬ 

rıyla mevcut deniz ticaret filomuzun 3.900.000 DWT civarında 
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olduğu bunun yaklaşık 627,000 DWT luk toplam 217 adetlik kısmının 

20 yaşın üzerinde bulunduğu ve master plan döneminde hizmet dışı 

bırakılmalarının beklendiği dikkate alınırsa yılda ortalama 

400.000 DWT luk geminin 1984 den itibaren ithal veyayerli inşa 

olarak filoya katılması gerekmektedir. Bu talep 300 ila 127.000 

DWT luk gemilerden oluşmaktadır. Master planda öngörülen gemi tip 

sayı ve tonajları Ek Tablo II.5.1 deki gibidir. IV. Plan Dönemin¬ 

de ithal edilmiş gemileri gösterir bilgiler Ek Tablo II.5.2 deki 

gibidir. 

II.6 BAKIM ONASIM 

Gerek sayı gerekse tonaj bakımından süratle gelişen filo, 

bakım-onarım ihtiyaçlarını da artırmakta halen kamu ve özel sek 

törde mevcut havuzlama ve bakım onarıra tesisleri havuzlama ihti¬ 

yaçlarının takriben yarısını karşılayabilmektedir. D.E. Deniz 

Nakliyat gemilerinin gerek yurt içi gerekse yurt dışında bakım 

onarım ve havuzlanmaları için yapılan harcamalar Ek Tablo II.6.1 

de verilmiş bulunmaktadır. Kamu ve özel sektör gemilerinin, ha-- - 

vuzlama tesislerimizin ölçüleri ve kaldırma kapasiteleri gereği 

yurt dışında yaptırılması zaruri bakım ve onarımları için 1982 

yılında takriben 250.000.000.- TL lık bir harcama yapılmıştır. 

Bu rakamın 1983 yiliraM50-500 Milyon TL arasında olacağı tahmin 

edilmektedir. Muhtelif yıllarda kamu tersanelerinde yapılmış bu¬ 

lunan tamir ve havuzlamaları gösterir rakamlar Ek Tablo II.6.2 

deki gibidir. 
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Özel sektörde yalnız 1 adet havuzlama tesisi bulunmaktadır. 

Bu tersanedeki havuzlama ve onarım durumu ise aşağıdaki gibidir. 

Yılı Havuzlanan Gemi Adedi Onarılan Gemi Adedi 

1981 51 17 

1982 65 20 

V. Bes Yıllık Plân döneminde sağlanacak gelişmeler dikkate alın 

dığmda 750-800 parça muhtelif tip ve tonajda geminin ilave olarak 

havuzlanması gerekecektir■; 

Bu havuzlama ihtiyacının giderilebilmesi için 3.000 ila 

40.000 ton kaldırma kapasiteli 4 ila 5 adet havuslama tesisine 

daha gerek duyulacaktır. Aîaybey tersanesinde yapımı sürdürülmek¬ 

te olan sinkrolift sisteminin kademeli olarak devreye girmesiyle 

12.000 DUT na kadar olan gemilerin havuzlanma bakım ve onarmala¬ 

rı için önemli bir potansiyel sağlanmış olacaktır. 

II.7 TÜRKİYE'DE DEVLET DESTEK VE YARDIM TEDBİRLERİ 

Genel Politika Tedbirleri 

Türkiye'de devlet gemi inşa ve gemi işletmeciliği endüstri¬ 

lerine Cumhuriyetin başlangıç yıllarından beri imkanları nisbe 

tinde yardım etmeyi ve bu sahaları öncelikle kendi ihtiyaçları¬ 

mıza cevap verebilecek düzeye çıkarmayı hedef olarak seçmiştir. 

Bilahere bu hedef gelişen şartlar doğrultusunda bu endüstrinin 

ihracata dönük bir yapıda gelişmesi şeklinde daha da genişletil¬ 

miştir. Bu konuda geliştirilen politika tedbirlerinin kayda değer 

bir aşaması 7/9245 sayılı kararnamenin 1973 de çıkarılmasıyla 

yapılmıştır. Bu kararla ulaştırmada sistemler arası dengeyi 
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bozan pek çok unsura temas edilmiş ve bu unsurların bertaraf edil¬ 

mesi öngörülmüştür. 

Bilahere çıkarılan . uygulama kararnameleri ile de bu sek¬ 

törde büyümeyi sağlayıcı imkanlar getirilmeye çalışılmıştır. 

Türkiye'de gemi inşa sanayi için sektör bazında bir bölge¬ 

sel politika uygulaması söz konusudur. 

Bu konuda Pendik ve Tuzla Kompleksi iyi bir misal teşkil 

eder, 

Doğrudan Yardımlar 

Hükümet 24 Ocak 1980 den sonra çıkardığı seri kararlarla 

dahildeki tersanelerde inşa edilip ihraç edilecek gemilerle bir 

siparişe bağlı olmaksızın yine dahilde inşa edilip yerli bir 

armatöre satılacak gemiler için 83/2 sayılı ihracatı teşvik teb¬ 

liği çerçevesinde gemi satış bedelinin % 20 si nisbetinde vergi 

iadesi şeklinde sübvansiyonda bulunmaktadır. 

Kredi Kolaylıkları 

ihracat Kredileri 

Türkiye'de ihracat kredileri yalnızca gemilerin inşa döne¬ 

mini kapsamakta satış kredisi olarak herhangi bir ihraç kredisi 

tatbikatı bulunmamaktadır. 

Diğer bir deyişle herhangi bir yabancı armatörün Türkiye'den 

kredili olarak gemi alma imkanı pratikte ve teoride mevcut de¬ 

ğildir. İhraç kredileri 3 yıl vadeli % 26.5 faizli ± % 2 banka 

komisyonlu olmak üzere gemi inşa edip ihraç edecek olanlara açı¬ 

labilmektedir. 
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Yerli Krediler 

Dahilde inşa edilecek veya komple hazır olarak satın alına¬ 

cak (ithal edilecek) gemiler için ( hazır gemilerde yıllık prog¬ 

ram kararnamelerine ek genel teşvik tablosundaki hükümlere uygun¬ 

luk aranır.) Kontrat bedelinin % 90 ma kadar yatırım kredisi 

açılabilmektedir. Bu kredinin % 25 i 10 yıl vadeli yıllık % 

11 faizli 5 yıl ödemesiz dönemli GİSAT fonundan % 75 i ise 

15.6.1983 tarihi itibarıyla % 23 faizli 3 yılı ödemesiz toplam 

8 yıl vadeli reeskont kaynaklarından karşılanmaktadır. Ancak sö¬ 

zü edilen GISAT fonu her yıl için sabit bir miktar olarak tesbit 

edilmekte 7/9245 Sayılı Kararname gereğince doğrudan bütçe kayT 

naklarından alınmaktadır. Bu fon 1983 yılı için 2 Milyar TL lık 

bir meblağı öngörmektedir. 

Devlet Siparişleri 

Devlet siparişleri hemen hemen bütünüyle devletin sahip ol 

duğu işletmeci kuruluşlarca yine devletin sahip olduğu tersane¬ 

lere verilmekte ve fiatlar nihai maliyetlere göre ödenmektedir. 

Ancak 1975 de 4 adet koster ihale yoluyla özel sektör tersanele¬ 

rinden birinde inşa ettirilmiş bulunmaktadır. 

Araştırmaya Katkılar 

Devlet bu sahadaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini 
te 

herhangi bir özel fonla finanse etmetnek esasen bu faaliyetler 

İ.T.Ü bünyesinde bulunan gemi İnşa Enstitüsü'nün elemanlarının 

tamamıyla kişisel gayretleriyle sürdürülmektedir. Enstitü her 
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ne kadar bir döner sermaye ve modern bir deney havuzuna sahip 

ise de finansman yetersizliğinden araştırma ve geliştirme faali¬ 

yetleri sınırlı kalmaktadır. 

Gümrük Vergi ve Resimleri İle Diğer Vergilerden Muafiyetler 

Gemi inşa, tersane ve gemi ithali yatırımları yıllık prog¬ 

ram kararnamelerinde öngörülen şartlarla proje bazında ithalde 

alınan gümrük vergi resim ve harçlardan muaftır. Gemilerin bakım 

ve onarımları için gerekli yedek parça ve malzemelerin tamamı 

yerli imal durumu belgesine bağlanmaları kaydıyla gümrük vergi 

ye resimlerinden muaftır. Bazı malzemeler için yerli imal durumu 

belgesi aranmaz. 

Gemi inşa : tersane ve gemi ithali kredileri hertürlü vergi 

resim ve harçlardan muaftır. Dahilde temin edilen gemi inşaatı 

için lüzumlu malzemeler istihsal vergisinden muaftır. Gemi inşa, 

ithal ve tersane yatırımları toplam sabit yatırım tutarının 

% 30 u nisbetinde yatırım indirimine tabidir. Dövizli navlun ge¬ 

lirlerinin Türk Lirası karşılıklarının belli bir nisbeti gelir 

ve kurumlar vergisi matrahından düşülür. 
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III. DURUM MUHAKEMESİ VE YERLİ GEMİ İNŞA ENDÜSTRİMİZİN GELİŞTİRİLİP 

İHRAÇ POTANSİYELİNİN ARTIRILABİLMESİ İÇİN ALINABİLECEK TED- 

Ülkemiz Gemi İnşa Endüstrisi toplam potansiyel üretim kapa¬ 

siteleri bakımından dünya devletleri içinde küçükler arasında 

sayılabilecek bir düzeyde yer almakta V, 5 yıllık Plân Dönemi 

sonunda bu açıdan orta seviyede ülkeler arasmna girmeye aday bu¬ 

lunmaktadır. Üretim gerçekleşmeleri açısından durumumuz ise 

reel üretimin yıllara yayalı ortalamaları dikkate alındığında. 
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dünyadaki belli başlı gemi üreticibi ülkelerin sonunda bir yer 

işaret etmektedir. Teknolojik seviye bakımından ülkeler arasında 

yer tesbiti son derece izafi bir tesbit olmakla birlikte ülkemiz- 

gemi inşa endüstrisi, yeni teknoloji üretemeyen ancak yeterli ta¬ 

lep olması halinde dışarıdaki orta seviyenin biraz üstündeki tek¬ 

nolojiyi kısa zamanda alıp (örneğin azami 2-2.5 yıl içinde) uygu¬ 

layabilecek bir düzeyde bulunmaktadır. 

Raporun I. bölümünde değinildiği gibi dünya gemi inşa sana¬ 

yinde 1975 lerde başlayan kriz hafifleyerek sürmekte ve halen üre¬ 

tim seviyesi itibarıyla o yı11arınsseviyesinin 1/2 sine ulaşıla¬ 

bilmiş bulunulmaktadır, 

Bütün emek yoğun endüstrilerde olduğu gibi gelişmekte olan 

ülkelerin bu endüstri dalındaki paylan da hızla artmakta 1975 

lerdeki % 3 lük seviyelerden 1982 de % 16 mertebesine ulaşmış 

bulunmaktadır. Tabiatıyla bu konuda her ülke kendi becerisi yada 

ayırabildiği kaynak ve konuya verdiği önem nisbetinde ilerleme 

kaydetmektedir. 

Diğer yandan bu endüstrinin gelişmiş ülkeler açısından taşı 

dığı stratejik politik, sosyal ve ekonomik önem derecesinde en 

azından belli üretim seviyelerinde muhafazası ve pazar paylarının 

korunması için anılan ülkelerce çok büyük gayret gösterilmekte 

ve destek sağlanmaktadır. Bilinmektedir ki endüstrinin emek yo¬ 

ğun karakteri devam ettikçe gelişmekte olan ülkeler bu sahada 

giderek artan paylara sahip olacaklardır. 

Kısmen dışa dönük bir yapıda gelişmesi hedef alınmış bulunan 

gemi inşa sanayimizin bu vasfıyla dünyadaki gelişmelerden uzak 
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kalması mümkün olmayacağından bu alandaki şiddetli rekabet ve mit 

cadeleye göre şekillenmesi gerekecektir. 

IV. Beş Yıllık Plan döneminde toplam talebin yaklaşık % 85 i 

hazır gemi ithali, % 15 i yerli olarak inşa edilmiş gemilerle kar 

şılanmiştır. Bu oluşumun başlıca sebepleri arasında, 

a) Ekonomide ve Deniz Ticaret Filosunun artırılmasında 1980' 

den itibaren takip edilen daha liberal politika, 

b) İkinci el gemilerin fiatlarında son üç yılda karşılaşılan 

büyük düşüş ve özellikle 15.000 DWT ve daha yukarısı tonajdakile- 

rinin kısa vadeli perspektif içindeki cazibesi, 

c) Uygulanmakta olan gemi inşa ve hazır gemi ithali kredileri 

terimlerinin ve Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki kur 

ayarlamalarının ithalat lehine olan durumu, (her iki kredi de 

aynı ödemesiz dönem, aynı toplam vade ve aynı faiz yüzdesiyle 

uygulanmakta, inşa döneminde geçecek yaklaşık 2 yıl, ithal gemi¬ 

ler lehine işlemekte ayrıca hazır gemilerin ithali 1-2 ay içinde 

tamamlanabildiğinden kur farklarından menfi yönde etkilenmeleri 

(inşalara nisbeten) söz konusu olmamaktadır. 

d) özellikle 20.000 DWT olan büyük gemilerin özel tersaneler¬ 

de yapılmış bir örneğinin bulunmayaşınm getirdiği çekingenlik, 

dahildeki inşa sürelerinin çokluğu, bu tonajlardaki total gemi 

inşa birim maliyetlerinin yüksekliği ve hepsinden daha önemli ola¬ 

rak da finansman yetersizliği sayılabilir. 

Dünyanın hemen her yerinde gemi inşa politika ve tedbirle¬ 

rinin Ulusal Gemi İşletmecilik politika ve tedbirleri ile 
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birlikte düşünüldüğü ve ülkemizde de her iki konudaki politikala¬ 

rın birbirlerine paralel ve birbirlerini destekler mahiyetle sür 

dürülmesi temel ilkesinin planlı dönemler başlangıcından beri yü 

rürlükte olduğu dikkate alınırsa, yerli gemi inşa sanayimizin 

aynı zamanda dışa dönük bir hüviyette geliştirilmesi hedefine 

ulaşılabilmesi için alınmış bulunan destekleyici tedbirlerin sür¬ 

dürülmesine ve gelişen şartlara göre dinamik bir şekilde takip 

edilerek iyileştirilmesine ihtiyaç vardır. 

İyileştirilmesine ihtiyaç duyulan konular ana başlıkları 
itibarıyla aşağıdaki gibidir. 

1- Finansman 

2 Bürokrasi 

3- Malzeme Temini 

4- İşletme-Organizasyon İstihdam 

5 Eğitim 

1- Finansman 

Bölüm II.3 de Maliyet başlığı altında incelendiği gibi inşa 

edilmekte olan standart tip kuru yük gemileri için yeterli finans¬ 

man temin edilebildiği takdirde mevcut kur ayarlamaları ve sübvan¬ 

siyon uygulamaları ile Avrupa fiatlarınm yaklaşık % 30 altına 

inmeye elverişli bir maliyet yapısı bulunmaktadır. Bu ise Uzak 

Doğu fiatlarına aşağı yukarı denk bir seviyededir. 

Ulaşılmış bulunan ortalama 130.000 DUT luk üretim seviyesi¬ 

ne göre 1984 de toplam 40.500.000.000. TL İlk yeni gemi inşa kre¬ 

disine ihtiyaç vardır. Bunun takriben 20 milyar TL sının GİSAT 



fonundan bakiyesinin reeskont kaynaklarudan karşılanması icap ede 

çektir. Mevcut 2 milyar TL İlk fon fevkalade yetersiz durumdadır. 

Gemi inşa endüstrisinin 1978 lerde olduğu gibi finansman yetersiz 

liginden 1983 de yeniden bir krize doğbU sürüklendiği müşahede 

edilmektedir. Üretim tezgahları 60 dan fazla yarım kalmış gemi¬ 

lerle işgal altındadır ve çok düşük prodüktivite ile çalışmak¬ 

tadır. Özel sektördeki Temmuz 1983 tarihi itibarıyla istihdam açı 

sından yapılmış tesbitlerde aynı hususu teyid edici mahiyettedir. 

Tıkanıklığın başlıca sebebi, GİSAT fonu ve reeskont kaynaklarının 

hem gerçek ihtiyacın çok altında tayin edilmiş olması hem de onay 

landıkları meblağ ve sürelerde düzgün akışların sağlanamamış ol 

masıdır. Reeskont kaynakları GİSAT fonuna nisbeten daha düzgün 

çalışmış ancak onda da zaman zaman önemli inkitalar olmuştur. 

Kredilerin yeterli seviyede ve düzgün akışının temin edilemeyişi 

bir yandan inşa sürelerini uzatırken diğer yandan toplam maliyeti 

artırıcı bir tesir icra etmekte ve işletme dönemi için problem 

biriktirmektedir. 

Sektörde yeni inşa yönünden yeterli bir sipariş hacmi ve akı 

şi, sipariş garantisinin doğuracağı sabit yatırım ve teknolojik 

ilerleme, makul seviyedeki daimi istihdam vesüratli bir üretim 

sağlanabilmesi için gelişen üretim seviyeleri ile mütenasip bü¬ 

yüklükte ve düzgün bir akışla işletilen finans kaynaklarına ihti¬ 

yaç vardır. Bugün için bu kaynaklar, GİSAT Fonu, Merkez Eankası 

reeskont kaynakları ve kısmen de özel yada kamu bankalarının çoğu 
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zaman reeskont ilişkili kendi kaynaklarıdır. Gemi inşa kredileri¬ 

nin hemen hemen % 90 ı ihtisas bankası olan Denizcilik Bankası 

kanalıyla plase edilmekte ve GİSAT Fonunun tamamı bu banka emri¬ 

ne tahsis edilmektedir. Anılan bankanın içinde bulunduğu finans 

sıkıntısı sebebiyle esasen yetersiz olan GİSAT fonu büyük gecik-^ 

melerle kullandırılabilmektedir. 

Sözü edilen fonun gemi inşa, hazır gemi ithali, tersane kur¬ 

ma ve geliştirme faaliyetlerinin gerektirdiği yeterli seviyeye 

yükseltilerek (ki bu seviye bütün bu faaliyetleri kapsamak üzere 

ithalat dahil 1934 yılı için takriben 40 milyar TL dir.) zamanında 

Denizcilik Bankasına aktarılması ve düzgün bir akışla dağıtımının 

sağlanması gereklidir. Keza takibeden yıllarda yeni inşa için ay 

rılan tutarın bir önceki yıla göre takriben % 30 artırılarak sür¬ 

dürülmesi gerekecek böylece 1993 yılında yaklaşik4!57 .'000 DWT luk 

fiili üretime ulaşılabilecektir. Fiili üretim gerçekleşmeleri 

itibarıyla daha yüksek bir seviyenin hedef alınması çok daha bü¬ 

yük kaynak tahsisini gerekli kılacaktır. 

Bugün sektörde herhangi bir siparişe dayalı olmaksızın ken 

di adına veya kendisinin kurduğu bir şirket adına gemi inşa ede 

bilen yalnızca üç özel tersane mevcuttur. By şekilde-halen 1 adet 

6000 DWT, 2 adet 6300 DWT ve 1 adet 7000 DWT olmak üzere toplam 

4 adetlik cem’an 25.600 DWT luk gemi inşa halindedir. Bu da mev¬ 

cut tersanelerimizin finansal güç bakımından bulundukları seviye 

ile sabit yatırımlarının mertebesi hakkında kısmi bir fikir ver¬ 

mektedir. Daha ziyade siparişe bağlı olarak gelişen tersane sabit 

yatırımlarının belli bir seviyeye ulaşmasından sonra ihracata yö 

nelmeleri söz konusu olabilmektedir. Ancak ülkemizde bu sahaya 



yatırılabilecek sermayenin alternatif faaliyeti ve bu endüstrisi¬ 

nin ağır sanayie yakın hüviyeti sebebiyle tersane sabit yatırım¬ 

ları oldukça yavaş bir seyir takip etmiştir. Bunu sağlıklı bir 

şekilde hızlandırabilmenin önemli vasıtalarından biri. bu sahaya 

gerek gemi inşa gerek’tersane kurma kredileri olarak yeterli ve 

sürekli kaynak tahsisidir. 

Mevcut kredi şartlarında inşa edilen gemiler her ne kadar 

nihai değerleri itibarıyla Avrupa’ya göre % 35 seviyelerinde avan¬ 

tajlı durumda olabiliyorlarsa da işletme dönemlerinde özellikle 

navlLunların anormal düşme gösterdiği dönemlerde kredi faizi ve 

ana para taksitlerinin geri ödenmesinde büyük güçlüklerle karşı¬ 

laşmaktadırlar. Bu sebeple inşa edilecek gemilerin çalışacakları 

hat ve şartlara optimum uyum sağlayan dizaynda inşa edilmeleri 

ve finans yükünün dağıtılması gereği artan bir nisbette önem ka¬ 

zanmaktadır . 

Netice olarak GİSAT Fonunun toplam kredi içindeki nisbeti 

% 25 den % 50 ye çıkarılmalı ve miktarı da 1984 de yalnızca yeni 

gemi inşaaya ait kısmı için 20 Milyar TL den az olmamalıdır. Bu 

miktar her yıl bir önceki yıla göre en az % 30 artırılmalıdır. 

Artırma yüzdesi sektördeki fiili gelişmeye göre her yıl gözden 

geçirilmelidir. 

2- Bürokrasi 

Yatırım kararının verilip fiilen uygulamaya konulması, inşa 

devresi ve seyir müsaadeleri sonuna kadar geçen sürede pekçok 

mercide görülmesi gereken muameleler oldukça karmaşık ve çoğu 

halde zaman alıcı bulunmaktadır. 



Özellikle kredi temini işleminde ortalama 8 ila 10 aylık 

bir süre geçmekte bazı halde bu süre 1.5 yıla kadar uzayabilmek- 

tedir. DPT, Maliye Bakanlığı, Denizcilik Bankası, Sanayi Bakanlı¬ 

ğı, Gümrük Bakanlığı, Liman İdaresi gibi bütün mercilerde yeter¬ 

li süratin ve sıhhatli değerlendirmenin sağlanabilmesi için artan 

iş yükü ile uyumlu kadroların geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 

Özellikle tamir tersaneleri için acilen ihtiyaç duyulan ithal ye¬ 

dek parça ihtiyacının giderilmesinde çok süratli işleyen bir me 

kanizmanın geliştirilmesine şiddetle ihtiyaç vardır. Bunun için 

kanuni mevzuat müsaittir ve yeni bir kanuna ihtiyaç yoktur. 

3- Malzeme Temini 

Gemilerde kullanılacak malzemelerin klas müesseselerinin ve 

konvansiyonların öngördüğü niteliklerde olması zorunludur, özel¬ 

likle iç piyasadan temin edilen malzemelerin payının artırılabil¬ 

mesi için gemi dizaynlarında mümkün olduğunca malzeme standarizas- 

yonuna gidilmelidir, Pendik tersanesi içinde Sulzer lisansı ile 

imalatına başlanan Gemi Diesel motorları yatırımı süratle tamam¬ 

lanmalıdır. Dış kaynaklı malzemenin temininde paket alımı ve çok 

sayıda gemiye ait malzemeyi aynı anda siparişe yöneltmek önemli 

fiat ve zaman avantajları sağlayacaktır. Tersanelerin çelik işle¬ 

me kapasiteleri ile mütenasip gümrük muafiyetti gemi saç ve pro¬ 

fil stoklamalarına imkan tanınmalı bu husus devre beyannameleri - 

yada başka bir usulle denetlenmelidir, Bütün bu hususlar için de 

yeni kanunlara ihtiyaç olmayıp bütünüyle uygulama mercilerinin 

insiyatifleri dahilindedir. 
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4- İşletme-Organizasyon-İstihdam 

Tersanelerimizin gerek planlarda öngörülen iç ihtiyacı kar¬ 

şılayabilmesi gerekse dışa açılabilmesi için öngörülen asgari s 

sabit yatırımların tamamlanması, modern işletmecilik usullerinin 

yerleştirilmesi, teknoloji ve işgücü yönünden geliştirilmeleri 

gerekmektedir. Bütün bu hususlareda taleple yakın ilişki içinde¬ 

dir. Talebin artması bu gelişmeleri zorunlu olarak dikte etti¬ 

recektir. Zira talepteki artma ile bir yandan gelecek için emni¬ 

yet doğacak diğer yandan buna cevap verilebilmesi için işletme 

organizasyon-teknoloji ve istihdamın geliştirilmesi zorunlu ola¬ 

caktır . 

5 - Eğitim 

Gemi inşa endüstrisinde gelişen taleple birlikte eğitilmiş 

ara insan ihtiyacı da süratle artmaktadır. Daha önce Haliç tersa¬ 

nesi içinde faaliyette olan Gemi Meslek Yapı Lisesi’nin kapanma¬ 

sıyla bu ihtiyaç yeniden gündeme gelmiştir. Bu sebeple orta öğre¬ 

tim yapan Endüstri Meslek Liselerinde gemi inşaat teknikleri , 

gemi makinaları. gemi elektroniği gibi gemiciliğe uygun bölüm ve¬ 

ya dalların açılmasına hız verilmeli ve bu alandaki ihtiyacın plan¬ 

lı bir şekilde karşılanması sağlanmalıdır. 

Mühendislerin gerek proje gerekse imalat kesiminde gelişen 

yeni tekniklerden haberdar edilip uyum sağlamalarını temin etmek 

üzere Üniversite- Endüstri işbirliği ile birkaç yılda bir bilgi¬ 

sayar uygulamalı Yaz Okulları düzenlenmelidir. 

İ.T.Ü ne bağlı Geitıi İnşa Enstitüsünün herhangi bir siparişe 

bağlı olmaksızın ülkemizin ihtiyaçlarına uygun gemi tip ve dizayn¬ 

ları ile gemilerde ekonomi sağlayıcı tekne formları ve sevk si:'.: 
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sistemleri üzerinde yapacakları araştırma ve geliştirme faaliyet

leri için üniversite bütçesine her yıl yeterli miktarda kaynak 

tahsis edilmelidir. 



E K L E E 



Ek Tablo II.1.1 

Tersanenin Adı Gölcük Tersanesi Taşkızak Tersanesi 

Kızak Boyutları 150 x 30 m 

80 x 20 m 

110 x 20 m 

Yüzer Havuz 

Kaldırma Kapasitesi 

25.000 Ton 

5.000 Ton 

2.500 Ton 

Personel Sayısı 3.3.000 işçi 
120 Teknik Personel 

2.000 İşçi 
60 Teknik Personel 

Kapasitesi 8.250 Ton çelik/yıl 

30.000 DWT/YH 

2,500 Ton çelik/yıl 

10.000 DWT/YH 

İnşa Edilebilecek 

En Büyük Gemi (Tek Parça) 25.000 DWT 10.000 DWT 
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Tersane Adı Alanı (m^) 

75.000 

Ek Tablo II.1.2 
Denizcilik Bankası T.A.O. Tersaneleri 

Kızak Personel Sayısı Mühendis 
Ölçüleri(m) Toplam Pers 

Kapasite î Pn Bliytik 
Çelik(Ton/yıl) DWT/Yil Gemi(Tek 

, ,, PaJÇa) 
DWT 

Haliç Tersanesi 

1 « ■' .'» ; • ; 
Camialtı Tersanesi 72,000 

Istinye Tersanesi 26,000 

Alaybey Tersanesi 70.000 
Tevsiden Sonra 80.000 

1485 

1193 

56x18 

90x22 

140x24 

91. 7 xl 6 . 5 

7 0x14(yanda n 98 3 
İndirme) 
1 felekli kızak 415 

Gemi asansörü sis¬ 

temi 

Pendik Tersanesi 1 kad.450,000 203x38 halen: 351 
C "T 1N ' i >r C ' ^ 

1. kademe sonunda 800 
xx 

52 

41 

19 

7400 

10000 

2600 

700 

16000 

24600 6500 

34000 20000 

7400 3000 

1500 1500 

75000 70000 

60 
<D 
(—1 

I 

?, c > - v -, _ ^ 
z .kad,953.000 2. 2200 90 48000 240000 170000 

Tersanelerin Vinçleri 

Haliç Tersanesi İstinye Tersanesi Pendik Tersanesi 

1 adet 100 tonluk yüzer vinç 1 adet 20 tonluk yüzer vinç 2 adet 16 tonluk raylı kreyn 

1 30 raylı kreyn 2 " 5 raylı kreyn 1 ** 100 " mobil 

İT- ” - 15 11 n 1 « 3 " 11 II 1 II 30 •i •• tı kin Büvü 

2 5 t» t» 1 " 7 mobil II 1 II 150 
| î mm n f n*» 

" blok taşıyıcısı 
1 25 mobil " 1 " 3 II II 1 II 5 " mobil kreyn 

1 15 1* 11 1 II 15 yaylı 
1....... " 5 *» II 1 II 5 " köprü " 

lam j ■ ■ .. . Proje safhasında olanlar 

Kademede yalnız kızakla çalışma ön gö r ü İm üş t ür 1 adet 80 tonluk raylı kreyn 

*2 |>adernede kızak ı Yavuz ile çalışılacaktır. 1 adet 300 " Gantry kreynr 



Camiâltı Tersanesi Alaybey Tersanesi 

1 adet 30 tonluk raylı kreyn 
3 " 15 

1 " 15 " mobil ’’ 

2 " 5 raylı 

1 adet 30 tonluk raylı kreyn 
2 adet 15 

2 adet 10 " mobil " 

ı 

NJ 
I 



Ek Tablo II.1.3 

Özel Sektör Tersaneleri 

Marmara Bölgesi Tersaneleri 

Tersane Adı 
. (D 

Yer i 
(2) 

Tesis Alanı 
(3) m2 

Personel 
(4) 

1. Sedef Gebze/Kocaeli 72.000 350 

2. Marmara Yarımcı/Kocaeli 26,000 

3. Meltem Beykoz/İst. 9.000 

190 

130 

4. Kıyı (x) Çanakkale 80,000 
5. Gelibolu(x)Gelibolu/Çanakk.40.000 
Tuzla Grubu Tersaneleri 

1, Hidrodinamik(x) Tuzla/İst. 15.307 

2. Gemak 

3. Desan 

(x) Tuzla/İst. 17.37 5 

(x) Tuzla/İst. 17.313 

300 

50 

200 

462 

710 

4. Şahinçelik (x) Tuzla/İst. 9.139 
5,-Yıldırım (x) Tuzla/İst. 13.469 

270 

462 

6~-Günsin (x) Tuzla/İst. 14.969 637 

Tanıtma Tabloları 

.KAPASİTE 
Çelik 
Ton/yı1 

(5) 

11.500 

8. 100 

2.800 

7. 500 

3.750 

8. 300 

8. 300 

8. 300 

4.000 

6,900 

7. 600 

  Kızaklar En Büyük Gemi 
(7)(m) (Tek Parça DWT) 

DWT/Yll (8) 
(6) 

40.000 105x18 35.000 
170x22 

46x12 

32.400 120x22 15,000 

130x24 

10.000 115x0# 5.500 
70x10 

25.000 180x30 37.500 

12.500 110x70 6.500 

27.500 100x20 8.000 

100x20 

27.500 117x22 12.500 

80x16 

27.500 100x(20x2) 8.000 

(ikiz) 

15.000 110x20 9.000 

23.000 80x16 6.500 

90x18 

25.500 90x20 6.500 

90x22.5 

90x22. 5(Çekek) 
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(1) (2) (3) 

7. Anadolu (x) Tuzla/İst 40.250 

8, Deniz EndüstrisiAŞ(x) Tuzla41.250 

9. Tiirkter (x) Tuzla/İst. 41.2 50 

10. Yıldız (x) Tuzla/İst. 41.250 

(4) 

468 

810 

(5) (6) 

610 

10.000 37.000 

11.500 40.000 

12.000 41.000 

10.000 36.000 

(7) 

140x27 

110x24 

180x30 

100x20 

90x12 Çekek 
115x18 

180x28 

150x27 

100x20 

(8) 

20,000 

37.500 

37.500 

25.000 

(x) Bu tersaneler için 1988 yılında gerekli yatırımların tamamlanması 
halinde ulaşacağı kapasite ifade edilmiştir, 

11 Çelik Tekne(x) Tuzla/İst 82.500 1,340 

12. P.K.M, 

13. -Kök 

(x) Tuzla/İst, 97.257 

(x) Tuzla/İst.132.312 

14. Tuzla Gemi End(x)Tuzla/İst41.500 

15.' Salah (x);Tuzla/İst, 39.625 

16. Dearsan (x) Tuzla/İst. 21.500 

17. Gamsar (x) Tuzla/İst. 27.467 

820 

850 

772 

762 

762 

560 

12.000 41.000 

9.500 35.000 

19.000 65.000 

9.500 35.000 

13.000 43.000 

9.300 33.000 

8.800 29.000 

130x22 

160x25 

130x29 

110x29 

235x46 

90x22 

120x28 

110x24 

170x27 

140x24 

130*25 

100x20 

80x12 Çekek 
130x24 

80x16 

60x10 çekek 

30.000 

15.000 

90.000 

12.500 

35.000 

15.000 

15.000 
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Ek Tablo II. 1.3 iin Devamı 

Karadeniz Bölgesi Tersaneleri 

(D (2) (3) 

2. Alaplı 

3. Erdem 

4. Madenci 

Ege Bölgesi Tersanesi 

(4) 

1. Akdenizler (x) Karadeniz Ereğlisi24.882 130 

Karadeniz Ereğlisi 1,799 30 

Karadeniz Ereğlisi12,000 70 

(x) Karadeniz Ereğlisi 7,124 40 

(5) 
9, 300 

1, 250 

4, 500 

9. 300 

(6) 
33.000 

5,000 

15.000 

33.000 

(7) (8) 

125x24 15,000 

105x24 

Toprak Üzerinde 3,250 
Toprak üzerinde 6,500 
105x16 12,500 

125x22 

1. Degaş Çiğli/İzmir 70.000 250 7. 500 20,000 110x21 10.000 

Tersanelercfiessağliklı kalıcı bir istihdam politikası yürütülmediği için, taşaron ekiplerle ça¬ 
lışmaktadır, Bu nedenle kurulmakta olan Tuzla Tersaneleri için beyan edilen işçi sayıları belirtilmiş ol.ğ 
olup faaliyette bulunan Tersanelere ait işçi sayıları genellikle sürekli istihdam göstermemektedir. 

(x) Bu tersaneler için 1988 yılında gerekli yatırımların yapılması halinde ulaşacağı kapasite ifade 
edilmiştir. 
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Ek Tablo II.1.4 

TERSANE ADI KAPASİTE 

ÇELİK TON/YIL DWT/YIL T'ek Parç 
en büyük 

a Halinde Yapılabilecek 
qemi (DWT) 

1.6.1983 
durumu 

1984/1908 Halen 1984/1988 itibarıyla 
^^îtesi 

1;6.1983 
Durumu 

1984/1988 

1.HİDRODİNAMİK 1. 200 8. 300 4.000 27.500 3. 200 8.000 
2.GEMAK 2.000 8. 300 6. 500 27,500 6. 500 12.500 

3.DESAN 800 8. 300 6.000 27.500 3. 200 8.000 

4,ŞAHİN ÇELİK - 4. 500 - 15.000 - 9.000 

5.YILDIRIM 4. 500 6.900 15.000 23.000 6. 500 6.500 

6.GÜNSİN 4. 500 7. 600 15.000 25.500 6.500 6. 500 

7.ANADOLU 1, 500 10.000 5. 000 37.000 3. 200 20.000 

8.DENT Z ENDÜSTRİ Sİ AŞ 3.500 11.500 10.000 40.000 6. 500 37.500 

9.TÜRKTER -
-

- 41.000 - 37.500 

10.YILDIZ 900 10.000 3.000 36.000 3. 200 25.000 ^ 
11.ÇELİK TEKNE - 12.000 - 41.000 - 30.000 T 
12.P.K.M. - 9. 500 - 35.000 - 15.000 

13.KÖK 3. 000 19.000 10.000 65.000 10.000 90.000 

14.TUZLA GEMİ END. 2.000 9. 500 6. 500 35.000 6. 500 12.500 

15: SELAH - 13.000 . , - . 43.000 35.000 

16.DEARSAN 450 9. 300 1. 500 33.000 3.200 15.000 

£7.GAMSAR - 8.800 - 29.000 - 15.000 

25.350 168.500 77.500 581.000 

Proje Kapasitesi : 1984-1988 itibarıyla öngörülen yatırım dönem içinde tamamlandığı ve tersane kapasitesine 
göre devamlı istihdam sağlandığı takdirde ortaya çıkacak kapasitedir. Çekek kızaklarında 
devamlı yeni inşaat yapılmayacağı kabul edilmiştir, 



Ek Tablo II.1.4. Eki 

10.8,1983 Tarihi İtibarıyla Durum Tesbiti 

I-IİDEODİNAMİK 

GEM AK 

DESAN 

İki kızaktan biri beton diğeri toprak dolgu. 

Konstrüksiyon atölyesi tamamlanmış durumda. 

Kaldırma kapasitesi sınırlı, yeni kaynak ma 

kinaları ithalatı gerçekleşmiş, 2 adet 3200 

DWT luk gemi inşa halinde. Saha betonlaması 

yok., teçhiz rıhtımı yok, 

İdari ve sosyal hizmetler binası, 1 adet 106 m 

lik betonarme kızak ve 60 m lik beton teçhiz 

rıhtımı (iskelesi) tamamlanmış durumda. Top- 
I 

lam 100 penselık kaynak makması , 1 adet toz 

altı- 1 adet gaz altı kaynak 1 adet l/l lik 

(2mx0l8 m lik) otomatik kesici ithali gerçek¬ 

leşmiş. 1 adet 5700 DWT luk gemi inşa halinde 

Saha betonlaması var. Kaldırma kapasitesi 1 

adet 60 tonluk 1 adet 12 tonluk gantry kreyn 

faal durumda Saha betonlaması var. Yaijrrm 

projesine göre yürütülüyor. Kredi kullanıyor. 

Kızaklardan 1, sinin deniz içi betonarme ola¬ 

rak bitmiş durumda, kara kısmının inşaatı be 

tonarme olarak sürüyor. Endase hane ambar ve 

makina atölyesi yar,.ithal teçhizatı yok. Yer¬ 

li kaynak makinaları ve makina atölyesi parkı 

var. Kaldırma kapasitesi 5-10 tonluk 2 paletli 

kreynle sınırlı. 1 adet 3200 lük kosterin çelik 



-98-

4. ŞAHİN ÇELİK 

5. YILDIRIM 

5, GÜNSİN 

tekne inşası bitmiş durumda ve denizde dona¬ 

tımda başlanmış 2 adet 3200 DWT luk bir adet 

1200 DWT luk koster inşası sürüyor. Rıhtım yok 

saha betonlaması yok. Kredi kullanıyor. 

İdare binası ve çelik konstrüksiyon atölyesi 

tamamlanmış durumda. Kızak yeri hafriyatı sü¬ 

rüyor. İthal makina teçhizat yok. Rıhtım yok. 

Saha betonlaması yok. Atölye içinde duba inşa 

ediliyor. Kredi kullanmıyor. 

2 adet betonarme kızak inşa halinde. 1 adet 

çeki kızağı faaliyette. İdare binası var. En¬ 

daze hane atölye, betonlarmış saha, rıhtım 

yok, 1 adet 3200 DWT lik koster denizde dona¬ 

tımda. Kaldırma kapasitesi sınırlı. Kredi kul¬ 

lanmıyor . 

Tersane sahasının tamamı blokaj taşı ve mı¬ 

cırla kaplanmak suretiyle gemi inşa kızağı 

olarak tanzim edilmiş, İdare binası ve enda¬ 

ze hane var konstrüksiyon atölyesi teçhiz 

rıhtımı. saha betonlaması yok. İthal makina 

teçhizat yok. Yatırım projesi ile çelişiyor. 

Kaldırma kapasitesi 3 adet 5-10 tonluk yerli 

paletli kreynlerle sınırlı. 1 adet 6500 DWT 

luk, 1 adet 3200 DWT luk, 3 adet 1400 DWT luk 

gemi inşa halinde ayrıca denizde 2 adet 3200 

DWT luk koster donatımda. Kredi kullanıyor. 
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7. ANADOLU 2 adet kızağın dış duvarları yapılmış durrada 

Üstlerinde kısmi betonlama var. Küçük atölye 

ve hangar inşaatları tamamlanmış 2 adet 5 er 

tonluk gantry kreynleri çalışır durumda, 2 

adet 3200 DWT luk gemi toprak üzerinde inşa 

halinde. Kredi kullanmıyor, 

8, DENİZ ENDÜSTRİSİ A.Ş. İdare binası, endaze hane ve sosyal 
binalar ve trafo binası ile 1 adet 100 m lik 

1 adet 75 m lik kızak betonarme olarak bitmiş 

durumda. Konstrüksiyon atölyelerinin inşaatı 

sürüyor. Sömelleri atılmış halde. 1 adet çeki 

kızağı faaliyette. 1 adet 30 ı 30 tonluk, 1 

adet 10 ı 5 Tonluk olmak üzere iki adet gantry 

kreyn, 1 adet 40 tonluk mobil kreyn ithal edil¬ 

miş ve faal vaziyette. 2 adet toz altı, 1 adet 

gaz altı, 2 adet gravite ( herbiri 12 penselik 

4 grup) kaynak makinası, 1 adet 1/1 otamatik 

kesici (310 x 18 m lik) 6 adet raylı 1 adet tek 

memeli otomatik kesicîithal edilmiş ve çalışır 

durumda gemi inşa presi akreditifi açılmış, 1 

adet boya sistemi, 1 adet gemi indirme hidrolik 

sistemi gelmiş durumda 1 adet 5700 DWT, 2 adet 

3250 DWT luk gemi kızaklar üzerinde inşa halinde 
2 

Takribi 2500 m lık saha betonlaması var, teçhiz 

rıhtımı yok. Kredi kullanıyor.yatırım projesine 

göre yürütülüyor. 
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9. TÜRKTER Hiçbir faaliyet yok. 

10. YILDIZ İki adet kızağın betonarme duvarları yapılmış 
içleri toprak dolgu halinde. Kızakların birinde 

1 adet 3200 DWT lik gemi inşa ediliyor. Trafo 

binası tamamlanmış durumdab Bütünüyle işçi şir¬ 

keti : kredi müracaatı var; ancak henüz kredisi 

çıkmış değil. Kaldırma kapasitesi sınırlı. Ya¬ 

tırım projesine göre oldukça gecikmeli ve yavaş 

sürüyor. 

11. ÇELİK TEKNE İdare binası, çelik konstrüksiyon atölyesi bit¬ 

miş durumda, 2 adet betonarme kızakları inşaatı 

sürüyor. Saha betonlaması var. Kredi kullanıyor. 

1, kızakta 5000 DWT luk gemi inşa ediliyor, 

2, kızakta ikinci 5000 DWT luk geminin omurga¬ 

sı var. Haliçten getirilen 2 adet 3500 er DWT luk 

gemi denizde donatılıyor. Yatırım projesineuygun 

ancak bir miktar gecikmeli olarak sürüyor. 

12. P.K.M. Çelik konstrüksiyon atölyesi ve 1. kızak inşa¬ 

atı sürdürülüyor. Gemi inşaatı yok. Kredi kul¬ 

lanmıyor. Yatınmıoldukça gecikmeli vğ yavaş 

yürüyor. 

13. KÖK 2 adet kızak betonarme olarak inşa edilmiş. 

Kısmi mağazalar ve trafo binası yapılmış. Sa¬ 

ha betonlaması var. Kredi kullanıyor ancak fir¬ 

ma konkordato ilan etti. Kızaklar üzerinde 1 
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adet 9500 DWT, 1 adet 7500 DWT luk, 1 adet 5500 

DWT luk. 1 adet 3200 DWT luk gemi inşaatı olduk¬ 

ça ilerlemiş durumda (ortalama % 80) Gemi inşa 

ve donatımları gemilerin sahiplerince yaptırı¬ 

lıyor. Kaldırma kapasitesi sınırlı 

14. TUZLA GEMİ ENDÜSTRİSİ 1. ve 2. kızak betonarme olarak bitmiş, 

çelik konstrüksiyon atölyesi samelleri atılmış 

deniz içi kızakları inşaatı sürüyor, teçhiz rıh¬ 

tımı kazıkları çakılmış üst beton dökme hazırlık¬ 

ları sürüyor. 5 er tonluk 4 adet gantry kreyn , 

30 tonluk paletli vinç çalışır durumda. 1 adet 

1/10 otomatik kesici, 2 adet tozaltı, herbiri 

12 penselik 5 grup kaynak rektifayeri ithal edil¬ 

miş faal durumda. 1 adet 550 DWT luk, 2 adet 3200 

DWT luk gemi kızakta 2 adet 1800 DWT luk koster 

betonlanmiş sahada domuz damları üzerinde inşa 

halinde. Saha betonlaması var. Kredi kullanıyor. 

Yatırım projesine göre sürdürülüyor. 

15. SELAH MAKİNA İki adet kızak ( betonarme olarak), çelik kons¬ 

trüksiyon atölyesi ve endaze hane bitmiş durum¬ 

da. Gemi inşaatı yok. Kredi talebi var. Ancak 

dosyası Dnz. Bankasında kredi yokluğundan bekli¬ 

yor. Yatırım projesine uygun olarak ve oldukça 

ileri özkaynak kullanılarak sürdürülmüş durumda 

Kaldırma vasıtaları ve diğer teçhizat henüz yok. 
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16, DEARSAN Kızakları toprak dolgu. Bir kat idari bina biti¬ 

rilmiş. Atölye yok endaze hane yok. kredi kul¬ 

lanılmıyor. Saha betonlaması yok. Kaldırma kapa¬ 

sitesi oldukça sınırlı 2 adet 1400 DUT 1 adet 

1000 DWT luk koster kızaklar üzerinde inşa halin¬ 

de. 3 nolu çekek kızağında onarım yapılıyor. 

17. GAMSAK 1, kızak betonarme olarak tamamlanmış 2. kızak 

ve konstriiksiyon atölyeleri inşaatları sürüyor. 

Kredi kullanılıyor. Gemi inşaatı yok. 

13. SEDEF A.ş Tevsi yatırımına gidiyor. Kaldırma kapasitesi 

azami 40 ton. Teçhizatı yeterli. 35000 DWT na 

kadar gemi siparişi alabilecek durumda 3 adet 

römorker donatımı bitmek üzere 2 adet 6300 DWT 

inşa halinde 

19. MARMARA TRANSPORT Kaldırma kapasitesi azami 40 ton teçhizatı 

yeterli 15.000 DUT na kadar gemi siparişi alabi¬ 

lecek durumda. 1 adet 7000 DWT luk gemi donatımı 

yapılıyor. Çelik tekne bitmiş durumda 

20. MELTEM İhracata dönük çalışıyordu. Kaldırma kapasitesi 

azami 20 ton Teçhizatı yeterli idi. Çelik işle 

me açık saha alanlarında darboğazı vardı. Haliç 

ve Boğaziçi tersaneleri ile ilgili kararname ge¬ 

reğince kapatıldı. 
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21. KIYI GEMİ ENDÜSTRİSİ Tersane kurUluşu ve teçhizatı uygun. Kal¬ 

dırma kapasitesi ve teçhiz rıhtımı durumu henüz 

yeterli değil. 1 adet 3250 DWT luk gemi donatılı¬ 

yor. ( Çelik tekne bitmiş durumda ) 

22. GELİBOLU Kızakları ızgara; teçhizatı ve kaldırma kapasitesi 
sınırlı. 1 adet 3200 DWT 1 adet 5250 DWT 1 adet 

7500 DWT luk gemi inşası devam ediyor. 

23. DEGAŞ (İZMİR) Tersane ve teçhizat yeterli kaldırma kapasitesi 

sınırlı. Kızak teçhiz rıhtımı ve blok nakli prob¬ 

lemleri var. 1 adet 3200 DWT 1 adet 4800 DWT luk 

gemi inşaatı devam ediyor. 

24. AKDENIZLEE ( KARADENİZ) Kızakları betonarme, teçhizatı sınırlı. 

Kaldırma kapasitesi azami 24 ton. 2 adet 3200 D WT 

lik gemi inşaatı devam ediyor. 

25. MADENCİLER (KARADENİZ) Kızaklar betonarme, teçhizat' yeterli,Ma- 

kaldırma kapasitesi azami 45 ton. 2 adet 3250 DWT 

lik gemi inşaatı devam ediyor. 

26. ERDEM (KARADENİZ) Kızaklar ızgara, teçhizat ve kaldırma kapasi¬ 

tesi sınırlı. Konkordato ilan etti 

27. ALAPLI (KARADENİZ) Kızaklar ızgara , teçhizat ve kaldırma ka¬ 

pasitesi sınırlı 1 adet 3250 DWT luk geni inşaatı 

devam ediyor. 
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EK ŞEKİL II. 1 
TUZLA BÖLGESİ ARAZİ DAĞILIMI 

A : YÜKLEME - BOŞALTMA RIHTIMI 
B : FİKTİF AMBAR 

I : ERKALLAR FİRMASI 

II: M:,,T:.A SİSMİK I 

III:TAHSİS EDİLMEMİŞ YÜZER HAVUZ YERİ 

IV: TAHSİS EDİLMEMİŞ YÜZER HAVUZ YERİ 
V : GEMSAN FİRMASI 

1 : HİDRODİNAMİK FİRMASI 

2 : GEMAK FİRMASI 

3 : DESAN FİRMASI 

4 : ŞAHİN ÇELİK FİRMASI 
5 : YILDIRIM FİRMASI 

S : GÜN-SİN FİRMASI 

7 : KAMUYA AYRILMIŞTIR 

8 : ANADOLU FİRMASI 

9 : DENİZ ENDÜSTRİSİ FİRMASI 

10: TÜRKTER FİRMASI 

11 :YILDIZ FİRMASI 

12: ÇELİK TEKNE FİRMASI 

13: P.K.M. FİRMASI 

14: KÖK FİRMASI 

15: TUZLA ENDÜSTRİSİ FİRMASI 

15: SALAH FİRMASI 

17: DEAR5AN FİRMASI 

18: GAMSAR FİRMASI 

19-22: HENÜZ TAHSİS EDİLMEMİŞTİR', 



EK Tablo II.2.2 

1972-1982 Arasında Türkiye'de İmal Edilmiş .Sivil Maksatlı Deniz Vasıtalarının Dağılımı 

Tablosu 

Yıllar 30Û-3000 DUT 3001-6000 DUT 6001*10000"DWTT 
veya eşdeğer büyüklükte veya eşdeğer büyüklükte veya eşdeğer büyüklükte 
yüzer vasıtalar • yüzer vasıtalar yüzer vasıtalar 

Toplam 
DUT 

Toplam 
GRT 

Toplam 
CGRT 

Toplam 
Adet 

Toplam 
DWT 

Toplam Toplam Toplam 
GRT CGRT Adet 

Toplam 
DWT 

Toplam 
GRT 

Toplam 
CGRT 

Toplam 
Adet 

1972 11.992 9. 378 34.637 10 

1977 32.742 23.965 95.859 31 12.892 11.333 45.331 5 

1978 23.558 15.498 61.995 23 10.297 6.774 27.097 3 

1979 24.215 16.285 64.456 20 19.350 12.750 50.921 6 I 
'H? 

1980 19.390 13.464 52.490 17 23.597 15.524 62.097 6 7.700 5.099 9.178 
O 

1 ? 
1981 16.487 12.781 48.634 14 9. 550 6.2.83 25.131 3 7.700 5.099 9.178 1 

1982 11.620 9. 955 37.509 14 11.900 7.531 22.594 3 6. 500 4. 114 7.405 1 



10001-20000 DWT 
veya eşdeğer büyüklükte 
yüzer vasıtalar 

Toplam Toplam Toplam Toplam 
DNT GET CGET Adet 

36.000 

36.000 

24.190 

24.190 

14.514 

14.514 

z 

2 

I 
1—* 
0 

1 



GENEL TOPLAM 

DWT GRT CGRT ADET 

11.992 9.378 34.637 10 

45.634 35.298 141.190 36 

33.855 22.272 89.092 26 

43.565 29.035 115.377 26 

50.687 34.087 123.765 24 

69.737 48.353 97.457 20 

66.020 45.790 32.022 20 

/ 

1972 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 
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Tablonun hazırlanışmda DWT nun GRT na ve ontıda CGRT (com¬ 

pensated Gross Registon Ton) a çevrilişinde AWES ve SAJ ( Ba- 

tı AvrupalI Gemi inşaatçıları Birliği ve Japon Gemi inşaatçıla¬ 

rı Birliği) tarafından hazırlanmış ve OECD konseyinin 6 nolu 

Çalışma Grubu tarafından 1973 yılında onaylanmış ve bilahere 

1981 rin başlarında Iloyd's Register tarafından genişletilerek 

düzenlenmiş bulunan çevirme katsayıları kullanılmıştır. Bu kat¬ 

sayılar halen bütün dünya istatistiklerinde müştereken kullanı¬ 

lan katsayılar mahiyetinde olup bunların kullanımıyla en azın¬ 

dan bu raporun Dünya Gemi İnşa Endüstrisi hakkında genel bilgi¬ 

ler adlı birinci bölümünde ülkelerin üretim durumlarıyla ilgi¬ 

li olarak verilmiş bulunan rakamlarla ülkemizin durumunu muka¬ 

yese edebilmek için her iki taraftaki ( Bölüm I ve Bölüm II deki) 

üretime ait rakamlarin aynı esaslarla GRT ve CGRT na çevrilmiş 

olması mecburiyeti yerine getirilmiş olmaktadır. 

Bu çevirmede kullanılan katsayılar : 
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Geıni Tipi 

İşlenmiş Petrol Tankeri 
200-5000 DWT için 

5-10000 " 

10-30000 " 

O emi Tipi 
Kuru Dökme Yük Gemisi 

10-25000 DWT 

Römorkörler 

Kırkanbar Tipi General 

Cargo Gemileri 
Tek Güverteliler 

200-5000 DWT 

5- 10000 DWT 

10- 25000 DWT 

Çok Güverteliler 
200-5000 DWT 

5-10000 DWT 

Feriler ve yolcu gemileri 
(şehir hattı gemileri, 
arabalı vapurlar) 
'200-8000 DWT 

DWT u GRT na GRT u CGRT na 

Çevirme Katsayısıçevirme katsayısı 

1.53 3.00(4000 DWT a kadar) 
1.51 1.80( 4 ila 10000 DWT 

arası için) 
1.51 0.80 

1,58 3,00 (4000 DWT na kadar; 

1.80 (4 ile 10000 DWT 

arasında) 

0.60 (10 ile 30000 DWT 

arası) 

3.00 (2000 GRT na kadar 
olanlar) 

1. 52 

1. 58 

1. 52 

4. 00 (4000DWT na kadarj 
olanlar için) 

1.40(4 ile 10000 DW! 
arasındakiler 

1.00 

1, 50 

1. 35 

4.00 (4000 DWT ■ 
olanlar 

1.40 

0. 34 2.5 
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Kamyon TIR ve benzeri taşıyıcı 
gemiler (bizdeki Ro-Ro 1ar ve 

Tekirdağ Gemisi Gibi) 
200- 5000 DWT 1.02 

5- 10000 DWT 0.97 

Yolcu ve yük gemileri 
200-5000 DwT 0,61 

4.00(4000 DWT a kadar) 

2.00(4-10000 DWT arası) :) 

Tanımlanmamıştır. 
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Ek Tablo II.2.3 

DENİZ KUVVETLERİ TERSANELERİNDE ÜRETİLEN GEMİLER 

GÖLCÜK TERSANESİNDE İNŞA EDİLEN GEMİ VE DENİZ ARAÇLARI 

GEMİNİN ADI DEPLASMAN TON 

,.-,600 

. .600 

LCT- ÇIKARMA GEMİSİ 

tCT ÇIKARMA GEMİSİ (4 ad) 

Balıkesir Cevher Gemisi( 18. 000DVJT) 25.000 

tCVP Çıkarma Aracı (25 adet) 9 

Yüzer Havuz (4500 ton kaldırma : 

kapasitesi) 

Yıldıray Denizaltı Gemisi 1,000 

Bursa Cevher Gemisi(18,000DWT) 25.000 

Konya Konteyner Gemisi (5500 DV7T) 8.500 

inşa tarihi 

1977 

1980 

1981 

1981 

1981 

1981 

1982 

1982 

TASKIZAK TERSANESİNDE İNŞA EDİLEN GEMİ VE DENİZ ARAÇLARI 

GEMİNİM ADI 

Personel Taşıma Aracı 

I£T- Çıkarma Aracı (5 ad) 

Gime Sahil Muhafaza Botu 

Eceabat Kuru Yük Gemisi 

Personel Taşıma Aracı 

Kömür Mavnası 

ICVP Çıkarma Aracı 

Deniz Katırı (4 ad) 

Martı Güdümlü Mermi Hücumbotu 

50 Kademiik İşkampavya 

Makam Motoru 

Saç Mavna 

Tayfun Güdümlü Mermi Hücumbotu 

DEPLASMAN TON 

43 

600 

400 

823 

38 

100 

9 

26 

410 

8.5 

60 

410 

İNŞA tarihi 

1977 

1977 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1979 

1979 

1979 

1979 



GEMİNİN ADI 

TABLO 11.2,3 Devamı 

DEPLASMAN TON İNŞA TARİHİ 

LSM Çakabey Çıkarma Gemisi 

Volkan Güdümlü Mermi Hücumbotu 

Vasıta Motoru (4 ad) 

Tersane Servis Aracı 

Galip Serter Tankeri 

Sür 33 Botları (3 ad) 

ICVP Çıkarma Aracı (25 ad) 

SAR y33 Botları (3 ad) 

Aret Karaosmanoğlu Tankeri 

SAR 33 Botları (3 ad) 

1.600 1980 

410 1980 

4 1980 

38 1980 

10.000/7700DWT 1980 

160 1980 

9 1981 

160 1981 

10.000/7700 DWT 1981 

160 1982 
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Ek Tablo II. 2.4 

DENİZCİLİK BANKASI TERSANELERİNDE ÜRETİLEN GEMİLER 

HALİÇ TERSANESİNDE İNŞA EDİLEN DENİZ VASITALARI 

GEMİNİN ADI GRT/DWT İNŞA TARİHİ 

Karaoğlanoğlu 1500 Kişilik Ş.H. gemisi 456 Grt 1977 

Sami Akbulut 

Necati Girkaya " 

Caner Gönyeli " " " " " " " 

İlker Karter " " " " " " 1980 

Kamil Karabasan " ” " " " " " 

Mustafa Aydoğdu " '* " " " " 1981 

Sütlüce 262 kişilik Haliç Kattı Motorbotu - " 

Halıcıoğlu " " " .... _ 

Yaşar Doğu TOO Tonluk yüzer kreyn 11231 " " 

Intepe 62 otoluk arabalı vapur 1.047 " 1982 

Söndüren 11 200 IIP lık Yangın SönbRöm. 349 " ” 

CAMİALTI TERSANESİNDE İNŞA EDİLEN DENİZ VASITALARI 

GEMİNİN ADI GRT/DWT İNŞA TARİHİ 

Tekirdağ (Feribot) 3.213 550 1977 

Bitlis(18000DWT luk Cevher Gemisi) 12.095 18000 1981 

250 Tonluk saç mavna (2 ad) 1981 

125 " saç (2 ad) 1981 

Burdur(18000 DWT luk Cevher gemisi 12.095 18000 1982 



-115-

Ek Tablo II.2.4 ün Devamı 

ALAYBEY TERSANESİNDE İNŞA EDİLEN DENİZ VASITALARI 

GEMİNİM ADI GRT/DWT 

Alaybey Körfez Gemisi 499 

9 Eylül " " 499 

Pilot V. İğneci 2500 IIP Römorkör 289 

Pilot C. Çubuklu 289 

Çatalkaya 900 HP Römorkör 108 

Siöo " " " 108 

Esenkıyı " " " 108 

Ilızırbey " " " 108 

2500 IIP lik Yangın söndürme römorkörü 349 

" " " 349 

" •’ ” 349 

İSTİNYE TERSANESİNDE İNŞA EDİLEN DENİZ VASITALARI 

»I »» 

î» t t 

Ieminim adi IRT/DWT 

Tamer Şimşir 1500 Kişilik Ş.H. Gemisi 456 

Aydın Güler " " " " 456 

1000 HP. lik römorkör (43 nolû) 108 

(44 nolu) 108 

HAS KÖY TERSANESİNDE İNŞA EDİLEN DENİZ VASITALARI 
GEMİNİN ADI GRT/DWT 

İNŞA tarihi 

1977 

1979 

1981 

1982 

1982 

İNŞA TARİHİ 

1979 

1981 

1982 

1982 

İNŞA TARİHİ 

Palamar Motoru (4 ad) ; 1977 

Palamar 1 motoru 1979 

Cibali Yolcu Motoru 1979 

Palamar Motoru ( 3 ad) 1981 

150 Tonluk yakıt Dubası 1.981 
150 tonluk mavna 1981 

Not : Bu tersane 1981 yılından itibaren Şehir Hatları Bakım Atelyesi 
haline getirilmiştir. Gemi inşa faaliyeti sürdürölmemektedir. 
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Ek Tablo II.2.5 

ÖZEL SECTOR TERSANELERİNDE İNŞA EDİLEN GEMİLER 

ADI TIPI 

Koçlar-II Kuru Yük 

Türkay Deniz Kuru Yük 

Marmara Kuru Yük 

Türkol Kuru Yük 

I-îacı Arif Kaptan Kuru Yük 

Mustafa Paksoy-2 Kuru Yük 

Zehra Gliveli Kuru Yük 

Üsküdarlı -1 Kur u Yük 

Ünal Kolotoğlu Kur u Yük 

Karadeniz -1 Kuru Yük 

Cengiz Türkmen Kuru Yük 

Çoşkun Yağcı Kuru Yük 

Nuhoğlu IV Kur u Yük 

İsmail Beyli Tanker 

Toroslar-II Kuru Yük 

Salim Atasöy Kuru Yük 

Deniz Atı Kuru Yük 

Murat Işık Tanker 

Baba Kaptan Kuru Yük 

Faik Kalkavah Kuru Yük 

Hüseyin Çetinkaya Kuru Yük 

S T' ’t - Acar Kuru Yük 

DWT TESLİM TARİKİ 

400 1977 

22800 1977 

1. 350 1976 

1,000 1977 

2. 600 T977 

7 50 1977 

1.700 1976 

800 1977 

27750 1978 

2. 635 1978 

1.000 1978 

3. 150 1978 

726 1978 

665 1978 

2. 200 1978 

650 1978 

4.082 1978 

550 1976 

650 1978 

350 1977 

550 1977 

365 1961 
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Ek Tablo 11.2,5 (Devamı) 

ADI TİPİ DWT TESLİM TARİHİ 

Diler Kuru Yük 3.055 1978 

Meşkur Kuru Yük 700 1977 

Hacı İlyas Boduroğlu Yük Gemisi 450 1977 

Ulunoy Yük Gemisi 980 1977 

Gülten İslamoğlu Kuru Yük 1.000 1977 

Nursal Seyyar Atelye 

( Çelik ve Ahşap) 

1977 

Kastelli Yat (Çelik) , - - ... 1975 

Tolga Işık Tanker 1.000 1977 

Cafer Şener Kuru Yük 725 1977 

Sale Kuru Yük 3. 042 1977 

Dıım İmamoğlu Kuru Yük 345 1977 

0 sm an Ekşi oğ1u Kuru Yük 750 1978 

Uğur Çelik Kuru Yük 2.735 1978 

Naipoğlu Koster 725 1978 

IX Gül II Kuru Yük 500 1977 

Arif Kaptan Kuru Yük 900 1977 

Ceval Kuru Yük 3. 100 1977 

Bülent Akar Kuru Yük 1.800 1977 

Rıza Işık Kuru Yük 2.735 1977 

Hikmet Deval Kuru Yük 500 1977 

Kaptanoğlu Kuru Yük 3. 100 1977 

I. A Kuru Yük 790 1977 

Tal Kuru Yük 3. 100 1977 

Emet Akgül Kuru Yük 1. 800 1977 

Avan Kalkavan Kuru Yük 2.700 1977 

İnan Kuru Yük 1.000 1977 
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Ek Tablo II.2.5 in Devamı 

ADI TIPI DWT 

Cezzinoğlu Kuru Yük 

Tevfik Kaptan -1 Kuru Yük 

Kaptan Veysel Tanker 

Reşit Atasay 

Yusuf Kaptan 

Musa 

Haşan Uğurlu 

En-nak 

Sami Kolotoğlu 

Epila-I 

Murat Bey 

Nejat 

Memiş Mete 

Murat III 

Salih Uzunoğlu 

Kuru Yük 

Kuru Yük 

Kuru Yük 

Kuru Yük 

Tanker 

Kuru Yük 

Balık Fabrika 

Kuru Yük 

Kuru Yük 

Kuru Yük 

Kuru Yük 

Kuru Yük 

Kuru Yük Cıır Karaer II 

Fatih Sultan Mehmet Kuru Yük 

Eşil Rize Kuru Yük 

Karadeniz-4 Kuru Yük 

Selahattin Kalkavan Kuru Yük 

Kül - 3 Kuru Yük 

şerzat Şenkaya Kuru Yük 

Usva Kuru Yük 

1.750 

1.100 

1.000 

680 

1.080 

1.000 

800 

550 

1.080 

Gemisil.180 

2. 600 

400 

1.006 

1.106 

2 . 800 

550 

2/000 

3.200 

1,000 

2,000 

600 

800 

1.000 

TESLİM TARİHİ 

1977 

1977 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1979 

1979 

1979 

1979 

1979 

1978 

1979 

1979 

1979 

1979 

1979 

1979 
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Ek Tablo II. 2.5 

ADI TİPİ 

Haluk Yardımcı Kuru Yük 

Derya Aksay Kuru Yük 

Akol Kuru Yük 

Eş er 1 er - 2 Kuru Yük 

Kaptan Ahmet Peksoy Kuru 'i 

Kor ay Kuru Yük 

Kaptan Recep Kuru Yük 

Derya Ayanoğlu Kuru Yük 

Nergis Erdem Kuru Yük 

Altmer-1 Kur u Yük 

öz soy Kuru Yük 

Bora-Burak Kuru Yük 

Remzi Atasoy Kuru Yük 

Kaptan Kazım Kuru Yük 

Şirin -III Kuru Yük 

Hami Işık Kuru Yük 

Tuncay Cepnioğlu Kur u Yük 

Hakkı Morgül Kuru *ük 

Tolga Kuru Yük 

Denaş Kuru Yük 

Mete Kardeş 1er-1 Kuru Yük 

Kaptan Ilasan Hantal Kuru Yük 

Albay Halil Öztoygar Kuru Yük 

Mustafa çillioğlu Kuru Yük 

Salih Kaptan Kuru Yük 

(in Devamı) 

DWT TESLİM TARİHİ 

3.100 1979 

1.800 1979 

3.100 1979 

850 1979 

1.000 1979 

3.600 1979 

3.150 1979 

1.800 1979 

3.200 1979 

500 1979 

2.450 1980 

5.147 1980 

850 1976 

850 1980 

500 1980 

1.100 1980 

1.080 1980 

1.080 1980 

3.100 1980 

3.100 1980 

1.000 1980 

1.200 1979 

1.000 1980 

500 1980 

2.950 1980 



-120-

ADI 

Ek Tablo II.2^5 (in Devamı) 

TİPİ DWT. TESLİM tarihi 

Detaş Kuru Yük 3.1000 1980 

Kaş if Kalkar/an Kuru Yük 2.800 1980 

Cemal-1 Kuru Yük 950 1980 

Tahsin İnandı Kuru Mik 850 1980 

Ali Eser Kuru Yük 5, 100 1980 

Asım Bey Tanker 4.000 1980 

Osmanoğlu Kuru Yük 250 1980 

Kaptan İsmail Çillioğlu Kuru Yük 2.800 1980 

Ali Kalkavan Kuru Yük 2.200 1981 

Kâradeniz-5 Kuru Yük 1.000 1981 

Faruk Kuru Yük 3. 200 1981 

Kamil Kolotoğlu Kuru Yük 3. 250 1981 

I, M ebîtıet D i ker Kuru Yük 800 1981 

Koçlar- III Kuru Yük 2.800 1981 

Arif Kalkavan Kuru Yük 1.050 1981 

Veli Kaptan Yolcu Gemisi 1981 

Rıza B, Romörkör 1981 

Karadeniz-II Kuru Yük 2.800 1981 

Rıfat Nişancı 
i 

Tanker 670 1981 

Müreft e Çimento Tankeri 450 1981 

Ömer Bey Kuru Yük 3. 100 1981 

Karadeniz- 3 Kuru Yük 2.800 1982 

Hamdi İsmet Kuru Yük 600 1982 

Çakar- II Duba 1980 

Çakar -I Kazık Çakma Dubası 1980 
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Ek Tablo 

Acil 

II.2.5 (in Devamı) 

Tipi DWT tesl: 

Denizman -I Kuru Yük 31150 1982 

Kemer1i Kuru YüK 1,000 1982 

Yıldıran Kuru Yük 3.250 1902 

Kamil Erdem Kuru *ük 5, 500 1982 

Ka p t a n E a r b ar o s -1 Tanker 1.000 1982 

Hacı Haşan BursalI G iloğlu Koster 1.150 1932 

Boris Tanker 2,670 1981 

Elbe 8 Tanker 
I 

1 ,200 1981 

Elbe 11 Tanker 1. 200 1982 

Elbe 12 Tanker 1.200 1982 

Tecümse Tanker 2,670 1982 
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Ek Tablo II.2.6 

Deniz Kuvvetleri Tersaneleri 

İnşa Edilmekte Olan Deniz Vasıtaları 

Gölcük Tersanesi 

Geminin Adı Tipi Tonajı Teslim Yılı 

Kula Konteyner gemisi 5,500 DUT 1983 

Taskızak Tersanesi 

Geminin Adı Tipi Tonajı Teslim Yılı 

Lsm Sarıca Dey Çıkarma Gemisi 1,500 Dept 1983 

ODTÜ Oşinografik Araştırma " 608 Debp 1983 

KIrklareli Konteyner " 5,500 DWT 1983 

Sar-33 Botları 160 Dept 1983 

Denizcilik Bankası Tersanelerinde 

inşa Edilmekte Olan Deniz Vasıtaları 

Camiaİti Tersanesi 

Adı ve Tipi Tonajı Teslim Yılı 

Bolu Dökme Yük Gemisi 18,000 DWT 1983 

Karaman Konteyner 5. 500 DWT 1983 

Kayseri Konteyner 5, 500 DWT 1983 

Kemah Konteyner 5. 500 DWT 1983 

Nazilli Konteyner 5, 500 DWT 1984 

Çanakkale Gökçeada F eribotu 1. 600 GET 1983 

Romcnkör (4 ad) 1500 HP 1983 
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Ek Tablo 11,2,6 (nm Devamı) 

Haliç Tersanesi 

Adı ve Tipi Tonajı Teslim Yılı 

Fırkatepe Araba Vapuru 1,047 GRT 1983 

Söndüren 12 Yangın Romörkörü 349 GRT 1983 

2 ad 112 otoluk araba Vapuru 2.400 GRT 1984 

400 Tonluk Su Gemisi 450 
•* 

DWT 1985 

4 ad 1500 Kişilik Şehir Hattı Gemisi 456 GRT 1984 

1 ad 1500 Kişilik Şehir Hattı Gemisi 456 GRT 1985 

1 ad 1500 Kişilik Şehir Hattı Gemisi 456 GRT 1986 

2 ad 1500 Kişilik Körfez Hattı Gemisi 456 GRT 1986--87 

4 ad 112 otoluk Araba Vapuru 2.400 GRT 1985--86-8' 

İstinye Tersanesi 

Adı ve Tipi Tonajı Teslim Yılı 

900-1000 BHP Römorkör 108 GRT 

2250 Ton Kaldırma Kapasiteli Yüzer ha¬ 

vuz Pontonu 

2 ad şehir Hattı Motorbotu 

İşçi Motoru 

Şalom 350 Ton 

2 adet Servis Motoru 

Yüzer Vinç 5 tonluk 

1983 

1983 

1983 

1983 

1983 

1983 

1984 
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Ek Tablo 11,2.6 (nm Devamı) 

Alaybey Tersanesi 

Adı ve Tipi Tonajı Teslim Yılı 

Söndüren 6-7-8 Yangın Römorkörü 

1125 BHP 4 adet Römorkör 

Palamar ^otoru 

Servis Motoru 

Cer Motoru 

İsçi Motoru 

349 GRT 

190 GRT 

108 GRT 

.6 ad Palamar Motoru 

Adı 

Pendik Tersanesi 

Tonajı 

1983 

1983-1984 

1983 

1983 

1984 

1984 

1984 

1983 

Teslim Yılı 

Kilis 

Tortaş şirketine ait 

Romörkör I 1200 KP 

Romörkör II 1200 IIP 

5,500 DWT 

7,200 DWT (x) 

1984 

1983 

1983 

1983 

(x) Pendik Tersanesinde sadece çelik tekne olarak inşa edilecektir. 



Ek Tablo II. 2.7 

özel Sektör Tersanelerinde İnşa Edilmekte Olan Deniz 
Vasıtaları 

TERSANENİN ADI TEKNENİN ADI TİPİ TONAJI(DWT) TESLİM TARİHİ 

Anadolu a) Ebru Ürkmez Kuru Yük 3.200 1983 

b) Seferoğlu t» t» 3.200 1983 

Akdeniz1er a) A ] vb ay I t» t» 3.250 1983 

b)   t» tl 3. 250 1983 

Alaplı a) Zehra Uzundemir II M 3.060 1983 

b)  »1 I* 3. 250 1983 

Atılım a) Tamer Kıran Tt II 7,000 1983 

Çelik Tekne a) Yeş im t» tt 5.000 1983 

b) Turuncan tt t» 3. 500 1983 

c) Reyhan t» tl 3.500 1984 

d) Hülya -I 5.000 1983 

Çeksan a) Yusuf Reis Kifftyevi madde Tank D 450 1983 

- b)   Tanker 1. 350 1983 

c) 100. Yıl Turistik Gemi 450 1983 

Dearsan a)   Kuru Yük 1.000 1983 

Kuru Yük 1,400 1984 

c) Arif Kalkavan Kuru Yük 1. 400 1984 



Ek Tablo II. 2.7 (nin Devamı) 

TERSANENİN ADI TEKNENİN ADI TİPİ TONAJI(DWT) TESLİM TARİHİ 

Deniz Endüstrisi a Orse Kimyevi madde tank 3. 250 1984 

b Doğan Kaman Tanker 3. 250 1984 

c Kazım Kolotoğlu Kuru Yük 5.700 1983 

Desan a Hacı İsmail 
Kaptanoğlu 

Kuru Yük 3.250 1983 

b Gepa Kuru Yük 3,250 1983 

c Hacı Osman 

Sofuoğlu 

Kuru Yük 3. 250 1983 

d Kuru Yük 1. 200 1983 

Engin a Bora-bora Yat 70(Dep.Ton) 1983 

b Güler Yat 18(Gross Ton) 1983 

Erdem a Er dem Kuru Yük 6. 500 1983 

Gelibolu a Kuru Yük 1.000 1983 

b Muzaffer Çayır Kuru Yük 3.250 1983 , 
c Ercüment Oskay Kuru Yük 5. 250 1983 tu 

O 

Gem ak a Hüner I Kuru Yük 5.700 1983 1 

Gemi inşaat a Dokar Kuru Yük 1.250 1983 

Gemi İş a Karadeniz Kuru Yük 1.050 1983 



Ek Tablo II,2.7(niri Devamı) 

TERSANENİN ADI TEKNENİN ADI TİPİ TONAJI (DWT) TESLİM TARİHİ 

G tinsin a a Dokar Kuru yük S3.200 1983 

b Yamak Kardeşler »I 1» 6. 500 1983 

c Bedri İnce II »f 3. 200 1983 

d Sebri ilacı Hiiseyinoğlu t» tt 1.400 1983 

e tt tt 1.400 1983 

f tt tt 1. 400 1983 

g Durmuş oğu11arı tl II 3. 200 1983 

FI i dr o d inam ik a Süleyman Çelebi tt tt 1.100 1983 

b .    tt tt 3. 200 1983 

c .   
tt İt 3. 200 1983 

Kıyı Gemi İnşaat a Ayş in Dökme Yük 5. 500 1983 

b I-Iacı Mustafa Torlak Kuru Yük 3. 250 1983 ^ 
KOK a M or a s Kuru Yük 9. 500 1984 

b Boras tt tt 5. 500 1983 

c Kenan Kolatoğlu tt tt 7. 500 1984 

d -

tt tt 3. 200 1984 

Madenci a Ahmet I tt tt 3. 250 1983 

b Kasım İmamoğlu tt tt 3. 500 1984 

Marmara Transport a tt tt 7.000 1984 

Meltem a Regine Tanker 2. 600 1983 

Yıldız a Kaptan İsmail Kuru Yük 3.250 1984 

İyi Deniz a Meryem Kaptanoğlu tt tt 3. 250 198 3 

b Papile Avcı Balıkçı G emişi 7 metre 1983 

Sedef a Ditaş Tanker 13.500 1983 



Ek Tablo II 2.7 (nin Devamı) 

TERSANENİN ADI TEKNENİN ADI TIPI TONAJI (DWT) TESLİM tarihi 

b) Romörkör 2x1400 BHP 1983 

c) » 

ıt 51 1983 

d) t» II 1983 

e) KuTu Yük 6. 300 1984 

f) • • • ... 
t» 6. 300 1984 

Torgem a) Mermer Delen II »» 3. 250 1983 

Tuz la a) Ertuğrul Ali Şan tf t* 5.500 1983 

b) Tr ansınan in I tı tı 3. 300 1984 

c) Güney Yıldızı II II 3. 300 1983 

d) Dilsel Deniz Tie. Ltd. 1.800 1984 I 
H 

e) -

II II 1.800 1984 N) 
CO 

Yıldırım a) Erhan Bayraktar II II 3.200 1983 
1 

b) Akçan Gemicilik II II 3.200 1984 



Ek Tablo II. 5. 1 

1933-1993 Döneminde Milli ve Uluslararası Taşımalarımız İçin 
öngörülen Gemi Cins ve Büyüklükleri 

GEMİ CİNSİ 

TONAJ DUT DÖKME KATI KONTEYNEK KURU YÜK HAM 

TANKER 

PETROL İŞLENMİŞ VE 
DİĞERLERİ 

ASİT VE LPG 
AMONYAK 

ADET 

TOPLAM 

DWT 

300-3000 1 - 21 - 1 - 23 41.500 

3001—6000 3 90 16 - 1 - 110 544.500 

6001 10.000 26 - 5 - 8 3 42 365.500 

10.001 20.000 14 17 - - 19 2 52 920.000 

20.001-50.000 27 - - 1 4 - 32 1.320.000 

50.001-100.000 44 - - 5 - - 49 3.475.000 

100,000 - (-t ) - - - 6 -
- 6 760.000 

TOPLAM 115 107 42 12 33 5 314 7.426.500 

ı 
H 
K) 
m 
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Ek Tablo II.5.2 

IV. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1978-1983) DÖNEMİNDE TÜRKİYE'YE 
İTHAL EDİLEN GEMİLER : 

1 1978 YILI İÇERİSİNDE İTHAL EDİLEN GEMİLER : 
1.1 Dökme Yük Gemileri 

Geminin Adı 

Kapt. Ziya Sönmez 

Norse Transporter 

C, Tahsin 

Gürhan Güner 

M. Efes 

inşa Yeri 

İ spanya 

Norveç 

Belçika 

Japonya 

İ sveç 

inşa Yılı 

1969 

1966 

1967 

1965 

1967 

Kapasitesi(DWT) Yaşı 

Selin 

Milas -1 

Kuruyiik Gemileri 

Danimarka 

Ispanya 

1974 

1964 

8.519 

24.385 

33.680 

42.340 

73.866 

182.790 

2.999 

6. 020 

9.019 

2- 1979 YILI İÇERİSİNDE İTHAL EDİLEN GEMİLER 

2.1 Semi Konteyner- Ro/Ro Gemileri 

Dr. Adnan Biren Norveç 

Transdeniz Norveç 

2.2 Balıkçı Gemileri 

1979 

1979 

3..295 

3. 295 

6. 590 

14 

17 

16 

18 

16 

9 

19 

4 

4 

I-] amer -1 Hollanda 196: 800 
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Ek Tablo II. 5. 2 (nin Devamı) 

3- 1980 YILI İÇERİSİNDE İTHAL EDİLEN GEMİLER 
3.1 Dökme Yük Gemileri 

Geminin Adı İnşa Yeri İnşa Yılı Kapasitesi (DWT) Ya: 

Ziya S. İtalya 1969 16.818 14 

3.2 Balıkçı Gemileri 

Altmel -1 Rusya 1979 850 4 

4- 1981 YILI İÇERİSİNDE İTHAL EDİLEN GEMİLER 

4.1 Dökme Yük Gemileri 

Anadolu Japonya 1967 91.730 16 

Trakya 1 Norveç 1966 20.372 17 

Asya 1 Danimarka 1970 52.164 13 

Medtransporter Japonya 197 3 21.916 10 

Osman Aksoy İsveç .1965 39.186 18 

Topkapı S. Japonya 19 6 6 61.930 17 

287.098 

4.2 Tankerler : 

Atİas -1 Fransa 1970 142.280 13 

Eatu İngiltere 1970 6. 291 13 

M. Ceyhan Japonya 1971 226.145 12 

374.686 

4.3 Frigorifik Gemiler : 

Frigo Murat Norveç 1968 2.047 15 
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Ek Tablo II.5.2 (nin Devamı) 

5- 1982 YILI İÇERİSİNDE İTHAL EDİLEN GEMİLER : 

5.1 Dökme Yük Gemileri 

Geminin Adı İnşa Yeri inşa Yılı Kapasitesi(DWT) Yaşı 

Nazlı İsveç 1956 31.842 17 

Serhan Japonya 1972 30.165 11 

II, Sefer Kalka van Norveç 1957 20.221 16 

Esra Norveç 1967 5. 639 16 

Güneş-Mete Norveç 1967 5.639 16 

Martransporter Japonya 1969 21.822 14 

Anadolu 1 Japonya 1967 69.883 16 

Cemre -1 Japonya 1972 26.041 11 

Esram Japonya • 1969 21.326 14 

Nazlı K İngiİtere 197 3 26.369 10 

Sema G J aponya 1966 15.601 17 

Kap. Yusuf Kalkavan Ingiltere 1969 20.026 14 

Toros Alize Japonya 1976 8.155 7 

302.727 

5.2 Kuru Yük Gemileri 

Zeynep K İ ngiltere 1973 26.369 10 

Eora Işık t spanya 1972 7.591 11 

Celal Cesur Danimarka 1977 5. 525 6 

Mehmet Kefeli D. Almanya 1973 8.001 10 

Kutlu Işık İ spanya 1972 7.713 11 

M. Engin Japonya 1977 7. 365 6 

Emre II Japonya 1974 6. 236 9 



Geminin Adı 
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Ek Tablo 

İnşa Yeri 

II. 5.2(nin 

İnşa Yılı 

Devamı) 

Kapasitesi(DWT) Yaş; 

Sırt Singapur 1978 5. 300 5 

Kalyon Almanya 1971 6,356 12 

Tobruk Kore 1971 5.704 12 

Hira -1 Japonya 1974 10.505 9 

96.665 

5. 3 Tankerler 

Fahire Güneri Japonya 1968 89.485 15 

Burak M Finlandiya 1970 132.250 13 

Zafer M. Fransa 1970 240.000 13 

Kaptan Beksaç Japonya 1968 10.003 15 

Murat M Almanya 1970 116.276 13 

Göksu Japonya 1973 16.082 10 

Aygaz—4(LPG) Norveç 1981 2.706 2 

Polistan -1 Norveç 1974 3.488 9 

610.450 

C 5.4 Semi Konteyner - Ro/Ro Gemileri : 

Gökova-1 Japonya 1978 6.600 5 

Haren 1 Almanya 1971 8. 150 12 

Kemal II Almanya 1971 7.500 12 

Dena-1 Almanya 1967 1. 371 16 

23.621 
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Ek Tablo II 5.2(nin Devamı) 

5.5 Frigorifik Gemiler 

Geminin Adı Insa Yer i İnşa Yılı Kapasitesi(DWT) Jaşı 
A.0. Ulusoy Ispanya 1966 1,877 

IV. BES YILLIK PLAN DÖNEMİ TOPLAM İTHAL TONAJI 1.916.038 DWT 

1.1.1983 -1.5.1983 ARASINDA İTIIAL EDİLEN GEMİLER 

1. İTHAL EDİLEN GEMİLER 

1.1 Dökmeyük Gemileri 

Obo Zihni 

Cenk 

Naz K 

Kale 

Ark 

Zigana 

Japonya 

Japonya 

İngiltere 

1.2 Kuruyük Gemileri 

İspanya 

D. Almanya 

Almanya 

1.3 Tankerler 

Giray J aponya 

1970 

1971 

1960 

1978 

1968 

1971 

1974 

102.816 

16.363 

5. 639 

124.818 

7.100 

6.043 

7 . 450 

20.593 

14.499 

17 

13 

12 

23 

5 

15 

12 

1.4 Semi Konteyner- Ro/ro Gemileri: 

Lisa B Singapur 1978 1.371 

Toplam 8 gemi ve 161.281 DWT kapasite ithal edilmiştir. 

5 
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Ek Tablo II.5 2(nin Devamı) 

1. IV BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİNDE İTHAL EDİLEN GEMİLERİN 

AYRINTILI YAŞ-TONAJ VE SAYI DCJRÜMU 

Gemi Yaşı Gemi Sayısı Kapasitesi(DWT) 

2 1 2.706 

4 3 7.440 

5 2 11.900 

6 2 12.890 

7 1 8.153 

9 4 23.228 

10 5 98.777 

11 4 71.510 

12 5 253.855 

13 6 689 231 

14 5 88.511 

15 3 101.535 

16 8 302.029 

17 6 156.007 

18 2 81.226 

19 1 6.020 

21 1 800 

59 1.916.038 
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Ek Tablo II.5,2(nin Dnvamı) 

2. 1.1.1983-1.5.1983 ARASINDA İTHAL EDİLEN GEMİLERİN 

AYRINTILI YAŞ TONAJ VE SAYI DURUMU 

Gemi Yaşı Gemi Sayısı Kapasitesi 

5 2 8.471 

9 1 14.499 

112 2 23.819 

13 1 102.816 

15 1 6.043 

23 1 5.639 

8 161.281 

3, IV. BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİ'NDE İTHAL 
VE TONAJ DURUMLARI 

EDİLEN TAI' 

2 1 2.706 

9 1 3.488 

10 1 16.082 

12 1 226.145 

13 5 637.067 

15 2 99.488 

11 984.976 



Ek Tablo 11,6.1 

D.E, DENİZ NAKLİYAT ONARIM HARCAMALARI 

Harcama Yurt İçi (x 106) TL Yurt Dışı (x 106)TL Toplam 

(x 105)TL 
Düşünceler 

Şekli 
Yılı 

Büyük 
Onarım 

Piyasada 
Onarım 

Kendi Yaptığı 
Onarım 

Sörvey Piyasa Sörvey 

-   

1980 - ~ 

-
-

i Fiili Harcama 
. 

Toplam 336 66 402 Fiili Harcama 

1981 Fiili 

Toplam 568. 36 31.863 
600.223 Harcama 

1982 100 430 40 20 150 10 
750 

Bu,miktarl982 
için yeterli 

Toplam 590 160 görülmüştür. 

1983 120 555 
r 

53 26 203 13 
970 öngörülen 

TOPLAM 754 216 
I-Iarcama 

Tablodanda görüleceği gibi dış harcamalar 1981 senesinden sonraki yıllarda büyük artışlar 
göstermektedir. Bu ise ülkemiz için büyük döviz kaybına neden olmaktadır. 

ı 
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Ek Tablo II. 6.2 

KAMU TERSANELERİNİN TAMİR VE HAVUZLAMA DURUMU 
Tersane Adı Yılı Havuzlanan Gemi Adedi Onar ılaı 

İSTİNYE 1978 202 387 

1979 177 360 

1980 202 401 

1981 232 250 

Ortalama (203) (350) 

HALİÇ 1978 108 98 

1979 66 76 

1980 76 79 

1981 63 69 

Ortalama (78) (80) 

CAMİALTI 1978 31 

1979 - 2 3 

1980 35 

1981 15 

Ortalama - (26) 

HASKOY 1978 16 26 

1979 12 17 

1980 17 52 

1981 4 27 

Ortalama (12) (30) 

ALAYBEY 1978 21 424 

1979 22 403 

1980 31 262 

1981 25 333 

Ortalama (25) ( 356) 

TOPLAM 1978 347 966 

1979 277 879 

1980 326 829 

1981 324 694 

Ortalama (319) (842) 
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