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GEMİ VE YAT
SEKTÖRÜNÜN STRATEJİ

HARİTASI



W i t h

Turkishtime - Halkbank Ortak akıl toplantıları’nın 
onbirincisinde ‘Gemi ve Yat Sektörü’ bir araya geldi. 
Dünya gemi ve yat ihracatı sıralamasında ilk 5’te yer 

alan sektörün temsilcileri uluslararası rekabette başarı 
için yapılması gerekenleri tartıştılar ve ve sektörün 

geleceğine yönelik bir strateji haritası çizdiler.
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“UN VAR, YAĞ VAR,  
ŞEKER VAR... AMA...”

Hem capsize yani büyük tonajlı gemi navlunu hem de kuru yük 
navlunu hâlâ kendini toparlamamışken, hem de Trump ile 

beraber korumacılık rüzgârı tekrar esmeye başlamışken gemi ve 
yat sektörünün kanaat önderleriyle toplantı yapmak benim 

için önemli bir deneyim oldu.

Halkbank - TURkISHTIME ORTak akIl bUlUşMalaRI



W i t h

Bundan önce moderatörlüğünü yaptığım 
sektörlerin tamamı Türkiye’nin “can 
damarları” olarak adlandırılabilir. ancak 
bu iki sektörü “centilmenler kulübü” 
olarak nitelendiriyorum. bunun iki 
sebebi var; tasarım-teknoloji-cüsse-
strateji bütününde hareket ederken, 
finans ve dış ticaretin tam merkezinde 
olmaları. bu sektörün mensuplarının 
denizi sevmelerini de ayrıca bir 
güzellik olarak nitelendirmeliyim. 
Gemi sektörünün temsilcileri en başta, 
ihracatta gerilemenin olduğunu ve 1960 
yıllarının başında bir devlet politikası 
olarak ele alınan bu sektörün bu 
dönemde benzer bir muamele görmesi 
gerektiğinin altını çizdiler. kamunun 
gemicilikten hâlâ uzak durduğunu, 
sektörün de kendini anlatmakta zorluk 
çektiğini belirtirken, tüm zorluklara 
rağmen bir zamanlar norveç’ten gemi 
alan Türkiye’nin, bugün norveç’e gemi 
sattığını haklı bir gurur ile aktardılar.

Pazarlamada sıkıntılar var
Verimlilik en önemli mesele gibi 
geldi bana. birçok sektör temsilcisi 
bu konuyu dile getirdiği için. Yan 
sanayilerin ana sanayi ile entegrasyonu 
zayıf olduğundan, siparişlerin belirtilen 
zamanda yetiştirilememesi büyük bir 
problem. bir aylık bir gecikmenin bile 
kâr marjını erittiği söylendi. şaşırtıcı 
buldum açıkçası. Gemicilik sektöründe 
pazarlamada da ciddi sorunlar 
olduğunu anladım toplantıda. Gemi 
mühendisleriyle pazarlama yapmanın 
çok doğru olmadığını ifade ediyor 
duayenler. “İngilizce bilen bir tek onlar” 
dediler. Maalesef Türkiye OECD ülkeleri 
içinde İngilizce’de en geri ülkelerden 
biri. bu gerçek burada da karşımıza 
çıktı.  birebir proaktif pazarlama 
yapmak için eleman yetersizliği var. 
“Dış pazarlar daha istikrarlı, iç pazarda 
sorun var” cümlesi de dikkatimi 
çekti. benim bildiğim iç pazardaki 
gemi filosunun yaş ortalaması 
yüksek. Sektör temsilcileri bu bilgiyi 
doğruladılar. Türkiye’nin gemi filosunu 
masaya yatırarak yenilemenin gerekli 
olduğunun altını çizdiler. böylece iç 
pazar canlanabilecek diyorlar. 
Türkiye dış sipariş almada maalesef 
kuvvetli değil. Dünya’da ilk 20’ye zar 
zor giren bir hali var. “Mevzuatımızın 
maşaallahı var” diyerek, karışık 
düzenlemelerle kendi ayağımıza  

kurşun sıktığımızı belirtenler oldu. 
Tabii, 2016 yılında yaşanan terör 
saldırılarının yabancı alıcıların 
Türkiye’ye gelmesini engellediğini 
de belirtiyorlar.  ayrıca anlaşmazlık 
çözümlerinde güçlü olmadığımız da 
altı çizilerek belirtildi. Tabi gemicilik 
tarafında “niche” işler de var. “Yüzer 
enerji santralleri” gibi oldukça başarılı 
örnekler de var. Orta ölçekli gemide 
üstünlüğümüz var. Yatçılıkta da. 

Karmaşık teşvik sistemi
“Teşvikler veriliyor, verilmiyor değil” 
derken, teşvik sisteminin karmaşık 
olduğunu örneklerle anlattı katılımcılar. 
ben de onları rahatlattım: “Merak 
etmeyin, her sektörde böyle”. Tabii, bu 
işin şakası. Hakikaten teşvikler karma 
karışık ve anlamak için özel ekspertiz 
gerekiyor. “Türk bayrağının tercih 
edilmesi için adımlar atılıyor ama konu 
sadece teşvik değil, servis de önemli” 
cümlesi önemliydi. büyükelçilik 
ve konsolosluklarda sektörle ilgili 
uzmanların bulunması gerektiği 
belirtildi. Yabancılarla ortaklıklar 
yapılmasının öneminden de bahsedildi. 
ancak Türkiye’deki firmaların önemli 
bir kısmının aile şirketi olması bu işi 
zorlaştırıyor. Malum, aile şirketleri 
kapalı kutu. kolay kolay kimseyi 
kabul etmiyor dışardan. ancak işlerin 
büyümesi için büyük sermayelere 
ihtiyaç var. Dolayısıyla şeffaflaşmak ve 
a.ş. mantığıyla devam etmekten başka 
çare yok. belki de gemicilik ve yat 
sektörü zoru başararak, Türkiye’nin geri 
kalanına başarılı örnekler sunar. 
“2008 kriziyle beraber oyun kuralları 
değişti” dedi kanaat liderleri. buna göre 
yeniden yapılandıklarını söylüyor gemi 
sektörünün temsilcileri. ancak eğitim 
konusunda geri olduğumuzun da altı 
çizildi. Yat sektörünün temsilcileri 
“Sanayi 4.0 için bizi model sektör olarak 
seçebilirler” diyorlar. Olabilir aslında. 
bana mantıklı geldi. “nesnelerin 
interneti” için bence otomotiv kadar 
uygun bir sektör. Özetle, Gemi ve Yat 
Sektörü tüm sorunlarına rağmen 
geleceğe umutla bakıyor.  
ancak, ülkenin ana stratejisi olmadığı 
için bu sektör de sıkıntı çekiyor. Hangi 
sektör için hangi devlet politikasının 
uygulanacağı belli olmadan, Türkiye’nin 
dışarıya kabul edilebilir bir hikaye 
sunması zor gözüküyor.  _

Prof. Dr. Emre Alkin
Kemerburgaz Üniversitesi  
Rektör Yardımcısı -Turkishtime 
Toplantı Moderatörü

1969 yılında İstanbul’da doğdu. 
İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi İngilizce İktisat 
Bölümü’nü bitirdi. 2002 yılında 
profesör oldu. Çukurova Holding, 
Anadolu Endüstri Holding, Doğan 
Holding ve Altınbaş Holding’de 
çeşitli sorumluluklar üstlendi. 
TİM genel sekreterliği, Türkiye 
Finansman Şirketleri genel 
sekreterliği, Vergi Konseyi üyeliği 
ve Türkiye Futbol Federasyonu 
genel sekreterliği yaptı.

 Kimdir?     

“Yat sektörünün 
temsilcileri ‘sanayi 
4.0 için bizi model 
sektör olarak 
seçebilirler’ diyorlar. 
Olabilir aslında. 
bana mantıklı 
geldi. 'nesnelerin 
interneti' için bence 
otomotiv kadar 
uygun bir sektör.” 
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PrOF. Dr. emre alkİn: Gemi ve Yat sek-
törü Türkiye’nin önemli sektörlerin-
den. başarıları çok, sorunları da... bu-
rada sektörün 2016’dan 2017’ye geçişte 
genel bir fotoğrafını çekip, finansman, 
eğitim, teknoloji ve gelecek stratejile-
ri üzerine yoğunlaşacağız. bu noktada 
sektörü temsil eden Gemi ve Yat İhra-
catçıları birliği başkanı Sayın başaran 
bey’le ilk söze başlayalım diyorum. 

baŞaran baYrak: Emre Hocam çok te-
şekkürler. Halk bankası ve Turkish-
time’a bu toplantıya verdikleri destek 
için teşekkür ediyorum. bu tür çalış-
maları daha sık yapmak istiyoruz, bu 
bir başlangıç olsun. Dünya artık deği-
şik bir yöne doğru gidiyor. Globalleş-
meden, daha lokalize olmuş, daha içi-
ne kapanık ekonomilerin yönlendirdiği 
bir yere doğru. biz gemi ve yat ihraca-
tını kontrol eden birlik olarak ihracatı-
mızdan çok mutlu değiliz. Geçen yıl ih-
racatta 1 milyar doları aşmıştık. bu yıl 
bunun altına düştük. Yaşamış olduğu-
muz günlerde gemi ve yat ihracatıyla il-
gili sıkıntılar halen devam ediyor ama 
bu yıl 1 milyarın üzerinde bir hedef be-
lirledik. biz ihracatçılarımıza bu nokta-
da elimizden geldiği kadar destek ver-
meye çalışıyoruz Gemi Yat İhracatçılar 
birliği olarak ama sonuçta ülkenin ge-
nel politikalarına da bağlıyız. 

PrOF. Dr. emre alkİn: Teşekkür ediyo-
rum. Hemen sözü Ömer bey’e vereyim. 

Ömer erkamOĞlu: bankamız ve Turkis-
htime dergisi işbirliğiyle düzenlenen 
ve farklı sektörlerin önde gelen temsil-
cileri için ortak bir platform yaratmaya 
çalıştığımız Ortak akıl toplantılarının 
11’incisini düzenlemekteyiz. Halkbank’ı 
temsilen burada bulunmaktayım. İki se-
neden beri de kObİ krediler Daire baş-
kanı olarak görev yapmaktayım. Sizlere 
daha fazla söz hakkı tanımak amacıyla 
sektörünüzün değerli temsilcilerine söz 
vermek istiyorum. buradan umarım gü-
zel sonuçlar alarak ayrılacağız. 

PrOF. Dr. emre alkİn: O zaman söz serbest 
diyerek başlıyorum. 2016’dan 2017’ye ge-
çişte genel bir bakış, sektörün ekonomi 
ana stratejisindeki yeri, gelecekteki ko-
numuna göre bugünden nasıl bir strateji 
oluşturması gerekeceğine dair görüşleri-
nizi dinleyelim. 

T
ürkiye’de tersaneciliğin 
700 yılı aşkın bir geçmişi 
bulunuyor. Türk gemi 
ve yat inşa sektörü, 
gerek adet gerekse tonaj 
olarak dünyanın belli 
başlı üreticileri arasında. 

Deniz taşımacılığında dünya genelinde 
bir daralma gözlense de gemi inşa 
sanayi açısından bakıldığında koster 
filosunun yenilenmesi için gerçekleşen 
gelişmeler Türk tersanelerine yeni bir 
kan getirebilir. Diğer taraftan; global 
gemi inşa sanayine olan talep giderek 
gelişiyor. Türk gemi ve yat sektörünün 
rekabetçi olma olasılığının yüksek 
olduğu romörkör, balık avlama gemisi, 
askeri maksatlı karakol botları,  
Off-Shore ve platform destek gemileri 
ve benzeri alanlara doğru hızla 
dönüşüm yapan tersanelerin, doğru 
destek politikasıyla pastadan pay alma 
olasılıkları yüksek. Sektör, sadece 
ulaşım ve taşımacılık sektörüne,  
döviz girişine, istihdam artışına destek 
sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda 
inşasında kullanılan binlerce malzeme 
ile yan sanayiye de katma değer 
yaratıyor. Turkshtime-Halkbank Ortak 
akıl Toplantısı'nda sektörün ihtiyaçları 
doğrultusunda yeni bir strateji 
çizilmesi için sektörün analizi yapıldı, 
devletten beklentiler dile getirildi. 

Halkbank - TURkISHTIME ORTak akIl bUlUşMalaRI



CenGİZ kaPTanOĞlu: bana göre deniz-
ciliğin bir devlet politikası olarak ele 
alınması ve acilen bu hayati sektörün 
öncelikli teşvik sisteminin içerisine 
sokulması gerekiyor. Denizcilik, teş-
vik gören 6 sektörden biri olmalı. Ör-
neğin devletimiz 1960’lı, 80’li yıllarda 
Türkiye’de desteklediği gemi inşanın 
önünü açmak için uzun yıllar -12 yıl 
kadar- gerek GİSaD (Gemi İnşa Sana-
yii Destekleme) fonu marifetiyle düşük 
faizli kısa vadeli, gerekse Merkez ban-
kası kaynaklı orta vadeli reeskont kre-
dilerini devreye soktu. 7 yıl kadar bir 
sürede de bir yandan ulusal gemi inşa 
sanayimizin oluşmasına, diğer yandan 
da Türk deniz ticaret filosunun yeni 
gemilerle güçlenmesine imkân sağla-
dı. 70 ve 80’li yıllara geldiğimizde, Tür-
kiye karadeniz’i ve akdeniz’i tekrar, 
ama bu kez askeri anlamda değil ticari 
olarak bir Türk gölü haline getirdi. Tür-
kiye’miz böyle yeni kararlar almalıdır.

PrOF. Dr. emre alkİn: 1960’lı, 70’li yıllar-
da devletin sektöre son derece bilinçli 
şekilde yaklaştığını, o dönemlerde sek-
törün stratejik sektör olarak belirlendi-
ğini söylediniz, bugün özellikle kamu 
bankalarıyla bir stratejik ortaklık kuru-
lamadığını belirttiniz. 60 ve 70’lerdeki 
trend devam ettirilseydi sektör bugün-
kü geldiği noktadan çok daha iyi olabi-
lir miydi? 

salİH Zekİ ÇakIr: Denizciliği bir bütün 
olarak ele almak lazım. Öncelikle ka-
mu nezdinde denizcilik farkındalığı 
oluşturmamış olmamız temel eksik-
lik. bugüne kadar çok çalışma yapıldı 
ama yeterli olmadı. Denizcilik neden 
teşvik edilmeli? Diğer iş kollarıyla kar-
şılaştırdığımızda temelinde denizcilik, 
özelinde de gemi inşa sanayi en verim-
li istihdam alanlarından biri. İstihdam 
ettiği insan kaynağı, gelir düzeyi itiba-
riyle bir verimlilik var, bir de kazandığı 

W i t h

Gemi ve Yat İhracatçıları 
Birliği Başkanı Başaran 

Bayrak, 2017 yılında 
ihracatta 1 milyar doların 

üzerinde bir hedef 
belirlediklerini vurguladı.  
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salİH Zekİ ÇakIr: Evet, bu noktada ve-
rimliliğin artması lazım; ekonominin 
geldiği nokta itibariyle maliyet avan-
tajı önemli ölçüde kalktı. artık bizde-
ki ücret standartları rekabetçi avantaj 
olmaktan çıktı. Onun için verimlili-
ği muhakkak artırmalıyız. Verimlilik, 
üretim demek; yani günlük olarak ter-
sanelerde işlenen ana madde sacın iş-
lenmesi. Ürün, kilogram, sac miktarı 
oranı. alınan işlerin, projelerin zama-
nında bitirilememesi, şu anda en bü-
yük sorunlardan bir tanesi bu. bizim 
kendimizin de yaşadığı gibi. 2016’da üç 
proje bitirilemedi örneğin. Planlamada, 
üretimde, dağıtımda, koordinede, eşgü-
dümde zayıf kalıyoruz.

PrOF. Dr. emre alkİn: Finansmandan do-
layı yavaşladığınız oluyor mu? 

salİH Zekİ ÇakIr: Esas olarak gemi inşa 
sanayinin verimliliğini etkileyen ko-
nu, yan sanayiler... İmalat sanayilerinin 
entegrasyonu zayıf, bu da projelerin ge-
cikmesine neden oluyor. bizim işimiz 
yan sanayiye bağlı, özellikle yurtdışın-
dan gelen yan sanayi ürünlerine bağ-
lı, o ürünler sizin planınıza göre teslim 
edilmediği sürece projeler gecikmek-
te. bir aylık bir gecikme bile sizin kâr 
marjınızı götürmekte. Diğer bir konu 
da şöyle örneklenebilir: un, şeker, yağ 
var ama helva yok. Yani genel olarak 
gemi inşanın pazarlama sorunu var, 
hedef ülkelere ve sektörlere yönelik 
pazarlamamız zayıf. 

PrOF. Dr. emre alkİn: Gemicilikte orga-
nizasyon yapısı standart mıdır? Pazarla-
maya daha çok katkıda bulunan bir or-
ganizasyon şemasına geçmek zor mu? 

salİH Zekİ ÇakIr: Pazarlamada eksikli-
ği, istihdam edecek insan kaynağının 
yetersizliği olarak görüyorum. İngiliz-
cesi iyi olan bir gemi inşa mühendisini 
iş geliştirmenin başına getiriyoruz ama 
arkadaşımızın pazarlamayla ilgili hiç-
bir formasyonu yok, eğitimini almamış. 
Terminolojiye hâkim, işe yarar diye dü-
şünüyoruz. bu anlamda benim önerim; 
belli, hedef potansiyel pazarlarda sektör 
olarak daimi temsilcilikler oluşturul-
ması. O pazara yakın, günübirlik orada-
ki her türlü gelişmeyi, yenilikleri, hangi 
ülkenin hangi gerekçelerle neyi yenile-
mek istediğini, gemi inşa sektörünü ya-

Eksik ne? Gemi inşa sanayimizde in-
san kaynağı çok yetişti, mühendisler, 
mavi yakalılar, beyaz yakalılar olduk-
ça tecrübe kazandı, bugün geçmişe 
dönüp kıyasladığımızda gemi inşa sa-
nayi yetişmiş mühendisler tarafından 
yönetilmekte, kurumsal yapılar oluş-
makta. Fakat yabancı örnekler, özel-
likle Uzakdoğu, avrupa’yı çok mu-
kayese etmek istemiyorum, özellikle 
kore tersanelerine baktığımızda bizde 
eksik olan önemli bir konu verimlilik! 
norveç’ten feribot ithal eden bir ülkey-
dik, bugün buradaki bazı arkadaşlarla 
norveç’e feribot inşa edip satmaktayız. 
bu pazarı sürdürebilmek için daha çok 
çalışmalıyız. 

PrOF. Dr. emre alkİn: “norveç’ten gemi 
alırken, norveç’e gemi satar hale geldik” 
cümlesi bence sektörün gücünü ortaya 
koyuyor. 

Halkbank - TURkISHTIME ORTak akIl bUlUşMalaRI

Halkbank KOBİ Kredileri-2 Daire Başkanı Ömer Erkamoğlu, banka 
olarak kredileri artırmak ve piyasanın ihtiyacı olan likiditeyi sağlamanın 

asli görevlerinden biri olduğunu söyleyerek, gemi ve yat sektörünün 
ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduklarını belirtti. 

döviz itibariyle. Dövizinin katma değe-
ri ülke ekonomisine baktığımızda di-
ğer iş kollarına göre çok daha kaliteli, 
faydalı. Günümüz itibariyle denizcilik 
emek yoğun bir sektör olarak hayatı-
nı sürdürmekte, fakat gelinen an itiba-
riyle dünyaya açıldığında uluslararası 
rekabet şartlarının getirdiği zorunlu-
luk yüzünden sermaye yoğun bir sek-
tör haline geldi. küçük, münferit, bu-
tik tersanelerin muhakkak avantajlı 
tarafları var ama uluslararası rekabe-
te göğüs gerebilmek, büyük işlere talip 
olmak için güçlü bir finansman altya-
pısı, kurumsal altyapı şart. bu anlam-
da geleneksel aile gemi inşa, tersane 
şirketlerinin sermaye şirketleriyle bir-
leşerek daha güçlü yapılar ortaya koy-
ması, daha da ötesinde büyük şirketle-
rin de kümelenme yoluyla daha büyük 
güçbirliğine gitmesi gerekir. bunu ya-
pan örnekler şu anda ülkemizde var. 



W i t h

Ömer Erkamoğlu
Halkbank, Kobi Kredileri-2 
Daire Başkanı

1979 Adana doğumlu 
Ömer Erkamoğlu, İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi 
İktisat Bölümü’nden 2002 
yılında mezun oldu. 2004’te 
Halkbank Teftiş Kurulunda 
Müfettiş Yardımcısı olarak 
göreve başlayan Erkamoğlu, 
2011 yılına kadar müfettişlik 
yaptıktan sonra sırasıyla Bölge 
Krediler Bölüm Müdürlüğü ve 
Avcılar Şube Müdürlüğünde 
bulundu. Ömer Erkamoğlu, 
2015 yılının Ağustos ayından 
bu yana KOBİ Kredileri Daire 2 
Başkanlığında Daire Başkanı 
olarak görev yapıyor. 

 Kimdir?     

Başaran Bayrak
Gemi ve Yat İhracatçıları 
Birliği Başkanı / TİM Sektörler 
Konseyi Üyesi 

1959 Trabzon doğumlu olan 
Başaran Bayrak, Marmara 
Üniversitesi İletişim Fakültesi 
mezunu. 1978’de kurulan 
Çeksan Gemi’nin kurucu ortağı 
olan Bayrak, 2010 yılında 
kurulan İstanbul Gemi ve 
Yat İhracatçıları Birliği’nin ilk 
başkanı oldu. Bugün Çeksan 
Gemi, Bayrak Yatçılık ve Baytaş 
Tanker Başkanlık ve Genel 
Müdürlük görevini yürüten 
Başaran Bayrak aynı zamanda 
Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği 
Başkanlığı ve TİM Sektörler 
Konseyi Üyeliği görevlerini de 
sürdürmekte.

 Kimdir?     

ması sürecinde önemli bir etken ken-
di iç pazarımız oldu. askeri projeler ve 
yerli armatörlerin, devlet firmalarının 
sektöre verdiği, hatta isteyerek bilerek 
bazı projeleri sektöre sipariş etmele-
ri sayesinde krizi aşabildik. bu konuyu 
vurgulamakta fayda var, bunun sürdü-
rülmesi gerekiyor. Sektörde iç sularda 
mevcut feribot, yolcu tekneleri, römor-
körlerin yaş ortalaması yüksek. Ön-
ce kendi filomuzun masaya yatırılarak 
nasıl yenilenebileceği düşünülmeli. bu 
en azından gemi inşa sanayimizi be-
lirli bir düzeyde, uluslararası rekabet-
te avantaj sağlayacak belli bir konumda 
tutacaktır. Ondan sonra da büyük işlere 
talip olmak mümkün. 

baŞaran baYrak: Dünyada gemi inşa 
sektörü çok şey yapıyor ama yeni gemi 
inşa kontrat miktarı bazı raporlara göre 

kından takip edip pazara en kısa mesa-
fede müdahale edebileceğimiz şekilde, 
oradaki bilgileri bize aktarıp, oradaki iş 
geliştirmeye talip olmamızı sağlayacak 
bir organizasyon gerekiyor. Piyasadan 
iş almak yaptığınız işlerin referansıyla 
oluyor. Satış yaptığınız firma ya da onun 
komşusu firma sizi bir şekilde buluyor. 
Medyada yaptığımız reklam, fuarlarda-
ki çalışmalarımız da etkili oluyor. ama 
birebir, proaktif bir pazarlama, iş geliş-
tirme anlamında eksiğimiz çok. Genel-
leme yapıyorum, bu kendi örneğim. Yat 
sektöründe örneğin bu işin başındaki 
arkadaşların araştırmaları, ağırlıklı di-
zayn firmaları üzerinden gelen ilişki-
lerle veya şirket sahiplerinin ikili diya-
loglarıyla gelen işler. kriz dönemlerinde 
önemli gördüğüm bir konu da şu ki, bu-
güne kadar 2008 sonrasında gemi inşa 
sektörünün ayakta kalması, toparlan-

Salih Zeki Çakır, sektörde eksik olan önemli bir konunun verimlilik olduğunu 
belirtti. Çakır, Norveç’ten feribot ithal eden bir ülke iken, bugün Norveç’e 

feribot inşa edip satan bir ülke durumuna gelindiğine, bu pazarı sürdürebilmek 
için daha çok çalışmak gerektiğine dikkat çekti.
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 Kimdir?     

Metin Kalkavan
Turkon Holding İcra Kurulu 
Başkanı / IMEAK-Deniz Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı

1959 Rize doğumlu Metin 
Kalkavan, 1982 yılında 
Boğaziçi Üniversitesi İdari 
Bilimler Fakültesi İşletme 
Bölümü’nü bitirdikten sonra 
İngiltere’de University  
Of Playmouth’da Denizcilik 
İşletmesi ve Finans üzerine 
master yaptı. Turkon Holding 
A.Ş. İcra Kurulu Başkanı 
olan Metin Kalkavan; Turkon 
Konteyner ve Denizcilik 
Taşımacılığı A.Ş. ve Sedef 
Gemi İnşaatı A.Ş., İcra 
Kurulu Başkanlıklarını da 
sürdürmekte. 2002’den bu 
yana IMEAK-Deniz Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkanlığını yapmakta 
olan Metin Kalkavan ayrıca 
TOBB-Deniz Ticaret Odaları 
Konsey Başkan Yardımcısı ve 
TOBB-Tahkim Kurulu Divan 
Başkanlığını da yürütmekte.

 Kimdir?     

Adil Erkoç
Ada Denizcilik ve Tersane 
işletmeciliği A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı

İstanbul doğumlu olan Adil 
Erkoç, 1980 yılında girdiği 
İÜ Hukuk Fakültesi’nden 
1984 yılında mezun oldu. 
Yaklaşık 5 yıl yaptığı avukatlık 
mesleğinden sonra çalışma 
hayatına aile şirketinde devam 
etti. Ardından 2003 yılında 
Ada Denizcilik ve Tersane 
işletmeciliği A.Ş.’yi kurdu.  
Adil Erkoç halen Ada Denizcilik 
ve Tersane işletmeciliği A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak 
çalışma hayatını sürdürüyor. 
Ada Denizcilik, son 5 yılda 
tamamı Norveç olmak üzere 
13 muhtelif tipte geminin 
ihracatını gerçekleştirdi.

 Kimdir?     

za da kalsanız o süreçleri kendi kendi-
nize yapabilir hale gelmeniz gerekiyor. 
Yapılacak tüm yabancı ortaklıkların bu 
çerçevede olmasında fayda var. Yaban-
cı ortaklar Türkiye’ye gelmekten biraz 
imtina ediyorlar, genelde güvenlikle il-
gili endişelerini öne sürüyorlar. ayrıca 
mevzuatımızın karmaşıklığı da yaban-
cıları biraz ürkütüyor. O yüzden İsviçre, 
İngiltere gibi ülkelerin sözleşmelerin-
de arbitrasyon maddeleri oluyor. bun-
lar da uzun vadeli sıkıntılar oluşturabi-
liyor, uluslararası hukukta, arbitrasyon 
uygulamalarında yani uluslararası tah-
kim süreçlerinde çok güçlü olduğumu-
zu söylemek zor. belki uluslararası hu-
kukla ilgili konularda danışılabilecek 
merkezler kurulması faydalı olabilir. 

PrOF. Dr. emre alkİn: Sözleşmelerinizde 
Türkiye’de varolan bir arbitrasyon mer-
kezini adres gösterecek müzakere gücü 
var mı? 

1.4 milyon DWT (Deadweight Tonna-
ge) olmuş, siparişteki toplam ülkeler 
sıralamasına baktığımız zaman Tür-
kiye ilk 16’nın içerisinde yok. Tekrar 
eski pozisyonumuzu nasıl alırız bunu 
konuşmamız, önerilerimizi buna göre 
yapmamız çok daha verimli olur diye 
düşünüyorum. 

Cem melİkOĞlu: bizim yabancı ortak-
lıklara bazı özel uzmanlık gerektiren 
teknik alanlarda ihtiyacımız var, ör-
neğin nükleer enerjide, emisyonlarda 
sülfür azaltıcı yeni teknolojilerde. Her 
halukârda işi bilen kişiyi bulup, işbir-
liği yapıp bir şekilde süreçlerin içinde 
işi öğrenmemiz gerekiyor. Yabancı or-
taklıklarda önemli olan, uygun bir sü-
re sonunda kendimize know-how/bilgi 
transferi yapabilmemiz. Yani ortaklığı 
yaptığınız zaman kendi elemanlarını-
zı bir şekilde eğitmeniz, yetiştirmeniz, 
bir süre sonra işi öğrenip kendi başını-

Cengiz Kaptanoğlu, denizciliğin bir devlet politikası olarak ele alınması ve acilen bu 
hayati sektörün öncelikli teşvik sisteminin içerisine sokulması gerektiğini vurguladı. 
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alesef bazı orta ve küçük ölçekli işlet-
meler, mevcut teşviklerden tam olarak 
nasıl en verimli faydalanabileceklerini, 
teşvikleri nasıl alıp kullanabilecekleri-
ni tam olarak bilemiyorlar.

PrOF. Dr. emre alkİn: bu noktada sivil top-
lum kuruluşları devreye girmeli sanırım. 

Cem melİkOĞlu: Tabii bizim dinamik-
lerimiz farklı, diğer sektörlerden çok 
farklı şeyler içeriyor. Fakat teşvik sis-
teminin biraz daha sade ve basit olma-
sında fayda var. Özellikle orta ölçekli 
işletmelerde çok büyük bir potansiyel 
var, yardım edilebilse çok güzel işler 
yapıp hızla büyüyecekler, dünya pa-
zarlarını sarsacaklar, bundan hiç şüp-
hem yok. biz Türk loydu olarak orta ve 
küçük ölçekli işletmelerimizin özellik-
le ürün sertifikasyonlarında, CE onay-
larında olabildiğince yardımcı olma-
ya, bu kuruluşlarımıza destek vermeye 

Cem melİkOĞlu: Savunma sanayinde son 
yıllarda büyük hamleler yaptık. Eskiden 
ithal ettiğimiz bir çok savunma sanayi 
ürününü artık ülkemizde üretebiliyo-
ruz ve hatta satabiliyoruz. Uluslararası 
ihalelerde bence olabilecek en önemli 
hedeflerden birisi de yerlileşmenin ol-
masıdır. bütün uluslararası işler elbet-
te yalnızca gemiyle ilgili değil, çok farklı 
projeler var. Ülkemizde gerçekleştirilen, 
gerçekleştirilecek bütün büyük projele-
rin içinde belli bir oranda yerli sanayi/
milli ürün kullanmak zorunluluğu ben-
ce olmalı. Yerli sanayimizi teşvik et-
mek, ettirmek ve hatta geliştirmek için 
bence bu elzem. bazı hallerde kısa va-
dede maliyetinizi artırıyor gibi görünse 
de uzun vadede kesinlikle yerli sanayi-
mizi geliştirecek, dünya pazarlarıyla re-
kabet edebilir hale getirecektir. Türk ge-
mi inşa sektörü bazı alanlarda iyi, bazı 
alanlarda o kadar güçlü değil. İyi oldu-
ğumuz alanlarda daha ilerleyip kendi-
mizi geliştirme şansımız var. Yatta ger-
çek bir dünya markası olabiliriz, orta 
büyüklükte gemilerde de aslında Tür-
kiye hiç de fena değil ama çok büyük 
gemilerde, off-shore yapılarda, ulusla-
rarası ocean going/okyanus aşırı yol-
culuk eden dev tankerlerde alacağımız 
yol var. Ülke çapında stratejik hedefler 
oluşturulmalı. Mesela Çin bazı konular-
da stratejik hedefler koyuyor ve sektö-
rü orada destekliyor ama iyi destekli-
yor, ciddi oranda güçlenmesini, dünya 
ile rekabet edebilmesini sağlıyor. Örne-
ğin bizde de orta ölçekli gemiler gibi be-
lirli bir alan seçilip orada daha efektif 
çalışabilecek bir teşvik sistemi uygula-
nabilir. ar-Ge konusunda da Türkiye’de 
çok iyi şeyler oluyor. Örneğin karadeniz 
Holding’in yaptığı yüzen elektrik sant-
ralleri var. bunlar bence muhteşem gü-
zel işler. belki daha iyi organize olup 
Türkiye olarak “yüzer santral” alanında 
marka olabiliriz. başka ilginç konular da 
var, özel tip balıkçı gemileri veya yüzen 
evler gibi, fakat bunların üzerinde bazı 
proje ekiplerinin uğraşıp çalışıp sektöre 
bazı örnekler sunması lazım. 

PrOF. Dr. emre alkİn: kafanızda nasıl bir 
yapılanma var? nasıl bir örgütlenme ol-
sun ki ar-Ge tasarım ve projelendirme 
konusunda sektöre bir destek olsun? 

Cem melİkOĞlu: Çok farklı ve bir o kadar 
da karışık teşvik sistemlerimiz var. Ma-

Cem Melikoğlu “Türk gemi inşa sektörü bazı alanlarda iyi, bazı alanlarda 
o kadar güçlü değil. İyi olduğumuz alanlarda daha ilerleyip kendimizi 

geliştirme şansımız var. Bu noktada örneğin liman şehirlerindeki elçilik ve 
konsolosluklarımızda akıcı İngilizce konuşabilen, konusunda uzman birer 

denizcilik ateşesi bulundurmak gerçekten fark yaratabilir” dedi. 

çalışıyoruz. niye bizim Türk armatör-
lerimiz yabancı bayrakları kullanıyor 
deniliyor. Ülkemizin denizcilik mev-
zuatında son dönemde Türk bayrağına 
geçmeyi destekleyen çok ciddi çalış-
malar yapıldı ve yapılmaya da devam 
ediliyor. Gerek mevzuat gerek vergi-
sel açıdan bir çok avantajlar getirildi. 
Gönlüm elbette Türk bayrakları sayı-
sının uluslararası sularda olabildiği ka-
dar artması yönünde. En değerli kate-
gori olan “beyaz bayrak” sınıfında olan 
Türk bayrağı yalnızca Türk armatörler 
değil, yabancı armatörlerce de tercih 
edilir olduğunda gerçekten kazanma-
ya başlarız. belki yabancı bayrakların 
kendilerine bağlı armatörlere sunduk-
ları servisleri de incelemek faydalı 
olabilir. Örneğin liman şehirlerindeki 
elçilik ve konsolosluklarımızda akıcı 
İngilizce konuşabilen, konusunda uz-
man birer denizcilik ateşesi bulundur-
mak gerçekten fark yaratabilir. 
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da da haber olarak değerlendiriyoruz. 
Genelden özele dönecek olursak, birleş-
meler oldu, büyük tersaneler birleştik-
ten sonra konteynır piyasasında belli bir 
noktaya gelindi ama diğer taraftan işti-
rakleri olan tersaneleri tek çatı altında 
toplamaya başladı. birçok tersane bat-
ma noktasına geldi ve battı. Yığılmadan 
dolayı siparişleri karşılayamadılar. bel-
ki bunun en büyük sebeplerinden bir 
tanesi mantar gibi Çin ve Uzakdoğu’da 
tersanelerin arka arkaya açılması. 

Harun ŞİŞmanYaZICI: Son zamanlarda 
ekonomik literatürde bir ekonomik kar-
maşıklık endeksi ortaya çıktı. Ülkelerin 
ekonomik üretim yapılarının yetkinliği, 
gelişmişlik, rekabetçilik ve dolayısıyla 
büyüklük durumu için bir gösterge olan 
karmaşıklık endeksi; bir ülkenin üretim 
yelpazesinde ne kadar farklı bilgi ve yet-
kinlik kullanılarak oluşturulmuş ürün-
ler olduğuyla ilgilenen, aslında ülkelerin 
ekonomik üretim yapılarının bileşenleri 
olan bilgi ve yetkinliği ölçmeyi hedefle-
yen bir metodoloji. Üretim yapısında da-
ha yüksek bilgi ve yetkinlik barındıran 
ve bu nedenle daha fazla çeşitlendiril-
miş ürün gamı bulunan ülkeler ekono-
mik karmaşıklık endeksinde daha yu-
karıda. Üretimi için daha fazla bilgi ve 
yetkinlik gereken karmaşık ürünler ise 
az sayıda ekonomik anlamda karma-
şık ülke tarafından üretilmekte. biz bu 
gelişmeyi Güney kore’de, Çin’de, Tay-
land’da görüyoruz ama bu endeks ba-
kımından gerileyen ülkeler var, bun-
lar Rusya, Güney afrika, brezilya. Diğer 
taraftan bugün için dünyanın en büyük 
problemi verimlilik ve aynı zaman-
da iş gücüne katılım sorunu. Verimli-
liği artıracak husus ise inovasyondur. 
bizim gemi inşa sanayine baktığımız 
zaman övündüğümüz şey ne? Savun-
ma sanayinde teknoloji üretebilmemiz. 
karmaşıklık endeksinin önemli olan 
unsuru yeni teknoloji yaratabilmek, 
başkalarından farklı bir teknoloji yara-
tabilmek. biz bunu yaratabiliyoruz. Gü-
ney kore gibi, bu alan bizim ekonomik 
karmaşıklık endeksimizi yukarı taşı-
yabilir. şunları tespit etmek lazım, biz 
hangi mallarda başkasının önüne geçe-
biliriz? benim gördüğüm kadarıyla sa-
vunma sanayi bunlardan bir tanesi. bu-
nu yaptığınız zaman, yani söz konusu 
endeksiniz yukarı çıktığı zaman orta 
gelir tuzağından çıkıyorsunuz.

Türk armatörlerine ait çok sayıda gemi-
miz, yabancı bayrakla çalışmak mecbu-
riyetinde kalıyor. Ülkemiz için çok bü-
yük bir değer taşıyan bu filonun, ikinci 
gemi sicilimizin varlığı da dikkate alı-
narak, milli filomuzun bir varlığı hali-
ne dönüşmesi de mümkün kılınmalı. 
şunu da eklemek istiyorum; hüküme-
timizin finansman için devreye sok-
tuğu kredi Garanti Fonu’nun, maalesef 
özel bankalarca işletilmesinden imtina 
edilmesi gerçeği karşısında, bu sistemin 
çalışabilmesi için, bir devlet bankasının 
devreye sokulması da zaruri.

reCeP CanPOlaT: Sadece 2016 ve 2017’nin 
iki aylık sürecinde toplam 51 milyon 
DWT söküme gitmiş. Son iki sene içeri-
sindeki dünya gemi inşa sanayindeki si-
parişlere baktığımız zaman, çok yüksek 
rakamlar görülmesine rağmen çoğunun 
speküle olduğunu görüyoruz. 3-4 ay 
sonra onların kızağa alınmadığını veya 
kesim yapılmadığını biz yayınlarımız-

Recep Canpolat, son iki sene içerisindeki dünya gemi inşa sanayindeki siparişlere 
bakıldığında, spekülatif işlemlerin dikkat çektiğini kaydetti. 

PrOF. Dr. emre alkİn: Türk bayraklı olmak 
için ne tür bir avantaj vermesi lazım sek-
törün temsilcisine? 

Cem melİkOĞlu: Uluslararası iş yapan bir 
geminiz var ve dünyanın her tarafına 
gidiyor, dünyanın her tarafında karşı-
nıza bir engel, problem çıkma ihtimali 
var, o problem çıktığında bağlı olduğu-
nuz bayrağı aradığınızda doğrudan hızlı 
destek alabilmeniz, kendinizi güvende 
hissetmeniz çok iyi olur. 

PrOF. Dr. emre alkİn: Yani Türkiye Cum-
huriyeti’nin dışişlerinin aslında bu bay-
rağı taşıyan gemiler için etkin çalışıyor 
olması lazım. 

CenGİZ kaPTanOĞlu: bir önemli sorun da 
yabancı bayraklı Türk sahipli gemiler so-
runu. Zaman içerisinde günün koşulları 
gereği, yabancı bankaların ülkemiz hu-
kuk sistemine duydukları güvensizliğin 
ve finansal kolaylıkların gereği olarak 
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Cem Melikoğlu
Türk Loydu Yönetim   
Kurulu Başkanı 

1964 doğumlu Cem Melikoğlu 
1988 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi Gemi İnşaatı ve 
Gemi Makinaları Mühendisliği 
bölümünden mezun oldu. 
ExxonMobil firmasında  
21 yıldan fazla Avrupa, Afrika  
ve Ortadoğu yetkilisi olarak 
uluslararası görevlerde çalışan 
Melikoğlu, sonra OMV Petrol 
Ofisi ve TANAP Projelerinde üst 
düzey yöneticilik görevlerinde 
bulundu. Melikoğlu halen Türk 
Loydu Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini sürdürmekte.

 Kimdir?     

Cem Seven
Gemi ve Yat İhracatçıları  
Birliği Başkan Yardımcısı / 
Sanmar Denizcilik A.Ş.  
Yönetim Kurulu Üyesi

Cem Seven 1968 yılında 
İstanbul’da doğdu. 1992 yılında 
Bilkent Üniversitesi İşletme 
Fakültesi İşletme Bölümü’nden 
mezun oldu. Mezuniyetinin hemen 
ardından Sanmar Denizcilik 
A.Ş’de  İşletme Müdürü olarak 
çalışmaya başladı. Aynı zamanda 
Yönetim Kurulu Üyesi ve ortağı 
olduğu Sanmar Denizcilik  
A.Ş.’de halen görevine devam 
ediyor. Seven, Türkiye Gemi ve 
Yat İhracatçıları Birliği’nde 4 yıl 
Yönetim Kurulu Üyeliği, son iki 
yıldır da Başkan Yardımcısı olarak 
görev yapıyor ve İMEAK Deniz 
Ticaret Odası 47 no’lu Meslek 
Komitesi Başkanlığı görevini de  
3 yıldır sürdürüyor.

 Kimdir?     Harun ŞİŞmanYaZICI: Devletin gemi inşa 
sanayinde ne teşvik verdiği tek başına 
önemli değil, aynı zamanda rakipleri-
mizin ne verdiğine de bakmalıyız. bir 
ekonomist gözüyle söylüyorum, devlet 
size bir şeyler verebilir, ama benim ra-
kiplerim daha fazlasını yapıyorsa ben 
daima onlardan geride kalıyorum de-
mektir. Yani teşvik mekanizmasının 
statik değil dinamik olması gerekiyor. 
Önemli olan rakiplerimizle eşit ve adil 
bir zeminde rekabet etmek. Onlar ör-
tülü yada açık teşviklerle bize karşı 
haksız rekabet imkânı elde ediyorlarsa 
Türk gemi inşa sanayinin de aynısını 
elde etmesi gerekir. burada verimlilik, 
yetkinlik ve etkinlik artırıcı teşvikler 
daha kalıcı olacaktır. Geçtiğimiz yıllar 
içinde dünya başka bir yere doğru gitti, 
bir taraftan 4.0’ı uygulamaya koyma-
ya çalışıyor, daha bunun ne olduğunu 
anlamaya çalışırken 5.0 gündeme geli-
yor. 5.0’la birlikte çok komplike, farklı 
bilgileri işleyebilen bilgisayarlar ve ay-
nı zamanda nano teknoloji, 3D, robotik 

ÖZDemİr aTaseVen: Hükümetimiz ve Ulaş-
tırma bakanlığımız denizcilik konusun-
da oldukça iyiler ve gereğini yapmakta-
lar, teşekkür ediyorum. ben genel değil 
noktasal olarak iki konuya değinmek is-
tiyorum. birincisi; Cumhurbaşkanımız 
ve hükümetimiz Ortadoğu, afrika’ya 
önem veriyorlar ve seyahatler düzenli-
yorlar, biz de bu yolda Ortadoğu ve af-
rika pazarına girişimlerde bulunuyor, 
ihalelere giriyor işler alıyoruz ancak bu 
ülkelerin teminat mektuplarını bizim 
ülkelerimiz kabul etmiyor. bu durumda 
biz kendi kredibilitemizin yettiği kadar 
iş alabiliyoruz, kredibilitemiz ise son-
suz değil. belki kamu bankaları aracı-
lığı ile bu iş yapılabilir. Diğer bir husus 
kur konusu. Yurtiçi ihaleleri için Türk 
lirası şartı getirildi, biz bunu doğru bu-
luyoruz ve destekliyoruz. ancak gemi 
inşada ithal mallar çoğunlukta olduğu 
için burada bu işlerin yerli firmalar ta-
rafından yapılabilmesi adına yine ka-
mu bankaları aracılığı ile bir kur sabitle-
me durumu olabilir diye düşünüyorum. 

Harun Şişmanyazıcı, Türk gemi inşa sanayinin övünmesi gereken noktanın 
savunma sanayinde teknoloji üretebilmesi olduğuna dikkat çekti. 
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 Kimdir?     

Cengiz Kaptanoğlu
Hacı İsmail  Kaptanoğlu Denizcilik 
Grubu Yönetim Kurulu Üyesi

1948 İstanbul doğumlu olan 
Cengiz Kaptanoğlu, Galatasaray 
İktisat ve İşletmecilik Yüksek 
Okulu mezunu. Denizcilik 
sektöründe bir asra yakındır 
faaliyet gösteren Hacı İsmail 
Kaptanoğlu Denizcilik Grubu’nun 
ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi 
olan Kaptanoğlu, Türk denizcilik 
sektörünün gelişmesi anlamında 
pek çok faaliyete gönüllü iştirak 
etti. Bu kapsamda İstanbul 
ve Marmara, Ege, Akdeniz, 
Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret 
Odası’nın kuruluş çalışmalarını 
yürüten Kaptanoğlu, 2009 
yılından itibaren  İMEAK Deniz 
Ticaret Odası Meclis Başkanlığı 
görevini sürdürmekte.

 Kimdir?     olarak kabul edilmiyor. burada büyük 
vergi matrahları olan büyük şirketler, 
holdingler vergi ödemelerinde avan-
taj sağlamak için gemiyi armatöre ba-
reboat esası ile kiralayarak sistemden 
yararlanmakta. 

OrHan GÜlCek: ben sektöre üniversite-
de okurken boya işleri yaparak başla-
dım, şu anda yüzde 100 ihracat yapan 
bir firmanın ortağıyım. Diğer arkadaş-
larımız da bahsetti, geçmişe baktığı-
mız zaman geçmişte sektöre bir talep 
vardı. ama son zamanlarda, yetişmiş 
elemanlar inşaat sektörüne gitti. Son 
yıllarda Türkiye’de ciddi yatırımlar ya-
pıldı, bizim elemanlar oraya gitti. En 
iyi kaynakçılar boru hatlarını döşedi-
ler. Sektör sürekli bir güç kaybetti. Ye-
rine yenisi koyabildik mi? koyamadık. 
niye? Daha önce tersaneci para kaza-
nıyordu, taşeron para kazanıyordu, ça-
lışan para kazanıyordu ve sektör cazip-
ti. Sektörün bir avantajı vardı, sigortalı 

sistemler var. 5.0 ile robotlarla insan-
ların bir arada çalışması imkânları or-
taya konuyor, elektrik enerjisinin kab-
losuz aktarımı, maddenin ışınlaması 
tartışılıyor. 4.0’la robotik mass üretim 
planlanırken, 5.0 ile robot-insan işbir-
liğiyle özel terzi işi projeler robotik tek-
noloji ile üretim imkânı buluyor. Tüm 
bunlar, zaman tasarrufu, emek tasar-
rufu, etkinlik, maliyet avantajı yara-
tıyor. Gemi inşada da akıllı fabrikalar, 
akıllı tersaneler, akıllı gemiler gün-
demde. Yani gemi inşada dünya buraya 
doğru giderken ve bundan belli tasar-
ruflar sağlarken sizin de bu alana doğ-
ru yatırım yapmanız lazım. bir diğer 
önemli konu finansman. İspanya ör-
neğinde olduğu gibi, devlet vergi uygu-
laması ile (Tax lease Scheme) İspanya 
gemi inşa sektöründe rekabet üstün-
lüğü sağlıyor. böylece bizim gemi in-
şa şirketlerimiz İspanya tersaneleri ile 
rekabette geri kalıyor. Üstelik bu av-
rupa mahkemelerinde devlet yardımı 

Özdemir Ataseven, gemi inşada ithal mallar çoğunlukta olduğu için, 
inşa işlerinin yerli firmalar tarafından yapılabilmesi adına, kamu bankaları 

aracılığıyla kurun sabitlenmesi gerektiğini belirtti.  

Feramuz Aşkın
TMMOB GEMİMO - Gemi 
Makineleri İşletme Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı

1958 Malatya doğumlu olan 
Feramuz Aşkın, Yüksek 
Denizcilik Okulu Gemi 
Makineleri İşletme Mühendisliği 
Bölümü mezunu. 1989 yılından 
bu yana denizcilik sektöründe; 
gemi yan sanayi, armatörlük, 
gemi işletmeciliği, gemi söküm 
tersaneciliği, gemi yazılım ve 
telekomünikasyon alanları ile 
diğer faaliyetlerde bulunmakta. 
2006 yılı itibariyle beş dönemdir 
TMMOB GEMİMO - Gemi 
Makineleri İşletme Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini yürütmektedir.

 Kimdir?     
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herkes biliyor, her ortamda tekrarlıyo-
ruz. belli konularda öneriler getirmeye 
çalışacağım. Gündem maddelerinden 
birinde yabancı ortaklıklar kurulma-
sı, yabancı, uluslararası birleşmelerin 
özendirilmesi vardı. bu bağlamda ken-
di kurumum açısından yaptığım giri-
şimler, başardığım sonuçlar var. bunun 
en önemli temel şartlarından birinin 
ülke konjonktürünün olduğu önümü-
ze çıkıyor. İkincisi bu birleşme esna-
sında mali, fiziki altyapımızın çok sağ-
lam olması gerekiyor. 

PrOF. Dr. emre alkİn: biraz açar mısınız? 

HÜseYİn bÜlenT Şener: borçsuz firmalar 
olmanız gerekiyor. Ya da borçlanabi-
lir kabiliyetlerinizin olması gerekiyor. 
Sağlam bir yönetim sisteminizin olma-
sı gerekiyor. Hem sektörel hem de ku-
rumsal hafızanızın kanıtlanabilir bir 
şekilde ortaya konması gerekiyor. bu 
konuda eleştiriye girmeyeceğim. Her-

kes ne demek istediğimi anlıyor. bunun 
yanında kurumsallaşmanın ve sürdü-
rülebilir kalitenin de öne çıkarılma-
sı şart. bu da sizin sertifikalandırılmış 
olmanızın önemini gösteriyor. Günde-
min konularından biri de savunma sa-
nayi. Gelişmiş ülkelerde gördüğümüz 
gibi sadece gemi inşaatı değil, sana-
yi sektörünün ilerlemesinde, hatta bi-
lişim sektörünün ve diğer sektörlerin 
ilerlemesinde savunma sanayi daima 
geliştirici-öncü faktör oldu. Türkiye’de 
de bu çok açık ve net görülüyor. Savun-
ma sanayiyle çalışmak sektörde kendi 
eksiklerimizi görmek için çok önem-
li bir fırsat alanı yaratır bize. Savunma 
sanayiyle çalışmak ciddi ar-Ge ve ino-
vasyona yatkınlık gerektirir. Savunma 
sanayi ar-Ge ve inovasyonun itici fak-
törüdür. Savunma sanayiyle çalışmak 
iyi bir organizasyon, iyi bir proje yöne-
tim sistemini benimsemiş olmanız ve 
bunu sürdürülebilir bir kalitede insan 
potansiyeliyle götürmenizi gerektirir.

olarak çalışan ender sektörlerden bi-
riydi. Son yıllarda sosyal güvenlik poli-
tikası gereğince artık inşaat sektörü de 
güvenlik kapsamına alındı, bizim ver-
diğimiz ücretlere de yaklaştı ve sektö-
rün bir cazibesi kalmadı. Mühendisler 
açısından bakarsak, mühendis bul-
makta güçlük çekiyoruz. O kadar gemi 
inşa fakültemiz var ama mezun olan 
mühendislerin çok azı sektörde çalı-
şıyor. Çünkü sektör ağır iş koşullarına 
sahip, özveri isteyen, zor bir sektör. Son 
10 yıldır “yüzde 100 ihracat yapıyoruz” 
diyoruz, en fazla ihracat yapan firma-
lardan birinin sahibiyim ama artık kârı 
filan bıraktık, nasıl ayakta kalırız, elde-
ki mevcut kadroyu nasıl koruyabilirizi 
düşünüyoruz. Sorun sadece finansman 
sorunu değil. bilançonuz iyiyse finans-
man buluyorsunuz ama hangi rakamla 
buluyorsunuz bu önemli. Son zaman-
larda iş alıyoruz, finansmanı da müş-
teri sağlayacak ama teminat mektubu 
veremiyoruz. Türk bankası olarak ve-
riyoruz, kabul da görüyor ama ülkemiz 
üzerinde ciddi oyunlar oynanıyor, ra-
kamlar artırılıyor, Türkiye bankaları-
na verilen süreler düşürülüyor, ciddi 
olarak sıkıntılar var. Sektörümüz ciddi 
yatırım isteyen bir sektör. Teknolojiyi 
takip edemiyoruz, ama etmek zorun-
dayız, işçilik gitgide pahalanıyor. biz 
artık işçiliği ucuz, cazip bir ülke deği-
liz. Fiyat rekabetiyle iş alma şansımız 
zaten yok. ancak verimi artıracağız, 
daha niş işler yapacağız, yoksa büyük 
gemiler yaparak rekabet etme şansı-
mız yok. şu anda bir tek cruise gemile-
ri hariç her şeyi yapabiliyoruz. ama bu 
noktada yan sanayi konusunda sıkın-
tımız var. Gemi yapıyoruz, hammad-
denin yüzde 70’i yurtdışından. Yan sa-
nayiye teşvik yok. Ucuz hammaddeyi 
elde edebilmeliyiz ki Türkiye’nin adı 
duyulsun. 2000’li yıllara baktığımız 
zaman Türkiye tankerleri marka ol-
muştu. balıkçı gemileri yapılıyor, feri-
botlar yapılıyor, römorkörler yapılıyor, 
marka üreten firmalarımız da var ama 
neden ülkemize getiremiyoruz veya 
yeterli değil. baktığınız zaman şahsi 
girişimler sonucu işler yapılıyor. Yoksa 
sektörün bu rakamları çok çok düşük, 
hak ettiğimiz yerde değiliz. 

HÜseYİn bÜlenT Şener: ben diğer katılım-
cı arkadaşların değindikleri sorunlara 
değinmeyeceğim, genel olarak sorunları 

Orhan Gülcek, “2000’li yıllara baktığımızda Türkiye tankerlerinin marka 
olduğunu görüyoruz. Şu anda balıkçı gemileri, feribotlar, römorkörler yapıyoruz 

ama markalaşma konusunda sıkıntımız var” dedi. 
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niz kültürü ve vizyonu anlamında da 
eksiğiz. Üç tarafı denizlerle çevrili ül-
kemiz diye başlarız, keşke dört tara-
fı denizlerle çevrili olsaymış da baş-
ka seçeneğimiz olmayıp denize önem 
verseydik. Denizin verdiklerinden fay-
dalansaydık. Tabii sektörümüzün tek-
noloji altyapısını çözsek de, çözemedi-
ğimiz sorunların başında finansman 
geliyor. bankalar sektöre geldiği za-
man bu sorun çözülecek, sektör ban-
kaların peşinde koştuğu zaman değil. 
bankalar ne zaman gelir? kendisi için 
fayda gördüğü zaman. Sektör bu yapı-
ya ulaşırsa bankalar da sektöre deste-
ğini artıracaktır. Tek taraflı bankalar-
dan fayda beklemek de doğru değil. 

HÜseYİn menGİ: Türkiye’de yatçılık sek-
törü için “çok iyi yerdeyiz, çok iyi ola-
cağız” kısacası “olması gereken yerde-
yiz” diyemiyorum. 1983 yılında bu işe 
başladım ve 34 senedir yatçılık sektö-
ründeyim. Son çıkan yasa ile ilgili bir 
anımı paylaşmak istiyorum. Yatçılık, 
2003 yılından sonra ülkemizde hız-
la yükselmeye başladı ve o dönem-
lerde, bizler de en güzel yatları yapar 
duruma gelerek dünyada 4’üncülü-
ğe yükselmiştik. 3’üncülüğü zorladı-
ğımız 2008/2009 yıllarında, bir Türk 
müşterimizin ofisine gittik, son pa-
zarlığı yapacağız. Yanındaki arkada-
şı; “Sen neden bunu Türkiye’de yaptı-
rıyorsun, git yurtdışından aynı bütçe 
ile ikinci el tekne al, neden uğraşıyor-
sun iki sene bekleyeceksin, marka de-
ğeri vs.” dedi. ben de “Siz bu ülkeden 
para kazanıyorsunuz ve sizlerin saye-
sinde bizim sanayimiz daha da tecrü-
be kazanacak” dedim. “Öyle diyorsun 
da, ben şimdi Türkiye’de tekne yaptı-
racağım, yarın benim peşime magazin 
düşecek, devlet düşecek, ben bunun-
la uğraşmak istemiyorum” dedi. ben 
de “İkinci eli normal şartlarda ülkemi-
ze sokamazsınız ama yabancı bayrakla 
tabii ki mümkün’ demek zorunda kal-
dım. kendisi “nasılsa af çıkar bu konu-
da, merak etmeyin” dedi. neticede ben 
anlaşma yapacağım müşteriyi ikna et-
tim, ona tekneyi yaptım. Diğeri ise 
yurtdışından tekneyi aldı. ama maa-
lesef yurtdışından ikinci el tekne alan 
kişinin de dediği gibi, şimdi bayrak affı 
çıktı. Eğer hedef ülkemizde Türk bay-
rağını çoğaltmaksa bu doğru. Fakat he-
def, Türk yat sanayicisini korumak ve 

ve bahsedilen teminat mektup sıkıntı-
larının çözülmesi çok önemli bir fak-
tör. bir afrika ülkesinde 25 metrelik bir 
tekneye 13 farklı ülke teklif verdi. Tek-
ne 25 metre, kimsenin geçmişte yap-
mak istemediği, 150 yolcu taşıyacak 
bir tekne bu, 13 farklı ülke teklif veri-
yor. Savunma sanayine bu önemi ver-
diğimiz takdirde ben sektörün önünün 
açık olduğunu görüyorum. bir başka 
önemli konu ar-Ge ve inovasyon. ba-
na göre milli yazılımların teşvik edil-
mesi gerekiyor. buna bir örnek, bir sa-
vunma sanayi projesinde çalışıyoruz, 
kooperasyon yaptığımız ülkenin da-
yatmasıyla onların milli yazılımları-
nı kullanmak zorunda kalıyoruz. Çok 
da başarılı bir yazılım değil. Dünyada 
başka başarılı örnekler var ama o ül-
ke dayatıyor, siz de ona göre insan ye-
tiştiriyorsunuz veya uygulama yapı-
yorsunuz. Proje yönetim sistemini de, 
milli yazılımlarımızı da acil olarak ge-
liştirmemiz gerekiyor. Toplumsal de-

Hüseyin Bülent Şener, gelişmiş ülkelerde görüldüğü gibi sadece gemi inşaatı 
değil, pek çok sektörün gelişiminde savunma sanayinin daima öncü faktör olduğunu, 

Türkiye’de de bunun çok açık ve net görüldüğünü belirtti. 

Veya bu hedefe aşama aşama gidebil-
menizi gerektirir. Gecikmelerimiz ve-
ya yaşadığımız zararların bir takım 
sebepleri de bu emekleme devresin-
dendir. Sektörümüz aslında çok es-
ki geçmişe dönersek, iki büyük dev-
let desteğinden sonra ayağa kalkmış 
ama uluslararası konjonktürden, dün-
ya şartlarından dolayı çektiği sıkın-
tılardan bu emekleme süreçleri uzun 
sürmüştür. biri 80 sonrası Türk ge-
mi inşaat sanayinin büyük bir destek 
görmesiyle koster filosuna kavuşması, 
ikincisi de 90’lı yılların başında navlun 
teşvikinin, desteklerinin nefes almayı 
getirmesidir. Ondan sonra sektörümüz 
devletten maddi destekler anlamında 
başka bir şey beklememiş, kendi emek 
ve imkânlarıyla yürümeye çalışmıştır. 
Savunma sanayinin iç piyasaya veril-
miş ve verilecek olan siparişleri aslın-
da potansiyel olarak bir teşvik imkânı-
dır. bu alanda kısa zamanda yurtdışına 
açılabilmenin koşullarının zorlanması 
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Hüseyin  
Bülent Şener
Delta Denizcilik Yönetim  
Kurulu Başkanı

Hüseyin Bülent Şener  
1949 yılında Konya’da doğdu. 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Makina Fakültesi Gemi İnşaatı 
bölümünden Gemi İnşa ve 
Makinaları Yüksek Mühendisi 
olarak mezun oldu. Meslek 
hayatına Denizcilik Bankası 
T.A.O bünyesindeki Camialtı 
Tersanesinde dizayn mühendisi 
olarak başladıktan sonra 
Hasköy, Haliç Tersaneleri ve 
Genel Müdürlük birimlerinde  
şef, başmühendis, müdür 
yardımcısı ve müdür olarak 
görev yaptı. Halen kurucusu 
olduğu DELTA Denizcilik 
Mühendislik ve Bilgisayar A.Ş., 
OMEGA Denizcilik Mühendislik 
ve Enerji A.Ş., MESH Mühendislik 
ve Yazılım A.Ş. firmalarında YK 
Başkanı olarak çalışmaktadır.

 Kimdir?     

likle ahşap lamine üretimde, önümüz-
deki 10 senede yetiştirilecek eleman 
bulamazsak sanatımız bitme noktası-
na gelecek. bizim mesleği seçen yok. 
Eskiden okullardan her yaz öğrenci ge-
lirdi, biz içinden seçerdik, artık kimse 
gelmiyor. Taşeron konusunda da biraz 
sıkıntılarımız var. şöyle ki; yatçılıkta 
boya sektörü maalesef 10-15 firmanın 
elinde. bu sebeple fiyat olarak da başka 
seçeneğiniz kalmıyor. İyi bir boya isti-
yorsanız, verdikleri bütçeyi kabul edi-
yorsunuz. bu da sizin komple işi alma-
nızı engelleyebiliyor. bu gibi sorunlar 
çok. altyapı olarak ise sağlam bir bil-
gi birikimi ve tecrübeye sahibiz. Ger-
çekten yapamayacağımız iş yok. Dev-
letimizin, tersanelerin kira sürelerini 
sıfırlayarak tekrar 49 seneye çıkarma-
sı sektörümüz için çok güzel bir teş-
viktir. artık bizler de tersanelerimize 
yatırım yapmalıyız. Fakat en önemli-
si bazı ülkelerde olduğu gibi: yatçılığın 
mutlaka farklı bir bölgeye ayrılması 

yükseltmekse, hiçbir zaman bu şart-
larda ileriye gideceğini düşünmüyo-
rum. Yurtdışından gelen tekneler da-
ha da çoğalacak. Çünkü gördüğüm her 
kişi (broker olan ya da olmayan), yurt-
dışından tekne getiriyor, getirmeye de 
devam edecek. bu sorunu çözmek ve 
sanayimizi kalkındırmak istiyorsak 
ülkemizde tekne yaptırmak isteyen-
lere son çıkan yasanın geçerli olma-
sı, yurtdışından alınacak Türk sahipli, 
ister yabancı bayrak, isterse ülkemi-
zin bayrağı olsun, birinci el tekneler-
den mutlaka bir vergi, ÖTV vs. alınma-
sı, yine Türk sahipli ikinci el yabancı 
bayrak teknelerin ise girişine artık izin 
verilmemesi gerekir. İşte o zaman biz 
daha ileri gideriz ve ilk üçü zorlarız. İs-
tihdam konusunda ise şunu söylemek 
isterim; sektörümüz gerçekten istih-
dam sağlayan bir sektör ama son za-
manlarda hiçbir şekilde ne çalışacak 
ne de yetiştirilecek işçi bulamıyoruz. 
benim en genç ustam 32 yaşında. Özel-

Hüseyin Mengi, bazı ülkelerde olduğu gibi yatçılığın mutlaka farklı bölgelere 
ayrılması gerektiğini söyleyerek, yat sanayini aynı çatı altında toplamanın, şirketlerin 

daha kaliteli üretim yapılmasını sağlayacağına dikkat çekti. 

 Kimdir?     

Hüseyin Mengi
Mengi-Yay Yönetim   
Kurulu Başkanı

Hüseyin Mengi, 1972 
Kastamonu doğumlu. Çıraklık 
dönemini Ayvansaray’da geçirip, 
sektörün 1985 senesinde 
Tuzla’ya taşınmasından sonra 
da kalfa ve usta olarak Tuzla’da 
devam etmiştir. Edindiği 
deneyimlerle birlikte genç yaşta 
ortağı olduğu Mengi Yay Yatçılık 
şirketinde önemli başarılara 
imza atmıştır. 1996'da babası 
Ramazan Mengi’nin vefatından 
sonra, henüz 24 yaşında iken 
babasının kaldığı yerden şirketi 
devralarak şirketin büyümesinde 
büyük rol oynamıştır. Şu anda 
mesleğe kardeşi ve ortağıyla 
devam etmektedir.

 Kimdir?     
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Necdet Salgür
Turquoise Yat Genel Müdürü

1952 doğumlu olan Necdet 
Salgür, 1974 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi Makina 
Fakültesi’nden mezun oldu. 
Çalışma hayatına aynı yıl 
Proteksan Tersanesi’nde  
gemi inşa mühendisi olarak 
başladı. Necdet Salgür, halen  
aynı firmanın devamı olan  
Turquoise Yat’ta genel müdürlük 
görevine devam ediyor.

 Kimdir?     lar. Veya aradaki teyit için banka yüz-
de 2-3 yıllık komisyon oranları istiyor. 
O zaman da rekabet gücümüz azalıyor. 
İmkan ve kabiliyetlerimizi bilelim, ona 
göre çözüm yolları üretelim. İş almak 
için norveç standartlarını önümüze ko-
yuyorlar, ya da İngiltere… Zaten Tür-
kiye’nin hukuk sistemini kabul etmi-
yorlar. Fiyat olarak ben yine de bizim 
fiyatlarımızın daha rekabetçi olduğu 
kanaatindeyim. ama herkeste oldu-
ğu gibi performansımız, verimliliğimiz 
çok düşük. Verimlilik bana göre, 1 ton 
sacın kaç kişiyle kaç saatte işlendiğidir. 
bunun hesabını o kadar net yapabili-
riz. Taşeron sisteminin de gerçekten 
düzenlenmesi lazım. Mesleki olarak da 
birbirimize destek olmamız lazım. bil-
gi paylaşımından sakınmamak, bilgi-
yi kıskanmamak lazım. bankalara şu-
nu söylemek istiyorum: bankalar gemi 
finansmanı konusunda departmanlar 
kurabilir, burada bir iki tane gemi inşa 
mühendisi veya teknik eleman bulun-
durulursa biz de kendimizi daha iyi 
ifade edebiliriz onlara. bankalar proje 
finansmanıyla krediyi karıştırıyor. bi-

gerektiğini düşünmekteyim. Yat sana-
yisini aynı çatı altında toplamak, şirket-
lerin de daha kaliteli yatlar ortaya koy-
masında rol oynayacaktır.

aDİl erkOÇ: Öncelikle spesifik birkaç şeye 
değinmek istiyorum. Örneğin Exim’de 
teşvikler çok yerinde. karmaşık da olsa, 
biraz da can havliyle yapılmasından do-
layı, buradaki ihracat düşüşünden bun-
lar zaman içinde elenerek kullanılabilir 
olanları kullanacağız. ama yine de Tuz-
la’daki tersanelerin 49 yıllık olması te-
minat niteliğine haiz olacaktır bankalar 
nezdinde. burada banka temsilcisi arka-
daşımız da var, ben şöyle düşünüyorum: 
Hepimiz aynı gemideyiz. Ülkemiz de şu 
anda olağanüstü durumlardan geçiyor. 
İlk 16'da ülke olarak yokuz diye tersane-
ler başarısız değil. Geçtiğimiz ay ben de 
norveç’teydim, Türkiye’de biraz politik 
risk görüyorlar. Doğruları söylemezsek, 
doğru çözümler üretemeyiz. Çok başa-
rılı iş yapan tersaneler var. batıda mar-
ka değerine haiz olmuşlar ama yaşanan 
sıkıntılardan dolayı bizim bankamızın 
mektubunu uzun vadeli kabul etmiyor-

Adil Erkoç, Türkiye’nin şu anda olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirterek, 
bu koşullarda tersanelerin başarısız olarak nitelendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Nuri Uygur
TMMOB Gemi Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı

1957 yılında Ankara’da 
doğan Nuri Uygur, İTÜ Gemi 
İnşaatı ve Deniz Bilimleri 
Fakültesi’nden, Gemi İnşaatı 
ve Gemi Makineleri Mühendisi 
olarak mezun oldu. Profesyonel 
hayata 1986 yılında başladı. 
Tersaneciliğe ise 1990’da 
Marmara Tersanesi’nde 
başlayan Uygur, 2000 yılında 
Rota Tersane müdürlüğü ile 
Tuzla bölgesine geldi. 2000-
2006 yılları arasında Türkter 
Tersane müdürlüğü, 2006-2016 
arasında RMK Tersanesinde 
teknik işlerden sorumlu genel 
müdür yardımcılığı görevini 
sürdürdü. Şu anda TMMOB 
Gemi Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini yürütmektedir.

 Kimdir?     
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gösterdi esasında. bu sektörden çıkmak 
değil, bu sektörde kalmak gibi bir politi-
kaları olduğunu görüyoruz ama destek-
ler yeterli değil. 

PrOF. Dr. emre alkİn: benim önerim, neye 
ihtiyacınız varsa, ne gerekiyorsa hepsi-
ni istemelisiniz hükümetten. 

reCaİ Hakan Şen: biz en azından ab ile 
denk güreşelim istiyoruz. 15-20 sene 
öncesine gittiğimizde de bizim tersa-
nelerimizde yapılan gemi Çin tersane-
lerinin bir derece üstünde görünürken 
şu anda en yüksek kalitede Çin tersa-
neleriyle mukayese edilmeyecek dü-
zeyde bir ürün haline dönüştü. böy-
le bir avantajımız da var, kendimizi o 
mânâda küçümsemeyelim. Evet 2008 
krizinde ciddi bir istihdam kaybına uğ-
radık. Ciddi iş iptalleri oldu ve tâbiidir 
ki bu savunma sanayi projeleri de son 
15-20 yılda elde edilen know-how sa-
yesinde yapılıyor. Demek ki Türkler bu 
işi becerebiliyor, yeter ki fırsat verilsin.

zim projelerimizin tamamı imzalandı-
ğı anda karşılıyor bütün alacağı. ban-
kalar iki şeye bakmalı; bu tersanenin 
daha önce yapmış olduğu sözleşmeler-
deki müşterilerine ve sözleşmelerdeki 
sürelere uyup uymadığına. O zaman bu 
tersanenin bu işi yapıp yapamayacağı 
anlaşılır. Çok paralar kazanmıyoruz, şu 
dönemde ayakta kalmaya çalışıyoruz. 
birlikte çalışmamızda fayda var. 

reCaİ Hakan Şen: Herkesin ortak sorun-
ları var. İşçilik maliyetleri ciddi bir ka-
lem. bence birinci derecede bu işi et-
kileyen konu. Özellikle 2008 krizinden 
sonra gemi inşa sektöründe işin yapılış 
şekli değişti. artık özel sektörün ken-
di başına, kendi yağıyla kavrulduğu bir 
sektör olmaktan çıktı, devlet destekli 
bir sektör haline geldi. İspanya’da ciddi 
maliyet avantajları yaratıyor kurduk-
ları sistem. bizim belli dönemlerde bi-
rinciliklerimiz, ikinciliklerimiz, üçün-
cülüklerimiz oldu gemi ihracatında. 
2023’te 500 milyar dolar hedef var ama 
mevcut şartlarda denizcilik sektörü, 
gemi inşaat sektörü açısından bu hede-
fe ulaşmak zor gibi görünüyor. ben ba-
kanlıklara da mektup yazdım. ab’de 
3 tane öncelikli sektör var: tarım, ba-
lıkçılık ve gemi inşaat. Dolayısıyla bu 
sektöre özel destekler sağlıyorlar. kore, 
Japonya, Çin’de de aynı şekilde...

PrOF. Dr. emre alkİn: bütün dünya önce-
likli olarak gemcilik sektörünü seçtiği 
halde Türkiye’de durum böyle değil di-
yorsunuz. 

reCaİ Hakan Şen: Sayın başbakanın 
sektörden olması bizim için büyük bir 
avantaj. artık resmi gazetelere de yeti-
şemiyoruz ama çok sayıda düzenleme 
yapılıyor. belki daha uygun koşullarda 
bu işleri yapıyor olsaydı Türkiye, de-
vamlı reytingi yükselen, yabancıların 
kapılarımızdan eksilmediği bir dönem 
yaşardık. Gemi inşaat sektörü ab’de 
olduğu gibi Türkiye’nin ayrıcalıklı bir 
sektörü olmalı mıdır bunun net hükü-
met politikası olarak ortaya konması 
gerekiyor. biz de yatırımcısı, imalatçı-
sı, yan sanayicisi olarak hep beraber bu 
politikaya göre kendimize yol çizeriz.

baŞaran baYrak: Tersanelerin kira süre-
sini yeniden 49 yıla çıkartmakla zaten 
hükümetimiz bu konudaki iradesini 

Recai Hakan Şen “Gemi inşaat sektörü AB’de olduğu gibi Türkiye’nin ayrıcalıklı bir 
sektörü olacak mıdır sorusunun yanıtlanması gerekiyor. Biz de yatırımcısı, imalatçısı, 

yan sanayicisi olarak hep beraber bu politikaya göre kendimize yol çizeriz” dedi.

baŞaran baYrak: Mukayese edin diye 
söylüyorum bizim kilogram satış fiya-
tımız kilo başına en kötü sattığımız za-
man bile 4,5 euro civarında. bu, mamul 
ürün olduğu zaman 20-30 dolarları fi-
lan da geçiyor. Yani Türkiye ortalaması-
nın çok çok üzerinde.

PrOF. Dr. emre alkİn: 5 yada 10 katı üze-
rinde.

meTİn kalkaVan: 2008 krizi denizcilik 
krizi değildi, finansal krizdi ama de-
nizcilik çöktü, oyunun kuralları değiş-
ti. bazı şeyleri doğru analiz etmek la-
zım. Eski anlayışla devam edersek çok 
ağır bedeller ödememiz gerekecek. 
2017 kesinlikle 2016’dan daha iyi ola-
cak Türk tersaneleri için. Yaklaşık 10 
tersanemiz askeri alana üretim yapı-
yor, bunun 4-5 tanesinde şu anda iş var. 
10-15 arası özel gemi imalatı yapan ter-
sanemiz var. Ciddi bir kısımı yani yüz-
de 75-80’i de bakım tamir dediğimiz, 
satış sonrası hizmetlerle uğraşıyor ki 
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laşık yüzde 20 ucuz hale geliyorlar. bu-
nu somut bir örnekle zenginleştirmek 
istiyorum; 2 yıl önce İspanyol tersanele-
rinin de en büyük müşterilerinden biri 
olan norveçli firma ile bir tekne konu-
sunda pazarlık yaparken ki bu teknenin 
maliyeti yaklaşık 50 milyon dolardı ve 
bizim de kâr marjımız yaklaşık yüzde 8 
civarındaydı. kâr marjını sıfırlayıp tek-
lif verdiğimizde dahi bu tax leasing sis-
temi sayesinde İspanyol tersanesi biz-
den yüzde 10 ucuz kaldı. bu çok kolay 
kolay kapatılabilecek bir fark değil. biz 
de sektörümüze aşırı teşvik verilmesi-
ne taraftar değiliz çünkü sadece teşvik, 
sektörü şaha kaldıracak sihirli değnek 
değil. 90’lı yıllardaki teşviklere baktığı-
mızda aynı bugün olduğu gibi gümrük 
vergisi muafiyeti, kDV istisnası vs. var-
dı ama ona ek olarak da bir yatırım in-
dirimi ve hatta bir de nakit iadesi vardı. 
şimdi hiç olmazsa mevcut teşvik belge-
lerimize tekrar küçük de olsa bir yatırım 
indirimi eklenip ve belki de yerli glo-
bal listede yer alan tutarların ve işçilik-
lerin bir bölümünü de tersanelere iade 
etme yolunda bir düzenleme olabilirse, 
hiç olmazsa bu İspanyol tersaneleriyle 
aramızdaki yüzde 10’luk farkı da gitgi-
de kapatma imkânına da sahip olacağız. 

nurİ uYGur: Sektör, her şeyi istemeyi hak 
eden bir sektör, bunun altını çizmek is-
terim. 2008 krizi diye bir krizden, glo-
bal bir krizden söz ediyoruz. Denizcilik 
sektörü bu krizi katmerli yaşadı. Çün-
kü çok aşırı gemi arzı varken bu krize 
yakalanıldı ve ondan sonra bu proble-
mi çözmek için ciddi çabalar harcandı 
ki hâlâ daha bu kriz tam olarak çözüle-
bilmiş değil. Dünyada arz-talep dengesi 
kurulabilmiş değil. asıl büyüklük, eko-
nomik büyüklük denizcilik sektörün-
de diye düşünüyorum. Gemi inşa sa-
nayi bu sektörün yaklaşık yüzde 4’ünü 
oluşturuyor. bu da yıllık 60 milyar do-
lar civarında bir büyüklük anlamına ge-
lir. Türkiye’nin de buradan talebi bunun 
yaklaşık yüzde 6-12’si civarında yani 
12 milyar dolar. bu kapasitenin tümü-
nü almak çok zor onu söylemek lazım. 
Yanlış hatırlamıyorsam, bugüne kadar 
en çok 2 milyar dolar civarında bir pay 
aldık. bu payı ikiye katlamamamız için 
hiç bir neden yok. Sektörümüz 90’lar-
dan bu yana gelişme gösteren bir sektör 
ve hep yüzü ihracata dönük oldu, ihra-
cat yapma yeteneğini sürekli kıldı. Sı-

biz önümüzdeki 10 yılı görebiliyor mu-
yuz onu da düşünmek lazım. 49 yıl ol-
ması ne demek, ne avantaj sağlayacak 
bunlara bakmamız gerekiyor. bence ki-
ralanan alanların tapularının verilme-
si lazım çünkü sonuçta buralara ciddi 
yatırım yapıyoruz. bunun sanayide ör-
nekleri var, istenirse uyarlanabilir. 

Cem seVen: Römorkör inşası gibi niş sek-
törle uğraşan ihracatçılar yani bizler 
açısından çok önemli olan İspanya’da 
uygulanan tax leasing konusunda has-
sasiyetimi belirtmek isterim. bu çok 
önemli çünkü Gemi ve Yat İhracatçıları 
birliği’nin yapmış olduğu ihracatın kay-
da değer bir bölümünü römorkör ihra-
catı oluşturuyor. İspanya’da, tax leasing 
sisteminde, tersaneler üretmiş oldukla-
rı gemilerin sahibi oluyorlar ve bunla-
rı çıplak kiralama (bareboat) yöntemiy-
le avrupalı alıcılara yaklaşık 3 yılla 5 yıl 
arası bir süreyle kiralıyorlar. bunun so-
nucunda da çok karışık bir vergileme 
yöntemiyle Türk tersanelerine göre yak-

Metin Kalkavan “Tersanelere arazi tahsislerinin yeniden 49 yıla çıkartılması 
müthiş bir olay. Belki de devletin yapmış olduğu en büyük icraatlardan 
biri. Bu durum tersanelerin değerini yükseltti ve teminat gücünü artırdı. 

Ayrıca yeni yatırımların da önünü açtı” diye konuştu. 

çok iyi olduğumuz, büyüdüğümüz bir 
alan ve atlantik havzasında bir numa-
rayız ve giderek büyüyoruz. 2002’de 6 
havuz sayısı şu anda 33. İlk defa uzun 
vadede devletten istediğimiz yat ima-
latında iç piyasadaki ÖTV’nin kaldırıl-
ması ve kDV’nin indirilmesi müthiş bir 
hamledir. Türk bayrağına geçişe teşvik 
eden yasaya baktığımızda yasa amaç 
olarak doğru ancak teknik olarak için-
de çelişki var, düzeltilmesi gerekiyor. 
2009 yılında krizden sonraki ilk 5 sek-
tör arasında denizcilik vardı. ama son-
rasında ilk 5’ten çıktık, ilk 12’ye bile 
giremedik. Tersanelere arazi tahsisleri-
nin yeniden 49 yıla çıkartılması müthiş 
bir olay. belki de devletin yapmış oldu-
ğu en büyük icraatlardan bir tanesi. bu 
durum tersanelerin değerini yükselt-
ti ve teminat gücünü de artırdı. ayrıca 
yeni yatırımların da önünü açtı. 

OrHan GÜlCek: Teşviklerden bahseder-
ken 49 yıla çıktığı ifade edildi. Tabi bu 
uzun vadede belki önemli bir faktör ama 
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Orhan GÜLCEK
Cemre Marin Endüstri 
Yönetim Kurulu Başkanı

1968 İstanbul doğumlu Orhan 
Gülcek, Yıldız Üniversitesi 
Elektrik Mühendisliği mezunu. 
1985 yılında tersanelerde 
çalışmaya başlayan Gülcek, 
1996’da Cemre Mühendislik 
Gemi İnşaat Sanayii şirketini 
kurdu. Gülcek halen, İstanbul 
İhracatçılar Birliği, Yalova 
Altınova Tersane Girişimcileri 
A.Ş. Yönetim Kurulu’nda görev 
alıyor. Orhan Gülcek ayrıca 
Cemre Marin Endüstri, Cemre 
Tersanesi, Cemre Yalova 
İnşaat firmalarının kurucu ortağı 
ve Yönetim Kurulu Başkanlığını 
sürdürüyor.

 Kimdir?     

du ama her şeyi büyük ölçüde kendisi 
yapmış ve gelişimini sağlamış bir sek-
tör. kiralamaların 49 yıla uzatılması en 
azından moral destek oldu sektöre ve 
buna bence hemen reaksiyon da gös-
terildi. Yatırım planı yapan ve yatırımı 
başlatmış tersaneler biliyorum bu ha-
beri alır almaz. buradan sektörün re-
aksiyon hızının da çok yüksek olduğu-
nu görebiliriz. 

PrOF. Dr. emre alkİn: Mühendislik anla-
mında da önemli işler başarıldı değil mi?

nurİ uYGur: Evet kesinlikle. Türkiye’de 
yapılmış her geminin tasarımını yapa-
bilecek tasarım bürolarımız, mühen-
dislik bürolarımız var. ama 2000’den 
sonraki yükselen trendde, tersaneler-
de gerçek görevlerimizi ara iş gücü-
nün yetersizliği nedeniyle ihmal ettik 
gibi. Dolayısıyla da bence oralarda tı-
kanıklık noktaları oluştu. nedir bun-
lar? Evet üretimin verimliliği mutlaka 
artırılmalı, detay tasarım yapan yani 
üretim planlamasını içeren tasarımlar 

kışıklık durumunda, kriz durumların-
da küllerinden doğmayı başarabilmiş 
bir sektör. 2008 sonrası ayakta kalabil-
mek için tamir olayını ciddi şekilde ge-
liştirdi. bir çok yeni inşa tersanesi tami-
re yöneldi, bu tersaneler hem yeni inşa 
hem tamir yapabilir duruma geldi. Sa-
vunma sanayinin katkılarıyla nitelikçe 
gelişmesini sürdürebilir hale getirdi. Of-
fshore’lara girdi, kabuk yaparken anah-
tar teslimine geçebildi. bütün bunlar, 
bu sektörün yetenekleriyle ilgili. Isına-
bilir tankları olan izolasyonlu bir asfalt 
tankeri yaptı bu sektör. krizin uzama-
sıyla birlikte ürün çeşitliliğini artırma 
becerisini gösterebildi, bu çok önemli, 
bunun da duyurulması gerekir. Türki-
ye’nin mega projelerinde yer aldı, kör-
fez köprüsünde, 3’üncü köprüde, 3’ün-
cü havaalanında yer aldı. Gönlümüzden 
geçen şu ki, Çanakkale köprüsünde de 
yer alacak, çünkü bu birikime, bu dene-
yime sahip. bunların altını neden çizme 
ihtiyacı duydum çünkü sektör hakika-
ten her şeyi talep etmeyi hak eden bir 
sektör. Elbette devlet de yanında dur-

Cem Seven, İspanya’da uygulanan tax leasing benzeri bir 
uygulamaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

 Kimdir?     

Özdemir Ataseven
Özata Tersanecilik Yönetim 
Kurulu Başkanı / Gemi 
Sanayicileri Derneği (GESAD) 
Başkan Vekili

1960 yılında Bafra’da doğan 
Özdemir Ataseven, ilk ve orta  
öğrenimini 1975 yılında 
tamamlayarak çalışma yaşamına 
başladı. 1985 yılında ilk şirketini 
Tuzla, İstanbul Tersaneler 
bölgesinde kurarak gemi inşa 
alanında profesyonelleşti.  
Tuzla bölgesinde bir çok başarılı 
projeye imza atan Ataseven, 
bilgi birikim ve tecrübesini 
2002 yılında Altınova, Yalova 
bölgesinde 60 bin metrekare 
alana sahip Özata Tersanesi’ni 
kurarak sektöre aktardı. Özata, 
aynı zamanda Gemi Sanayicileri 
Derneği (GESAD) Başkan 
Vekilliği görevini de sürdürmekte.

 Kimdir?     
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Recai Hakan Şen
Med Group Yönetim   
Kurulu Başkanı 

1964 İstanbul doğumlu 
Recai Hakan Şen, The City 
University of New York 
Hunter College’da iktisat ve 
matematik okudu. İki yıl aile 
işi olan müteahhitlik işi ile 
uğraştıktan sonra 1987 yılında 
kısa dönem Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı’nda askerlik 
sonrası, aynı yıl gemi kurtarma 
işi yapan bir şirkete ortak 
oldu. 90’lı yıllarda bu şirketi 
dünyada kurtarma operasyonu 
yapan ilk üç şirket arasına 
soktu. 2004 yılında Karadeniz 
Ereğli’de, Ereğli Gemi İnşa 
San. Şirketi adı altında, 160 bin 
metrekarelik büyük bir tersane 
yatırımına başladı, 2006 yılında 
bu yatırımı tamamladı. Şen, 
2010 yılında kimyasal tanker 
işletmeciliğine başladı. 

 Kimdir?     daha emniyetli kGF garantisi altında iş 
yapar hale getirecek. 

meTİn kalkaVan: Türkiye’nin avrupa ge-
mi-yat-tekne pazarına çıkabilmesi için 
yapılması gerekenler var. kalitede prob-
lemimiz yok. Dünyanın ekonomik şart-
larında ekonomik güvenin henüz ge-
ri gelmemesi yatların alımında ciddi bir 
sıkıntı yaşatıyor ama bu geçici bir pe-
riyod. biz kalitemizi devam ettirdiği-
mizde çok değerli imalat tersanelerimiz 
oluştu, artık dünyada sayılıyız. Dünyayı 
vuran en büyük şeylerden bir tanesi te-
rörizm. İnsanların tüketim alışkanlıkla-
rında ciddi bir değişiklik oldu ve bu de-
nizciliği de çok etkiledi. bu elbette ki yat 
imalatını etkiledi ama gelecekte en bü-
yük sektörlerimizin bir tanesi gene yat 
imalatı olmaya devam edecek. Yabancı 
ortaklıklarla ilgili şunu söylemek iste-
rim, biz aynı haklara sahip olamıyoruz. 
Türkiye’ye gelen yabancı yatırımla-
rın çoğu ortaklıklar olarak geliyor yok-
sa greenfield dediğimiz sıfırdan yatırım 
oranı çok düşük. Savunma sanayi ile 
sektör arasındaki ilişkiye yönelik atıl-

yapan dizayn büroları kurulmalı, des-
teklenmeli. bu noktalarda belki de teş-
viklerin odaklanacağı yerlerden biri 
de burası olmalı. Zaten sektörün çok-
lu mühendis istihdam etme gibi bir 
özelliği var. bu çoklu mühendis istih-
damında endüstri mühendislerine yer 
açılması lazım çünkü planlama fonk-
siyonunun ciddi biçimde sektöre ka-
tılması, günlük hayata sokulması ge-
rekiyor. bunları aşamazsak rekabet 
edemeyiz. Ülkemizde iş gücü ucuzlu-
ğunu kaybetmiş durumdayız dolayı-
sıyla rekabeti ancak üretim verimlili-
ği üzerinden yapabilecek durumdayız. 

reCaİ Hakan Şen: ab ile eşit şartlara 
ulaşmamız için sektöre yönelik yeni 
enstrümanların oluşturulmasında fay-
da var. bankalar portföy garanti siste-
mi adı altında kObİ’lere ciddi bir şekil-
de destek veriyor, kObİ dışı firmalar 
için de çıkması beklenen portföy limit 
sisteminin en kısa sürede çıkarılma-
sı gerekir. bu da denizci firmalara, ar-
matörlere ve tersanelere ciddi bir katkı 
olacaktır. aynı zamanda bankaları da 

Nuri Uygur, Türkiye’nin 4’üncü sanayi devrimi konusunda 
treni kaçırmak üzere olduğu uyarısını yaptı.

Recep Canpolat
Turkish Maritime Genel  
Yayın Yönetmeni

1971 Kırıkkale doğumlu 
Recep Canpolat, Bilgi 
Üniversitesi’nde Televizyon 
Gazeteciliği, GAÜ’de 
Bankacılık ve Finans eğitimi 
aldı. Çeşitli gazetelerde 7 yıl 
denizcilik konusunda yazarlık 
yaptı. Farklı TV kanallarında 
DenizHaber, Seyir Defteri, 
Mavi Vatan gibi programların 
yapımcılığını üstlendi. 2000 
yılında Deniz Haber Ajansı, 
2005 yılında İstanbul 
Haber Ajansı’nı kurdu. 
Recep Canpolat, Turkish 
Maritime, Ulaştırma isimli 
gazetelerinin 14 yıldır genel 
yayın yönetmenliğini yapıyor. 
Canpolat, ulaşım, iletişim ve 
lojistik sektörüne yönelik 
Ulaşım Online Dergisi’ni de 
hayata geçirdi.

 Kimdir?     
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de boğuşuyorsunuz, size nasıl yardım 
edebiliriz, bunu nasıl geliştirebiliriz” 
demesi lazım. 500 milyar dolarlık bir 
ihracat politikası hedefi var, bu hedef-
teki önemli paylardan birini denizcilik 
sektörünün alması lazımdı. 

PrOF. Dr. emre alkİn: Devletin sektörler-
le ilgili ana stratejisinin olması elbette 
şart. O zaman hangi büyüme modeliyle 
ilerleyeceğinizi biliyorsunuz. 

FeramuZ aŞkIn: Hep eleştirmek yerine, 
sorunları çözmek için burada olduğu-
muzu hatırlatmak istiyorum. aynı şey-
leri tekrar etmek yerine, çözüm öne-
rilmesinden yanayım. Üçüncü ve en 
önemlisi olduğunu söylediğimiz eği-
tim meselesi sorunumuzun kaynağı-
dır. Eğitimde çok geriyiz. Üniversite-
ler artık yüksek lise gibi. 80’li yıllarda 
model ülke olarak Güney kore’yi alabi-
liriz. O sıralarda ar-Ge harcamalarının 
GSYİH içindeki payı aşağı yukarı ay-

ması gereken adımlar var. Savunma sa-
nayimiz deniz platformlarında çok yeni. 
2004 yılından sonra başlayan MİlGEM 
(Milli Gemi) projesiyle 12-13 yıllık bir hi-
kayemiz var. Sıkıntılar var ama çok iyi 
gidiyoruz. şu anda savunma sanayine 
4-5 tane tersanemiz hizmet ediyor ve 
çalışan sayısı minimum yan sanayisiy-
le beraber 4-5 bin kişiye istihdamı sade-
ce savunma sanayi sağlıyor. Peki, Türk 
gemi inşaat sektörü dış alanlara ve of-
fshore pazarlara nasıl girer? Dünyada 
herkesin düşündüğü niş, yüksek kat-
ma değerli pazarlar ama bunun nasıl ya-
pılacağı önemli. Türkiye niş alanlarda 
daha önce kimyasal tanker piyasasını 
yakalamıştı. Son zamanlarda yakaladı-
ğımız niş alan enerji santralleri ki dün-
yanın bir numarası bizde. Dolayısıyla 
şu an o enerji gemilerinde de 4-5 bin ki-
şi istihdam ediliyor. Sadece iki müşteri 
8-10 bin kişiye istihdam sağlıyor. Türki-
ye dünyanın yüzen mobil enerji satış-
larında bir numarası. buna benzer niş 
alanlar yakalamak çok kolay değil. ama 
Türkiye gemi inşa sektörü farklı bir yö-
ne gitti. krizin faydalarından bir tanesi 
belli alanlarda çok ciddi uzmanlaşma-
ya başlamamız oldu. Römorkörleri eski-
den tek tük yaparken şimdi seri halinde 
yapar hale geldik. Türkiye’nin gemi in-
şa sektörünün kurtuluşundan bir tanesi 
seri imalatlar, uzmanlaştığı şeyi yapma-
sı. şu anda mecburiyetten her işi yapa-
rız konumunda devam ediyoruz ama bu 
büyük bir sıkıntı. 

FeramuZ aŞkIn: ben bir kaç başlıkta ko-
nuşmak istiyorum. birincisi devletin 
politikasıyla ilgili, ikincisi denizcili-
ğin öneminin ne kadar kavranmış ol-
masıyla ilgili. Üçüncüsü ve en önem-
lisi tabii ki eğitim. Eğitim meselesini 
çözemediğimiz müddetçe burada yap-
tığımız toplantılardan bir sonuç elde 
etmemiz çok da mümkün değil. Dev-
letin denizcilikle ilgili bir politikası-
nın olması şart. Denizciliğin öneminin 
çok büyük olduğunu hepimiz biliyor 
muyuz, bunu defalarca hatırlatmak 
istiyorum. Her şeyi yaparsın, sonun-
da gemiyle taşırsın. Dünya ticaretinin 
yüzde 85-90’ının deniz yoluyla yapıl-
dığı ve bizim ithalatın da ihracatın da 
yüzde 80’e yakınının deniz ticaretiyle 
yapıldığını herkes biliyor. bu noktada 
hükümetin “arkadaşlar siz çok önem-
li bir sektör olan denizcilik içerisin-

Feramuz Aşkın “Türkiye’de üniversite-gemi-makine sanayi işbirliği 
çerçevesinde eğitime önem verilmeli. Özellikle Türkiye’de inşa edilecek 

gemilerin yardımcı makinelerinin ve gemilerin Ar-Ge’sinin yapılacağı 
gemi makine ve denizcilik enstitüleri kurulmalı” diye konuştu.

nıydı. ama şu an aramızda çok fark var. 
Oradaki üniversitelerin yayın-kitap/
patent sayılarının karşılaştırılmasında 
ne kadar geride olduğumuzu görebili-
riz. Uzun vadeli olarak düşündüğümüz 
zaman eğitime yatırım yapmadığımız 
müddetçe biz hiç bir konuda, sadece 
denizcilikte değil diğer sektörlerde de 
ilerleyemeyiz diye düşünüyorum. Tabii 
ki yan sanayi de çok önemli. başka ül-
keler gemilerini yaparken kendi maki-
nesini, kendi separatörünü, kendi pom-
pasını ve diğer teknik ekipmanlarını 
kullanıyor, bizde ise tam tersi. Güney 
kore gibi denizcilikte ileri giden ülke 
ekonomilerinin lokomotifi olan deniz-
cilikte ar-Ge ve inovasyona önem ve-
rilmesi gerekiyor. bu kapsamda Türki-
ye’de üniversite-gemi-makine sanayi 
işbirliği çerçevesinde bu tür politikala-
ra yer verilmesi çok önemli. Özellikle 
Türkiye’de inşa edilecek gemilerin yar-
dımcı makinelerinin ve ekipmanları-
nın ar-Ge ve inovasyonunun yapılacağı 
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rumundayız. Okullardaki eğitim zayıf, 
çünkü eğiticilerimiz zayıf. bunu topar-
lamak zorundayız.

baŞaran baYrak: Hakikaten eğitim sis-
temindeki şikayet hepimizin ortak so-
runu. 50’ye yakın yüksek okul var sanı-
rım denizcilik konusunda sadece. Gemi 
inşaatı konusunda da tam bilmiyorum 
ama 10’un üzerinde okul ara eleman 
yetiştirmek üzere eğitim veriyor. arka-
daşlarıma soruyorum “hiç kaynakçınız 
var mı bu okullardan mezun olmuş?” 
diye ama cevap “hayır” oluyor. 

OrHan GÜlCek: Meslek liseleri öyle bir 
duruma geldi ki onlara yüksek oku-
la geçiş avantajı sağladılar. Dolayısıyla 
kimse tersanede çalışmayı düşünmü-
yor, herkes masa başı çalışmayı düşü-
nüyor. Herkes yüksek okula geçip iş-
sizler ordusuna katılıyor maalesef.

baŞaran baYrak: bu yöntem eleman ye-
tiştirmekten de uzak. Mesleğimizde ça-
lışanlar, yani üretimde çalışan insanlar 
alaylı tabir ettiğimiz, çıraklık yönte-
miyle yetişen insanlar. Onların da sa-
yısı çok az. Hüseyin Mengi arkadaşı-
mız söyledi, firmasında çalışan en genç 
insan 32 yaşında, ne yapacağım ondan 
sonra diye düşünüyor. Esasında bu ara 
eleman konusu da çok ciddi bir sorun 
ve bu sisteminde bunlar yetişmiyor.

PrOF. Dr. emre alkİn: 150 yıl evvel söy-
lemiş birisi. Diyor ki ‘beşeri sermayenin 
kalitesi artmadıkça fiziki sermayenin 
sayısı artsa da verim düşer’ yani ezcüm-
le eğitim yoksa kalkınma yok demiş. 

salİH Zekİ ÇakIr: ama genel olarak ya-
pılanları da takdir etmek lazım. Gemi 
inşa sanayinin işe ihtiyacı var. bu, di-
ğer iş kolları için de geçerli. Denizci-
liğin, gemi inşa sanayinin bir özelliği, 
geldiğimiz nokta itibariyle uzun vadeli 
finansman ihtiyacıdır. Proje finansma-
nı burada devreye giriyor. Yani şirketin 
kredibilitesi vs. değil projeye inanacak, 
finanse edecek bankalar gerekiyor. De-
nizciliğin yapısı itibariyle özkaynaklar 
da zayıfladı. neticede gemi inşa sanayi-
nin müşterisi armatörlerdir. şu anda bi-
le sektörün önü açılsa ciddi sayıda gemi 
yaptırmak için bekleyenler var. ban-
kacılık sisteminin mutlaka projelere 
odaklanması ve destek vermesi gereki-

Gemi Makine ve Denizcilik Enstitüle-
ri kurulmalı. Denizcilik fakültelerinde 
verilen mevcut mühendislik eğitimleri 
sadece gemi adamı yetiştirmeye yöne-
lik değil, bunun yanında yeni teknoloji-
ler üretmeye ve ar-Ge yapmaya yönelik 
olmalı. Mühendis adaylarıyla projeler 
geliştirilmeli ve bu, eğitim sisteminin 
içerisine yerleştirilmeli. akademisyen-
ler öğrencileriyle sektörün içerisindeki 
sorunlara yönelik üniversite-sanayi iş-
birliği çerçevesinde ar-Ge projeleri ge-
liştirmeli. Denizcilik bu çerçevede ön-
celikli alanlar içerisine alınmalı. Her 
gün gelişen teknolojiler çerçevesinde 
üniversitelerde sadece gemi makinele-
ri veya inşaatı mühendislik eğitimleri-
nin yanı sıra gemi elektrik, elektronik 
ve otomasyon sistemleri için de mü-
hendislik bölümleri açılmalıdır. 

PrOF. Dr. emre alkİn: ben mühendislik 
sınıflarına iktisat dersi veriyorum. Mü-
hendislik sınıfındaki çocuklar türev 
bilmiyor, integral bilmiyor. biz evlatla-
rımız için elimizden geleni yapmak du-

Necdet Salgür, "Sektör zor günler geçiriyor. Beni en çok üzen, en büyük sermayemiz 
olduğunu düşündüğüm yetenekli insan gücünün sektör değiştirmesi" dedi. 
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Salih Zeki Çakır
İstanbul Navlun Endeksi 
(ISTFIX) Yöneticisi

1957 Trabzon doğumlu Salih 
Zeki Çakır, Yüksek Denizcilik 
Okulu Güverte Bölümü mezunu. 
Bir süre ticaret gemilerinde 
zabit ve kaptan olarak çalışan 
Çakır, daha sonra Norveç 
Oslo Denizcilik Akademisi 
Gemi İşletmeciliği’nde eğitim 
aldı. Çakır, 1988-2009 yılları 
arasında denizcilik sektöründe 
yurtiçi ve yurtdışında çok 
sayıda şirketin kurucu ortağı 
ve yöneticisi oldu. Çakır ayrıca, 
Piri Reis Denizcilik Vakfı kurucu 
üyesi. Salih Zeki Çakır, İstanbul 
Navlun Endeksi (ISTFIX) şirketi 
kurucu ortağı ve halen şirketin 
yöneticiliğini sürdürmekte.

 Kimdir?     süreç hızlandırılıyor, karar verme sü-
reçleri etkinleşiyor. Daha da ötesinde 
insansız smart gemiler üretilmesi plan-
lanıyor. Dünya geçen seneye kadar Sa-
fety at Sea derken şimdi Smart at Sea 
demeye başladı. Denizlerde artık akıllı 
gemiler dolaşacak, bunlar birbirleriyle, 
tersane ile, tamirci ve yakıt ikmal fir-
maları ve armatörlerle konuşacak, ha-
berleşecek. ancak bunlar henüz proje 
aşamasında. Uygulamaya geçmesi çok 
zaman almayacak.

nurİ uYGur: benim bir önerim olacak. 
Türkiye 4’üncü sanayi devrimi konu-
sunda treni kaçırmak üzere gibi görü-
nüyor. Dolayısıyla yat sektörü model 
seçilebilir. Çünkü yat ikonik bir üre-
tim. böyle akıllı bir sistem için finans-
man bulunabilir diye düşünüyorum. 
Üstelik bir pazarlama tekniği olarak da 
kullanılabilir. Treni yakalamakta da 
ülkede bir kaldıraç görevi görebilir. 

reCaİ Hakan Şen: ab ile eşit şartlara ula-
şalım diyoruz. Orada ilkokula giden ço-
cuklara kodlama, robotiks gibi eğitim-
ler veriliyor daha şimdiden. Ülkemizde 
bunlar ancak üstün zekalı çocuklara 
veriliyor. 20-30 sene sonra bu masada 
başka kişiler oturacak. O insanların do-
nanımları ne olacak? ab’de onların ra-
kipleri olacak insanların donanımları 
ne olacak? bugünden tedbir alınmazsa 
orada da bir haksız rekabet durumu ya-
şanacak diye düşünüyorum. 

PrOF.Dr. emre alkİn: ar-Ge ve finans-
manda da sıkıntılar var değil mi?

meTİn kalkaVan: Maalesef ar-Ge bizim 
için yeni bir kavram. bizim için önemli 
iki kavram var şu an: İşçi güvenliği, sağ-
lığı ve ar-Ge. ar-Ge’nin maliyetin ana 
parçalarından biri olduğunu daha ye-
ni kabul ediyoruz. bu konuda devletin 
yapmış olduğu düzenlemelere göre es-
kiden olduğu gibi bunun özel yerlerde 
yapılması gerekmiyor. şirketlerin ken-
di içinde de merkezler kurabilmesi için 
ciddi teşvikler var. Sektörün finans-
man sorunu ciddi, geçmişte de vardı, 
her zaman da olacak. Sektör algı olarak 
kötü bilinen, kazalarla gündeme gelen 
bir sektör. bankacıların da çoğunun 
bilmedikleri bir sektör, bu yüzden me-
safeli yaklaşıyorlar. bilançonuzun çok 
kuvvetli olduğu dönemlerde bankalar 

yor. bankacılık sektöründe denizciliği 
iyi bilen, anlayabilecek uzmanlar yok, 
sonuç alana kadar çok vakit geçiyor. 
Denizcilikte de her şey gibi zaman çok 
değerli. Düşük öz kaynaklı ,uzun vadeli 
düşük maliyetli sermaye, kredi ihtiyacı 
var. küçük tonajlı gemilerde yaş ortala-
ması artıyor. bu sadece Türk denizcili-
ği için geçerli değil karadeniz-akdeniz 
çanağında da böyle bir ihtiyaç var. Rus-
ların nehir sınıfı gemilerinin yaş ortala-
ması 35. Ruslar da bir yenilenme arayışı 
içinde. ama onlar da bu gemilerin kendi 
tersanelerinde yapılmasını özendiriyor, 
o yönde teklifler sunuyorlar diğer ülke-
lere. biz sanayi 4.0’a geçsek bile şu an-
da otomasyonu tersanelerde çok sınırlı 
kullanıyoruz. bunu yönetecek mühen-
dislerimizin liderlik eksikliği var. Üni-
versitelerin buna kendilerini uyarlama-
ları lazım. bunları yönetecek nitelikli, 
altın yakalı insan kaynağımız denizci-
likte neredeyse yok. 

PrOF. Dr. emre alkİn: Herhangi bir elekt-
ronik arızayı geminin dışından uzaktan 
müdahale ile tamir imkânına doğru gi-
der mi bu sektör?

Harun ŞİŞmanYaZICI: 4.0 nesnelerin in-
ternetidir. bir anlamda insanla nesne-
lerin ve nesnelerin kendi aralarında 
haberleşmelerini sağlar. Robotik sis-
temler birbirleriyle haberleşerek, bil-
gileri değerlendirerek sorunlara çözüm 
bulur, bunları ilgili yerlere iletir ve fi-
ziki olarak yöneticiler olaya müdahale 
ederek soruna çözüm bulu. bu sayede 
akıllı fabrikalar ve akıllı ürünler üre-
tiliyor. bir akıllı fabrika ya da yeni bir 
ürün henüz üretilmeden simülasyon-
lar sayesinde karşılaşılacak sorunlar, 
çözümleri önceden tespit edilebiliyor. 
bu gemi inşa sanayi için önemli. Gemi 
ile ilgili olarak söylersek gemiler bir-
birleriyle konuşabilmekte, tamirci fir-
malar tersane ile ve armatörlük firması 
ile haberleşebilmekte ve hatta bilgileri 
değerlendirip karar verme süreçlerine 
katkıda bulunabilmekteler. Gemideki 
herhangi bir makinede bir arıza mey-
dana geldiği zaman, makine derhal ar-
matörün teknik ekibine haber yolluyor, 
arızayı tanımlıyor, görüntü yolluyor, 
eğer yedek parça gerekiyorsa en eko-
nomik siparişi yapıyor, nereye indiril-
mesini gerektiğini söylüyor. bu sayede 
emek maliyetleri minimize ediliyor ve 

 Kimdir?     

Harun Şişmanyazıcı
Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği 
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firma sahibi ve çalışanı olarak 
Gemi İşletmeciliği, Brokerlık, 
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Danışma Kurulu Üyeliği, 
Armatörler Birliği Akademik 
Komisyon Danışma Kurulu 
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Kurulu Danışmanlığı  
görevlerini yürütmektedir. 

 Kimdir?     
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PrOF. Dr. emre alkİn: Tarih mi gerçekçi 
değil yoksa tarih gerçekçi biz mi yetişe-
miyoruz?

meTİn kalkaVan: İş nereden başlar? Talep, 
teklif, anlaşma, ondan sonra planlama, 
sonra tedarik üretimi, sonra üretim ki 
onun da çeşitli safhaları var, ardından da 
teslim aşaması. bu anlamda öyle bir du-
rumdayız ki biz planlı yönetimi 2002-
2008 arasında çok teklifimiz, anlaşma-
mız olduğu zaman bile başaramadık. 
şimdi başarma şansımız çok daha az 
çünkü bir geminin normalde imalat sü-
resi diyelim bizim ülkemizde 12-28 ay 
arası. Hazırlık süresi minimum 8 ay ol-

çok çabuk yetiştiremiyoruz. Dolayısıyla 
bu sektör ilerde yine ivme kazansa da 
bu kayıplarımız nedeniyle yine başla-
dığımız noktaya döneceğiz. buna tedbir 
almak üzere hükümetimiz bazı karar-
lar alıyor, bu umut verici bir şey. ancak 
daha etkin ve kalıcı tedbirler alınması-
na ihtiyaç var. Zorluklar içinde mücade-
le eden bu sektörümüzü daha kolaylaş-
tırıcı ve özendirici bir hale getirilmesi 
lazım. Sektörümüzün sanayi içinde lo-
komotif bir hüviyet taşıması, bu sektör-
de yetişmiş insan gücünün üretken ve 
çözüm odaklı olması konuyu ülke po-
litikası olarak görmemizi gerektiriyor. 
kaybolmasına izin veremeyiz.

yarışırdı, bu dönemleri yaşadık 2002-
2008 arası ama ondan sonraki ilk kaza-
da hemen saf dışı edildik. Tabi üretim 
bazlı uzun bir maraton koşusu bu. böy-
le bir şeyde bankaları suçlamak doğ-
ru mu? Hayır. Devlet politikası olarak 
baktığımızda devletin politikası yok 
demek ağır bir eleştiri. Devletin her 
zaman politikası oldu ama eksiklikler 
var diyebiliriz. bugün tanker, kontey-
nır, genel kargo olsun oyunun kuralla-
rı şöyle değişti: bu iş zengin işi. Zengin 
derken çok parası olan değil ama kapi-
tali, işletme sermayesi yüksek olan fir-
maların yapacağı bir iş. Düşük kapi-
talli olanlar için “gideyim yüzde 70’ini 
bankadan 30’unu da borç alarak yüz-
de 100’e tamamlayıp işi yapayım, para 
kazanayım” devri bitti. Geçmişte ya-
pılan şeyler artık uygulanamaz. Sek-
törün finansmana erişim sorunu var. 
Türkiye’nin, ekonominin önündeki en 
büyük sorunlardan bir tanesi değerle-
me sorunu. Gemi değerlemesinde cid-
di problem yaşıyoruz. Finansmana 
erişimde sıkıntımız sadece teminat-
la kaynaklı değil maalesef denizcilik 
firmalarının bilançoları her zaman ne-
gatif olarak gözükür. Son zamanlarda 
devalüasyonlar, kur farklarından çok 
ciddi negatif yansıma var. bunlar fi-
nansman erişiminde ciddi bir sıkın-
tı yaratıyor. Ciddi bir algı problemimiz 
var. şöyle ki bu sektör vergi vermiyor 
deniyor ama sağlamış olduğu istih-
damla -ki 100 binleri geçen bir istihda-
mımız var- çok ciddi vergi veriyoruz. 
bunlar hiç dile getirilmiyor. İstihdam 
üzerindeki yüklerin, sürdürülebilir re-
kabet gücünü kazanmak için kaldırıl-
ması gerekiyor. Verimlilikte en büyük 
handikapımız şu; planlı yönetimi be-
ceremiyoruz. aslında toplumumuzun 
en büyük handikaplarından biri. bunu 
sorgulamak gerek. 

neCDeT salGÜr: 2000’li yılların başından 
itibaren takip eden son 10 yılda gemi in-
şa ve özellikle yat inşa sektörü çok hız-
lı yol almıştı. bu hızla Türkiye olarak bir 
marka değeri yaratıyorduk. ancak her-
kesin bildiği üzere gemi ve yat inşaatı şu 
sıralar zor günler geçiriyor. bu sıkıntı-
lı dönemde beni en çok üzen bu sektö-
rün en büyük sermayesi olarak düşün-
düğüm yetenekli insan gücünün sektör 
değiştirerek kan kaybetmeye başlaması-
dır. Maalesef bu yetenekli insan gücünü 
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ğı sektörlerden biri. Sadece gemi inşa 
mühendisi istihdam etmiyoruz. baktı-
ğınızda içinde sudan tutun havaya ka-
dar bir sürü mühendisliğin geçtiği ürü-
nü üretiyoruz ki denizde inanılmaz bir 
hale geliyor. böyle baktığınızda en bü-
yük şey, bu sektörün yarattığı müthiş 
kalifiye kaliteli insanlar grubu. Entel-
lektüel sermayemiz çok birikti. bu şu 
demek, bugün devletimizin istediği her 
şeyi yapabilir hale geldik. Devletin teş-
vik verdiği zamanlarda ciddi sıçrama-
lar yaptık. bugün geldiğimiz noktada 
istediğimiz teşvik değil hangi ülkeyi 
gösterirseniz o ülkeyle aynı şartlar is-
tiyoruz. Eşit şartlar verilirse Çin ile de 

ması gerekirken, bizim bugün buradaki 
arkadaşlarımıza sipariş gelse eminim 
iki ay sonra sac kesecek durumdalar. 
bir taraftan proje yaparken bir taraftan 
gemiyi yapmaya çalışıyoruz. Savunma 
sanayindeki en büyük problemlerden 
biri bu çünkü bu zaman sorunu yüzün-
den cezaya giriyoruz. ana dizayn ile 
ihale alıyoruz sonra işçilik dizaynları-
nı yaparken bir taraftan da gemiyi yap-
maya başlıyoruz. Yani verimliliği yük-
seltemememizin ana sebebi planlama. 
bu sektörün kıymetini maalesef çok 
az kişi biliyor. Sektör, Türkiye’deki en 
ağır sektörlerden biri. En yüksek ve çe-
şitli mühendislik dallarının kullanıldı-

Gemi ve yat sektörü 
temsilcilerinin biraraya geldiği 

toplantıda niş alanlar, devlet 
destekleri, insan kaynakları ve 

Ar-Ge'ye yatırım yapmak gibi 
konular öne çıktı. Bunun yanında 

varolan sorunlara çözüm 
önerileri getirilmeye çalışıldı. 
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rekabet yapacağımızı söylüyoruz. En 
büyük tehlike şu, dünyada şu anda ge-
mi inşa kapasitesi ihtiyacın yaklaşık 
2,5 katı. Dünyada her sene 100 milyon 
ton ortalama gemi ihtiyacı varken bu-
gün bu kapasite 250 ile 300 milyon ton 
üretilir. bir kısmı şu an uykuda. Özel-
likle kore ve Çin’deki büyük tersaneler. 
Uykuya dalmaları onların yok olduğu-
nu göstermiyor, 3 ay içinde reaktif hale 
getirebilirler. kapasite yüksekliği çok 
ciddi bir sorun. Sadece savunma sana-
yinde son 12 yılda yaptığımız tasarruf 
-ki daha önceden almanya’dan alıyor-
duk- 6 milyar Tl. Çok ciddi bir rakam. 
Son zamanlarda olan kriz bize çok bü-
yük fayda sağladı. şu anda proje yürüten 
her tersanemiz, biraz gecikse de işini 
teslim ediyor. amerika’dan Yeni Zelan-
da’ya kadar gemi ihraç ediyoruz. Sahip 
çıkılması gereken bir sektörüz. Geçmiş-
te üç tane firmanın yaptığı hata yüzün-
den sektörün damgalanması çok yanlış. 

baŞaran baYrak: İhracatımızı şöyle bir 
gözlem altına alarak bakıyorum, yüzde 
20,6 norveç’e, yüzde 15 Malta’ya ihraca-
tımız var. bunu Marshall adaları, İtalya 
ve Panama takip ediyor. Yani demek 
ki en önemli destinasyonumuz avru-
pa. Zaten gemi ve yat ihracatı olarak 
odaklandığımız kıta da avrupa. Uzak-
doğu’ya ihracat yapabilme şansımızın 
çok olmadığı düşüncesindeyim. Çün-
kü oralardaki mevcut şartları hepimiz 
biliyoruz, tekrarlamaya gerek yok. be-
nim şahsi görüşüm; şu anda en önemli 
sorunumuz esasında finansman değil, 
güven sorunu. bu toplantının katılım-
cıları arasında pek çok ihracata çalışan 
tersaneci arkadaşımız var. bu arka-
daşların hiçbiri sipariş alıp da alıcısın-

dan kötü bir tepkiyle karşılaşmadı. Ce-
za ödediyse de kendi cebinden ödedi, 
yeni siparişler almak için kontratlar 
imzaladı. İhracatın yeniden norma-
le dönmesi, avrupa ile ilişkilerimizin 
geliştirilmesi için siyasi kriz ortamın-
dan çıkmamız lazım. bu krizler as-
lında fırsatlar da getirebilir. aldığımız 
önemli destekler var, bunları pek dil-
lendirmedik. Ekonomi bakanlığının 
yeni bir desteği var: ihracata yönelik 
yapılan kontratlarda alıcıya yapılan 
finansmanda OECD ortalamalarının 
üzerindeki faiz desteklerini Ekonomi 
bakanlığı kendi cebinden karşılıyor. 
İhracatçının satamadığı kısımdan olu-
şan risk açığını da üstleniyor. bu belki 
dünyanın hiç bir yerinde yoktur. bu-
nu dillendirmemiz de gerekiyor, esa-
sında biz gemiyi teslim etmek için bi-
le alıcı firmanın elemanlarını buraya 
getirmekte sıkıntı çekiyoruz. Gelmek-
ten sakınıyorlar. böyle bir durum söz 
konusu. bizim ihracatımızda, şu anda 
bana göre en önemli sorunlardan bir 
tanesi, aşılması gereken bu güven so-
runudur. Umut ederim yakın bir za-
manda düzelecektir. biz hazır ürün ya-
pıp sonra müşteri arayan, tekstil gibi 
bir sektör değiliz. biz siparişe göre çalı-
şan bir sektörüz, yani alıcıyı buraya ge-
tirebilmenin şartlarını oluşturmamız 
lazım. Eğitimde nitelik konusunda ha-
kikaten sıkıntımız var. 

PrOF. Dr. emre alkİn: Ömer bey son sözü 
size vermek istiyorum.

Ömer erkamOĞlu: En son söz almak is-
tedim. Siz değerli konuklarımızın gö-
rüşleri benim için çok önemliydi. Her 
konuşmacıdan faydalı olabilecek not-

larımı aldım. kendi sektörüm hakkın-
da bilgi vermek istiyorum. kısaca Halk 
bankası 2016 yılında ne yaptı, sektör 
ne yaptı, biz piyasada ne kadar varız bu 
konulara değinmek istiyorum. 2016 yı-
lı için ilk 10 bankanın bilançolarına ba-
kacak olursak; aktif büyüklükte Halk-
bank olarak yüzde 23.3’lük bir artış 
sağladık, bu oran sektörümüzde orta-
lama yüzde 15 civarındadır. bankamız 
oransal artış olarak lider konumdadır. 
nakit kredilerde ise Halkbank olarak 
yüzde 25’lik artış sergiledik. bu oran 
sektörde ise yaklaşık yüzde 16’dır. bu 
oranda da liderliğimizi devam ettirdik. 
Yine aynı şekilde bankamızın mevdu-
at artış oranı yüzde 23 civarında olup, 
sektörün üzerinde bir artış sağladığı-
mız gibi ilk 7 bankaya göre artış oranı 
olarak lider konumumuzu burada da 
pekiştirdik. Gördüğünüz gibi sektörün 
üzerinde kredi veriyor ve mevduat top-
luyoruz ve bunun gereği olarak aktifi-
mizi büyütüyoruz. bugünkü durum da 
bunu gerektiriyor zaten özkaynak kâr-
lılığımızı korumak koşuluyla kredile-
rimizi artırmak ve piyasanın ihtiyacı 
olan likiditeyi sağlamak asli görevleri-
mizden biridir. 

PrOF. Dr. emre alkİn: Yani bütün banka-
cılık ortalamasından daha fazla kredi 
veriyorsunuz.

Ömer erkamOĞlu: Sektör temsilcileri 
orta, uzun vadeli yatırım kredilerine 
bakış açısında değişiklik yapılması ve 
ekspertizlerle ilgili, kıymet takdiriyle 
ilgili değişiklik yapılmasıyla ilgili ko-
nulara değindi. bunlarla ilgili çalışma-
larımızı yapıyoruz. Sektörün ihtiyaçla-
rını karşılayacak çözüm noktalarında, 
sorunlarını çözecek tedbirlerin alın-
masında üzerimize düşeni yapacağız. 
belki bünyemizde ilerleyen dönemler-
de uzman arkadaşlardan destek alabi-
lir, sektörden uzman isimlerden görüş 
alarak raporlamalar yapabiliriz. biz fi-
nans tarafı olarak gemi ve yat sektörü-
nün ihtiyaçlarını elimizden geldiği ka-
dar karşılamaya hazırız. bu konuda siz 
sektör temsilcilerinden de çözüm öne-
rilerini bekliyoruz. bu toplantıları yap-
mamızın sebebi de bu, sektör temsilci-
lerinin görüşlerini alarak onlara en iyi 
hizmeti sunabilmek. birlikte var olan 
kurumlarız. nihayetinde hepimiz güç-
lü bir Türkiye için çalışıyoruz. _

3,8 
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125 
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2016’da 
ihracat 

yapılan ülke 
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Mevcut durumda Gemi ve 
Yat sektörünün karşılaştığı en 
büyük sorun sipariş alamamak 
ile ilgili. Bunun önündeki en 
büyük engel de ülkemizdeki 
politik belirsizlikler ve güvenlik 
sorunları olarak öne çıkıyor. 
Özellikle geçtiğimiz aylarda 
ülkemizde sayısı artmakta olan 
terör eylemleri ve can kayıpları 
işbirliği potansiyeli barındıran 
müşterilerimizi ülkemize 
yapacakları ziyaretler konusunda 
çekingen davranmaya itmekte. 
Sipariş alma konusunda 
en önemli rakibimiz olan ve 
esas itibariyle fiyat rekabeti 
açısından karşılarında daha 

avantajlı olduğumuz İspanya, 
Romanya, Polonya gibi 
Avrupa ülkeleri, potansiyel 
müşterilerimizin can güvenliği 
endişesi yüzünden ülkemizi 
tercih etmemeleri sebebiyle 
rekabette daha avantajlı 
konuma geçmekteler. Yine 
aynı şekilde ülkemizdeki politik 
gelişmelerden kaynaklandığına 
inandığımız Türk bankalarının 
verdiği teminatların kabul 
edilmemesi sorunu mevcut. Bu 
konu ile ilgili üye firmalarımızın 
yaşadığı sorunları derleyip 
Bakanlıklar nezdinde de 
çözümler arıyoruz. Şöyle ki, 
hem yeni yapılacak olan gemi 

inşa sözleşmelerinde hem de 
bazı eski tarihli sözleşmeler 
gereği banka teminat mektupları 
gerekebiliyor. Bazı Avrupa 
ülkelerinin bankaları, herhangi bir 
Türk bankasının verdiği teminatı 
kabul etmemekte ve bu durum 
mağduriyet yaratmakta. Türk 
bankaları tarafından verilen 
teminatların uluslararası anlamda 
kabul görmemesi birçok projenin 
ülkemize gelmesine engel 
oluyor. Ülkedeki politik ve siyasi 
gelişmelerin kaynak olduğu 
sorunların yanı sıra sektörün 
kendi iç dinamikleri dahilinde 
de karşılaştığı birçok sorun var. 
Bunların başında gemi inşa 
sektörünün diğer birçok ülkede 
olduğu gibi ulusal politika halinde 
kabul edilmeyerek kendine 
özel destek mekanizmaları 
ile desteklenmemesi geliyor. 
Ekonomi Bakanlığı’nın 
ihracatçıları desteklemek için 
birçok destek programı mevcut 
olsa da bu destek programları 
sektör farkı gözetmeksizin aynı 
şekilde uygulanmakta. Destek 
programları hazırlanırken 
denizcilik sektörü de ön planda 
tutulmadığı için çıkan bu teşvik 
mekanizmaları sektör ihtiyaçlarına 
hizmet edemiyor. Gemi ve 
Yat İhracatçıları Birliği olarak 
karşılaştığımız sorunları detaylı 
şekilde Bakanlıklar nezdinde 
kategorize ederek çözümlerine 
ilişkin girişimlerde bulunuyoruz 
ve bulunmaya devam edeceğiz. 
Sektörümüzün uluslararası 
anlamda bilinirliğini artırmak ve 
Türk gemi inşa sektörünü bir 
marka haline getirmek adına 
projeler yürütüyor, Türk firmalarını 
milli katılım organizasyonlarımız 
dahilinde yurtdışına götürmeye 
devam ediyoruz. 2017 yılında da 
sektörümüzün en önemli ihracatçı 
pazarı Norveç’te düzenlenecek 
olan Norshipping Fuarı’na, 
Rusya’da gerçekleşecek olan 
Neva fuarlarına milli katılım 
organizasyonları düzenlemeye, 
yurtiçinde yapılan fuarlara 
alım heyetleri getirmeye, 
sektörümüzün geleceği olarak 
gördüğümüz öğrencilerimiz için 
tasarım yarışmamızı organize 
etmeye devam edeceğiz.  _ 

Başaran Bayrak
Gemi ve Yat İhracatçıları 
Birliği Başkanı / TİM 
Sektörler Konseyi Üyesi

"TÜRK GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ 
MARKA OLMA YOLUNDA"
Sektörümüzün uluslararası anlamda bilinirliğini artırmak ve Türk gemi inşa 
sektörünü bir marka haline getirmek adına yürüttüğümüz projeler hızla ilerliyor. 
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üzere iki ana sektörde geniş 
bir yelpazede uygunluk 
değerlendirme hizmetleri 
gerçekleştirmekte olup; her 
tipte ticari ve askeri gemilerin 
klaslanması dahil olmak 
üzere denizcilik sektörünün 
hemen her alanında ve ayrıca 
enerji (rafineri, boru hatları, 
depolama tankları, basınçlı 
kaplar, kazanlar vb.), kimya, 
petrokimya, endüstriyel ve sivil 
yapılar, denizcilik, karayolu 
ve demiryolu ulaşım modları 
başta olmak üzere endüstrinin 
her alanında muayene, ürün 
ve personel belgelendirme, 
yönetim sistem standartları 
denetimleri ve AB mevzuatı 
çerçevesinde çeşitli endüstriyel 
ürün gruplarının CE işareti 
uygunluk değerlendirmesi 
hizmetlerini sunmaktayız. Son 
yıllarda Türkiye’nin Savunma 

bugün itibariyle hizmetlerini 
uluslararası tanınırlığı olan 
akreditasyonlar ve yetkiler 
çerçevesinde sürdürüyor. 
Çeşitli alanlarda uzman 
teknik kadrosu ile geniş bir 
yelpazede gemi klaslama, 
yönetim sistemleri, ürün ve 
personel belgelendirme, 
muayene, onaylanmış kuruluş, 
üçüncü taraf kontrolörlük ve 
gözetim hizmetleri veriyor. 
Türk Loydu olarak ülkemizin 
teknik konulardaki gelişimi 
ve oluşan sektörel ihtiyaçlar 
doğrultusunda yeni hizmet 
alanları oluşturarak; faaliyet 
gösterdiği sektörlerin 
ilerlemesine ve sürekliliğine 
katkı sağlamaktayız. 
55 yılı aşan deneyimimiz, 
uzman kadromuz, yurt içi ve 
yurtdışında yerleşik ofislerimiz 
ile deniz ve endüstri olmak 

Türk Loydu; 1962 yılında 
Gemi Mühendisleri Odası 
tarafından kurulmuş, Sigorta 
ve Reasürans Şirketleri Birliği, 
TOBB, Deniz Ticaret Odası, 
İSO, TMMOB, Armatörler 
Birliği, GİSBİR, Kazan ve 
Basınçlı Kap Sanayicileri 
Birliği gibi birçok paydaşa 
sahip klaslama, muayene ve 
belgelendirme hizmetlerini 
sağlayan bir “Klaslama ve 
Uygunluk Değerlendirme 
Kuruluşu”. Faaliyetine 
denizcilik sektöründe bir 
römorkörün klaslamasını, 
endüstri sektöründe ise bir 
buhar kazanının uygunluk 
değerlendirmesini yaparak 
başlayan Türk Loydu, 

Sanayi Müsteşarlığı’nın 
vermiş olduğu destek ile 
MİLGEM, TCG Anadolu, TCG 
Sancaktar, TCG Bayraktar, 
TCG Alemdar ve TCG Işın 
ve benzeri dev milli askeri 
projelerinin klaslamasını Türk 
Loydu gerçekleştirmektedir. 
Endüstriyel alanda ise ulusal  
ve uluslararası pazarda 
geniş bir yelpazede hizmet 
vermekteyiz. Ülkemizde başta 
altyapı yatırımları olmak üzere;  
kamu ve özel sektör tarafından 
gerçekleştirilen nükleer, 
konvansiyonel ve yenilenebilir 
enerji tesisleri, endüstriyel 
tesisler, köprü ve viyadükler, 
hızlı ve konvansiyonel demiryolu 
yatırımları bu alandaki 
uygunluk değerlendirme 
hizmetlerinin büyümesinde 
önemli rol oynuyor. Türk 
Loydu’nun 2010 yılında 
toplam ciro içindeki yüzde 25 
olan endüstri sektöründeki 
uygunluk değerlendirme 
hizmetlerinin payı 2016 yılı 
itibarı ile yüzde 40’ı aşmış 
bulunmakta. Bu da Türk 
Loydu’nun iş geliştirmedeki 
başarısı ve gerçekleştirdiği 
hizmetlere duyulan güvenin 
en önemli göstergesidir.  
Ülkemizin bir çok önemli 
yatırımında, büyük projelerinde 
Türk Loydu’nun imzası 
bulunmaktadır. Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü, İstanbul’un 3. 
Havalimanı, Unkapanı Metro 
Geçiş Köprüsü, BTC boru 
hattı, Türktelekom Arena 
Stadyumu, Beşiktaş Vodafone 
Arena, Körfez Geçiş Köprüsü 
gibi yatırımların hız kesmeden 
devam etmesi, endüstriyel 
alanlarda da Türk Loydu’nun 
büyümesinde ve gelişiminde 
önemli rol oynuyor.  _ 

Cem Melikoğlu
Türk Loydu Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı

"DEV MİLLİ ASKERİ PROJELERİN 
KLASLAMASINI BİZ YAPIYORUZ"
Son yıllarda Türkiye’nin Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın vermiş olduğu destek ile MİLGEM, 
TCG Anadolu, TCG Sancaktar, TCG Bayraktar, TCG Alemdar ve TCG Işın ve benzeri dev milli 
askeri projelerinin klaslamasını Türk Loydu gerçekleştiriyor.  



W i t h

Gemi inşa sanayii ile Yat inşa 
sanayinin üretim benzerliklerinin 
ötesinde tümüyle farklı 
dinamikleri vardır ve farklı ele 
alınmalıdır bana göre. Gemi 
tümüyle bir amaca yönelik 
bir fonsiyonu yerine getirmek 
üzere inşa edilir. Yat ise tümüyle 
konfora, beğeniye yönelik ikonik 
bir üretimdir. Her iki üretimde 
ülkemiz için çok önemlidir. 
Yat üretiminde dünyada 
bulunduğumuz yere bakacak 
olursak, 2017 sipariş defterinde 
adet olarak 72 siparişle İtalya 
ve Hollanda’nın arkasından 
üçüncü sıradayız. Dahası bu 
klasmandaki bütün ülkeler, 
gelişmiş ülkelerdir, gelişmekte 
olan hiçbir ülke yoktur. Belki 
de bu özellikteki klasmanda 
olduğumuz tek sıralamadır 
bu. Salt bu özelliği ile sektör 
olarak desteği hak ediyoruz. 
Yatçılığımızın desteklenmesinde 
tasarımın desteklenmesinin çok 
önemli olduğunu düşünüyorum. 

Yatta Türk tasarımı yat 
bedelinin yüzde 1‘i civarında 
iken, yabancı tasarımlarda 
bu değer yüzde 7,5‘a kadar 
çıkabiliyor. Rahatlıkla 
rekabetçi olabileceğimiz bir 
alan yat tasarımı. Yat dizayn 
bürolarımızın markalaşması 
için ciddi maddi ödüller verilen 
ulusal ve uluslararası tasarım 
yarışmaları düzenliyor olmamız 
ve bu yolla yat proje stoğu 
oluşturmaya yönelmemiz 
de dünya yat pazarında yeni 
avantajlar yakalamamızı 
sağlayabilir. Yat üretiminde 
Antalya Serbest Bölgesi‘ndeki 
kümelenme olumlu olmuştur. 
İzmir Çatlıdere’nin de devreye 
girmesinin yat üreticiliğimizin 
gelişmesine olumlu katkısı 
olacaktır. Son olarak yatı 
herşeyiyle karadan yönetilen 
bir robot gibi tasarlamak 
ülkemizi sanayi 4.0’a yaklaştıran  
bir hayal olabilir mi? sorusunu 
paylaşmak isterim.  _ 

Nuri Uygur
TMMOB Gemi Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı

"YAT ÜRETİMİNDE 
DÜNYADA 3’ÜNCÜ 
SIRADAYIZ"
2017 sipariş defterinde adet olarak 72 siparişle 
İtalya ve Hollanda’nın arkasından 3’üncü sırada yer 
alıyoruz. Bu klasmandaki bütün ülkeler, gelişmiş 
ülkelerdir, gelişmekte olan hiçbir ülke yoktur. 
Sadece bu sebeple bile sektör desteği hak ediyor.



GEMİ VE YAT SEKTÖRÜNÜN  
YENİ STRATEJİSİNİ BELİRLEYECEK 10 ŞART

1- Teşvikler düzenlenmeli
Dünya gemi ve yat ihracatında önemli bir yeri olan sek-

tör, bazı taleplerinin karşılanması halinde agresif devlet 
desteği alan diğer ülkelerle rekabet edeceğine inanıyor. 
İhracat kapasitelerinin oldukça yüksek olduğunu belirten 
sektör temsilcileri, denizciliğin bir devlet politikası olarak 
ele alınması gerektiğini ve sektörün öncelikli teşvik sis-
teminin içerisine sokulması gerektiğini söylüyor. Sektör 
temsilcilerine göre belirli bir alan seçilip orada daha efektif 
çalışabilecek bir teşvik sistemi uygulanması rekabet için 
daha etkili olabilir. 

2- Teminat mektubu sıkıntısı çözümlenmeli
Türk gemi ve yat sektörü temsilcileri dünyanın her 

yerinden siparişler aldıklarını ama teminat mektubu ko-
nusunda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını, Türk bankalarının 
hazırladığı teminat mektuplarının kabul edilmediğini 
söylüyor. Sektöre göre teminat mektup sıkıntılarının çö-
zülmesi çok önemli bir faktör ve yeni yatırımların önü bu 
sayede açılacak. bunun yanında savunma sanayi şart-
namelerinde değişiklik yapılması gerektiği de sektörün 
ortak fikri. Çünkü şu anki şartnamenin doğru fiyatla ka-
liteli iş çıkmasına engel olduğunu belirtiyorlar. 

3- Türk Bayrağına geçiş çalışmaları hızlandırılmalı
Türkiye’nin denizcilik mevzuatında son dönemde 

Türk bayrağına geçmeyi destekleyen ciddi çalışmalar ya-
pıldı ve yapılmaya da devam ediliyor. Gerek mevzuat ge-
rek vergisel açıdan bir çok avantajlar getirildi ama sektör 
temsilcileri Türk bayrakları sayısının uluslararası sularda 
olabildiği kadar artması yönünde görüş belirtiyor ve bu 
doğrultuda hukuki ve finansal destekler verilmesi gerek-
tiğine dikkat çekiyorlar. 

4- Ar-Ge olmazsa olmaz
Türkiye ihracatına en fazla katma değer sağlayan sek-

törlerin başında gelen gemi ve yatçılıkta bu değeri daha 
da yukarılara taşıyabilmek için ar-Ge ile inovasyonun 
önemini vurgulayan sektör temsilcileri, büyümenin sür-
dürülebilmesi için de ar-Ge’ye yatırım yapılmasının şart 
olduğunu dile getiriyor. bu doğrultuda ar-Ge destekleri 
verilmesi beklentiler arasında. 

5- İnsan kaynaklarına önem verilmeli
Türk gemi inşa sanayi faaliyetlerini verimli kılacak en 

önemli unsur, güncel bilgilere sahip olan insan gücü. Gemi 
inşasında, rekabet açısından da öne çıkan bir unsur olması 
itibarıyla planlamada çalışan yoğun bir mühendis nüfusu-
na gerek duyulmakta. En az iki dil bilen nitelikli işgücünün 
artırılması, disiplinlerarası uyumlu programların oluştu-
rulması sağlanmalı. 

6- Sektör yerlileşmeye önem vermeli
Yerlileşme, sektör temsilcilerinin en önem verdiği ko-

nulardan biri. şöyle ki; uluslararası ihalelerde olabilecek 
en önemli hedeflerden biri de yerlileşmenin olması. Türki-
ye’de gerçekleştirilen, gerçekleştirilecek bütün büyük pro-
jelerin içinde belli bir oranda yerli sanayi/milli ürün kul-
lanma zorunluluğu olması gerektiğine dikkat çeken sektör 
temsilcileri, bu durumun kısa vadede maliyeti artırıyor gibi 
görünse de uzun vadede kesinlikle yerli sanayinin gelişme-
sini sağlayacak bir önlem olduğunu vurguluyor. 

7- Uygun koşullarda finansman desteği sağlanmalı
Sektör, küresel fırsatlardan iyi faydalanılabilmesi 

noktasında yeterli tesislere, teknolojiye ve işgücüne sa-
hip. bununla birlikte, özellikle Uzakdoğu ve bazı ab ül-
keleriyle rekabet edilebilmesi ve hedeflere ulaşabilmesi 
noktasında sektörün desteklenmesi önem arz ediyor. 
Sektör temsilcileri de bu anlamda finansman destekleri 
hazırlanması gerektiğine işaret ediyor. 

8- Verimlilik konusunda iyileştirme yapılmalı
Sektör temsilcileri, butik tersanelerin avantajlı tarafları 

olduğunu ama uluslararası rekabete göğüs gerebilmek, bü-
yük işlere talip olmak için güçlü bir finansman altyapısı, 
kurumsal altyapının şart olduğunu belirtiyor. bu anlamda 
geleneksel aile gemi inşa, tersane şirketlerinin sermaye 
şirketleriyle birleşerek daha güçlü yapılar ortaya koyması, 
daha da ötesinde büyük şirketlerin de kümelenme yoluyla 
daha büyük güçbirliğine gitmesi gerektiğine işaret ediyorlar. 

9- Pazarlama ve niş alanlar öncelikli olmalı
Sektör temsilcilerine göre gemi inşanın pazarlama 

sorunu var. Sektörün bu noktadaki önerisi; belli, hedef 
potansiyel pazarlarda daimi temsilcilikler oluşturulma-
sı. böylece dünyadaki gemi inşa sektörü yakından takip 
edilip pazara en kısa sürede müdahale edilebilir. Dünyada 
trend, niş ve yüksek katma değerli ürünlere yönelmek yö-
nünde ama bunun nasıl yapılacağı önemli. Sektör temsil-
cileri Türkiye’nin niş alanlarda daha önce kimyasal tanker 
piyasasını yakaladığını, son zamanlarda yüzer enerji sant-
rallerinin böyle bir niş alan olabileceğini söylüyorlar. 

10- Yan sanayi desteklenmeli
Türkiye gemi inşa proje kapasitesi, ülke ihtiyacını kar-

şılayabilecek ve yapılmakta olan yatırımlar tamamlan-
dığında ihracat payını kolaylıkla artırabilecek düzeyde. 
Gemi inşa sanayi büyük oranda yan sanayiye ihtiyaç du-
yuyor. Türkiye’de inşa edilen gemilerin yaklaşık olarak 
yüzde 57’sinin yerli imalat ile yapılabildiği düşünülürse 
yan sanayinin desteklenmesi ve geliştirilmesi önemli bir 
husus olarak ortaya çıkıyor.  _ 
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