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içindekiler

‹ Ç ‹ N D E K ‹ L E R

GEM‹ VE DEN‹Z TEKNOLOJ‹S‹, TMMOB Gemi Mühendisleri Odas›’n›n, üç ayda bir yay›nlanan; üyelerinin meslekle ilgili bilgilerini gelifltir-
meyi, sosyal yaflamlar›n› zenginlefltirmeyi, ulusal ve askeri deniz teknolojisine katk›da bulunmay›, özellikle sektörün ülke ç›karlar› yönünde
geliflmesini, teknolojik yeniliklerin duyurulmas›n› ve sektörün yurtiçi haberleflmesinin sa¤lanmas›n› amaçlayan yay›n organ›d›r. Bas›n Ahlak
Yasas›'na ve Bas›n Konseyi ilkelerine kendili¤inden uyar. GEM‹ VE DEN‹Z TEKNOLOJ‹S‹’nde yay›nlanan yaz›lardaki görüfl ve düflünceler ile
bunlara iliflkin yasal sorumluluk, yazara aittir. Bu konuda GEM‹ VE DEN‹Z TEKNOLOJ‹S‹ herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Yay›nlanmak
üzere gönderilen yaz›lar ve foto¤raflar yay›nlans›n ya da yay›nlanmas›n iade edilmez.

GEM‹ VE DEN‹Z TEKNOLOJ‹S‹'nde yay›nlanan yaz›lardan, kaynak belirtmek koflulu ile tam ya da özet al›nt› yap›labilir. 
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De¤erli Meslektafllar›m,

Nöbet de¤ifliminde göreve geldi¤imiz Odam›z Yönetimine, güveninize mas-
har olmaya devam ederek, meslek ve meslektafl haklar›n›n y›lmaz savunucu-
lu¤una devam etmekteyiz. Hepinizin malumu oldu¤u vechile meslek alan›m›-
za sald›r›lar devam etmekte olup bu konuyu ciddiyetle takip etmekteyiz. AB
sürecinde olmas› gereken bir tak›m düzenlemelerden kaynaklanan diploma-
larda unvan olmamas› meselesi flu an durulmufl gibi olsa da konuyla ilgili ge-
nifl bir yönetmelik sizlerle müzakere edilmek üzere haz›rlanm›fl durumdad›r.
Liman otoritelerinin yürüttü¤ü baz› görevleri müracaatlar› halinde Odam›z›n
yapmas› ile ilgili bir tak›m yönetmelik de¤iflikliklerinin olabilece¤ini sizlere bil-
dirmek istiyorum.

40. Dönem Yönetim Kurulu ve beraberinde çal›flan Yay›n Kurulu ve Komis-
yonlar olarak, yaklafl›k 4 ay gibi k›sa bir sürede gerçeklefltirdi¤imiz sosyal et-
kinlikler ve koydu¤umuz hedeflerle oda üyelerimizle birlikteli¤imizi pekifltirdik
ve hedeflerimizi üyelerimizle paylaflarak gerçekleflmesi yönünde olumlu fikir
ve desteklerini alm›fl olduk. 

2006 y›l› içinde yapm›fl oldu¤umuz Geleneksel Vapur Gezisiyle ve Gelenek-
sel Köfte Günü ile üyelerimizin kaynaflmas›n› ve yeni kat›lan üyelerimizin ta-
n›flmas›n› sa¤lam›fl olduk. Yönetim kurulumuzun çevreye verdi¤i öneme bina-
en ‹stanbul Orman Müdürlü¤ünden Hat›ra Orman› yeri tahsis edilmifl ve üye-
lerimizin yo¤un kat›l›m›yla Gemi Mühendisleri Odas›na ait bir hat›ra orman›
oluflturulmufltur. Bu hat›ra orman›na, meslektafllar›m›zdan sektörde iz b›rak-
m›fl meslek büyüklerimiz için an› kütü¤ü tertip edilip isimleri çak›lacakt›r. Sos-
yal etkinlikler konusunda organizasyonu sa¤layan Sosyal Etkinlikler Komisyo-
nu Baflkan› Say›n Ayhan Yap›c›er’e ve komisyon üyelerine kendim ve yönetim
kurulumuz ad›na teflekkür ediyor, etkinliklerin devam›n› diliyorum. 

Yönetim kurulu olarak oda merkezinin Tuzla’ya tafl›nmas› ile ilgili somut
ad›mlar at›lm›flt›r. Üyelerimize yak›fl›r bir tesisin müjdesini en k›sa zamanda
sizlere duyuraca¤›z.

Odam›zda bulunan proje arflivimizdeki emniyet tedbirleri art›r›lm›fl bulun-
maktad›r. Arflive yetkisiz insanlar›n girmesini engellemek amac›yla alarm sis-
temi kurulmufltur. Bugüne kadar oldu¤u gibi Odam›z arflivine verdi¤imiz
önem devam etmekte olup güncel teknolojilerle desteklenmifl durumdad›r.

Yay›n kurulumuzun yeni bir anlay›flla bizlere sunmufl oldu¤u dergimiz, mes-
lektafllar›m›z›n olumlu katk›lar›yla daha doyurucu bir hale gelmifltir. Yay›n ko-
misyonumuz dergimizin zaman›nda bas›lmas› ve da¤›t›lmas› yönünde ald›¤› il-
ke karar›n› uygulamaya koymak için çok yo¤un mesailer harcayarak elinizde-
ki dergiyi sizlerin be¤enisine sunmufltur. Bilindi¤i gibi dergimiz üyelerimizle
iletiflimin en önemli araçlar›ndan biridir ve 40. Dönem Yönetim Kurulu Gemi
ve Deniz Teknolojisi Dergisine özel bir önem vermekte ve desteklemektedir.
Nisan Say›s› ile ilgili siz de¤erli üyelerimizden ald›¤›m›z olumlu tepki ve tevec-
cüh, yay›n komisyonumuzu daha da cesaretlendirmifl ve daha doyurucu bir
Temmuz say›s› ortaya ç›km›flt›r. Dergimiz siz de¤erli üyelerimizin destekleriyle
sürekli yenilenecek ve bizlere yak›fl›r bir dergi olmaya devam edecektir. 

Derginin haz›rlanmas›nda eme¤i geçen yay›n komisyonu üyelerimize teflek-
kürlerimi sunar, sizlere sa¤l›k, baflar› ve mutluluklar dilerim.
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Mehmet Emin Birp›nar çevreyi kirletenleri iflte bu sözlerle tan›mlad›:

“Tuzla’da Bulunan Variller 
Türkiye’nin 11 Eylül’üdür” 

Tuzla ‹lçesi Orhanl›

Beldesinde ihbar sonucu

210 varil bulundu.

Uluslararas› standartlarda

kriz yönetimi oluflturuldu.

Bölgeye 8 çad›r kurularak 

‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü, ‹SK‹,

‹BB, ‹ZAYDAfi, Arama

Kurtarma ve ‹l Çevre ve

Orman Müdürlü¤ü yetkilileri

ile birlikte 270 kifli 

bölgede çal›flt›.

Odam›z›n düzenledi¤i sosyal etkin-
likler içinde  “GEM‹ MÜHEND‹SLER‹
ODASI HATIRA ORMANI” dikimine ‹l
Çevre ve Orman Bölge Müdürü Doç.
Dr. Mehmet Emin Birp›nar da kat›ld›.
Kendisini yakalam›flken, çevre konu-
suna de¤inmeden edemedik biz sor-
duk Birp›nar cevaplad›.

Say›n Birp›nar, ilk sorumuz
Tuzla ‹lçesi Orhanl› Beldesi’nde
bulunan zehirli varillerle ilgili…

Bu konudaki çal›flmalar›n›z› an-
lat›r m›s›n›z?

Tuzla ‹lçesi Orhanl› Beldesi’nde
ihbar sonucu 210 varil bulundu.
Uluslararas› standartlarda kriz yö-
netimi oluflturuldu. Bölgeye 8 çad›r
kurularak ‹l Sa¤l›k  Müdürlü¤ü, ‹S-
K‹, ‹BB, ‹ZAYDAfi, Arama Kurtarma
ve ‹l Çevre ve Orman Müdürlü¤ü
yetkilileri ile birlikte 270 kifli bölge-
de çal›flt›.

Dünya standartlar›nda lisansl› araç-

larla toplanan 2000 torba at›k, o böl-
geden 38 kamyonla ‹ZAYDAfi’a gön-
derildi. 210 varil zamanla korozyona
u¤rad›¤› için delinmifl olarak bulun-
du. Bu variller o bölgedeki dere su-
yuna kar›flm›fl. Varillerin yaklafl›k 2 -3
sene önceden b›rak›ld›¤›n› tahmin
ediyoruz.

fiükürler olsun ki, Üniversitenin
bölgedeki yer alt› sular› ve toprakta
yapt›¤› araflt›rmalarda hiçbir tehlikeli
bulguya rastlanmad›.



Böyle bir vahfletin ortaya ç›k-
mas›, birçok kamu kurumunu
harekete geçirmifl olmal›, bu ko-
nu ile ilgili ne tür çal›flmalar ya-
p›ld›?

Böyle bir vahfletin ortaya ç›kmas›,
bir bak›ma olumlu geliflmelere de
neden oldu. Uzun süredir ç›kar›l-
maya çal›fl›lan Çevre Kanunu h›zl›
bir flekilde ç›kar›ld›.

Türkiye’nin gündemine bom-
ba gibi düflen bu olay hakk›nda
en son neler söylemek istersi-
niz?

Bu tür olaylara toplumun ne ka-
dar duyarl› oldu¤unu bir kez daha
gördük. Halk›m›z›n menfaatleri her
fleyin üzerinde, bu olay çok önemli
ve çok vahim sonuçlar do¤urabilir-
di. Havaya, suya, topra¤a  kar›fl›p,
global bir sorun haline gelebilirdi.
Bu olaya, Türkiye’nin 11 Eylül’ü di-
yebiliriz. Burda yafland› burada bitti
de¤il, hava ile su ile tafl›nan at›klar,
b›rak›n Tuzla’y›, uluslararas› düzey-
de bir sorun haline gelirdi. Sadece

buradaki çevrecilerin de¤il, Dünya
Çevre Örgütü’nün ayaklanmas› ile
çok büyük bir boyut kazan›rd›.

Ç›kar›lan yasalarla ‘kirleten öder’
mant›¤›n›n ve cezalar›n daha da
cayd›r›c› özellik tafl›yaca¤›n› düflü-
nüyorum. Daha duyarl› ve daha
dikkatli olal›m bu dünya sizin, be-
nim, gelece¤imizindir. Lütfen ben-
cil olmayal›m. Çevre olaylar› s›n›r
tan›maz.

Say›n Birp›nar buraya “Gemi
Mühendisleri Odas› Hat›ra Or-
man› Dikimi”ne gelifl nedenini-
ze dönelim… GMO ile tan›fl›kl›-
¤›n›z nereden geliyor? 

Biliyorsunuz ben Y›ld›z Teknik Üni-
versitesi’nde ö¤retim görevlisiyim,
Gemi Mühendisleri Odas› Genel
Sekreteri Tamer Y›lmaz’la çok yak›n
bir dostlu¤um bulunmakta. Ayr›ca
Gemi Mühendisleri Odas›’n›n çal›fl-
malar›n› da yak›ndan takip ediyo-
rum. Oda olarak böyle bir etkinlikte
bulunmak istediklerini dile getirdi-
ler, ben de flahs›m ad›na çok sevin-
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26 Nisan 2006 tarihinde

kabul  edilen 5491 Say›l›

"Çevre Kanunu'nda De¤i-

fliklik Yap›lmas›na Dair

Kanun" 13 May›s 2006

tarih ve  26167  Say›l›

Resmi Gazete'de Yay›m-

lanarak Yürürlü¤e girdi.

Çevre kirlili¤inin önlenmesi, çevre-

nin korunmas› ve iyilefltirilmesi

amac›na yönelik olarak Anayasal

bazda ilk defa 1982 Anayasas›’n›n

56’nc› maddesinde "Sa¤l›k Hizmet-

leri ve Çevrenin Korunmas›" bafll›¤›

alt›nda bir düzenlemeye yer veril-

mifltir. "Çevre hakk›"n›n Anayasa

ile güvence alt›na al›nmas›n›n ar-

d›ndan 9/8/1983 tarihli ve 2872 sa-

y›l› Çevre Kanunu yürürlü¤e girmifl-

tir. Ancak, Çevre Kanununun yü-

rürlü¤e girmesinden bugüne kadar

geçen yirmi y›l› aflk›n sürede, ülke-

mizde ve dünyada çevre konusun-

da yaflanan h›zl› de¤iflim ve geliflim

karfl›s›nda, Çevre Kanununda baz›

de¤iflikliklerin yap›lmas› ihtiyac›

do¤mufltur. 

Bu kapsamda 26 Nisan 2006 tari-

hinde kabul edilen 5491 Say›l›

"Çevre Kanunu' nda De¤ifliklik Ya-

p›lmas›na Dair Kanun" 13 May›s

2006 tarih ve 26167 Say›l› Resmi

Gazete' de Yay›mlanarak yürürlü-

¤e girmifltir.



dim. Müdürlü¤ümüzün uhdesinde
bulunan hat›ra orman› için alan› tes-
pit edip, kendilerine bildirdik. Ve bu
proje gerçekleflmifl oldu.

Gemi Mühendisli¤i ve denize
olan ilginizi ö¤renebilir miyiz?

Çevreciyim ama kalben çevreciyim;
do¤ay› seviyorum ve ayr›ca iflim gere-
¤i içindeyim de. Deniz bambaflka bir
alem, hava ve su da… Hepsinin ko-
runmas›, kollanmas› gerekmekte iflte
görevlerimiz burada ortaya ç›k›yor.

Ben Tuzla’ya, tersanelere s›k s›k
geliyorum, ço¤u tersaneciyi de tan›-
r›m. Konu çevre olunca tüm kesim-
lerle el ele olmak gerekir. Gemi Mü-
hendisleri Odas›  ile ilgili olarak flunu
söyleyebilirim, benim tan›d›¤›m tüm
mühendis arkadafllar›m hem mes-
leklerine hem de denize afl›klar ve

yüklendikleri misyonu da onurla ta-
fl›yorlar. Bu da flunu gösteriyor ki,
onlarla  ortak yönlerimiz çok fazla..

‹stanbul’daki yeflil alanlar hak-
k›nda bilgi verir misiniz?

Belki herkes fark›nda de¤il ama ‹s-
tanbul’umuzun % 50’si ormanlarla
kapl›,  Karadeniz’e yak›n yerler olan
taflocaklar›nda 1573 hektar alan
a¤açland›rmas› yap›ld›. Bu a¤açlan-
d›rma çal›flmalar›m›z GEM‹ MÜHEN-
D‹SLER‹ ODASI gibi sivil toplum ör-
gütlerinin destekleri ile h›zla devam
edecektir. Herkesi bu konuda duyar-
l› olmaya davet ediyorum, sevgiyle
dikilen her fley güzeldir.

Gemi Mühendisleri Odas› Ge-
nel baflkan› Sacit  Demir de,
söyleflimize flunlar› ekledi;

Meslek – meslektafl ve insan tema-
s› bizim özümüzü oluflturmaktad›r.
Böyle bir etkinlikte bizi yaln›z b›rak-
mayan ‹l Çevre ve Orman Bölge Mü-
dürümüze teflekkür ediyorum. 

Bizden sonraki nesillere b›rakt›¤›-
m›z bu miras›n yerini  hiçbir fley dol-
duramaz.

Sacit Bey ve Mehmet Bey, deniz te-
mizli¤i konusunda bir etkinlikte be-
raber olmak için sözlefltiler. 

Biz de Mehmet Emin Birp›nar’a
verdi¤i de¤erli bilgilerden ötürü te-
flekkür ederiz.
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Gemi Mühendisleri Odas› Baflkan› S. Sacit Demir:
“Bizden sonraki nesillere b›rakt›¤›m›z bu miras›n 
yerini  hiçbir fley dolduramaz.”
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makale

Gemi ‹nflaat› Sanayi: 

Güçlü ve Zay›f Yönler

Bar›fl Barlas*

*‹TÜ, Gemi ‹nflaat› ve Deniz Bilimleri Fakültesi

ÖZET
Bu çal›flmada, Türkiye’deki gemi

infla sanayinin mevcut durumu ince-

lenerek olas› f›rsatlar ve tehditler

karfl›s›nda güçlü ve zay›f yönleri or-

taya konulmaya çal›fl›lm›flt›r. Bu ça-

l›flma genel olarak IX. Kalk›nma Pla-

n› çerçevesinde gerçeklefltirilmifl, ça-

l›flman›n bir k›sm› Ölçü dergisi Tem-

muz 2006 say›s›nda yay›mlanm›flt›r. 

1. G‹R‹fi
Geçti¤imiz y›llarda dünya deniz ti-

careti önemli art›fl göstermifl, ulusla-

raras› normlara göre yönlendirilen

gemi inflaat› sanayi, özellikle son y›l-

larda dünya ticaret hacmindeki h›zl›

geniflleme ve Çin’in dünya ticaretine

etkin kat›l›m›, armatörlerin filo yeni-

leme taleplerinde önceden öngörü-

lemeyen konjonktürel bir patlama

meydana getirmifltir. Bu süreç ülke-

mizdeki gemi inflaat› sektörünü de

olumlu olarak etkilemifl ve bu ba¤-

lamda parlak bir geliflme e¤ilimi ya-

kalanm›flt›r.

Türk gemi inflaat› sanayi için önü-

müzdeki dönemde karfl›lafl›labilecek

tehditlerin en bafl›nda konjonktürel

olarak dünya piyasas›nda yeni gemi

inflas›na olan talebin azalmas› gel-

mektedir. Bunun temel sebebi, tüm

dünyada enflasyonist bask› nedeniy-

le global olarak faizlerin artmas›d›r.

fiu an ABD'de % 5.25 olan k›sa va-

deli borçlanma faizleri daha da arta-

bilir. Bunun yan›s›ra Japonya, Avru-

pa ve geliflmekte olan ülkeler da fa-

iz art›r›mlar›na bafllam›fllard›r. Bu s›k›

para politikas› tüm dünyada global

büyümeye negatif etki yapacak, bü-

yüme yavafllayacak ve dünya ticaret

hacmi artmayacak, belki de darala-

cakt›r. 

2002 tarihinden itibaren dünya

ekonomisinde oluflan talebe dayal›

büyüme o kadar kuvvetli olmufltur

ki, tüm hammadde ve enerji fiyatlar›

çok ciddi art›fllar kaydetmifltir. Bu

kadar güçlü bir talep karfl›s›nda bu

fliflen balonun nas›l kontrol edilebile-

ce¤i ciddi bir problemdir. Bu süreç-

te, baflta Çin olmak üzere geliflmek-

te olan ülkelerden ABD'ye gelen

ucuz mallar ABD enflasyonunu dü-

flürücü etki yapm›flt›r. Bu trendin ter-

sine dönmesiyle beraber ABD'de

enflasyonist bask› daha da artacak-

t›r. Enflasyonla mücadele en baflta

gelen hedef oldu¤undan, ABD faiz

art›r›mlar›na aral›kl› da olsa devam

etme durumundad›r. Bu sebeple

ABD ekonomisi h›zl› bir daralma sü-

recine girerse hammadde piyasalar›

% 30-50 aras›nda bir oranda gerile-

yebilir. Bu geliflmekte olan ülke piya-

salar›n› ciddi olarak etkiler, faizler

böyle bir durumda flu anki seviyesine

k›yasla daha da yükselebilir. Öte

yandan ABD’deki h›zl› bir ekonomik

küçülme, Asya ve di¤er geliflmekte

olan ülke ekonomilerini iyice yavafl-

latacakt›r. Baflta d›fl aç›¤› olan ülke-

ler olmak üzere, di¤er geliflmekte

olan ülkelerin para birimleri ABD do-

lar› karfl›s›nda de¤er yitireceklerdir.

Bu süreçten en az zararla ç›kacak ül-

keler Çin, Tayvan ve Güney Kore

benzeri ihracata yönelik üretim ya-

pan ülkelerdir. Bu tarz ülkeler ihra-

cata dayal› ekonomiye yöneldiklerin-

den, paralar›n›n de¤erini elden gel-

di¤ince düflük tutmaya çal›flm›fl, ih-

raç etti¤i ürünleri zamanla çeflitlen-

dirmifl, yeni pazarlar elde etmifl ve

art›k ciddi bir teknoloji ihracatç›s›

konumuna dönüflmüfllerdir. Türk

gemi infla sanayi-i böyle bir senaryo

karfl›s›nda neler yapabilir? Afla¤›da

gemi inflaat› sanayinin mevcut duru-

mu incelenerek bu soruya yan›t

aranm›flt›r.

2. MEVCUT DURUM
2.1. Türkiye’de Mevcut Durum
Türkiye gemi inflaat› sektöründe

faaliyet gösteren tersaneler, özel
sektör tersaneleri, kamuya ait tersa-
neler ve askeri tersaneler olmak üze-
re üç grupta toplanabilir. Türkiye’de
özel sektör tersaneleri; Tuzla Özel
Sektör Gemi ‹nfla Sanayi Bölgesi (fie-
kil 1) baflta olmak üzere Marmara,
Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde
faaliyet göstermektedir. Türkiye’de
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kamu tersaneleri, flu an Ö‹B’ye ba¤l›
Türkiye Denizcilik ‹flletmeleri A.fi.’nin
mülkiyetinde olup ‹stanbul’daki Haliç
ve Camialt› tersanelerinden oluflmak-
tad›r. Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›na
ba¤l› Gölcük, Taflk›zak, Pendik/‹stan-
bul ve Alaybey/‹zmir Tersaneleri as-
keri tersaneleri oluflturmaktad›r.
Türkiye Gemi Sanayi A.fi.’ye ba¤l›
Pendik (‹stanbul Tersanesi Komutan-
l›¤›) ve Alaybey Tersaneleri A¤ustos
1999 depremi ard›ndan Deniz Kuv-
vetleri Komutanl›¤›na devredilmifl-
lerdir. 

Yaklafl›k 1 milyon DWT’luk yeni in-
fla kapasitesine sahip gemi inflaat sa-
nayimiz; tek parçada 80 bin DWT’a
kadar yeni gemi inflas›, y›lda 400 bin
ton çelik iflleme, 10 milyon DWT/y›l
gemi tamir ve bak›m-onar›m kapasi-
tesi, 100 bin DWT’a kadar kald›rma
kapasitesine sahip çeflitli büyüklük-
lerde 12 adet yüzer havuz ile 1 adet
kuru havuza sahiptir. Haziran 2005
itibariyle toplam 150 bin CGT gemi
siparifli alan tersanelerimiz, 2004 y›-
l›nda toplam 294 bin CGT, Haziran
2005 itibariyle 231 bin CGT gemi in-
fla ederek teslim etmifltir. Türkiye’nin
konteyner gemileri, IMO II tankerler
ve kimyasal tankerler üzerinde yo-
¤unlaflt›¤› söylenebilir.

1995-2005 y›llar› aras›nda özel
sektör tersanelerinde infla edilen ge-
milerin toplam tonajlar›n›n y›llara
göre da¤›l›m› fiekil 2’de verilmifltir.
Sektör 2000-2001 y›llar›ndaki du-
raklamas›ndan sonra dünya kon-
jonktürüne paralel yeniden yükselifle
geçmifltir. Özellikle 2003-2004 dö-
neminde ülkemizdeki pozitif de¤i-
flim oran› çarp›c›d›r.

fiekil 3’te 2000-2004 y›llar› aras›n-

da özel sektör tersanelerinde infla

edilen gemilerin CGT da¤›l›mlar›

grafik olarak çizilmifltir. fiekil 4’de

2005 y›l›nda teslim edilen gemilerin

yerli-ihraç tonaj da¤›l›mlar› verilmifl-

tir, bu rakamlardan sektörün ihracat

a¤›rl›kl› çal›flt›¤› söylenebilir. Sektör

2004 y›l›nda 686 milyon USD’lik ih-

racat yapm›fl, 2005 y›l›nda ise bu ra-

kam› neredeyse ikiye katlayarak ih-

racat›n› 1,250 milyon USD’ye yük-

seltmifltir (G‹SB‹R (2006)).

2001-2004 y›llar› aras› tersaneleri-

mizin gemi tamir, bak›m-onar›m fa-

liyetleri ile ilgili gemi adeti Türk ve

yabanc› ülke bayraklar› olarak fiekil

5’te verilmifltir.

fiekil 1: Tuzla Özel Sektör Gemi ‹nfla Sanayi Bölgesi’nin uydu foto¤raf›. Google Earth (2006).

fiekil 2: 1995-2005 y›llar› aras›nda özel sektör tersanelerinde infla edilen gemilerin toplam
tonajlar›n›n y›llara göre da¤›l›m›. G‹SB‹R (2006).
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2.2. Dünyada Mevcut Durum
Tüm dünyada tersaneler, gerek

tonaj art›fllar›, gerekse de siparifl edi-
len gemi adetleri karfl›s›nda, çok sa-
y›da konteyner, tanker, LPG ve LNG
gemisi siparifli alm›fllard›r. fiu an veri-
lecek yeni siparifller için en erken
teslim tarihinin 2009 oldu¤u gemi
inflaat› sektöründe, özellikle Çin’de
kapasite art›r›mlar›na baflvurulmak-
tad›r. Güney Kore tersanelerinin bir-
ço¤u (düz toprak zeminde infla edi-
len gemilerin k›zaklar yard›m› ile da-
labilen barçlara veya yüzer havuzlara
tafl›nmas› gibi) al›fl›lagelmiflin ötesin-
de gemi inflaat› yöntemlerine bafl-
vurmak suretiyle kapasitelerini artt›r-
m›fllard›r (Deniz Ticaret Odas›
(2005)).

Gemi inflaat› sektörünün üretimle-
ri, gemilerin yap›lar›n›n karmafl›kl›¤›-
na ba¤l› olarak üç ana segmente bö-
lünebilir (Irene ve di¤., 2001): 1) dü-
flük karmafl›k yap›l› gemiler (CGT
çarpan› 1 ve 1’den küçük olan gemi-
ler), 2) orta karmafl›k yap›l› gemiler
(CGT çarpan› 1’den büyük 2.5’dan
küçük olan gemiler), 3) yüksek kar-
mafl›k yap›l› gemiler (CGT çarpan›
2.5’dan büyük olan gemiler). Düflük
karmafl›k yap›l› gemiler, tanker ve
dökme yük gibi en basit gemi tiple-
rini kapsamaktad›r. Orta karmafl›k
yap›l› gemiler, frigofrik, konteyner,
Ro-Ro, kimyasal tanker, LPG/LNG gi-
bi gemilerdir. Yüksek karmafl›k yap›-
l› gemiler, yolcu gemileri, kruzerler,
bal›kç› gemileri ve kargo tafl›mayan
gemileri içermektedir. Türk gemi in-
flaat› sanayi aç›s›ndan önemli konu-
lardan biri, geliflen teknolojilere
uyum, kalite ve üretim standartlar›n›
yükseltilmesi için yeni gemi konsept-
lerinin gelifltirilmesidir. Düflük kar-
mafl›k yap›l› gemilerden ziyade, orta
ve yüksek karmafl›k yap›l› gemilere

fiekil 3: 2000-2004 y›llar› aras›nda özel sektör tersanelerinde infla edilen gemilerin tonaj
(CGT) da¤›l›mlar›. DPT (2006).

fiekil 4: 2005 y›l›nda teslim edilen gemilerin yüzde olarak yerli-ihraç DWT da¤›l›mlar›. G‹SB‹R
(2006).

fiekil 5: 2001-2004 y›llar› aras› tersanelerimizin bak›m-onar›m faliyetleri. DPT (2006).



Temmuz 200614

makale

Gemi ve Deniz Teknolojisi 

yani CGT katsay›s› (dolay›s›yla katma
de¤eri) yüksek gemi tiplerine ayr›ca-
l›k tan›nmal›d›r. Kullan›lmakta olan
tiplerin d›fl›nda, yeni dizayn edilecek
LPG/LNG, kimyasal tanker gemileri-
nin gelece¤i parlakt›r. Ayr›ca bu tip
gemilerin inflas›, dünyada bir ekono-
mik durgunluk olmas› durumunda,
en az etkilenecek gemi tipleridir.
Gemi inflaat› sektörünün pazar seg-
mentlerinde ülkelerin paylar› Tablo
1’de görülmektedir (Irene ve di¤.,
2001)).

OECD verilerine göre Türkiye infla

edilen gemi tesliminde adet baz›nda

6. s›rada olmas›na karfl›n, CGT ba-

z›nda 293,739 CGT ile dünyada 11.

s›radad›r. Gemi inflaat› sektörümüz

dünya gemi infla kapasitesi içinde

%0.7, dünya siparifllerinde %0.7,

gemi tesliminde ise %0.51 paya sa-

hip bulunmaktad›r (OECD (2005)).

3. GZFT ANAL‹Z‹
GZFT (Güçlü-Zay›f yönler F›rsatlar-

Tehditler) analizinde sektörün iç

analizi yap›l›rken güçlü ve zay›f yön-

leri ortaya konulur. Temel amaç,

mevcut performans› ve sorunlar› da

dikkate alarak potansiyelleri belirle-

mektir. Belirlenecek güçlü yönler he-

deflere ›fl›k tutacak, zay›f yönler ise

al›nacak tedbirlere baz teflkil ede-

cektir. D›flsal analizde sektör için

dünyadaki genel e¤ilimler ve kon-

jonktürel olarak Türkiye’de sektöre

iliflkin ne gibi f›rsatlar ve tehditler ol-

du¤u incelenir. GZFT bafll›klar itiba-

r›yla belirlendikten sonra burada or-

taya ç›kan sonuçlara dayanarak stra-

tejiler gelifltirilebilir. Stratejiler gelifl-

tirilirken dört temel soruya cevap

aran›r: Güçlü yanlar kullan›larak f›r-

satlardan nas›l faydalan›labilir? Güç-

lü yanlar kullan›larak tehditler nas›l

bertaraf edilebilir? F›rsatlardan ya-

rarlanmak için zay›fl›klar nas›l gideri-

lebilir? Tehditleri savuflturabilmek

için zay›fl›klar nas›l giderilebilir?

GZFT analizi sonucunda, sadece

mevcut durum tespit edilmekle ka-

l›nmaz; ayn› zamanda gelecekle ilgi-

li tahminler yap›l›r, senaryolar olufl-

turulur, de¤erlendirme ve önerilerde

bulunulur. Gelecekte oluflacak dün-

yadaki genel e¤ilimler ve konjonktür

Türkiye’de sektörü nas›l, ne ölçüde

ve ne yönde etkileyece¤i tart›fl›l›r.

Meydana gelebilecek ve kontrol edi-

lemeyecek geliflmelere karfl› alterna-

tif planlar haz›rlanmas› da söz konu-

su olabilecektir. Gemi inflaat› sanayi

için güçlü yönler, zay›f yönler, f›rsat-

lar ve tehditler afla¤›da belirtilmifltir

DPT (2006)).

Tablo 1: Pazar segmentlerinde ülkelerin paylar› (Irene ve di¤., 2001)).

ÜÜllkkee DDüüflflüükk OOrrttaa YYüükksseekk

Güney Kore

Japonya

AB

Çin

fiekil 6: GZFT Analizi
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Güçlü Yönler:
• Kimyasal Tanker ve konteyner gi-
bi belli tip ve tonajdaki gemi infla-
s›nda son y›llarda yakalanan olumlu
trend artarak sürmekte, Tuzla Böl-
gesi, Avrupa’da bu tip gemilerin in-
flas›nda özellikle tercih edilmektedir,
• Mega Yat siparifllerinde tersanele-
rimiz dünyan›n dördüncü büyük in-
flac›s› durumundad›r ve iyi bir e¤ilim
yakalanm›flt›r,
• Gemi infla sanayinde ifl gücü kali-
teli ve ucuzdur,
• Pazara olan yak›nl›k, uygun co¤-
rafi konuma sahip olunmas› önemli
bir faktördür,
• Gerçeklefltirilen kontratlar (teslim
edilen) ile dünya piyasas›nda önemli
bir yer edinilmifltir.

Zay›f Yönler:
• Sermaye ve finansman yetersiz-
li¤i,
• Kapasite kullan›m oranlar›n›n dü-
flük olmas› (≈%45), 
• Tek parçada büyük tonajl› gemi
infla kabiliyetinin yetersizli¤i,
• Sektörün ihtiyaç duydu¤u nitelik
ve nicelikte gemi sac›n›n ülkemizde
üretilememesi, 
• Pahal› enerji fiyatlar›,
• Gemi infla yan sanayi sektörünün
ürün çeflidi, belgeli üretim yetersizli-
¤i ve standardizasyonu,
• E¤itimli ara eleman yetersizli¤i,
• Üniversite e¤itiminin yeterli deste-
¤i görmemesi ve sahip oldu¤u po-
tansiyeli tam olarak sektöre aktar-
mada karfl›lafl›lan güçlükler, 

F›rsatlar:
• Türk insan›n›n giriflimci yap›s›,
• Bak›m-onar›m ve yeni gemi infla
aç›s›ndan uygun co¤rafi konuma
sahip olunmas›,
• Dünya yeni gemi talebindeki art›fl

trendinin –azalarak da olsa– hala
sürmesi ve bu beklentinin bir süre
daha sürme olas›l›¤›,
• Koster filomuzun yenilenmesi po-
tansiyelinin varl›¤›,
• Ulusal askeri gemilerin azami yerli
katk› ile infla edilmesi anlay›fl›n›n
geliflmesi,

Tehditler:
• Dünya çap›nda global faizlerin
artmas›,
• Global büyümenin yavafllamas›,
• Konjonktürel olarak piyasadaki
talebin azalmas›,
• Gemi infla sanayinde önde gelen
ülkelerin sahip oldu¤u imkan ve ka-
biliyetler do¤rultusunda at›l›m yap-
malar›,
• Dünyada korumac›l›¤›n artmas›,
• Gemi infla konusunda rakip ülke
tersanelerinin rekabet gücü, özellik-
le Çin,
• AB’ye uyum çerçevesinde yaflana-
bilecek mevzuat ve teknoloji yeter-
sizlikleri, 
• Ters yönde yaflanabilecek ulusla-
raras› parite (USD/YTL, EUR/USD)
hareketleri,
• Enflasyon, 
• Yüksek enerji ve hammadde fiyat-
lar›,
• Olas› gelebilecek yeni vergiler ve
vergi art›fllar›,

4. De¤erlendirme ve 
Öneriler

Türkiye gemi inflaat› sanayinde belli
tip ve tonajdaki gemi inflas›nda
(konteyner gemileri, IMO II ve kim-
yasal tankerler) son y›llarda yakala-
nan olumlu e¤ilim, gerçeklefltirilen
kontratlar ile artarak sürmektedir.
Gemi inflaat› sanayinde ifl gücünün
kaliteli ve nispeten ucuz olmas› ve
uygun co¤rafi konuma sahip olun-

mas› sebebiyle, Tuzla Özel Sektör
Gemi ‹nfla Sanayi Bölgesi bu tip ge-
milerin inflas›nda özellikle tercih edil-
mektedir. Ancak kapasite kullan›m
oranlar›n›n yüzde 45’ler civar›nda
düflük olmas›, tek parçada büyük to-
najl› gemi infla kabiliyetinin yetersiz-
li¤i karfl›m›za ç›kan temel problem-
lerdir. Geliflmifl gemi inflaat› sanayisi-
ne sahip ülkelerde 250,000-
350,000 DWT’luk gemiler yap›labil-
mektedir, rekabet edebilmemiz aç›-
s›ndan büyük tonajl› gemileri infla
edebilecek kapasitedeki tersanelerin
kurulmas› Türk gemi inflaat› sanayi
aç›s›ndan önemli konular›n en ba-
fl›nda gelmektedir. Bunun yan› s›ra
e¤itim (e¤itimli ara eleman yetersiz-
li¤i ve üniversite e¤itiminin yeterli
deste¤i görmemesi ve sahip oldu¤u
potansiyeli tam olarak sektöre aktar-
mada karfl›lafl›lan güçlükler) ve yan
sanayi (ihtiyaç duyulan nitelik ve ni-
celikte gemi sac›n›n ülkemizde üreti-
lememesi ve yan sanayi sektörünün
ürün çeflidi, belgeli üretim yetersizli-
¤i ve standardizasyonu) ile ilgili
problemleri de sayabiliriz (DPT
(2006)).
Önümüzdeki dönemde karfl›lafl›labi-
lecek tehditlerin bafl›nda konjonktü-
rel olarak dünya piyasas›nda yeni
gemi inflas›na olan talebin azalmas›
gelmektedir. Bunun en temel sebe-
bi, tüm dünyada enflasyonist bask›
nedeniyle global faizlerin artmas›d›r.
Bu sayede dünyada global büyüme
yavafllayacak ve dünya ticareti art-
mayacakt›r. Böyle bir olas›l›k karfl›-
s›nda, dünyada gemi inflaat› sanayi
için korumac›l›¤›n artabilecek olmas›
riski ve gemi inflaat› konusunda ra-
kip ülke tersanelerinin rekabet gücü
(Çin, Hindistan, vb.) gemi inflaat› sa-
nayimizi zorlayabilecek d›fl etmen-
lerdir. Ek olarak yurt içi kaynakl›,
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AB’ye uyum çerçevesinde yaflanabi-
lecek mevzuat ve teknoloji yeter-
sizlikleri, enflasyonun art›fl sürecine
girmesi olas›l›¤›, yüksek enerji fi-
yatlar›, olas› gelebilecek yeni vergi-
ler ve vergi art›fllar› gemi inflaat› sa-
nayimiz için problem yaratabilecek
iç piyasa kaynakl› sebeplerdir. Tüm
bu olumsuzluklara karfl›n, koster fi-
lomuzun yenilenmesi potansiyeli,
gemi inflaat sektörümüzün “butik”
tarz› inflaat karakterinin çekicili¤i,
ifl kalitesinin Çin’e göre yüksek ol-
mas›, ulusal askeri gemi inflaatlar›-
n›n azami yerli katk› ile yap›lmas›
anlay›fl›n›n geliflmesi, bak›m-ona-

r›m aç›s›ndan uygun co¤rafi konu-
ma sahip olunmas› (Akdeniz, Ege,
Marmara ve Karadeniz’de büyük
bak›m-onar›m tersanelerine ihtiyaç
vard›r), dünyada dökme yük ve
tanker filosunun tedrici olarak ye-
nilenme zorunlulu¤u ve dünya yeni
gemi talebindeki art›fl trendinin flu
an için azalarak olsa da hala sür-
mesi karfl›m›zdaki f›rsatlardan baz›-
lar›d›r.
Sürdürülebilir bir kalk›nma için de-
nizle olan ilgimizi sadece gemi in-
flaat› ile de¤il, gemi harici yap› ve
teknolojilerle sürdürme, böylece de-
niz teknolojisinin yeni alanlar›na aç›-

l›p tekno-ekonomik geliflmemizin s›-
n›rlar›n› daha ileriye tafl›ma zorunlu-
lu¤u ile karfl› karfl›yay›z. Sonuçta,
sektörün artan ihraç kapasitesi de
göz önüne al›narak gemi inflaat›n›n
kalk›nmada stratejik bir sektör ola-
rak de¤erlendirmek kaç›n›lmaz ve
vazgeçilmez bir karar ve giriflim ola-
rak ortaya ç›kmaktad›r (Barlas ve
Gören, 2006).

TEfiEKKÜR
IX. Kalk›nma Plan›’nda beraber çal›fl-
t›¤›m›z Dr. Ömer Gören’e esirgeme-
di¤i her türlü yard›mlar› için teflekkü-
rü bir borç bilirim.

Bar›fl Barlas Kimdir?
Bar›fl Barlas, 1967 tarihinde Karabük’te do¤du. Lisans, yüksek lisans ve doktora ö¤renimini ‹TÜ Gemi ‹nflaat› ve De-
niz Bilimleri Fakültesi, Gemi ‹nflaat› Mühendisli¤i Bölümü’nde tamamlad›. 34. dönem TMMOB Gemi Mühendisleri
Odas› Yönetim Kurulu Üyeli¤i ve 35. dönem Oda Denetleme Kurulu Üyeli¤i yapan Bar›fl Barlas evli ve iki çocuk ba-
bas›d›r. Halen 1990 y›l›nda asistan olarak girdi¤i ‹TÜ Gemi ‹nflaat› ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde Y.Doç. olarak gö-
rev yapmaktad›r. Bar›fl Barlas’›n yay›nlanm›fl yurt içi ve yurt d›fl› olmak üzere, makale, kongre, tez ve rapor fleklinde
toplam 39 adet eseri bulunmaktad›r. ‹lgi alanlar›, lineer olmayan dalga modelleri, RANS hesaplamalar›, say›sal yön-
temler ve modelleme, yat turizmi ve teflviklerdir.
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ÖZET
Makine Dairesi Simülatörü (MDS),
gemi makine dairesinde bulunan
de¤iflik makine ve sistemlerin bilgi-
sayar deste¤i ile simülasyonunu içe-
rir. Simüle edilen makine ve sistem-
ler ana makine, dizel jeneratörler,
türbo jeneratörler, kazanlar, ›s› de-
¤ifltiriciler, tanklar, seperatörler, dü-
men motorlar›, pompalar, kompre-
sörler, valfler ve bunlar›n ba¤lant›
elemanlar› gibi bölümlerden oluflur.
‹flletme flartlar› gerçek iflletme flartla-
r›n›n ayn›s›n› yans›tmaktad›r.
Simülatöre dayal› e¤itim uluslararas›
STCW’95(Standards of Training, Cer-
tification and Watchkeeping for Se-
afarers) Gemiadamlar›n›n E¤itim,
Belgelendirilme ve Vardiya Tutma
Esaslar› Konvansiyonunda tan›nm›fl
ve 2.07 kodlu ERS (Engine Room Si-
mulator) model kursu oluflturulmufl-
tur. Bu çal›flmada simülatör ile e¤iti-
min efektif olmas› için gerekli e¤itim
metodu önerilmifltir. Bu e¤itim me-
todu k›saca flu basamaklar› içerir; (1)
dizel motorlu sevk sistemini tan›tma
e¤itimi, (2) operasyonel planlama
e¤itimi ve (3) tak›m çal›flmas› e¤itimi.

ABSTRACT
Engine Room Simulator [ERS] incor-
porates the simulation of various sys-
tems and machineries in engine ro-
om.Simulated systems are main engi-
ne,diesel generators,turbo genera-
tors,auxiliary boiler,heat exchan-
gers,tanks,purifiers,steering ge-
ar,pumps,compressors,valves and
connection points of these
sysytems.The simulated operation is
as same as the real operation.
Simulator-based training is well re-
cognized by the international con-
vention on STCW’95 and the Revised
IMO model course 2.07 [Engine Ro-
om Simulator]. In this study, we have
proposed the effective training met-
hods using the engine room simula-
tor (ERS) . This training method are
include follow orders,  (1) Familiariza-
tion training of diesel propulsion sys-
tem, (2) planning of operational trai-
ning and (3) teamwork training. 

1. Girifl
Dünya ticaretinde deniz tafl›mac›l›¤›
hem gemilerle tafl›nan yük miktar›,

hem de yük çeflitleri aç›s›ndan gün
geçtikçe artmaktad›r. Bunun sonu-
cunda gemilerin boyutlar›nda, özel-
liklerinde ve sevk sistemlerinde
önemli geliflmeler olmaktad›r. Maki-
ne dairelerinde de de¤ifliklikler orta-
ya ç›kmaktad›r. Gemi makine daire-
leri, gemiye ait tüm makine ve sis-
temlerin bulundu¤u, çal›flt›r›ld›klar›,
bak›m ve tutumlar›n›n yap›ld›¤› ol-
dukça karmafl›k tesislerdir. Bu tesis-
lerde, sevk sistemlerini harekete ge-
çirmek ve enerji elde etmek için dizel
motorlar› ile birlikte, gemi için ge-
rekli di¤er tüm yard›mc› makineler
bulunmaktad›r. Dizel motorlar›na ait
pompalar, ›s› de¤ifltiriciler, filtreler,
valflar, boru donan›m› gibi eleman-
lar› içeren yard›mc› sistemlerin ya-
n›nda kazan, seperatör, evaparatör,
kompresör, dümen donan›m›, stern
tüp sistemi, HVAC sistemi, buzluk
sistemi, hidrolik ve pnömatik sistem-
ler, at›k ar›tma sistemleri gibi yar-
d›mc› makinelerle, bunlara ait ara
elemanlar da makine dairelerinde
bulunur.  Bu makine ve sistemlerin
tamam›na yak›n›, özellikle geminin
seyir flartlar›nda çal›flt›r›lmaktad›rlar.
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Bütün bu makine ve sistemlerin ope-
rasyonunu ve bak›m tutumunu, ge-
mide bulunan Bafl Mühendis, ‹kinci
Mühendis ve Vardiya Mühendisi
gerçeklefltirmek durumundad›r. Bu
sistemlerin tümünü, de¤iflken deniz
flartlar›nda, can ve mal güvenli¤ini
tehlikeye atmadan ve çevre kirlili¤i-
ne neden olmayacak flekilde iflleten
bu mühendislerin, yeterli bilgi ve be-
ceriye sahip olmalar› gereklidir.  De-
niz kazalar›ndaki insan faktörünün
önemi ve nedeni ile gemilerde görev
yapacak tüm gemi adamlar›n›n e¤i-
timleri ve ö¤retimleri ile ilgili Türki-
ye’nin de taraf oldu¤u uluslararas›
bir anlaflma olan STCW sözleflmesi
kabul edilmifltir.  Denizcilik e¤itimin-
de uluslararas› bir standart anlam›na
da gelen bu sözleflme gereklerine
göre, e¤itim ve ö¤retim yap›lmal›d›r.
Gemi personelinin denizde görevle-
rini beklenen flekilde yerine getirme-
leri ancak iyi bir e¤itim almalar› ile
mümkündür. Teorik e¤itimin yan›n-
da, en az onun kadar önemli olan
uygulamal› e¤itimle de tecrübe ka-
zanmalar› gereklidir.Günümüzde
gemi mürettebat say›s›n›n asgari sa-
y›ya indirilmeye çal›fl›lmas› ve ifl yo-
¤unlu¤u gemide e¤itim flans›n› kay-
bettirmektedir. Bu e¤itimler için son
y›llarda de¤iflik fonksiyonlar› olan si-
mülatörler kullan›lmaktad›r. Makine
Dairesi Simülatörü (MDS) de bu
maksatla kullan›lan e¤itim araçlar›n-
dan biridir. Simülator e¤itimi, mo-
dern simülator cihazlar›n›n kullan›-
m›yla prati¤e yönelik tecrübe yeter-
sizli¤ini gidermek ve kalite düzeyini
art›rmak için uygulanabilir alternatif-
ler sunmaktad›r. Simülatöre dayal›
e¤itim STCW’95 de tan›mlanm›fl ve
Uluslararas› Denizcilik Örgütü (IMO-
International Maritime Organizati-
on) taraf›ndan 2001 y›l›nda 2.07
[ERS-Engine Room Simulator] isimli
model kurs ile oluflturulmufltur.
Gemi iflletmecili¤i esnas›nda gidilen

limanlarda, gemiler uluslararas›
mevzuata uyumlar› aç›s›ndan denet-
lenmeye tabi tutulurlar.  Gemi ve
donan›mlar›n›n denetlenmesinin ya-
n›nda, gemide bulunan tüm perso-
nel de yeterlilikleri aç›s›ndan kontrol
edilirler.  Gemi ve gemi adamlar›nda
ortaya ç›kan herhangi bir eksiklik
halinde, gemiler limanda al›konul-
makta ve a¤›r yapt›r›mlarla karfl›lafl-
maktad›rlar.

2. STCW Sözleflmesi
Uluslararas› kurallar›n öngördü¤ü
gemiadamlar› e¤itimi, gemide çal›fl-
mak için gerekli belgelerin al›nma-
s›ndan önceki  e¤itimler ve gemi
üzerinde sürdürülmesi gerekli e¤i-
timler olmak üzere ikiye ayr›l›r. Ge-
miadam› olma yeterli¤iyle ilgili e¤i-
timler STCW sözleflmesi ile, gemi
üzerindeki e¤itimler ise, Denizde
Can ve Mal Güvenli¤i sözleflmesi
SOLAS (Safety of Life at Sea), ve
özellikle bu sözleflmenin 9.ekini
oluflturan Uluslararas› Güvenlik Yö-
netimi Kodu olan ISM KOD (Interna-
tional Safety Management Code)
gereklerine göre yerine getirilmeli-
dir. Gemi adamlar›n›n almalar› gere-
ken e¤itimler STCW 95 sözleflmesi
ile bir uluslararas› standarda ba¤lan-
m›flt›r. Simülatör e¤itimi hakk›nda
tan›mlama STCW’95 sözleflmesinin
A-I/6, A-I/8, A-I/12, A-III/1, A-III/2 ve
B-I/12 k›s›mlar›nda yaz›lm›flt›r. Ayr›ca
2.07 IMO model kursunda bu e¤i-
timlerle ilgili tavsiyeler yer almakta-
d›r. Bu sözleflmede de belirtildi¤i
üzere denizcilik e¤itiminin bir teorik,
bir de oldukça önemli olan uygula-
ma taraf› vard›r.  Teorik olarak elde
edilen bilgilerin pekifltirilmesi ve uy-
gulama becerisinin kazan›lmas› için
STCW 95’ de belirtilen uygulamal›
e¤itim yöntemleri flunlard›r:
1. Ticaret gemisinde e¤itim,
2. E¤itim gemisinde e¤itim,

3. Simülatörde e¤itim,
4. Laboratuvar e¤itimi. 
Laboratuvarda elde edilebilecek
olan uygulama becerisi di¤er yön-
temlere göre s›n›rl› olup, teorik bilgi-
lerin uygulama k›sm›na haz›rlanmas›
olarak düflünülebilir.  Di¤er üç yön-
tem afla¤›da belirtilen esaslara göre
k›yaslanmal›d›r; 
5. Verimlilik,
6. ‹flletme giderleri,
7. Tekrar edilebilirlik,
8. E¤itimin tüm ö¤rencilere eflit ola-
rak verilebilmesi,
9. Yanl›fl bir ifllem yap›ld›¤›nda orta-
ya ç›kabilecek durumlar›n neler ola-
bilece¤inin ortaya konmas›,
10. Normal iflletme flartlar›nda olabi-
lecek de¤iflmelerin iflletme verimine
ve gemi güvenli¤ine olan etkilerinin
görülebilirli¤i,
11. De¤iflik düzeydeki gemi adamla-
r›na e¤itimlerin verilebilirli¤i.
Bu esaslara göre üç yöntem k›yas-
land›¤›nda en uygun e¤itim yöntemi
simülatörlerdir.

3. Makine Dairesi Simülatörü
MDS, gemide  bulunan tüm makine
ve sistemleri içerir. Gerçek iflletme
flartlar›na uygun flekilde simüle edil-
dikleri için gemide elde edilebilecek
tüm bilgi ve becerilerin burada kaza-
n›lmas› mümkündür.
‹TÜ Denizcilik Fakültesinde bulunan
makine dairesi simülatörü, 55.000
dwt, 4200 TEU tafl›ma kapasiteli bir
konteyner gemisine ait makine da-
iresini içermektedir. Simülatörde bu-
lunan ana ve yard›mc› makinelerin
özellikleri afla¤›dad›r:

• Ana makine tipi: Sulzer RTA 84C

• Silindir çap›: 840 mm

• Strok: 2400 mm

• Silindir adedi: 12

• Hava kuler adedi: 3
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3.1. Çal›flma Ünitesi (WS) : 
Çal›flma Ünitesi her bir ö¤renci tek
bafl›na çal›flabildi¤i ve PC ortam›nda
çal›flmalar›n yap›labildi¤i yerdir.
Çal›flma Ünitesinin kullan›lmas› için
fonksiyon paneli oluflturulmufltur.
Panel mouse, e¤itmen bölümü,
alarm bölümü, iflletim bölümü ve
klavye olmak üzere 5 bölümden
ibarettir (fiekil 2).  Fonksiyon paneli
yard›m›yla, makine ve sistemlere ait
birbirleriyle de iliflkili olan resimler ve
devre flemalar› üzerinden ifllemler
yap›lmaktad›r.

3.2. Tam Kapsaml› Simülatör (FM):
Tam Kapsaml› Simülatör makine
dairesi, kontrol odas› ve e¤itmen
odas› olarak 3 bölümden oluflmak-
tad›r.  

3.2.1 Makine dairesi
Makine dairesinde grafik panel, yerel
makine kontrol ünitesi ve ses donan›-
m› bulunur (fiekil 3).  Grafik panel,
makine ve sistemlerin simüle edildi¤i
pompalar›n devreye al›n›p ç›kar›ld›¤›,
valflerin aç›l›p kapat›ld›¤›, bas›nç s›-
cakl›k ve seviye kontrollerinin yap›la-
bildi¤i bölümdür.
Yerel makine kontrol ünitesi, kontrol
odas›ndan ba¤›ms›z olarak ana maki-
nenin çal›flt›r›l›p gemi manevras›n›n

yap›labildi¤i yerdir (fiekil 3).  Ses do-
nan›m›,gerçek makine dairesinde
tüm ana ve yard›mc› makinelerin or-
taya ç›kard›¤› seslerdir.

3.2.2 Kontrol Odas› :
Kontrol odas›, köprüüstünden gelen
komutlar›n karfl›land›¤›, ana ve yar-
d›mc› makinelerin bas›nç, s›cakl›k ve
seviye gibi göstergelerinin bulundu-
¤u ve bunlar›n kontrol ve iflletmeleri-
nin yap›labildi¤i bölümdür (fiekil 4).
Buradan ö¤renciler jeneratörleri bir-
birleri ile paralelle al›p ç›karabildikleri
ana makinenin devrini artt›r›p azalta-
bildikleri yer olup, makine dairesin-
deki tüm kontrolleri yapabilmekte-
dirler.

fiekil 1: Makine dairesi simülatörü

fiekil 2: Çal›flma Ünitesi (WS)

• Türboflarjer adedi: 3

• Ana makine servis gücü: 48.6 MW

• Özgül yak›t sarfiyat› : 165 g/kwh

• Ana makine devri: 102 rpm

• ‹ndike bas›nc›: 17.0 Bar 

• DG 1: 1810 kW

• DG 2: 1810 kW

• TG: 2250 kW
MDS, çal›flma ünitesi (WS-Work Sta-
tion) ve tam kapsaml› simülatör (FM-
Full Mission) olmak üzere iki ana bö-
lüme ayr›l›r (fiekil 1).  Gemi makine
dairesinin tüm elemanlar›n›n grafik
paneller oluflturularak simüle edildi¤i
k›s›m FM bölümüdür. WS bölümü ise
FM den ba¤›ms›z olarak çal›flabilen,
makine dairesinde yap›labilecek tüm
operasyonlar›n gerçeklefltirilebildi¤i,
ö¤rencilerin birbirlerinden ba¤›ms›z
olarak çal›flabilecekleri e¤itim bölü-
müdür.



3.2.3 E¤itmen Odas› :

E¤itmen odas›nda, Tam Kapsaml› Simülatörün çal›flmas›n›

sa¤layan ana bilgisayar, ö¤rencilerin takibinin yap›lmas›n›

sa¤layan kapal› devre televizyon sistemi, ses sistemi ve mu-

haberenin yap›labilmesini sa¤layan yerel ve acil haberlefl-

me araçlar› bulunmaktad›r.  E¤itici buradan gemi makine

dairesinde olabilecek iflletme veya acil durumlar olufltura-

bilmekte ve istenilen konumda bafllatabilmektedir.  Bu ça-

l›flmalar zamana, olaya veya her ikisine ba¤l› olabilecek fle-

kilde ayarlanabilecek senaryolar olabildi¤i gibi herhangi bir

zaman olarak istenilen ar›za veya komut verilebilmektedir.

E¤itmen kapal› devre televizyon sistemi ve simülatörde bu-

lunan kay›t sistemi ile tüm hareketleri kay›t edebilmekte-

dirler. Dolay›s› ile gerçeklefltirilen çal›flma s›ras›nda olan ak-

sakl›klar, yanl›fl müdahaleler daha sonradan gözlemlene-

bilmekte, do¤ru iflletme teknikleri hakk›nda bilgi verilebil-

mektedir (fiekil 5).

4. Makine Dairesi Simülatörünün E¤itimde
Kullan›lmas›

4.1. MDS E¤itiminin Amaçlar›

‹.T.Ü. Denizcilik Fakültesi dünyada en ileri teknoloji ile üre-
tilmifl modern bir makine dairesi simülatörüne sahiptir.Bu
simülatör ana hareket sistemi olarak dizel motorunun ve
yard›mc› elemanlar›n›n kullan›ld›¤› bir sistemi çok farkl› du-
rumlar alt›nda simüle edebilmektedir.Simüle edilmifl maki-
ne sistemi, dizel motoru, dizel jeneratörleri, hava kompre-
sörleri, yard›mc› kazan, turbo jeneratör, baca kazan›, yar-
d›mc› makineler, ›s› de¤ifltiriciler, tank doldurma ve di¤er
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fiekil 3: Makine Dairesi Grafik Paneli fiekil 4: Kontrol Odas›

Grafik Panel

Yerel Makine Kontrol Konsolu

makineler ile bunlar› birlefltiren boru sistemini içerir.

Bu simülatör ö¤rencilerin afla¤›daki e¤itimleri almala-
r›na olanak sa¤lar:

(a) Makine dairesi ana makine (dizel) ve yard›mc› ma-
kinelerin iflletilmesi için makine dairesi sistemleri ve
düzeninin anlafl›lmas›,

(b) Ana makinenin ve yard›mc› makinelerin normal ifl-
letme durumu ve kontrolu için e¤itim,

(c) Geminin emniyetli seyri için vardiya tutma görev-
lerinin ve ana makine ve yard›mc› makinelerin gözlen-
mesi e¤itimi,

(d) Hatal› ifllemleri, hatal› bulgular› ve teflhisleri içeren
tak›m çal›flmas› e¤itimi.

Simülatörün makine dairesindeki sistemleri normal ifl-

fiekil 5: E¤itmen Odas›
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letim ve ar›zal› iflletim durumlar›n› si-
müle edebilme özelli¤i vard›r. Bu ifl-
letim durumu e¤itmen taraf›ndan ve
onun kontrolünde gerçekleflir.

(a)Normal iflletim durumunda seçile-
cek aflamaya göre simülasyon yap›-
labilir.(Kuru havuz, jeneratör devre-
de, manevra pozisyonu, a¤›r yol se-
yir durumu, tam yol seyir durumu)

(b)Ar›zal› iflletim durumu e¤itmen
taraf›ndan e¤itmen odas›nda e¤it-
men kontrol konsolundan yap›l›r.
Makine dairesinde vardiya tutma,
sorun bulma ve sorun giderme ko-
nusunda e¤itim vermek için makine
sistemi normal durumdan anormal
duruma e¤itmen taraf›ndan kas›tl›
olarak de¤ifltirilir.Bu e¤itim adaml›
ve adams›z makine dairesinde anor-
mal durumlarda çözüm bulma kabi-
liyetini gelifltirir.

4.2.Önerilen Makine Dairesi
Simülatör E¤itimi

4.2.1. Sistem anlafl›lmas› e¤iti-
mi (Tan›t›m)

Makine dairesinde vardiya tutacak
veya yaln›z kalacak gemi makineleri
iflletme mühendisi genel olarak ma-
kine dairesi sistemlerini anlamal› ve
bu konuda bilgiye sahip olmal›d›r.Bu
e¤itimde,ana makine esas olmak
üzere makineler aras›ndaki vazgeçil-
mez iliflki anlat›l›r.

(a) Amaç:

• Ana makine ve di¤er 

ekipmanlar›n iflletimini aç›klamak

• Makine dairesi sistemlerini tan›m-

lamak ve tan›tmak

• Sistemin her parças›n›n 

fonksiyonu ve sisteme kat›l›m›n›

aç›klamak

(b) E¤itim Alan›:

Baz› makine dairesi sistemleri afla¤›-

da listelenmifltir.

(i) Ana makine (dizel) ve flaft sistemi,

(ii) Jeneratörler (dizel), buhar türbini

(T/G),

(iii) Yard›mc› kazan ve baca kazan›,

(iv)Di¤erleri (Hava kompresörleri,ya-

k›t ve ya¤ seperasyon sistemi,yak›t

ve ya¤ transfer sistemi,sintine siste-

mi,tatl› su üretim sistemi,tatl› su ve

içme suyu sistemi,vb...)

(c) E¤itim Yöntemi:

Ö¤renciler simülasyona bafllamadan

önce simülatörü ve farkl› makine da-

iresi sistemlerini kontrol eder. Gere-

kirse uygun semboller kullan›larak bo-

ru devreleri çizilir.Esas birimlerin

fonksiyonu,önemi ve sisteme kat›l›-

m› detayl› olarak tart›fl›l›r.Ek ola-

rak,ö¤renciler grafik panel ve kon-

trol konsolunu tam olarak anlar.E¤i-

timden önce dökümanlar da¤›t›-

l›r.Bu dökümanlar ö¤renciye yol

göstericidir.

4.2.2. ‹flletim E¤itimi(Planlama)

(a) Amaç:

• Makine dairesindeki belli bafll› sis-

temlerin devreye al›nmas› ve normal

servis (çal›flma) durumuna getirilme-

si için gerekli haz›rl›k ifllemlerinin

gösterilmesi

• Makine dairesindeki ekipmanlar›n

normal ve anormal çal›flma durum-

lar›ndaki karakteristiklerinin tan›m-

lanmas›

(b) E¤itim karakteristi¤i

Makine dairesi sistemlerine ait genel
fikirler ö¤rencilerin makine ve ekip-
manlar›n iflletim metodunu anlama-

s›n› sa¤lar.Ama,gemi makineleri ifl-
letme mühendislerinin MDS ile e¤iti-
minde, ö¤rencilerin simülatöre aflina
olmalar› tüm sistemin iflletimini yü-
rütebilmeleri için önem arzeder.Ö¤-
renciler,kontrol edilebilen ekipman-
lar›n ve sistemlerin iflletimini tecrübe
ederek iflletim yöntemi konusunda
derin yetenek ve bilgi kazan›r. Kont-
rol edilebilen sistemler ana maki-
ne,jeneratörler,yard›mc› kazan ve di-
¤er sistemleri içerir.

Ana makine: Is›tma, so¤utma, ilk
hareket, durdurma,tornistan,yük
de¤iflimi,yak›t de¤iflimi

Jeneratörler: Devreye alma ve dur-
durma,paralelleme,jeneratör de¤ifl-
tirme,jeneratör çökmesi ve çözümü

Yard›mc› kazan: Buhar tutma, oto-
matik on-off kontrolü

Di¤erleri: Start-stop kontrol,valflerin
aç kapa kontrolü (pompalar, kom-
presörler, seperatörler, tatl› su üre-
tim sistemi)

(a) E¤itim yöntemi

Normal iflletimi anlamak için,ana
makineyi ›s›tmaya alma,dizel jenera-
törleri devreye alma,yard›mc› kaza-
na buhar tutturma gibi belli bafll›
makine operasyonlar› ö¤renciler ta-
raf›ndan haz›rlan›r.Planlamadan
sonra ö¤renciler iflletim yöntemini
detayl› olarak tart›flarak simülatörle
bunu gerçekleyebilir.

4.2.3. Tak›m Çal›flmas›

(a) Amaç:

• Mevcut kaynaklar,iletiflim ve lider-
likten faydalanarak makine dairesi
tak›m çal›flmas› e¤itimini sa¤lamak 

• Makine dairesinde meydana gelen
kaza ve ar›zalarla sistemli bir flekilde
tak›m olarak mücadele etmek
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(b) Makine dairesi tak›m çal›flmas›
e¤itimi prensipleri

Makine dairesi tak›m çal›flmas› e¤iti-

minin amac› makine dairesi sistem-

lerinin iflletim ve yönetimini sistema-

tik bir yaklafl›mla zenginlefltirmek ve

güçlendirmektir.Böylece ö¤renciler

elde edilen bilgi ve pratik beceri ile

makine dairesi kriz durumunda,tüm

incelenen deniz kazalar›n›n yaklafl›k

% 80’inin sebebi olan olan insan ha-

tas›n› minimuma indirebilir.

STCW’95 k›s›m A-V/2’nin gereklilik-

leri de göz önünde bulundurularak

ekip çal›flmas› oluflturma, iletiflim,

kaynaklar›n kullan›m›, araflt›rma,

problem çözme, karar verme, durum

fark›ndal›¤›, liderlik, stres yönetimi ve

yorgunluk gibi insan faktörleri de

üzerinde durularak e¤itimde yer al›r.

Bu bireylerin birlikte çal›flma fikrini si-

mülasyon platformunda somutlaflt›-

r›r. E¤itim MDS’nin yo¤un kullan›m›

ile ö¤rencilerin acil durum ve kriz du-

rumlar›ndaki tepkilerini pratik etme-

lerini ve bu durumlarda karar verme

deneyimini kazanmalar›n› sa¤lar.

(c) E¤itim yöntemi

E¤itim e¤itmenin kontrolünde ger-

çekleflir ve öncelikle ö¤rencilerin si-

mülatör ekipman ve kontrollerine

aflina olmalar› ile bafllar. Bu e¤itimde

bir ö¤renci e¤itmen ile simülasyonu

de¤erlendirir. Ö¤renciler simülatör

ekipman›n› iyice tan›d›ktan sonra ve

e¤itim ilerledikçe çal›flmalar zorlaflt›-

r›l›r. Ö¤rencilerin acil durumlardaki

çözümsel tepkilerini gelifltirmek için

yapay ar›zalar meydana getirilir. E¤i-

tim bafl mühendisin k›sa bir aç›kla-

ma ve planlamas› ile bafllar ve bafl

mühendis yönetiminde grup tart›fl-

mas› yap›l›r. E¤itim s›ras›nda, tak›m

yo¤un bir makine dairesi çal›flma

temposunda aktivite göstermelidir.

E¤itimin sonras›nda, simülasyon e¤i-

timci ve beraberindeki ö¤renci ile

de¤erlendirilir ve son bir aç›klama ile

son bulur. Aç›klama k›sm›nda bütün

ö¤renciler bulunur ve sonucu tart›-

flarak simülasyonu elefltirir.

MDS de¤iflik düzeylerde ve çeflitli

amaçlarda e¤itim için kullan›lmakta-

d›r.  Ö¤rencinin durumuna göre ve

STCW’95 de belirtilen iflletme düze-

yi (Operational Level) ve yönetici dü-

zeyi (Management Level) e¤itimleri

için ayr› programlar oluflturmak

mümkündür. Ayr›ca, henüz ulusla-

raras› bir zorunluluk olmamakla bir-

likte makine dairesi ekip yönetimi

(Engine Room Team Management)

e¤itiminde de simülatör etkin bir bi-

çimde kullan›lmaktad›r.  Bununla

birlikte, gemilerde çal›flan personelin

mesleki bilgi ve becerilerini ta-

mamlama ve yenileme e¤itimlerinde

de makine dairesi simülatörü  yayg›n

olarak kullan›lmaktad›r.

MDS e¤itimi dört ayr› aflamadan

oluflmaktad›r.  ‹lk olarak s›n›fta, si-

mülatör, simülatörü oluflturan ele-

manlar ve bunlar›n kullan›lmas› hak-

k›nda bilgi verilir.  ‹kincisinde, simü-

le edilen makine dairesinde bulunan

ana ve yard›mc› makinelerle, bunla-

ra ait, deniz suyu sistemi, yak›t siste-

mi, ya¤lama ya¤› sistemi, vs. gibi

özellikler anlat›l›r.  Buradaki çal›flma

bittikten sonra anlat›lan konular›n

kavranmas› ve gelifltirilmesi için PC

ortam›nda (WS) çal›flmalar›n yap›ld›-

¤› üçüncü aflamaya geçilir.

Burada ö¤renciler bireysel olarak si-

mülatör üzerindeki tatl› su, yak›t,

ya¤lama ya¤›, jeneratör, kazan, se-

peratör... vb. sistemler üzerinde çal›-

flabilecekleri gibi gemiyi, kuru ha-

vuzdan tam yol seyre kadar tüm ko-

numlarda çal›flt›rmalar› mümkündür.

Bu sistemler üzerinde valf açma-ka-

pama, pompa çal›flt›rma-stop etme,

devre takip etme gibi ifllemler yap›la-

bilmektedir.  WS’de kuru havuz, je-

neratör devrede, manevra pozisyo-

nunda, a¤›r yol seyir durumunda,

tam yolda seyir konumundan (yüklü

ve yüksüz) bafllayarak çal›flmalar ya-

p›labilmektedir.

fiekil 6’da gemi sistemlerinden ilgili
biri olan tatl› su so¤utma sisteminin,
WS da bulunan simülasyonunu gös-
termektedir.  Bu pencere kullan›la-
rak ana makineye ait so¤utma suyu
ile ilgili tüm ifllemler yap›labilmekte-
dir.  Makinedeki mevcut yüke göre
sistemin iflletiminde herhangi bir ar›-
za durumunda, WS alarm verme
özelli¤ine sahiptir.  So¤utma suyu
sistemindeki problem giderilemedi¤i
takdirde, di¤er sistemlere de etki
edebilmekte ve makinenin durmas›
sonucuyla karfl›lafl›lmaktad›r.  Bu ne-
denle ö¤renciler, flekil 6’daki siste-
min sorunsuz olarak çal›flt›r›lmas›n›
sa¤lamal›d›rlar.  fiekil 6 gibi di¤er
sistemler için de bu ifllem geçerlidir.
Bu çal›flman›n yap›lmas› ile ö¤renci-
ler hem her bir sistemi ba¤›ms›z ola-
rak teorik e¤itim esnas›ndaki alm›fl
olduklar› bilgileri uygulama imkan›-
na sahip olmakta, hem de sistemle-
rin birbiri ile olan iliflkisini ö¤renmek-
tedirler.  Böylelikle e¤itimin üçüncü
safhas› tamamlanm›fl olur. 

Dördüncü safhada makine dairesin-
deki ifllemlerin gerçeklefltirilece¤i
grafik panel, yerel makine kontrol
konsülü ve kontrol odas›ndaki e¤i-
tim aflamas›na geçilir. E¤itimin bu
bölümü, havuzdan seyre haz›rl›k,
demir veya limandan seyre haz›rl›k,
tam yola geçifl ve seyirde yap›lacak
ifllemlere ait uygulamalar içerir.  E¤i-
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time bu uygulamalar›n herhangi bi-
rinden bafllamak mümkündür.  Bu
safhada makine dairesinde yap›lan
de¤iflik ifllemlerin neler oldu¤u ve bu
ifllemlerin do¤ru olarak nas›l gerçek-
lefltirilece¤ine ait e¤itimler yap›l›r.
Ayr›ca, makine ve sistemlere çeflitli
ar›zalar verilerek ar›za tespiti, ar›zan›n
giderilmesi, (ar›za durumunda seyir)
makine personelinin sevk ve idare-
si,makine dairesi ve kontrol odas›
aras›ndaki haberleflme ile ilgili e¤itim-
ler de yine bu bölümde yap›l›r.  

Tam kapsaml› simülatöre (FM) geçen

ö¤renciler, gerçek makine dairesinde

çal›flma ortam›n›n gösterilebilmesi

için 3’erli gruplar halinde, Tam Kap-

saml› Simülatör’e al›n›rlar. Burada ö¤-

rencilerin her birine ayr› görevler veri-

lir.  Bu görevler Bafl. Müh., Vardiya

Müh. ve Ya¤c› d›r.   Bafl Müh. kontrol

odas›nda, Vardiya Müh. ve Ya¤c› ise

makine dairesinde bulunurlar. Bu bö-

lüm, her konumda ( havuz, jeneratör

haz›r, ana makine haz›r ve seyir duru-

mu) gerekli makine ve sistemlerin ça-

l›flt›r›lmas› ve manevra flartlar›na ha-

z›rlanmas›n› içerir. 

E¤itimin son aflamas› ise, yap›lan bü-
tün ifllemlerin de¤erlendirilmesidir.
Burada, e¤itim süresince yap›lan
yanl›fll›klar, nedenleri, giderilme
yöntemleri, verimli iflletmecili¤in
sa¤lanmas›, geminin denize elveriflli-
li¤in sürdürülmesi gibi konular ele
al›n›r.  Burada e¤itim s›ras›nda kay-

dedilen veriler incelenmek suretiyle
ö¤rencilerin yapm›fl olduklar› yanl›fl-
lar veya daha iyi nas›l bir yöntem iz-
lenebilece¤i incelenir ve kendilerine
aç›klan›r.

4. Sonuçlar

STCW gerekliliklerini yerine getirebi-

lecek donan›ma sahip MDS ile veri-

len simülatör e¤itimini tamamlayan

gemi adamlar› ve ö¤renciler, afla¤›-

da belirtilen bilgi ve becerileri kazan-

mal›d›rlar:

1. Makine dairesinde bulunan ekip-

man ve sistemlerin ö¤renilmesi, 

2. Sistemlerin birbirleriyle olan iliflkile-

rini anlayarak sistemlerin iflletilmesi,

fiekil 6: Tatl› su so¤utma sisteminin simülatörde gösterimi
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3. Vardiya tutma esaslar›n›n kav-

ranmas›, çal›flan makine ve sistem-

lerin kontrolleri, 

4. Makine ve sistemlerde de¤iflik

problemlerin oluflturulmas›yla, ge-

milerde ç›kabilecek ar›zalarla yüz

yüze gelinmesinin sa¤lanmas›,

böylelikle gemilerde ayn› olaylarla

karfl›lafl›ld›¤›nda pani¤e kap›lma-

n›n önüne geçilmesi,

5. Hatalar›n nas›l olufltu¤u, hata-

lar›n geliflimi ve do¤ru çözümle-

melerin yap›lamamas›ndan nelerin

do¤aca¤›n›n görülmesi,

6. Problem ortaya ç›kt›¤›nda,

problemin sebeplerini belirleyerek

do¤ru kararlar› h›zl› biçimde vere-

bilme becerisinin geliflmesi,

7. Ekip çal›flmas›n›n gerçeklefltiri-

lebilmesi için ön haz›rl›klar› yap›l-

mas› ve etkin ekip çal›flmas›n›n

gerçeklefltirilmesi,

8. Bir dizel motorunun verimli iflle-

tilmesini sa¤layan, yak›t tüketimi,

›s›l verim ve güç analizi gibi para-

metrelerin anlafl›lmas› ve bunlara

etki eden faktörlerin görülmesi,

9. Makine dairesi operasyonlar›n›n

gemi güvenli¤ini ve sistem verim de-

¤erlerini baz alarak optimum biçimde

gerçeklefltirilmelerinin sa¤lanmas›,

10. Haberleflme ve denizcilik ‹ngi-

lizcesi becerisinin gelifltirilmesi.
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K›y›lar›n Restorasyonu için
Mahmuz Dizayn› ve 
Do¤u Karadeniz K›y›lar›ndan Örnekler

Metin TAYLAN1, Yalç›n ÜNSAN2

Groin Design For Beach Reclamation And Examples 
From Eastern Black Sea Coastal Region

ÖZET
Bu çal›flmada, öncelikle Do¤u Kara-

deniz bölgesinde mahmuz uygula-

mas›n›n geçerlili¤i araflt›r›lacak, ge-

nel anlamda bu bölgeye uygun

mahmuz dizayn› ele al›n›p mevcut

mahmuzlarla karfl›laflt›r›lacakt›r. Ay-

r›ca bölgedeki mahmuzlar›n tip ve

dizaynlar› irdelenecektir. Çal›flma-

n›n ilk aflamas›nda bölgeye ait de-

niz ve hava flartlar›na ait bilgiler

derlenerek dizayn›n yap›laca¤› çev-

re ve do¤a flartlar›na ait veriler be-

lirlenecektir. Bu veriler, bölgedeki

dalga verileri, ak›nt›lar, rüzgar du-

rumu vb. bilgilerden oluflacakt›r.

Daha sonra batimetrik ve sediment

transferine ait datalar elde edilerek

problemin çözümüne ait altyap› ta-

mamlanm›fl olacakt›r. ‹kinci aflama

da ise, eldeki veriler çerçevesinde

bu bölgede infla edilmifl mahmuzla-

r›n ifllevselli¤i teorik ve pratik aç›-

dan de¤erlendirilecektir. Bu aflama-

da seçilecek mahmuz tipi ve konst-

rüksiyon metotlar› da ifllevsellik ve

maliyet aç›lar›ndan son derece

önemlidir. 

1. AMAÇ
Bilindi¤i gibi mahmuzlar, k›y›larda

plajlar›n geri kazan›lmas› ve resto-

rasyonu amac›yla infla edilen, temel

In this study, feasibility and conceptual design of groins along the coast of Eastern Black Sea region has been inves-

tigated. As it is known, groins are coastal structures which are designed parallel to the shore to trap sand and

restore eroded beaches. Therefore their primary function is beach restoration not to prevent shoreline erosion.

Groins can be different types and sizes depending on the need and site requirements. Success of groins simply and

primarily depends on the long-shore sediment transport rate. Thus, if there is not sufficient long-shore sediment

transport in a region, the groins will not function at all no matter how successful their designs are. Conceptual

design of groins are sought along the coast between Trabzon and Of in the Eastern Black Sea region. Firstly, envi-

ronmental conditions pertinent to the coastal region were investigated in order to determine the design condition

for the groins. Having analyzed the wind and wave climate, it was found that, primary wind direction was WSW

and secondary wind direction was ENE in the area. The effective wave direction, on the other hand was found to

be WNW-N. Secondly, conceptual cross-section designs of T-shaped groins were carried out. Design methodolo-

gy was adopted mostly from the procedures outlined in the Coastal Engineering Manual. Finally, the design was

compared with that of the existing groins in the region. Performance of the groins was also assessed. 

1 Doç. Dr. ‹.T.Ü. Gemi ‹nflaat› ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi ‹nflaat› Mühendisli¤i Bölümü, Ayaza¤a – 34469, ‹stanbul, Türkiye. 
E-posta: taylan@itu.edu.tr Tel : 0212 285 64 10
2 Y. Doç. Dr. ‹.T.Ü. Gemi ‹nflaat› ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi ‹nflaat› Mühendisli¤i Bölümü, Ayaza¤a – 34469, ‹stanbul, Türkiye. 
E-posta: unsany@itu.edu.tr Tel : 0212 285 64 09
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olarak sediment deflasyonu sa¤la-

yan ve k›y›ya dik olarak tasarlanan

yap›lard›r. Genelde k›y› yap›lar›n› di-

¤er yap›lardan ay›ran en önemli

özellik, bu yap›lar›n içinde bulun-

duklar› çevre flartlar›n›n çok de¤ifl-

ken olmas› ve kesin matematiksel bir

modellemeye olanak tan›mamas›d›r.

Dolay›s›yla k›y› yap›lar›n›n baflar›l›

olarak hizmet vermeleri, o bölgede-

ki çevre, deniz ve batimetrik  flartla-

r›n çok iyi analiz edilmeleri ve buna

dayal› baflar›l› dizaynlar ile mümkün

olabilir. Bunun yan› s›ra, matematik

modelin belli olas›l›klarla s›n›rl› olma-

s›, geçmifl deneyimlerin k›y› yap›lar›-

n›n baflar›l› olmalar› için belirleyici

faktörler aras›nda yer almas›n› sa¤la-

maktad›r. Bu çal›flmada bahsi geçen

konular, Do¤u Karadeniz Bölge-

si’nde mevcut mahmuzlar aç›s›ndan

yap›sal ve ifllevsel olarak ele al›nm›fl-

t›r. Buradaki ana amaç, Do¤u Kara-

deniz Bölgesinde mahmuzlar›n fizi-

bilitesinin araflt›r›lmas› olarak aç›kla-

nabilir.

2. G‹R‹fi
Mahmuzlar, k›y› bölgelerinde plaj

kazanmak ve/veya plaj›n stabilizas-

yonu amac›na yönelik olarak tasar-

lanm›fl ve genellikle k›y›ya dik ola-

rak infla edilen yap›lard›r. Do¤ru ve

tasarland›klar› biçimde çal›flt›klar›n-

da, ak›nt›n›n gelifl yönünde kat›

madde birikmesi gerçekleflmifl olur.

Buna karfl›n di¤er tarafta ise küçük

çapl› bir erozyon beklenir. Ama

uzun vadede de¤iflen miktarlarda

plaj kazan›m› söz konusudur. Genel

olarak mahmuzlar›n sahil erozyo-

nunu engellemede do¤rudan etki-

leri olmamakla birlikte, biriken

kumla yükselen arka sahilin daha

sonra bitkisel olarak stabilizasyonu

mümkün olabilir.

Mahmuzlar›n ifllevselli¤i ve baflar›s›

sahil boyu kat› madde tafl›nma mik-

tar›na ba¤l›d›r. E¤er sahil boyu tafl›n-

mas› yok veya yok denecek kadar

çok az miktarlarda ise, mahmuzlar›n

hedeflenen fonksiyonlar›n› yerine

getirmeleri mümkün de¤ildir. Mah-

muzlar›n baflar› derecesini dolayl›

olarak etkileyen di¤er etkenler ise

rüzgar, dalga ve ak›nt›d›r. Yukar›da

belirtilen etkenler madde tafl›nma-

s›nda çok büyük rol oynarlar. Kat›

madde hareketinin büyük miktarlar-

da oldu¤u bölgelerde, bu yap›lar›n

etkisi birkaç ay gibi çok k›sa bir süre-

de görülmeye bafllan›r. 

Mahmuzlar, uyguland›klar› bölge-

nin özelli¤i ve yap›l›fl amaçlar›na

göre farkl› türlerde olabilirler. En

belirgin olanlar›, T, L ve I tipleri ol-

makla birlikte farkl› hibrid türlerine

de rastlamak olas›d›r. Yap› malze-

meleri olarak y›¤ma tafl, a¤aç ve çe-

lik kullan›lmaktad›r. Fakat en çok

uygulanan yöntem, di¤er k›y› kap›-

lar›nda oldu¤u gibi y›¤ma tafl konst-

rüksiyon yöntemidir. Bu yap›lar›,

profil olarak durgun su seviyesinin

alt›nda veya üstünde olmas›na ba¤-

l› olarak “alçak profilli” ve “yüksek

profilli” olarak s›n›fland›rmak müm-

kündür. 

Bu çal›flmada, Do¤u Karadeniz Böl-

gesi’nde mevcut mahmuzlar yap›sal

ve ifllevsel olarak ele al›nm›flt›r. Ön-

celikle bölgenin batimetrik yap›s›

incelenmifl ve daha sonra bölgede-

ki rüzgar ve dalga verileri de¤erlen-

dirilmifltir. Son aflamada ise mevcut

yap›lar›n dizayn ve performans aç›-

lar›ndan de¤erlendirmeleri yap›l-

m›flt›r.

3. Do¤u Karadeniz Bölgesinde
bulunan mahmuzlar
Do¤u Karadeniz Bölgesi’nde, uzun

zamandan beri yap›m› sürdürülen

sahil yolu inflaat› nedeniyle bozu-

lan k›y› bölgesinin dengesini yeni-

den tesis etmek ve k›y› kazanmak

amac›yla Piraziz-Sarp aras›nda top-

lam 221 adet (yaz› son haline gel-

di¤inde bu say› 300 adeti geçmifl-

tir) mahmuz infla edilmifltir. Toplam

346 km. olan bu sahil fleridindeki

mahmuzlar genellikle T fleklinde-

dir. Yap›lar›n bölgelere göre da¤›l›-

m› afla¤›da Tablo 1’de gösterilmifl-

tir (Yayl›, A., 2002).

Bölge Ad› Mesafe Mahmuz türü ve adedi
(km) T L I toplam

Piraziz-Giresun 20 15 15

Giresun-Espiye 25 8 8

Espiye-Çarfl›bafl›(ikmal) 61 36 36

Espiye-Çarfl›bafl› 16 13 13

Çarfl›bafl›-Arakl› 68 39 7 3 49

Arakl›-‹yidere 27 44 44

‹yidere-Çayeli 33 22 22

Çayeli-Ardeflen-Hopa 77 31 31

Hopa-Kemalpafla-Sarp 19 3 3

TOPLAM 346 211 7 3 221

Tablo 1. Do¤u Karadeniz Bölgesindeki mahmuz da¤›l›m›.
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fiekil 1: T  Tipi mahmuzlar›n genel yerleflim plan›.

fiekil 2: T tipi mahmuzlar›n kesit planlar›.

Bölgedeki k›y› malzemesi genellikle iri

kum ve çak›l özelliklidir. Genel olarak

mahmuzlar aras› mesafe yaklafl›k

150-200 m. civar›nda al›nm›flt›r. Lite-

ratürde, normal olarak mahmuzlar

aras› mesafe 2-3 mahmuz uzunlu¤u

olarak  öngörülmektedir. Dolay›s›yla,

bu projede tasarlanan mahmuzlar

aras› mesafe literatürdeki de¤erlerle

örtüflmektedir. Mahmuzlar y›¤ma tafl

tipinde infla edilmifl olup tipik genel

plan ve kesit dizaynlar› yukar›da fiekil

1 ve fiekil 2’de gösterilmifltir.

Mahmuzlar›n bölgesel olarak da¤›-

l›mlar›n› gösteren örnek bir flema fie-

kil 3’de gösterilmifltir (Çarfl›bafl›-Trab-

zon-Arakl›). Mahmuzlar›n genel du-

rumlar›n› gösteren foto¤raflar fiekil 4,

5, 6 ve 7’de sunulmufltur. Ayr›ca ba-

flar›l› uygulama örnekleri fiekil 8 de

sunulmufltur.
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fiekil 3: Çarfl›bafl›-Trabzon-Arakl› aras›ndaki mahmuzlar›n da¤›l›m›.
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fiekil 4: Trabzon- Of aras›ndaki mahmuzlardan görünümler.

fiekil 5: Trabzon- Of aras›ndaki karakteristik bir mahmuz.
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fiekil 6: Bir mahmuzun yöre halk› taraf›ndan farkl› bir flekilde de¤erlendirilmesi.

fiekil 7: Bir mahmuzun deniz etkileri sonucunda karakteristik özelliklerini
yitirmesi.

fiekil 8: Baflar›l› mahmuz dizayn›na örnekler.

8(a)

8 (b)



4. Bölgedeki rüzgar, dalga
iklimi ve dizayn koflullar›
Bölgedeki rüzgar ve derin su dalga
iklimi, “Türkiye K›y›lar› Rüzgar ve
Dalga Atlas›” ndan yararlan›larak
tespit edilmifltir (Özhan, E. ve Abdal-
la, S., 2002). Bu verilere göre bölge-
deki etken rüzgar yön dilimi WSW
ve ikincil yön dilimi ise ENE olarak
bulunmufltur. E¤er mevsimsel da¤›-
l›mlara bak›lacak olursa, genelde yu-
kar›daki de¤erlerin yaklafl›k olarak
geçerlili¤i söz konusudur. fiiddet
olarak, ayl›k ortalama de¤erlerin
(U10) 10 m/s mertebesinde oldu¤u

görülmektedir.
Dalga verilerinde ise, y›ll›k ortalama
de¤erler incelendi¤inde etken yön
diliminin WNW-N oldu¤u ve ikincil
bir yön diliminin söz konusu olmad›-
¤› ortaya ç›kmaktad›r. 
Y›ll›k ortalama belirgin dalga yük-
sekli¤i Hs = 3.0 - 4.0 m. civar›ndad›r.
Ancak, Ulaflt›rma Bakanl›¤› taraf›n-
dan Trabzon liman› mendirek ona-
r›m inflaat› hidrolik model çal›flmas›
esnas›nda, fiubat 1999’da meydana
gelen ve Karadeniz bölgesindeki pek
çok k›y› yap›s›nda hasara neden olan
f›rt›na sonras›ndaki matematiksel
analiz sonucu Hs = 5.2 m. ve Ts = 12
sn olarak belirlenmifltir. Bununla
ba¤lant›l› olarak ad› geçen projede,
belirgin dalga yüksekli¤i Hs = 6.5 m.
ve dalga periyodu T= 11 sn olarak
kabul edilmifltir (18 m. su derinli¤in-
de ve %7 lik bir hasar de¤eriyle bir-
likte). Mahmuz dizayn›nda ise belir-
gin dalga yüksekli¤i Hs = 4.0 m. ve
dalga periyodu ise T= 8 sn. olarak
kabul edilecektir. fiekil 9’da Do¤u
Karadeniz Bölgesinin belli bir kesimi-
ne ait dalga verileri görülebilir.
Bu veriler kullan›larak s›¤ su dalga
yükseklikleri ve dolay›s›yla dizayn
dalga yüksekli¤ini hesaplamak
mümkündür. Mahmuzlar›n infla

edildi¤i bölgede su derinli¤i yaklafl›k
7.5 m olarak kabul edildi¤inden, sa-
hil e¤imi de ortalama olarak m=
0.01 olarak bulunur. Bu verilere gö-
re, Goda’n›n (Coastal Engineering
Manual, 2004) k›r›lma yükseklik ve
k›r›lma derinlik indeks formülleri kul-
lan›larak, k›r›lan dalga yüksekli¤i ve
derinli¤i afla¤›daki flekilde bulun-
mufltur (dalga dönmesi ihmal edilir-
se);
Hb = 4.48 m. ve db = 5.9 m.

Yukar›daki sonuçlardan da görüle-
ce¤i üzere, dalgalar mahmuzun
ucunu geçtikten sonraki bir derinlik-
te k›r›lacakt›r. 

Do¤u Karadeniz bölgesine ait sahil
boyu kat› madde tafl›nma oranlar›y-
la ilgili bir çal›flmaya rastlanmad›¤›n-
dan, ampirik bir formül yard›m›yla
hesap yoluna gidilmifltir (Coastal En-
gineering Manual, 2004):

Qg = 5,000 m3/y›l (1)

Tafl›nman›n yönü, ak›nt› yönü olan
do¤u-bat› do¤rultusundad›r.
Dalgan›n yap› üzerindeki yükselme-
sini hesaplayacak olursak,

(2)

Burada,

sörf benzerlik parametresidir. 

Derin su dalga yükseklik ve dalga
boyu, formülde yerine konursa,
afla¤›daki de¤erler elde edilir.

Rs = 2.092 m.
Rmax = 3.19 m. (3)

5. Yap›sal Kesit Dizayn›
Bu aflamada, ana hatlar› ile y›¤ma
tafl yap›lar›n dizayn›nda kullan›lan
standart metotlar› uygulayarak yap›-
n›n kesit dizayn›n›n ana parametre-
lerini oluflturabiliriz. Y›¤ma tafl yap›-
lar›n kesit dizayn› ile ilgili detaylar,
kesiti oluflturan katmanlardaki tafl
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fiekil 9: Do¤u Karadeniz Bölgesine ait dalga verileri.
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a¤›rl›klar› ve kal›nl›¤›, tepe geniflli¤i
gibi parametrelerin belirlenmesi ile
ilgilidir. Bu analizde kullan›lan for-
mülasyon ve detaylar genellikle, Co-
astal Engineering Manual’dan al›n-
m›flt›r.

5.1. Örtü Tabakas›ndaki Tafl
A¤›rl›¤›:

(4)

Burada;
W: örtü tabakas›ndaki tafllar›n
a¤›rl›¤›
H: dizayn dalga yüksekli¤i (4.48 m)
Kd: stabilite katsay›s› (1.6 m.)
Sr: örtü tabakas›n›n spesifik
yo¤unlu¤u (wr/ww =2.58)
ww: su yo¤unlu¤u (1.025 t/m3)
Cot : yap›n›n e¤imi (3)
Örtü tabakas›ndaki tafl a¤›rl›¤›
yaklafl›k olarak;

W ≈ 12 ton olarak hesaplan›r.

5.2. Örtü Tabakas›n›n Kal›nl›¤›

(5)

Burada;
n: tabakadaki tafl s›ras› (2)
k∆: tabaka katsay›s› (1.6)

ww: su yo¤unlu¤u (1.025 t/m3)
W : örtü tabakas›ndaki tafl a¤›rl›¤›

r ≈ 3 m olarak hesaplan›r.

5.3. Tepe Geniflli¤i 

, n=3 minimum
(6)

de¤erler formülde yerine konursa,

tepe geniflli¤i B ≈ 5 m  dir.

5.4 Yerlefltirme Yo¤unlu¤u 

(7)

Burada;
P, geçirgenlik olup ilgili tablodan
%37 olarak okunmufltur (rastgele
yerlefltirilmifl ocak tafl› için)
A : yap›n›n yüzey alan› olup,
yaklafl›k 5000 m2 dir. Bu de¤erler
çerçevesinde, üst kaplama
tabakas›nda kullan›lan tafl say›s›;
NA = 2300 adet

5.5.  Alt Tabakalardaki Tafl
A¤›rl›klar› :

Su seviyesinden -1.5 H ila - 2.0 H
aral›¤›ndaki derinlikte 
Walt > 0.5 Wüst (yaklafl›k 6 ton)
Su seviyesinden -2.0 H dan daha
derin bölgelerde 
Walt = Wüst/15  (yaklafl›k 0.8 ton)

Battaniye tabakas› için: 0.8–6 ton
Çekirdek tabakas› için: 0.0–0.4 ton   
olarak belirlenmifltir.

5.6. Mahmuzlar›n Performans›

Mahmuzlar›n performans› de¤erlen-

dirilirken, basit anlamda dizayn

amac›na uygun olarak onlar›n kum

toplama kabiliyetlerine bak›l›r. Dola-

y›s›yla, düflünülen miktarda ve süre-

de plaj kazan›m› sa¤layan mahmuz-

lar baflar›l› olarak nitelendirilirler.

Mahmuzlar›n baflar›s›, iyi bir dizay-

n›n yan› s›ra özellikle bölgedeki sahil

boyu kat› madde tafl›nma miktar›yla

do¤ru orant›l›d›r. Bu da zaten tüm

problemin olmazsa olmaz koflulu-

dur. Dizayn aç›s›ndan baflar›y› etkile-

yen faktörler aras›nda, infla malze-

mesi, mahmuz tipi ve bunlar›n de¤i-

flik kombinasyonlar› da say›labilir.

Her zaman, baflar›y› dizayn esnas›n-

da görmek veya hesaplamak müm-

kün olmayabilir. Bir baflka problem

de, dizayn esnas›nda kullan›lan for-

müllerin ampirik olmalar›d›r. Bu se-

bepten dolay›d›r ki, günümüzde bile

mahmuz dizayn› gerçek bilimsel te-

mellere oturmamaktad›r. 

Mahmuzlar›n performanslar›n› ince-
lemek ve de¤erlendirmek, dizayn-
dan sonra uzun süreli bir takip son-
ras›nda gerçekleflebilir. Dundee Üni-
versitesi’nde yap›lan bir çal›flmada,
‹ngiltere’deki mahmuzlar›n perfor-
mans› de¤iflik aç›lardan ele al›n›p in-
celenmifltir (Dong, P., 2004). Bu ça-
l›flma sonucunda, irice tafllardan olu-
flan bir sahilde, S/L oran› 2’den kü-
çük olan mahmuzlar›n daha baflar›l›
olduklar› gözlenmifltir. Buna karfl›n,
kumdan oluflan sahillerde ise, özel-
likle S/L oran› 1’den küçük ve uzun-
lu¤u 70 m. den büyük olan mah-
muzlar›n performans›n›n yüksek ol-
du¤u tespit edilmifltir. Ancak sade-
ce, aral›k/boy oran› kullan›larak di-
zayn yapmak yeterli de¤ildir. Malze-
me olarak, tafl y›¤ma mahmuzlar›n
di¤erlerine göre ifllevlerini daha iyi
yerine getirdikleri görülmüfltür. 
Ad› geçen çal›flma toplam 45 mah-
muz bölgesinde yap›lm›fl ve mah-
muzlar›n performans›, “zay›f”, “tat-
minkar” ve “çok iyi” olarak üç kate-
goriye ayr›lm›flt›r. Tür ve yap› malze-
melerine bak›lmaks›z›n, genelde
mahmuzlar›n %50’sinin “tatmin
edici” seviyede baflar›l› oldu¤u gö-
rülmektedir. Geri kalan di¤er %50’si
ise “zay›f” ve “çok iyi” performans
seviyelerinde yaklafl›k olarak eflit da-
¤›lm›fllard›r. 
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6. SONUÇ
Bu makalede Do¤u Karadeniz Böl-
gesinde infla edilmifl olan 221 adet
mahmuzun (daha önce de belirtildi-
¤i gibi yaz› son haline geldi¤inde bu
say› 300 adeti geçmifltir) yap›sal di-
zayn› genel olarak ana hatlar›yla in-
celenmifltir. Mevcut yap›lar›n dizayn-
lar›n›n, bu makalede hesaplanan di-
zayna oldukça yak›n olduklar› görül-
mektedir. Ancak tamamlanmalar›-
n›n üzerinden befl y›l› aflk›n bir za-
man geçmesine ra¤men, bir ço¤u-
nun ifllevlerini yerine getiremedikleri
görülmüfltür. Bu zaman süresi, mah-
muzlar›n etkilerini hissettirmeleri

aç›s›ndan oldukça uzun bir zaman
dilimidir. Bu tür yap›lardan, normal
olarak bir y›l içerisinde belirli bir per-
formans beklenir. 

Daha önce de belirtildi¤i gibi, mah-
muzlar›n ana ifllevi erozyonu önle-
mek de¤il, erozyona u¤ram›fl bölge-
lerde sahili geri kazanmakt›r. Bu tip
bir sistemin baflar›l› olmas› için en
önemli unsur, bölgedeki sahil boyu
kat› madde tafl›nma miktar›d›r. Ta-
fl›nma miktar› yok veya çok az ise
do¤al olarak ifllevsel bir zafiyet orta-
ya ç›kacakt›r. Dizaynlar ne kadar iyi
olursa olsun, yukar›da bahsedilen

eksiklik mevcutsa baflar›s›zl›k kaç›n›l-
maz olur. Kan›m›zca Do¤u Karade-
niz bölgesindeki baflar›s›zl›¤›n ana
nedeni de budur. 

Sonuç olarak, mühendislik alan›nda
herhangi bir tasar›m yaparken di-
zayn flartlar›n›n çok iyi analiz edilme-
leri gerekmektedir. Sistemi olufltu-
ran parçalardan birinin eksikli¤i, tüm
sistemin baflar›s›z say›lmas›na neden
olabilir. O yüzden, ön dizayn aflama-
s›nda verilerin dikkatle de¤erlendiri-
lip, en az›ndan sistemin performans›
aç›s›ndan fikir sahibi olunmas› çok
önemlidir.
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zayn›, data analizi ve ölçme, gemi elektri¤i, yap›sal analiz, FEM, otomatik kontrol, deniz ulaflt›rmas›, gemi dizayn› ve inflaat›, aç›k deniz
yap›lar›n›n yap›sal dizayn› ilgi alanlar› aras›ndad›r. Evli ve bir çocuk babas›d›r.
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B. fiener, S. Türkmen, S. Bek, H.U. Çetin, S. Saçl›, Ö. Arabal›, C. Özer, A. F›rat, B. Erdun, B. Türktafl

The idea of water bike racing was

appeared in Germany in 1979.

Senior naval architecture students

wanted to apply their theoretic

knowledge to practice as a result

of this, they edit a race. Other uni-

versities in Europe have also been

interested in the races so the races

became international. The rules of

the race say that the boats have to

be driven by the legs of two stu-

dents. You can even find the com-

monly used propulsion, the pedal-

wheel, on some of the waterbikes

but then there is an end to the

similarities. Naval architecture stu-

dents of the most European uni-

versities gather once a year at the

IWR. Competitors demonstrate

their abilities in several disciplines

and, at the end, the winner is

announced. The regatta combines

competitiveness and the skill of

designing and building the self-

made boats. With this organisa-

tion host countries introduce their

cities and the students of the dif-

ferent universities meet each

other, discover new cultures.

G‹R‹fi
IWR (International Waterbike Regatta) her sene farkl› ülkelerde, Avrupa’n›n de-
¤iflik üniversitelerinin kat›l›m›yla gerçekleflmektedir. Ö¤rencilerin kendi yapm›fl
olduklar› tekneler farkl› kategorilerde yap›lan yar›fllar sonunda ödüllendirilmek-
tedir. Y›ld›z Teknik Üniversitesi Gemi ‹nflaat› Mühendisli¤i Bölümü bu y›l ilk kez
kat›l›m gerçeklefltirmifltir. Bu yaz›da Y›ld›z Teknik Üniversitesi, Deniz Bisikleti ta-
k›m›n›n çal›flmalar› anlat›lacak ve yar›fl hakk›nda k›sa bilgiler verilecektir.

A401’in Do¤uflu
A401 deniz bisikletimizin ismi, projenin oluflumu ilk kez A401 nolu anfide fle-
killdendi¤i için bu isim uygun görüldü. Tasar›m› ile fark yaratmas› beklenen tek-

YTÜ Denizcilik Kulübü Deniz bisikleti kadrosu

Deniz Bisikletleri 
‹stanbul’da..
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nenin tüm çizimleri Y›ld›z Teknik Üni-
versitesi Denizcilik Kulübü Ö¤rencile-
ri taraf›ndan yap›ld›.  
Öncelikle katamaran formunda ta-
sarlanan tekne (fiekil 1) h›z direnç
performans›ndaki üstünlü¤ünden
dolay› trimarana dönüfltürüldü.
Ana teknenin yan›ndaki sponsonlar
suya de¤meyecek flekilde ayarland›.
(fiekil 2)

Do¤rultucu moment kolu neredey-
se s›f›ra yaklaflan teknede, sponson-
lar gerekti¤inde (yandan gelen dal-
galar, tekne içinde sporcunun hare-
ketli olmas› vb.) suya temas ederek
tekneyi do¤rultma vazifesi sa¤lad›.
Böylece klasik trimaranlarda oldu¤u
gibi sürekli suyun içinde bulunan ve
direnç oluflturan bir tasar›mdan öte,
bir monohull gibi davran›fl gösteren
bir tekne ortaya ç›kt›.

fiekil 1: Katamaran form

fiekil 2: Trimaran form

Seyir tecrübelerinde, teknenin trim
ve meyil yapmamas› tasar›mdaki so-
nuçlar›n uygulamada do¤rulu¤unu
kan›tlad›. 

Formu ve yap› malzemesi belirlenen
teknemizin inflaas› YTÜ Denizcilik
Kulübünün ana sponsoru Seven
Yatç›l›k’›n atölyesinde tamamland›. 

Ana formu belirlenen tekne için su
pervanesiyle sevk uygun görüldü.  

Yar›fl Günü
Yar›flmaya ev sahipli¤i yapan ‹stan-
bul Teknik Üniversitesi’nin yan› s›ra
Y›ld›z Teknik Üniversitesi ve Karade-
niz Teknik Üniversitesi tekneleri ile
birlikte ülkemiz temsil edildi. 
Her milletten ö¤rencilerin birlikteli¤i

Bafllag›ç yerine giderken YTÜ tak›m›

Saft hatt› ve dümen bosas› kesiflim yeri belirlenirken
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yar›flman›n ötesine geçerek dostluk
havas›nda yap›lan bir organizasyona
dönüfltü. Özellikle teknik aksakl›k-
lardaki yard›mlaflmalar görülmeye
de¤erdi. 

SONUÇ
YTÜ Deniz Bisikleti tak›m› olarak

bölümümüz IWR 2006’da temsil

edildi. Bu organizasyon bilgilerimizin

prati¤e dönüfltürülmesinin yan› s›ra

di¤er ülkelerden gelen ö¤rencilerle

sosyal ve kültürel iliflkilerde bulun-

mam›z› sa¤lad›. Tak›m olarak gele-

cek y›l yar›fllarda baflar›l› olmay›

amaçlad›¤›m›z yeni bisikletimizin,

hatalar›m›zdan ders alarak, çal›flma-

lar›na flimdiden bafllad›k.

Teflekkürler…
Baflta bizden bilgi ve desteklerini

esirgemeyen okulumuz hocalar›na

ve asistanlar›na; bize k›s›tl› alan›nda

yer ay›r›p, bizden hiçbir malzeme ve

fikirlerini esirgemeyen, Seven Yat

çal›flanlar› ve Boran SEVEN’e; sevk

sistemi malzemelerini temin eden

Atilla Bisiklet Klini¤i’ne; maddi ve

manevi hiçbir deste¤ini esirgeme-

yen Alt›n Ç›pa’ya; sevk sistemi yer-

lefltirmesinde bilgilerini esirgeme-

yen Mareks Naft Makine ve Vela

Yatç›l›k’a; maddi deste¤ini esirge-

meyen Uniservice’e ve Y›ld›r›m Ter-

sanesi’ne; bütün içtenli¤iyle bilgile-

rini bizden esirgemeyen Ses Yatç›l›k

sahibi Sefer Y›ld›r›m’a sonsuz te-

flekkürler.

Ayr›ca ‹TÜ Deniz Bisikleti Tak›m›na

böyle güzel bir organizasyonu ülke-

mize getirdikleri için teflekkürlerimizi

sunar›z.
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Tak›m olarak gelecek

y›l yar›fllarda baflar›l› 

olmay› amaçlad›¤›m›z

yeni bisikletimizin, 

hatalar›m›zdan ders 

alarak, çal›flmalar›na

flimdiden bafllad›k.
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Ekonomik Çalkant›

Ekonomiden anlayan herkes, masa

üzerine at›lan anayasa kitapç›¤›n›n

sadece fitili ateflleyen küçük bir kib-

rit oldu¤unu bilecektir. Alt tarafta,

hadi diyelim ki hal›n›n alt›nda, öyle

bir pislik / ya da ekonomik dengesiz-

lik vard› ki, ufac›k bir olay bu pisli¤in

/ekonomik dengesizli¤in patlamas›-

na neden oldu.

Zaten ekonomide hep böyle olur...

Bir gün bakars›n›z her fley günlük

günefllik ve toz pembedir. Sonraki

gün bir bakars›n›z ülkede ciddi bir

ekonomik kriz bafllam›flt›r. 

May›s ay›nda da böyle olmad› m›?

Nisan ay›nda, hatta May›s ay›n›n he-

men bafl›nda bile herkes Türkiye

ekonomisinin ne kadar iyi yolda ol-

du¤unu, büyümenin ne kadar yük-

sek oldu¤unu; enflasyonun nas›l diz-

ginlendi¤ini; ülkenin nas›l geliflti¤ini;

tüketimin nas›l artt›¤›n› ... konuflmu-

yor muydu? 

Ama sonra yurtd›fl›ndan kaynakla-

nan bir kibrit ... ve fitil yeniden atefl-

lendi! Türkiye büyük bir krize girme-

di, ama ciddi bir çalkalanma yaflad›.

Hala da yaflamaktad›r. 

...

9 May›sta bafllayarak günümüze ka-

dar süren ekonomik olaylar, ne yaz›k

ki bir mini kriz durumudur. Çünkü

May›s ay› bafl›ndan Haziran ay› so-

nuna kadar yedi haftada döviz kuru

%30 de¤er yitirmifl; faizler de %65

artm›flt›r. 

Türkiye 2003 y›l›ndan bu yana yanl›fl

bir makro ekonomik politika izledi.

Üretim ve ulusal sanayi-i gözetme-

yen; ama tüketim ve yurtd›fl›ndan

sa¤lanan kaynaklar ile büyümeyi

öne alan politikalar öne ç›kar›ld›. 

Sonuç olarak ana makro ekonomik

dengeler bozuldu. Örne¤in cari aç›k

ve istihdam sorun oldu (cari aç›kta

dünya rekoruna gidiyoruz; son üç

y›lda büyüme olmas›na karfl›n iflsizlik

%7’den %11’e ç›kt›). 

Yurtd›fl›ndan kaynak geldikçe bu

“sahte cennet çark›” döndü ve daha

da dönebilirdi. Bu sayede Türkiye’de

hepimiz daha zengin oldu¤umuzu

düflündük. Öyle ki kifli bafl›na gelir,

ka¤›t üzerinde 5.000 dolar› aflt› ! 

Ama May›s ay›nda bir anlamda “tak-

ke düfltü kel göründü”. Fitili yurtd›-

fl›ndan atefllenen bomba, Türkiye’de

makro ekonomik dengesizlik oldu¤u

için, fliddetle patlad›.  

Türkiye’de 1980’den sonra yaflanan

“ekonomik krizler”, asl›nda hep bir

Ertu¤ Yaflar*

* Ertu¤ Yaflar; Tuzla - ‹stanbul; 16.07.2006
ertug@yasar.nom.tr, www.ertugyasar.com

Acaba sadece bir anayasa kitapç›¤›n›n masa üstüne at›lmas› m› 19 fiubat
2001’de Türkiye’nin son y›llardaki en büyük ekonomik krizine girmesine
neden olmufltu? 
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bankac›l›k krizi olarak bafllam›flt›r

(1994, 2000 ve 2001 krizleri). Ama

flimdi içinde oldu¤umuz ekonomik

çalkant›, daha çok bir makro ekono-

mik dengesizlik krizidir. 

Çalkant›n›n ard›ndan ilk görünüm,

bankalar›m›zda çok büyük sorun ol-

mad›¤›d›r. Ancak flu aflamada ayr›n-

t›lar› bilmek mutlaka ki olas› de¤ildir.

Her ne kadar banka bilançolar› dö-

vizde büyük bir aç›k pozisyonda de-

¤ilse de, son iki y›ld›r çok cömertçe

ve ucuza da¤›t›lan tüketici kredileri-

nin ne kadar›n›n geri ödenebilece¤i;

ne kadar›n›n bataca¤› henüz bilin-

memektedir.

Ancak reel sektör için ayn› gözlemi

yapmak sanki daha güçtür. Öyle ki; 

• D›flsat›ma çal›flan firmalar, son üç

y›l içinde izlenen afl›r› de¤erli TL po-

litikas› nedeni ile, bütün uluslararas›

rekabet güçlerini yitirmifllerdir. De-

yim yerinde ise, i¤difl edilmifller, difl-

leri sökülmüfltür. fiimdi ise artan dö-

viz kurlar› ile bir anda toparlanmala-

r› ve iki-üç ayda son üç y›l›n kay›pla-

r›n› kapatmalar› olas› de¤ildir.

• ‹ç piyasaya çal›flan firmalar ise, son

üç y›lda yapay önlemler ile sa¤lanan

istikrar›n sürece¤ine güvenerek, çe-

flitli aç›l›mlar yapm›fllard›r. Ço¤unda

döviz pozisyonu aç›kt›r. Üstelik artan

faiz oranlar› nedeni ile 2006 y›l›n›n

geri kalan›nda tüketimin de ciddi

anlamda k›s›lmas›n› beklemek gere-

kir. Bu nedenle önümüzdeki k›sa dö-

nemde özellikle iç piyasaya çal›flan

firmalar›n s›k›nt›lar yaflayaca¤›n› ön-

görüyoruz. 

Her fleyin üzerine, ekonomik s›k›nt›-

n›n tetikleyicilerinden biri olan Türki-

ye’nin iki ana politik sorunu çözül-

memifl ve çözülmesi yolunda da hiç-

bir ad›m at›lmam›flt›r. 

Bu sorunlar›n ilki Avrupa Birli¤i ile

olan iliflkilerdir. Ne yaz›k ki 3 Ekim

2005’de A.B’ye verilen sözlerin

(gümrük birli¤inin bütün 25 A.B

üyelerine uygulanmas› – yani liman-

lar›m›z›n K›br›s Rum band›ral› gemi-

lere aç›lmas›), flimdilerde iç politik

nedenlerden dolay›, uygulanmaya-

ca¤› görülmektedir. Bunun anlam›,

A.B ile olan tam üyelik görüflmeleri-

nin hemen durmas›d›r. 

‹kinci politik sorunumuz, on ay için-

de yap›lacak cumhurbaflkanl›¤› seçi-

mi ve en geç on yedi ay içinde yap›-

lacak genel seçimlerdir. Ne yaz›k ki

cumhurbaflkanl›¤› seçimi konusunda

ülkemizin her gün daha da artan bir

gerginli¤e götürüldü¤ünü üzülerek

görüyoruz. 

Peki k›sa ve orta dönemde Türki-

ye olarak ne yapmal›y›z ?

- Öncelikle, Türkiye’de üç y›ld›r izle-

nen ve yurtd›fl›ndan gelen s›cak pa-

raya dayal› makro ekonomik politika-

n›n yanl›fl oldu¤unu kabul etmeliyiz. 

- E¤er izlenen s›cak paraya dayal›

makro ekonomik politikan›n yanl›fll›-

¤› kabul edilirse, bu kere döviz kuru-

na hiç müdahale etmeyip, gelece¤i

yere kadar gitmesine izin vermek

gerekir. Yani b›rakal›m ekonomi

dengesini kendisi bulsun; neden ya-

pay yöntemler ile (faizi art›rarak ve

piyasaya döviz satarak) bu dengeyi

olmamas› gereken bir yerde olufltur-

maya çal›fl›yorsunuz ki ? 

1965 y›l›nda Zonguldak’ta do¤du. Saint Joseph Frans›z Erkek Lisesinin ard›ndan Bo¤aziçi Üniversitesi, ‹dari ve ‹ktisadi Bilimler

Fakültesi, ‹flletme bölümünü bitirdi. Marmara Üniversitesi, Avrupa Birli¤i Enstitüsünde A.B konusunda önce lisans üstü, sonra da

doktora çal›flmas› yapt›. Belçika’n›n Brugge kentinde bulunan College of Europe’dan “A.B ve makroekonomi” konusunda lisans

üstü derecesi ald›. 

‹fl yaflam›na 1991 y›l›nda yurtd›fl› e¤itimini finanse eden ‹TK‹B’de bafllad›. 1993 y›l›nda ‹TK‹B’den ayr›larak endüstriyel ambalaj

malzemeleri üretimi yapan DEBANT GRUP bünyesine kat›ld›. fiu anda ayn› flirkette Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Yard›mc›s› olarak görev yapmaktad›r. 

Profesyonel görevlerinin yan› s›ra, 1995 y›l›ndan bu yana ‹TH‹B Yönetim Kurulu üyeli¤i, ‹KV Genel Kurul üyeli¤i, Türkiye

‹hracatç›lar Meclisi üyeli¤i ve Büyük Torba Üreticileri Derne¤i Yönetim Kurulu üyeli¤inde bulundu. Ayr›ca Avrupa Büyük Torba

Üreticileri Derne¤i (EFIBCA) ‹statistik Komitesi Baflkanl›¤› ve Avrupa Tekstil Poliolefinleri Derne¤i (EATP) Yönetim Kurulu üyelik-

lerini de halen sürdürmektedir. Düzenli olarak REFERANS gazetesinde ekonomi alan›nda köfle yaz›lar› yazmaktad›r. 

Ertu¤ Yaflar evli ve bir erkek çocuk sahibidir. ‹ngilizce ve Frans›zca bilmektedir. 

Ertu¤ YAfiAR kimdir?
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Gemi Mühendisleri Odas› Hat›ra Orman› için yapm›fl ol-

du¤umuz giriflimlerin neticesinde ‹stanbul ‹l Çevre ve Or-

man Müdürlü¤ü Odam›z için

T.C.Maltepe Üniversitesi'nin

karfl›s›nda bir a¤açland›rma

alan› tahsis ettiler. 

28 May›s 2006 pazar gü-

nü saat 12:00’de Gemi

Mühendisleri Odas› Hat›-

ra Orman›'na fidan dikimi

gerçeklefltirilmifl olup, diki-

me kat›lan ve dikili bir a¤ac›

olan tüm üyelerimize ‹stanbul Çevre

ve Orman Müdürlü¤ü ve odam›z taraf›ndan bir sertifika

verildi. 

Geliflen sanayi, teknoloji ve ço¤alan nüfus bunlar›n so-

nucunda meydana gelen çevre sorunlar› azalan do¤al

kaynaklar... ‹flte Odam›z bu bilinçle “Gemi Mühendisleri

Odas› Hat›ra Orman›”n› oluflturdu.

Büyükbakkalköy ç›narc›k mevkiindeki a¤açland›rma ala-

n›na 100’lerce a¤aç dikildi. ‹l Çevre ve Orman Müdürü

Doç. Dr. M. Emin B‹RPINAR ve GMO Yönetim Kurulu

Baflkan›m›z ve üyelerimizin de kat›ld›¤› törende GMO

Yönetim Kurulu Baflkan› Sacit Demir a¤aç dikmenin in-

sanl›k görevi oldu¤unu belirtirken, gelecek nesillere ya-

flanabilir bir dünya b›rakmak için herkesin bir fidan dik-

mesi gerekti¤ini vurgulad›. 

Orman Bölge muhaf›z›n›n, a¤ac›n teknik anlamda nas›l

dikilece¤ini anlatmas›n›n ard›ndan Doç. Dr. M. Emin

B‹RPINAR, kendi ad›na bir a¤aç dikti ve  ‹stanbul’un

%50 sinin a¤açlarla kapl› oldu¤unu ve bunlar›n gizli

kahramanlar taraf›ndan yap›ld›¤›n› dile getirdi, ard›ndan

Oda Baflkan›m›z Sacit Demir’e ve tüm üyelerimize  böy-

le bir organizasyon düzenledikleri için teflekkür etti.

Dergimiz, Hat›ra Orman› fidan dikim gününe kat›lan ‹s-

tanbul ‹l Çevre ve Orman Müdürü Sn. Mehmet Emin

B‹RPINAR’la bir röportaj gerçeklefltirmifl ve bu say›da siz-

lere sunmufltur.

Bizim de art›k bir dikili a¤ac›m›z var...

Oda yönetim kurulumuz ve odam›z›n Max-

surf e¤itmeni 02 Haziran– 04 Haziran

2006 tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniver-

sitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Ge-

mi ‹nflaat› Mühendisli¤i Bölümüne ziyaret

yapt›. Bölüm Baflkan› Doç. Dr. Ercan KÖSE

ile e¤itim ve sektör üzerine uzun sohbetler

gerçeklefltirilerek fikir al›flveriflinde bulunul-

du. Bu ziyarette bölüm ö¤rencilerine de

Maxsurf e¤itimi verildi. Ö¤rencilerin sek-

törde çal›flmaya bafllamadan önce oda ile

tan›fl›p kaynaflmas› sa¤lanm›fl oldu. Say›n

Ercan KÖSE’ye misafirperverli¤inden dolay›

çok teflekkür ederiz. 
Genel Sekreterimiz, Bölüm Baflkan› Doç. Dr. Ercan KÖSE’ye 
GMO Rozeti takarken

Karadeniz Teknik Üniversitesi ziyareti yap›ld›
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Denizcilik Müsteflarl›¤›, Gemi ‹nfla
Tersaneler Genel Müdürü
Odam›z› ziyaret etti

31 May›s 2006 tarihinde Gemi ‹nfla ve Tersaneler Genel

Müdürü Say›n Sami Kabafl ve Genel Müdür Yard›mc›s›

Üyemiz Mehmet K›rda¤l› odam›za bir ziyarette bulundu.

Oda yönetim kurulumuz ve baz› üyelerimizin de kat›ld›¤›

ziyarette, Say›n Kabafl Tersane Yerleri ile ilgili bilgiler ver-

di ve yeni tersane yerlerinin oluflumunda karfl›laflt›klar›

sorunlardan bahsetti. Say›n Genel Müdür, Gemi Mühen-

disleri Odas›ndan Tersanecili¤in ve Gemi ‹nflaat› Sanayi-

nin topluma tan›t›lmas› ve kamuoyu oluflturulmas› konu-

sunda yard›m beklediklerini söyledi. Say›n Kabafl’a bafl-

kan›m›z Sacit Demir taraf›ndan GMO rozeti tak›ld›. Oda-

m›za ve üyelerimize gösterdikleri ilgi ve nazik ziyaretleri

için Say›n Sami Kabafl ve Mehmet K›rda¤l›’ya teflekkür

ederiz.

Türk Loydu, Turktermap Ekibi
Odam›za bilgilendirme ziyareti yapt› 

Türk Loydu, Türkiye Tersaneler Master Plan› çal›flmas›na

bafllad›ktan sonra çeflitli kurum ve kurulufllar› ziyaret

kapsam›nda, Say›n Prof. Dr. Yücel Odabafl›’n›n baflkanl›-

¤›ndaki ekip odam›z› 31 May›s 2006 tarihinde ziyaret et-

ti. Ziyarete Prof. Dr. Yücel Odabafl›, Doç.

Dr. Mustafa ‹nsel, Y. Doç. Dr. Yalç›n

Ünsan, Çoflkun Özcan ve Oda Yöne-

tim kurulu üyelerimiz kat›ld›. Toplant›-

da Say›n Mustafa ‹nsel bir sunum ya-

parak projenin kapsam› hakk›nda bilgiler

verdi. Yönetim kurulumuzdan, çal›flmaya Oda

olarak kurumsal bir kimlikle dahil olma önerisi, ihale

flartlar›n›n bir alt çal›flanla çal›fl›lmas›na izin vermemesi

nedeniyle uygun görülmezken, Türkiye Tersaneler Mas-

ter Plan›nda odam›z›n her türlü destek ve bilgi paylafl›m›-

na aç›k oldu¤u vurguland›. TL, TURKTERMAP ekibine

verdikleri bilgiler için teflekkür ederiz.

Yönetim Kurulumuz 
Ankara’dayd›

Yönetim kurulu baflkan› Sacit Demir, Baflkan yar-

d›mc›s› Mustafa Zorlu, Genel Sekreter Tamer Y›l-

maz, Yönetim kurulu üyesi Abdi Kükner ve ‹zmir

fiube Baflkan›m›z Emrah Erginer’in kat›l›m›yla 14

Haziran 2006 Çarflamba günü gerçeklefltirilen Bafl-

kent ziyareti, Denizcilik Müsteflarl›¤›ndaki Maka-

m›nda meslektafl›m›z Ulaflt›rma Bakan› Say›n Binali

Y›ld›r›m’› ziyaretle bafllad›. Toplant›ya meslektafllar›-

m›z, Denizcilik Müsteflar› Yard›mc›s› Say›n Hasan

Naibo¤lu, DLH Genel Müdürü Say›n Ahmet Arslan

da kat›ld›. Dostane bir havada geçen toplant›da Sa-

y›n Bakan ve de¤erli meslektafllar›m›zla görüfl al›flve-

riflinde bulunuldu ve kendilerine odam›z›n gelecek-

teki geliflim hedeflerine yönelik taleplerle ilgili bir ra-

por verildi.

Ulaflt›rma Bakan› Say›n Binali Y›ld›r›m’la yap›lan gö-

rüflmeden sonra, Say›n Hasan Naibo¤lu makam›nda

ziyaret edildi ve Daha sonra Gemi ‹nfla ve Tersane-

ler Genel Müdürü Sami Kabafl ve Genel Müdür Yar-

d›mc›s› Mehmet K›rda¤l› ziyaret edildi. Say›n Sami

Kabafl ve genel müdürlük uzmanlar› odam›z›n yö-

netim kuruluna Türkiye Tersaneleri mevcut durum

ve Planlanan durumla ilgili bir sunum yapt›lar. Ken-

dilerine verdikleri bilgiler ve gösterdikleri misafirper-

verlik için teflekkür ediyoruz.
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Gemi Mühendisleri Odas›, bu y›l

üyeleriyle beraber “yaza merhaba”

demek için mekan olarak Bo¤az’›

seçti. Bo¤aziçi’nden çok fley gelmifl

geçmifl ama, yine de geçmeyen bir

fley var onda. Bir t›ls›m… Bir ruh…

‹flte bu ruh onu ölümsüzlefltiriyor,

vazgeçilmez ve büyüleyici k›l›yor.

Her devirde hakk›nda fliirler, flark›lar,

romanlar yaz›l›yor. Her dönemde

dünyan›n her yerinden insanlar ona

kofluyor. 

Biz gemi mühendisleri olarak al›n te-

rimizi, bilgimizi, mesleki aflk›m›z› da

ilave ederek uçsuz bucaks›z denizle-

re aç›ls›n diye gemiler yapt›k ve yap›-

yoruz. Bu sefer biraz farkl› oldu ge-

mileri denize indirmemiz…

Odam›z Sosyal Etkinlikler Komisyo-

nunun düzenledi¤i Bo¤aziçi Vapur

Gezisinde yaklafl›k 400 kat›l›mc› ile

birlikte Avrupa ve Asya’y› ay›ran Bo-

¤az’da Karadeniz’e do¤ru unutul-

maz bir deniz gezisi yapt›k. 

Sektörümüzde, hareketli ve yo¤un

günlerin yafland›¤›, ihracat›n h›zla

t›rmand›¤›, istihdam›n artt›¤› bu

günlerde bir mola vererek gönlü-

müzce e¤lenmek ve yorgunluk at-

mak niyetiyle, 11 Haziran Pazar gü-

nü saat 15:00 – 21:00 aras›nda Ba-

r›fl Manço Vapuru’yla Bo¤az’da gü-

zel dakikalar geçirdik. Dostlu¤umu-

zu, iletiflimimizi, mesleki aflk›m›z› bir-

lefltirmek için yap›lan bu gezide tüm

meslektafllar›m›z bir arada olma im-

Bo¤az› gezdik,
Büyük bir coflkuyla gemimiz kalkt› 
Kad›köy iskelesinden...
Art›k demir almak günü gelmiflse zamandan, 
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. 

Hiç yolcusu yokmufl gibi sessizce al›r yol; 
Sallanmaz o kalk›flta ne mendil ne de bir kol. 

Demifl flair Yahya Kemal BEYATLI, bizim gemimiz Kad›köy iskelesinden
ak›n eden yüzlerce yolcumuzla Befliktafl’a u¤rad› ard›ndan da bo¤az›n 
eflsiz sular›na kendini b›rakt›.
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kan›n› yakalad›. Gemimiz bo¤az›n

sular›nda yol al›rken, yorgunlu¤u-

muzu dans ederek, e¤lenerek geçir-

dik. Balonlar  uçurduk gökyüzünün

mavisine.
Yüzümüze vuran ›l›k esintisiyle Bo-
¤az’› bir bafltan bir bafla dolaflt›k. ‹s-
tanbul bütün güzelli¤i ve görkemiy-
le her iki yan›m›zdayd›. Dolmabahçe
Saray›, Ç›ra¤an Saray›, Ortaköy Ca-
mii, Rumeli Hisar› ve  Haydarpafla,
Beylerbeyi Saray›, Kanl›ca, Anadolu
Kava¤› ve bütün ‹stanbul karfl›m›z-
dayd›. Bo¤azdaki saraylar, hisarlar,
camiler, yal›lar, köflkler, konaklar,
a¤açlar, burunlar, koylar, mesire
yerleri ve küçük semt iskeleleri, tek
tek Bo¤az’dan seyredilmeye de¤er
güzellikteydi. 

Gemi Mühendisleri Odas› olarak

üyelerimizin, eflleri ve çocuklar› ve

çok k›ymetli misafirlerimizle birlikte

bir pazar ö¤leden sonras›n› bo¤az›n

eflsiz sular›nda geçirdik. Denizcilik

Müsteflarl›¤› Müsteflar Yard›mc›s›

Hasan Naibo¤lu, Denizcilik Müste-

flarl›¤› ‹stanbul Bölge Müdürü Ce-

malettin fievli, Denizcilik   Müsteflar-

l›¤› ‹zmir Bölge Müdürü A. Selçuk

Sert, YTÜ Gemi ‹nflaat› Ana Bilim

Dal› Baflkan› Prof. Dr. Ahmet Dur-

sun Alkan, ‹TÜ Gemi ‹nfla ve Deniz

Bilimleri Fakültesi Deniz Teknolojisi

Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Abdi Kük-

ner, YTÜ Ö¤retim Üyesi Doç. Dr.

Hüseyin Y›lmaz, GMO Yönetim Ku-

rulu üyeleri; Sacit Demir, Mustafa

Zorlu, Tamer Y›lmaz, Binnur Öz-

men, Yücel Erdem in de kat›ld›¤›

gezide bir de çekilifl yap›ld›. Çekilifl-

te 10 adet küçük, 2 adet büyük yel-

kenli hediye edildi. 

Bu büyük organizasyonu düzenle-

yen ve baflar›l› bir flekilde tamamla-

yan Sosyal Etkinlikler Komisyonu

baflkan›m›z Ayhan Yap›c›er’e ve

onun flahs›nda tüm komisyon üyele-

rine çal›flmalar›ndan dolay› teflekkür

ederiz.

Önümüzdeki günlerde oda olarak

devam edecek olan sosyal etkinlik-

lerimizde tüm üyelerimizi aram›zda

görmeyi umut ediyoruz.

(13 Haziran 2006 / AÇIKGAZETE’den al›nt›lar yap›lm›flt›r.)
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"‹ç Su Tekneleri Çal›flma Komisyonu"  "Van - Tatvan Tren

Feribotu" Özel Gündemi ile 09 May›s 2006 Sal› günü Sa-

at: 19:00'da, 17 May›s 2006 Çarflamba günü Saat:

19:00'da ve 31 May›s 2006 Çarflamba günü Saat

19:00'da üç toplant› yapm›fl ve bu toplant›larda TCDD

tren ferisi filosunun mevcut durumu de¤erlendirilerek,

gelecek için yap›lmas› düflünülen feribot ve r›ht›m tesisle-

ri ve buna paralel tersane yat›r›m›n›n uygunlu¤u komis-

yon taraf›ndan de¤erlendirilmifltir. Yap›lan çal›flmalar bir

rapor halinde oda merkezine ve Denizcilik Müsteflarl›¤›na

sunulmufltur.

‹ç Su Tekneleri Çal›flma
Komisyonu toplant›s› yap›ld›

"Rhino ile 3 Boyutlu Modelleme"  kursunun ilki  Y›ld›z
Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi Bilgisayar Labora-
tuar›nda 13 - 14 May›s Cumartesi-Pazar günleri yap›ld›. 
03-04 Haziran Cumartesi-Pazar günleri,  Karadeniz Tek-
nik Üniversitesi , Gemi ‹nflaat› Mühendisli¤i Bölümü Ö¤-
rencileri için  "Bilgisayar Destekli Gemi Tasar›m›, Max-
surf" kursu düzenlendi ve kursa kat›lan 27 ö¤renci kurs
sonunda sertifikalar›n› ald›.

"Rhino ile 3 Boyutlu Modelleme"  kursunun ikincisi  08
- 09 Temmuz ve üçüncüsü ise 28-29 Temmuz tarihlerin-
de Y›ld›z Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi Bilgisayar
Laboratuar›nda  Cumartesi-Pazar günleri yap›ld›. 
Dördüncü "Bilgisayar Destekli Gemi Tasar›m›, Maxsurf"
kursu ise 21-22 Temmuz tarihleri aras›nda gerçeklefltiril-
mifltir. Odam›z siz üyelerimize yönelik olarak yaklafl›k 4
ay gibi k›sa bir sürede toplam 7 adet meslek içi e¤itim
kursu düzenlemifl ve bu kurslara kat›lan toplam 141 ki-
fliye sertifika verilmifltir. Tüm kat›l›mc›lar›m›za hay›rl› ol-
sun diyor kurslar›m›z›n ihtiyaç duyulan her alanda arta-
rak devam edece¤ini belirtiyoruz.

Meslek ‹çi E¤itim Kurslar› devam ediyor…

KTÜ’de yap›lan maxsurf kursu

YTÜ’de yap›lan maxsurf kursu

Baflkan›m›z Radyo
program›na kat›ld›

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayra-

m› bas›n aç›klamas› için, TRT Gap Diyar-

bak›r Radyosu'nun 01 Temmuz 2006

Cumartesi saat 11.30’de 'Gün›fl›¤›'

program›n›n güncel k›sm›nda canl› ola-

rak yay›nlanan "Denizcilik ve Kabotaj

Bayram›" konulu söyleflisine; Odam›z

Genel Baflkan'› Say›n Sacit DEM‹R ko-

nuk olarak canl› telefon ba¤lant›s› ile

kat›ld›.



TÜDOB 8. Denizk›z› 2006 Kongresi 19-20-21 Ma-
y›s 2006 tarihlerinde ‹stanbul Üniversitesi Denizcilik
Kulübü taraf›ndan tertip edilmifltir. 1999 y›l›nda
düzenlenen Denizk›z› 99 kongresinin ard›ndan Tür-
kiye’deki en büyük ö¤renci birli¤i olan TUDÖB (Tür-
kiye Ulusal Denizcilik Ö¤rencileri Birli¤i) kurulmufl-
tur. TÜDOB, Türkiye’de denizcili¤in gelece¤ine yön
verecek olan Türkiye ve KKTC’deki denizcilikle ilgili
e¤itim veren kurumlar›n ö¤rencilerinin üye oldu¤u
bir kurulufltur. Denizk›z› kongreleri, Denizcilik sek-
törüne öncülük edecek gelecek nesillerin yetiflmesi
amac› ile hem geçmifl ve günümüzde yaflanan ve
hem de gelecekte yer alabilecek sorunlar ve bunla-
r›n çözüm yollar›n› tart›flabilece¤i, uzmanlarla bir
arada bilgi al›flveriflinde bulunabilece¤i ve fikir kata-
bilece¤i önemli bir platform niteli¤indedir.
Kongre, Türkiye Denizcilik e¤itimine gönül veren
destekçi kurulufllar sayesinde 200 ö¤renci ve ö¤re-
tim görevlisinin misafir olabilece¤i Hotel  Marine
Princess - Kumburgaz’da gerçeklefltirildi. Kongrede
Denizcilik konusunda Panel, Atölye çal›flmalar› ve
Sosyal Etkinlikler düzenlendi. Kongrede ele al›nan
konular Deniz Tarihi ve Kültürü, Türk Bo¤azlar›,
Türkiye'de Denizcilik E¤itiminin Gelece¤i, Tedarik
Zinciri Yönetimi ve Lojistik, Deniz Tafl›ma Politikala-
r›, Liman özellefltirilmeleri, Petrol tafl›mac›l›¤›n›n
Türk K›y›lar›na Etkisi, TÜDOB Örgütlenme ve Yap›-
lanmas›.
Kongreye Denizcilik Müsteflarl›¤› gibi devlet ku-
rumlar›m›z›n de¤erli mensuplar› ve onlarca e¤itim
kurumumuzdan Türkiye Denizcilik ö¤rencileri ve
Ö¤retim Elemanlar› kat›ld›lar.
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Endaze Bültenlerimiz yay›nland›... 
05 Haziran 2006 ve 22 Haziran 2006 tarihli endazelerimiz yay›nlanm›flt›r. 
Endaze bültenlerimize http://www.gmo.org.tr/scripts/detay.asp?idproduct=111 adresinden ulaflabilirsiniz.

‹TÜ, YTÜ VE KTÜ 
mezuniyet törenleri
yap›ld›
Gemi Mühendisi yetifltiren okullar›m›zda mezuniyet
törenleri coflkuyla yap›ld›. ‹TÜ ve YTÜ’nün mezuniyet
törenlerine oda baflkan›m›z Say›n Sacit Demir kat›l›r-
ken, KTÜ için yap›lan törene ö¤rencilerimize hediye ve
sertifikalar›n› göndermek suretiyle destek verdik. Bu
sene de önceki y›llarda oldu¤u gibi fakültelerimizden
derece ile mezun olan ö¤rencilerimize 1 senelik ücret-
siz oda üyeli¤i ve derecelerine göre hediyeler verdik.
Törenin sonunda keplerini havaya f›rlatan ö¤rencileri-
mizi, beyaz baretleri ile en k›sa sürede tersanelerimiz-
de görmek istiyoruz. Mezun olan tüm Gemi Mühen-
dislerini kutluyor, çal›flma yaflamlar›nda büyük baflar›-
lar kazanmalar›n› diliyoruz. Hofl geldiniz genç meslek-
tafllar›m›z ve sektörün taze kanlar›.

Denizk›z› 2006
Kongresi gerçekleflti



Sosyal Etkinlikler Komisyonumuzun düzenledi-

¤i 29 Temmuz 2006'da yap›lan 1. Geleneksel

Köfte günümüzde Yönetim Kurulu Baflkan›m›z

Sacit Demir ve Baflkan Yard›mc›s› Mustafa Zor-

lu ile yaklafl›k 300 meslektafl›m›z ve Denizcilik

Müsteflar› Sn. ‹smet Y›lmaz, Denizcilik Müste-

flarl›¤› Müsteflar Yard›mc›s› Sn. Hasan Naibo¤-

lu, ‹TÜ Gemi ‹nfla ve Deniz Bilimleri Fakültesi

Dekan› Sn. Ömer Gören, Türk Loydu Vakf›

Yönetim Kurulu Baflkan› Sn. Yücel Odabafl›,

Gisbir Yönetim Kurulu Baflkan› Sn.

Murat Bayrak, Gisbir Yönetim Kurulu

üyeleri Sn. Celal Çiçek ve Mustafa

Öcal, ‹stanbul Bölge Müdürlü¤ü GSK

Baflkan› Sn. H›z›rreis Deniz kat›ld›. Or-

ganizasyona kat›lan üyelerle yapt›¤›m›z

görüflmelerde ald›¤›m›z güzel elefltiriler

neticesinde, böyle etkinlikleri daha s›k

gerçeklefltirerek, oda üye iliflkisini gelifl-

tirmeyi hedefliyoruz.

Odam›z›n proje arflivinin gü-
venli¤inin bir kat daha artt›r›l-
mas› amac›yla arflivimize alarm-
l› güvenlik sistemi yapt›r›ld›.
Güvenlik sistemi, Gemi Mü-
hendisleri Odas›na proje gön-
deren tescilli bürolar›m›za oda-
n›n verdi¤i taahhüte ve çal›fl-
maya ek bir hizmet olarak dü-
flünülmektedir. 
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Yay›n Komisyonu
toplant›s› yap›ld›

Gemi ve Deniz Teknolojisi Dergimizin
169. say›s› (Temmuz 2006) gündemi
ile toplanan yay›n komisyonumuz,
dergi içeri¤i ve görselli¤i hakk›nda
konufltu, üyelerimizden gelen öneri-
lerin de dikkate al›nd›¤› yeni derginin
çal›flmalar›na start verildi. 

Arflivimiz’e flifreli ve alarml›
güvenlik sistemi tak›ld›

1. Geleneksel Köfte Günü
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Gemi Makineleri 
‹flletme Mühendisleri Odas›, 
SMM Yönetmeli¤i ile ilgili geliflmeler 

Say›n Üyemiz,

01 Temmuz 2006  tarihinde yap›lan TMMOB Yöne-

tim Kurulunda Gemi Makineleri ‹flletme Mühendisleri

Odas› Serbest Mühendislik ve Müflavirlik (SMM) Büro-

lar› Tescil Yönetmeli¤i ile ilgili karar afla¤›daki gibi

gerçekleflmifltir: 

KARAR NO 47: TMMOB Gemi Makineleri ‹flletme

Mühendisleri Odas› Serbest Mühendislik Müflavirlik

Bürolar› Tescil Yönetmeli¤i ile ilgili çal›flma yapmak

üzere TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet So-

¤anc› ile Gemi Mühendisleri, Gemi Makina ‹flletme

Mühendisleri ve Makina Mühendisleri Odalar›nca be-

lirlenecek birer Yönetim Kurulu üyesi ile bu Odalar›n

TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilme-

sine oybirli¤iyle,

.............. karar verilmifltir.

‹lgili yönetmeli¤in meslek alan›m›z› ilgilendiren

maddesi afla¤›daki gibidir:

‹K‹NC‹ BÖLÜM
Çal›flma Alanlar›, Kurulufl ve Çal›flma Koflullar› 

SMMH: Serbest Mühendislik Müflavirlik Hizmetleri 

Madde 5 – SMMH ile ilgili esaslar› belirtilen ifller, bu

yönetmelik kapsam›na girer. Gemi Makineleri ‹flletme

Mühendisleri; 

1.a) Gemi Makineleri ‹flletme Mühendisli¤i uzmanl›k

alan›na giren, gemi ve benzeri tesislerde etüd araflt›r-

ma, fizibilite hizmetleri, 

b) Gemi Makineleri ‹flletme Mühendisli¤i uzmanl›k

alan›na giren, gemi ve benzeri tesislerde proje ve mü-

hendislik hizmetleri

b1) Öneri projesi,

b2) Ön proje (avan proje)

b3) Uygulama projesi

b4) Makine, techizat yerlefltirme ve tesisat projeleri,

b5) De¤ifliklik projesi (Tadilat projesi)

b6) Güç üretim ve verim projeleri,

b7) Proje uygulamalar›n›n garanti ve kalite flart-

namelerini haz›rlamas› ve denetlenmesi

c) GM‹M uzmanl›k alan›nda ihale evraklar› ve keflif-

flartname düzenleme hizmetleri,

d) Ulusal-uluslararas› standart ve kurallara uygun ola-

rak mesleki kontrol hizmetleri, uygulama sorumlulu-

¤u, tecrübe seyri ve seyir jurnallerinin düzenlenmesi,

e) Gemi makineleri iflletme ve bak›m-onar›m hizmet-

leri talimatlar›n›n haz›rlanmas›,

f) Ulusal ve uluslararas› kurallara uygun olarak; deniz

kirlili¤i, denizde can ve mal güvenli¤i ile yang›n ve de-

nizde oluflabilecek di¤er ola¤anüstü durumlarla ilgili

projeler yapmak, uygulamalar›n denetlemesi,

g) Gemi ve liman teknik yönetimi ile ilgili iflletme pro-

sedürlerini haz›rlamas›,

h)Ulusal ve uluslararas› standart ve kurallara uygun

olarak teknik ve bilimsel flartnamelerin haz›rlamas›,

uygulamas› ve denetlemesi. (ISO, ISM, ISPS, STCW,...)
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Özü itibariyle iflletme mühendisli¤i olan bir
meslek disiplinin, tasar›m amac›n› tafl›yan etkin-
liklere giremeyece¤ini, bunun e¤itim ve meslek
amaçlar›na uygun olmad›¤›n›, kontrol mühen-
disli¤i  yetkisinin de ancak meslek içeri¤ine uy-
gun alanlarda verebilece¤ini düflünmekte  ve
bu biçimiyle yönetmeli¤in kesinlikle kabul edile-
mez oldu¤u görüflünü tafl›maktay›z.

Her isteyenin kendine göre meslek alan› tan›m›
yapamayaca¤›, bunu belli bir tarihsellikle, belli
koflullarda ihtiyaçlara göre ve yine mühendislik
tan›m›n›n kabul görmüfl normlar›na uygun ola-
rak bir çok süzgeçten geçirilerek yap›labilece¤i-
ni, yönetmelik tasla¤›nda an›ld›¤›  haliyle mes-
lek alanlar› tan›m›n›n kabul görmesi durumun-
da yasal yollar dahil olmak üzere GMO olarak
konuyu takip edece¤imizi bilmenizi isteriz.

Gemi Mühendisleri Odas› olarak, meslek alan›-
m›z›n neredeyse tümünü kapsayan bu haks›z
talebin karfl›s›nda, akademik, bilimsel bir çal›fl-
mayla ve bütün meslek camias›n›n deste¤ini al›r
bir yöntemle karfl› ç›kmak, gerekli çal›flmalar›
yapmak durumunday›z.

Bu amaçla 17 Temmuz 2006 tarihinde Gemi
Mühendisleri Odas›nda konuyla ilgili bir toplant›
yap›lm›fl bu toplant›ya üniversitelerimizden ö¤re-
tim üyeleri, eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri ve
TMMOB ve ‹KK temsilcileri kat›lm›flt›r. Toplant›ya
kat›lan Prof. Dr. Ömer Gören, Y. Doç. Dr. fieb-
nem Helvac›o¤lu, Sacit Demir, Mustafa Zorlu,
Binnur Özmen, Yücel Erdem, Tamer Y›lmaz, Tan-
sel Timur, Hür F›rt›na, Tuncay fienyurt, Hakan
Aydo¤du, Erkin Altunsaray, Atilla ‹lhan Dar›c› ve
Bahad›r Erbey’e tüm üyelerimiz ad›na teflekkür
ederiz. Toplant› sonunda 19 Temmuz tarihinde
GEM‹MO merkezinde yap›lacak toplant› için bir
rapor haz›rlanmas› ve bunun TMMOB Yönetim
Kurulu Baflkan› Say›n Mehmet So¤anc›’ya sunul-
mas› karar› al›nm›flt›r.

19 Temmuz 2006 Tarihinde GEM‹MO merke-
zinde yap›lan toplant›ya, Sacit Demir, Mustafa
Zorlu, Tamer Y›lmaz, Tuncay fienyurt ve Hür F›r-
t›na kat›ld›lar.

19 Temmuz GEM‹MO Toplant›s›nda
Sunulan Rapor

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na,

Konu: TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Oda-
sı’nın TMMOB Yönetim Kurulu’na Resmi Gazete’de yayın-
lanmak üzere gereğinin yapılması için göndermiş olduğu Ser-
best Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği.

Resmi Gazete’de yayınlatılmak üzere TMMOB’ye gönderilen
“TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası, Ser-
best Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği”
önerisi Odamızca incelenerek görüşlerimiz aşağıdaki madde-
lerde dikkatlerinize sunulmuştur.

1.TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası,
Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği”
önerisi (bundan sonra Önerilen Yönetmelik olarak anılacak-
tır) Birinci Bölümü Madde 1 Amaç Maddesinde, Önerilen Yö-
netmeliğin amacının ülkemizde geçerli diğer standart, tüzük
ve yönetmeliklere ve esaslara uygunluğu sağlamayı amaçladı-
ğını belirtmektedir. Buna karşın Önerilen Yönetmeliğin, özel-
likle 5. maddesi TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın Ana
Yönetmelik ve Yönetmeliklerinde (Mesleki Uygulama Esasla-
rı Yönetmeliği, Serbest Gemi Mühendisliği Büroları Tescil Ve
Mesleki Denetim Yönetmeliği) belirtilen ve yıllardır uygula-
nan düzenlemeleri ile çakışması bir yana, genelde bir tescil
yönetmeliğinin içermesi gereken teknik detayların (örneğin;
çizim esasları, projelerin sahip olması gereken bileşenler ve
elemanları vb.) hiç birisine sahip olmadığını görmekteyiz.

2.Önerilen Yönetmeliğin, Odamızın yukarıda sözü geçen
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası “Mesleki Uygulama
Esasları Yönetmeliği” ve “Serbest Gemi Mühendisliği Büro-
ları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği”nde olduğu gibi
ayrımlandırılması, açık tanımlamaların yapılması daha doğru
bir yaklaşım olabilirdi. Odamız bu Yönetmeliklerle birlikte 9
Yönetmelik, 1 Kurallar, 1 de Esaslar (http://www.gmo.org-
.tr/scripts/detay.asp?idproduct=112) olmak üzere 1954 de ku-
rulduğundan bu yana, meslek alanını, Oda faaliyetlerini dü-
zenleyen yasal düzenlemeler yapmış, uygulamış, geliştirmiş,



gerektiğinde tadil etmiştir. TMMOB Gemi Makineleri İş-
letme Mühendisleri Odası’nın da faaliyet göstermeye baş-
ladığından beri buna benzer deneyimler üzerinden gitme-
si, hazırlamış olduğu Yönetmeliği ya da Yönetmelikleri
TMMOB ye önermesi çok daha uygun olabilirdi. 

3.Önerilen Yönetmeliğin genelde tümünde özelde Madde
2. deki kapsamı; TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mü-
hendisleri Odasına üye olabilenler göz önünde tutularak
ele alınmalıdır. Bilindiği üzere TMMOB Gemi Makineleri
İşletme Mühendisleri Odasının Ana Yönetmeliği’nde asil
üyelik şu biçimde tanımlanmıştır: “T.C. uyruğunda olmak,
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, Gemi Makinaları İş-
letme Mühendisliğini ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühen-
disliği hizmetlerini Mühendis unvanı ile yapmaya yasal
olarak yetkili bulunmak gereklidir. Oda kayıtlarında ve
mesleği yapmada lisans eğitimi esastır. Lisansüstü eğitimi
ile alınan unvan ikinci bir lisans diploması olarak değer-
lendirilemez.” Bu yüzden ilgili Kapsam Maddesinde ve
Önerilen Yönetmeliğin adında bu duruma vurgu yapılması
gereklidir.

4.Önerilen Yönetmeliğin Madde 5. ve bentlerinde ifade
edilen ve esnekliği nedeniyle çok geniş bir alana yayılan
faaliyet tanımı sadece Gemi Mühendisleri Odası’nın değil
diğer odaların faaliyet alanına da girmektedir. Bu yazının
2. maddesinde ifade edilen ve 1954 yılından beri Odamı-
zın ve üyelerinin mesleki faaliyet, denetim ve projelendir-
me hizmetleri arasında bulunan unsurlar (gemi makina
sistemlerinin projelendirilmesi ve ilgili mühendislik faali-
yeti) Önerilen Yönetmelikte içerilmiş bulunmaktadır. Aynı
mesleki hizmetlerin ve denetimin TMMOB çatısı altında
iki farklı Meslek Odası ve mensuplarınca yürütülmesi ka-
nunen mümkün olmadığına göre, Önerilen Yönetmelik bu
anlamdaki bütün ifadelerden arındırılmalıdır. Aksi bir uy-
gulama ancak Odamız ve üyelerinin 1954 yılından beri
sahip oldukları mesleki yetkilerden vazgeçip, bunları dev-
retmeleriyle mümkün olabilir. 

5.Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği iş olanakların-
dan, bu mühendislik dalının başlıca eğitim kurumu olan
İTÜ Denizcilik Fakültesi’nde; yandaki biçimde söz edil-
miştir.

Görüleceği üzere söz konusu meslek, gemilerin tarihi gelişi-
miyle birlikte doğan güverte sınıfı, makine sınıfı biçiminde iş-
bölümüyle ortaya çıkmıştır. Gemilerin ve gemi makina sis-
temlerinin bir bütün olarak tasarımında, yapımında değil, iş-
letilmesi sırasında devreye giren saygın ve önemli görevler
ve hizmetler ifa eden bir meslek dalımızdır. Gemi Makineleri
İşletme Mühendisliğinin asıl alanı denizde olmakla birlikte
karada çalışmaları istisna-i bir durumdur. Zaten son düzen-
lemelerde Gemi Adamları sınıfından sayılmaktadırlar. Deniz-
cilik Müsteşarlığı’nın ilgili Yönetmeliklerinde (özellikle Ge-
mi Adamları Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2002
Resmi Gazete Sayısı: 24832) bu durum vurgulanmıştır. Bu
meslekle ilgili alınan eğitim de Uluslararası Denizcilik örgü-
tü (IMO) nun STCW 78-95 Konvansiyonu (Convention on
Standards of Training, Certification and Watchkeeping for
Seafarers – Gemiciler için Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya
Tutma Standartları Konvansiyonu) gereği olmak durumun-
dadır. Önerilen Yönetmeliğin ilgili bendinde, Odamız üyesi
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendislerinin çalışma
alanlarına belirgin bir tecavüz söz konusu olup yürürlüğe ko-
nulması halinde karmaşa doğacaktır. Yetki tartışmaları bit-
meyecektir. Arıza, hata ya da kaza nedeniyle doğan mal ve
can kayıplarında kurumlar ya da kişiler birbirlerini suçlaya-
caktır. Eğer Önerilen Yönetmelikte belirtilen işlerle (proje-
lendirme vb.) iştigal etmek isteniyorsa, ilgilenen şahıslarca
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BÖLÜMLER /
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği / İş Olanakları 

İş Olanakları…http://www.df.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=576

Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Bölümü’nde 1 yıllık
İngilizce Hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimini takiben mezun-
lar İTÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Makinaları İşletme Mü-
hendisliği Lisans Diplomalarını alırlar. Mezunlar T.C. Gemi
Adamları Sınav Merkezinde (GASM) “Uzakyol Vardiya Mü-
hendisi”, 2 yıllık çalışma sonrasında sınava girerek “Uzakyol
2. Mühendisi” ünvanını alabilirler. Uzakyol 2. Mühendisi ün-
vanını alanlar 2 yıllık çalışma sonrasında “Uzakyol Başmü-
hendisi” sınavına girerler. Başarılı oldukları takdirde, “Uzak-
yol Başmühendisi” Ehliyetlerini alarak Uluslararası/ulusal
filolarda Baş Mühendis olarak çalışmaya hak kazanırlar. 
Bununla beraber bölüm mezunlarımız, denizcilik şirketlerinde
genel müdürlük, işletme müdürlüğü, teknik müdürlük, makina
enspektörlüğü gibi görevler üstlenebilmektedir. Yine bölüm
mezunları deniz tecrübesinin ardından Klas Kuruluşları, Tersa-
neler, Sigorta Teknik Hizmetleri, Gemi Tamir Bakım Onarım
hizmetleri operatörlüğü ve yöneticiliği yapabilmektedirler.



Temmuz 200652

odadan haberler

Gemi ve Deniz Teknolojisi 

gerekli yükümlülükler yerine getirilerek, zaten işler durum-
da ilgili Yönetmeliklerini uygulayan Gemi Mühendisleri
Odamıza üye olunması gerekmektedir.

6.Önerilen Yönetmeliğin Madde 5. 1.a) ve b) bentlerin-
de; “uzmanlık alanına giren” ifadesi açık değildir. Uz-
manlık alanı ya Yönetmeliğin başlangıcında açık biçim-
de tanımlanmalıdır ya da uzmanlık alanına atıfta bulu-
nulmalıdır. Yine bu bentte yer alan “gemi ve benzeri te-
sislerde” ifadesi de çok esnektir. Her anlama çekilebilir
olarak değerlendirilmiştir.

7.Önerilen Yönetmeliğin Madde 5. 1.c)  bendinde belir-
tilen “uzmanlık alanı” açık değildir.

8.Önerilen Yönetmeliğin Madde 5. 1.d) bendinde belirti-
len “mesleki kontrol hizmetleri”, “uygulama sorumlulu-
ğu”, “tecrübe seyri” ifadeleri açık değildir. Tanımlama-
lar önemlidir.

9.Önerilen Yönetmeliğin Madde 5.1.f) “… deniz kirliliği,
denizde can ve mal güvenliği ile yangın ve denizde olu-
şabilecek diğer olağanüstü durumlarla ilgili projeler
yapmak, uygulamaların denetlemesi” ifadesi Yönetmeli-
ğin amacını aşmaktadır. Gemi ve yüzer yapılarda proje-
lendirmede gemi mühendisliği (gemi inşaatı ve gemi
makineleri mühendisi) yıllardır söz sahibidir. Ülkemizde
ve Dünyada her iki meslek alanının (gemi inşaatı ve ge-
mi makineleri mühendisliği ile gemi makineleri işletme
mühendisliği) gelişim sürecini (TMMOB arşivlerini de)
ele aldığımızda açık olarak görülür.

10.Önerilen Yönetmeliğin Madde 5.1.h) bendindeki “Ulusal
ve uluslararası standart ve kurallara uygun olarak teknik ve
bilimsel şartnamelerin hazırlaması, uygulaması ve denetle-
mesi. (ISO, ISM, ISPS, STCW,...)” yaklaşımı yine bünyesin-
de açıklıklar barındırmaktadır. Teknik ve bilimsel şartname-
lerin ne içereceği yukarıda itiraz etiğimiz yaklaşımlarla bir-
likte ele alındığında kabul edilemez bulunmuştur. 

11.Önerilen Yönetmeliğin Madde 5.’in 2. ve 3. bentleri
de Mesleki Uygulama Esasları Yönetmeliği gibi bir Yö-

netmelikte tanımlanması daha uygun olarak değerlendi-
rilmektedir. 

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası 11 Aralık 1954 tari-
hinde kurulmuş olup üyeleri  Gemi İnşaatı Mühendis ve
Yüksek Mühendisleri, Gemi Makinaları Mühendis ve
Yüksek Mühendisleri, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları
Mühendis ve Yüksek Mühendisleri, Gemi İnşaatı ve De-
niz Mühendisi ve Yüksek Mühendisleri, Deniz Teknolojisi
Mühendis ve Yüksek Mühendisleri, Gemi Konstrüksiyonu
Mühendis ve Yüksek Mühendisleridir. Gemi Makinaları
Mühendisi unvanı geminin ana makinası, yardımcılar da-
hil makina dairesindeki tüm devre ve donanımın tasarımı,
hesaplarının yapılmasını, gemi makina sistemlerinin inşa
ve işçilik resimlerinin çizilmesini, üretim aşamasında
kontrolörlüğü kapsar. Bu kapsamda Gemi Mühendisleri-
nin yetki ve sorumlulukları, yaptıkları işler TMMOB Ge-
mi Mühendisleri Odası “MESLEKİ UYGULAMA ESAS-
LARI YÖNETMELİĞİ” ve “SERBEST GEMİ MÜHEN-
DİSLİĞİ BÜROLARI TESCİL ve MESLEKİ DENETİM
YÖNETMELİĞİ”nde açıkça anlatılmakta ve Ekler’de su-
nulmaktadır.

Sonuç olarak Önerilen Yönetmelik, teknik olarak eksik olan
gerekli uygulama detayları bir yana, Gemi Mühendisleri
Odası ve üyelerinin mesleki yetki ve sorumluluk alanına gi-
ren (yukarıdaki paragraflarda açıklanmaya çalışılan) ta-
nım ve ifadelerden arındırılmadıkça ne yazık ki  tarafımızca
müzakere ve kabul edilebilir bulunmamaktadır.

Değerlendirmelerinize gereği için arz ederiz.
Saygılarımızla,

Sacit DEMİR
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

EKLER:
1.TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, Mesleki Uygulama Esasları Yö-
netmeliği
2.TMMOB Gemi Mühendisleri Odası,  Serbest Gemi Mühendisliği Bü-
roları Tescil Ve Mesleki Denetim Yönetmeliği
3.TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Tanıtım Broşürü
4.TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Serbest Mü-
hendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği önerisi
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Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanun ile
baz› kanunlarda de¤ifliklik yap›lmas›na iliflkin
Kanun Tasar›s› hakk›nda TMMOB Gemi
Mühendisleri Odas› Görüflü

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’n›n de¤ifliklik teklifiyle gündeme getirdi¤i,

“Yabanc›lar›n çal›flma izinleri hakk›nda kanun ile baz› kanunlarda de¤ifliklik yap›lmas›na iliflkin kanun tasa-

r›s›” TBMM Sa¤l›k, Aile, Çal›flma ve Sosyal ‹fller Komisyonunun 22.06.2006 tarihli toplant›s›n› müteakiben

meclis genel kuruluna sevk edilmifltir.

Söz konusu tasar› AB uyum yasalar› ve “hizmetlerin serbest dolafl›m›” kapsam›nda gündeme getirilmekte-

dir. Bu tasar›n›n yasalaflmas› Akademik ve Mesleki Yeterlilik koflullar›na bak›lmaks›z›n yabanc› ifl gücünün

ulusal pazarda hizmet sunmas›n› getirecektir.

Bu durum yerli hizmet sunucular› bak›m›ndan haks›z rekabet ortam› yaratacakt›r.

Bu yasa de¤iflikli¤i önerisiyle:

• Akademik yeterlilik prosedürü kald›r›l›yor

• Mesleki bilgi ve deneyim aranmadan yabanc› iflgücünün önü aç›l›yor

• Kalitesiz hizmetin kontrolsüz sunumuna olanak tan›yor

• Ülkemiz mühendis ve mimarlar›n›n aleyhine haks›z rekabetin önü aç›l›yor

3458 ve 6235 say›l› yasalar çerçevesinde anayasal kimli¤i ile hizmet yürüten TMMOB’nin 52 y›ll›k tecrübe

ve deneyimleri göz önünde bulundurularak TMMOB ve ba¤l› odalar› tüm dünyada oldu¤u gibi kamu ya-

rar›n› sa¤lay›c› bir kurum olarak de¤erlendirilmelidir. TMMOB Gemi Mühendisleri Odas› olarak bugüne ka-

dar oldu¤u gibi üyelerimizin hak ve ç›karlar›n›n korunulmas› ve savunulmas›na bundan sonra da devam

edece¤iz.

Ülkemizin ve halk›m›z›n haklar›n›n savunulmas›n›n y›lmaz takipçisi oldu¤umuzu beyan ederiz.

TMMOB GEM‹ MÜHEND‹SLER‹ ODASI
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‹ z m i r  fi u b e ’ d e n . . .

fiubemiz 16.Kurulufl Y›ldönümünü 8

May›s gecesi Alsancak ‹zmir’deki ye-

rinde düzenlenen bir kokteyl ile kut-

lad›. Davette fiubemizin Kuruluflun-

dan bu zamana kadar Yönetim Ku-

rulu Baflkanl›¤› yapm›fl olan Hüsnü

YURTTAfi, Nazif ‹NAM, Gökdeniz

NEfiER, Nazif KOCAMAN, Selçuk

SERT, Burak ACAR’a fiubemize ve

mesle¤imize yapm›fl olduklar› hiz-

metlerinden dolay› 9. Dönem Yöne-

tim Kurulu Baflkan› Emrah ERG‹NER

yönetim kurulu ad›na teflekkür pla-

keti verdi. Kaptan Altay ALTU⁄’a

Fahri Üyelik Belgesi ve Say›n Kemal

KARHAN’a mesle¤e yapm›fl oldu¤u

hizmetlerden ötürü teflekkür plaketi

verildi. Kurulufl Y›ldönümü kokteyli-

mize Merkez Yönetim Kurulumuz-

dan Sn. Yücel ERDEM ve Sn. Sevilay

CAN ve Gemi ‹nfla ve Tersaneler Ge-

nel Müdür’ü Sn. Sami KABAfi (Sami

Bey’e Oda rozetimiz hediye edildi),

‹zmir Vali Yard›mc›m›z, T.C. Baflba-

kanl›k Denizcilik Müsteflarl›¤› ‹zmir

Bölge Müdürü Sn. Selçuk SERT ma-

zereti nedeniyle kat›lamad›¤› için ye-

rine Müdür Yard›mc›s› Sn. Orhan

‹PEKO⁄LU, Deniz Ticaret Odas› ‹zmir

fiubesi Müdürü Sn. Erol ÇA⁄LAR,

DEFAMED ‹zmir Baflkan› Hakk› TO-

ROS, KEGK ‹zmir Bölge Müdürü

Mehmet ACARDO⁄AN ve ‹zmir’de

Denizcilik sektöründe çal›flan birçok

seçkin davetli kat›ld›.

Özel Çakabey Lisesi’nin ve MEF Ulusla-
raras› Lisesi’nin kariyer günleri çerçeve-
sinde düzenledikleri toplant›ya Yönetim
Kurulu Baflkan› K.Emrah ERG‹NER kat›l-
d›. Mesle¤imizi lisede okuyan gençlere
tan›tt›. fiubemiz Yönetim Kurulu Baflka-
n› K. Emrah ERG‹NER Ege Bölgesi Sana-
yi Odas› Baflkan› Tamer TAfiKIN ve De-
niz Ticaret Odas› Baflkan› Geza DO-
LOGH ile “Ege’de Gemi ve Mega Yat ‹n-
fla Sanayi” hakk›nda toplant› yapt›lar.

TMMOB’un Ola¤an Genel Ku-

rul toplant›s› ve seçimlerine ‹z-

mir fiubemiz’den Emrah ERG‹-

NER, Hami GÜRTUNCA, Fuat

TURAN ve Gündo¤an fi‹fiMAN-

LAR kat›ld›. Seçimler sonucun-

da Odam›z› temsilen Sn. Tun-

cay fiENYURT TMMOB Yöne-

tim Kurulu’na seçildi.

8 May›s 2006

11 May›s 2006  26 May›s 2006  



Merkezimiz Yönetim Kurulu’ndan gelen davet üzerine, Emrah ERG‹NER ve Ertan GÜLGEZE GMO Merkez Yönetim
Kurulu Toplant›s›na kat›ld›lar.
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‹ z m i r  fi u b e ’ d e n . . .

29 May›s 2006

1 Haziran 2006

7 Haziran 2006

14 Haziran 2006

fiubemiz Yönetim Kurulu Baflkan› K. Emrah ER-
G‹NER ‹zmir Ticaret Odas› Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Sn. Ekrem DEM‹RTAfi’›, ‹TÜ DEFAMED üye-
leri ile birlikte ziyaret etti. ‹zmir’deki Kurvaziyer
turizm ve Gemi ‹nfla Sanayi üzerine sohbet edil-
di. Ekrem Bey’e Kurvaziyer turizminin geliflmesi
için ‹TO’nun ödedi¤i ayakbast› ücretleri ve De-
nizcilik Sektörünün geliflimine yapt›klar› katk›lar-
dan dolay› teflekkürümüzü ifade etmek için fiu-
bemiz taraf›ndan çizilen ‹zmir Kay›¤› genel plan
resmi ve Odam›z flapkas› hediye edildi.

fiubemiz Yönetim Kurulu Baflkan’› Emrah ERG‹NER, EGE TV’nin “Ege Finans” Program›na Sektörel sorunlar›

konuflmak üzere konuk olarak kat›ld›. Ege Bölgemiz’de kurulmas› gereken Tersane/ler ve Gemi ‹nfla Sanayinin

geliflimi üzerine sorulan sorular› yan›tlad›.

fiubemiz Yönetim Kurulu Baflkan› K.Emrah ER-

G‹NER Merkezimiz Yönetim Kurulu üyeleri ile

birlikte Ulaflt›rma Bakan› Say›n Binali YILDIRIM’›

ziyaret ettiler. “Ege’de Gemi ve Mega Yat ‹nfla

Sanayi” konulu sempozyumun Kas›m ay› içeri-

sinde ‹zmir’de yap›lmas› hususunda Sn. Bakan›-

m›zdan söz ald›lar.
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23 Haziran 2006  

26 Haziran 2006  4 Temmuz 2006  

‹ z m i r  fi u b e ’ d e n . . .

Güney Deniz Saha Komutanl›¤›’nda DESEV’in (Denizlere
Sevgi Platformu) düzenledi¤i Prof. Dr. Cemal PULAK’›n ka-
t›l›m› ile gerçekleflen “MARMARAY KAZILARI-ESK‹ L‹MAN”
konulu toplant›ya Yön. Kur. Bflk. K. Emrah ERG‹NER kat›l-
d›. Sn. PULAK ortaya ç›kan Bizans tekne kal›nt›lar›n›n dün-
yada en iyi korunmufl halde bulunan bat›klardan oldu¤u-
nu ve kaz› bitti¤inde bu teknelerin korunmak üzere ‹stan-
bul Üniversitesine b›rak›laca¤›n› bildirdi. Toplant›n›n ard›n-
dan kokteyl düzenlendi.

‹zmir fiube’mize ba¤l› tüm temsilcilik ve irtibat bürolar› ile
toplant› yap›ld›. Yap›lan toplant›da ‹zmir Bölgesinin deniz-
cilik sorunlar› üzerine konufluldu. Özellikle tüm temsilcilik
ve irtibat bürolar›n›n odam›z› en iyi flekilde bulunduklar›
yerlerde temsil etmeleri için ‹zmir fiubemizin maddi mane-
vi arkalar›nda olduklar› ve her zaman destek verecekleri be-
lirtildi. Odam›z›n denizcilik sektörünü ilgilendiren etkinlik-
lerde daha etkin kat›lmas› ve Bodrum, Çeflme, Fethiye,
Marmaris ve Ayval›k bölgelerinden Odam›za faaliyet rapor-
lar› göndermeleri hususunda karar al›nd›. 

Toplant›ya Bodrum ‹lçe Temsilcimiz Fuat TURAN, Ayval›k ‹r-
tibat Büromuz Abidin Varol SADAN, Fethiye ‹rtibat Büro-
muz ‹hsan Mustafa KISAR, Çeflme ‹rtibat Büromuz ‹brahim
SAATL‹ ve ‹zmir fiubemiz Yönetim Kurulu üyeleri kat›ld›lar.

A¤ustos ay›nda emekliye ayr›lacak olan ‹zmir

Tersanesi Komutan› Sn. Albay Talat TOK fiube-

mizi ziyaret ettiler. ‹TÜ Deniz Bisikleti tak›m› üye-

si genç ö¤renci arkadafllar›m›z›n da tesadüfen

kat›ld›¤› toplant›da Sn. TOK’un emekli olduktan

sonra fiubemizde kurulmas› planlanan “Gemi

Model Kulübü”ne destek olmalar› yönünde söz

al›nd›. Kendisine ‹zmir’de denizcilik sektörüne

hizmetlerinden dolay› odam›z flapka ve 50. y›l

Andac› hediye edildi.
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Denizcilik sektörümüzün en önemli sorunlar›ndan biri-
nin sektörün taraflar› aras›nda yeterince diyalog kuru-
lamamas› ve taraflar›n sa¤l›kl› iletiflim kurulamamas› ol-
du¤u düflüncesinden yola ç›karak ‹zmir fiubemiz Yöne-
tim Kurulu ald›¤› karar gere¤i T.C. Baflbakanl›k Deniz-
cilik Müsteflarl›¤› ‹zmir Bölge Müdürlü¤ümüz ile Bod-
rum’da Serbest Gemi Mühendisli¤i Bürolar› ve Gemi
Sörvey Kurulu uzmanlar› ile ortak bir toplant› düzenle-
di. Toplant› aç›l›fl›na DLH Genel Müdürü meslektafl›m›z
Sn. Ahmet ARSLAN’da kat›ld›. Çok yararl› bulunan top-
lant› sonucunda bir çok önemli karar al›nd›. Bunlar›n
en önemlisi Kontrol Mühendisli¤i’nin bir an önce Gemi
Mühendisleri Odas›na üye olabilen mühendislerce ger-
çeklefltirilmesinin sa¤lanmas› idi. Ayn› akflam tüm kat›-
l›mc›lar Bodrum ‹lçe Temsilcimiz Sn. Fuat Turan’›n dü-
zenledi¤i akflam yeme¤ine kat›ld›lar.

7 Temmuz 2006  

11 Temmuz 2006  

22 Temmuz 2006  

‹ z m i r  fi u b e ’ d e n . . .

Çeflme Müzesinin aç›l›fl›na, Yönetim Kurulu Baflkan› K. Emrah ERG‹NER ve Çeflme ‹rtibat Büromuz Sn. ‹brahim
SAATL‹, DESEV Yönetim Kurulu Üyesi Sn. O¤uz AYDEM‹R’in davetlisi olarak kat›ld›lar. 

Deniz Ticaret Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›
Sn. Geza DOLOGH’u Yön. Kur. Bflk. K.Emrah ERG‹NER,
Yön. Kur. Bflk. Yrd. Ertan GÜLGEZE, Yön. Kur. Sayman›
Hami GÜRTUNCA ziyaret ettiler. Toplant›da Denizcilik
Müsteflarl›¤› ‹zmir Bölge Müdürü Sn. Selçuk SERT ve DTO
Bodrum fiubesi Baflkan› Sn. Gündüz NALBANTO⁄LU’da
misafir olarak kat›ld›lar. ‹zmir’de DTO ve EBSO ile düzen-
lenecek olan “Ege’de Gemi ve Mega Yat ‹nfla Sanayi”
sempozyumu ve denizcilik sektörü sorunlar› üzerine soh-
bet ettiler. Sn. Geza DOLOGH’a ‹zmir’de Denizcilik Sektö-
rüne yapt›klar› hizmetlerden dolay› fiubemiz ad›na fiube-
miz taraf›ndan çizilen ‹zmir Kay›¤› genel plan resmi ve
Odam›z flapkas› hediye edildi. 
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‹stanbul Tuzla'daki Y›ld›z Tersanesi'nde üç y›lda yap›lan

'Dünyan›n en büyük ve en modern yelkenlisi' unvan›na

sahip Maltese Falcon “Malta fiahini”, ilk deneme seferi-

ni baflar›yla tamamlad›. 

Bunca y›ld›r yelken yapar›m. Bugüne kadar test seyri ve

incelemek için kaç tekneye bindi¤imi hat›rlayam›yorum.

Bunlar›n aras›nda dünyan›n en önemli ve prestijli yatlar›

da vard›. Ama ilk kez bir tekneyi incelerken tam anla-

m›yla floka girdim, hayretler içinde kald›m. ‹tiraf etmeli-

yim ki bu tekneyi hayal etmek de imal etmek de bu tek-

neye para yat›rmak da s›radan akla sahip insanlar›n ifli

de¤il. Maltese Falcon, Türkçe anlam›yla Malta fiahini'ne

ilk ad›m›m› att›¤›m andan itibaren kendimi bir kurgu-bi-

lim filminin setinde zannettim. Her fleyi bir hayal gibi al-

g›lad›m. Öyle bir tekne düflününüz ki yelken direkleri

var. Ama o yelken direklerini tutan biz denizcilerin 'çar-

m›h' dedi¤i hiçbir düzenek yok. Yani direklere yana dev-

rilip k›r›lmas›n diye en ufak bir destek sa¤lanm›yor. Öyle

bir yelken düflünün ki ortal›kta görünmesin ama tam

befl parça halinde dire¤in ortas›ndan ç›kabilsin...

1940 Y›l›n›n Rüyas› Dynarig
Öyle bir yelkenli düflünün ki yelken aktarma yerine di-

re¤i dönsün, o da yetmezmifl gibi dümen yerine bu fle-

kilde yelken ayarlar›n› kullanarak yürüsün... Maltese

Falcon, gerçek bir prototip yat çal›flmas›. Ama dev bo-

yutlarda bir prototip. 'Dynarig' olarak adland›r›l›yor.

Dünyada gerçek anlamda benzeri, efli menendi yok.

Y›ld›z Tersanesi'nin yap›m için ilk ad›m› atmas›ndan bu

yana tam befl y›l geçmifl ve bunun son üç y›l› yap›m ça-

l›flmalar›na ayr›lm›fl. Ancak bu tekne ve dynarig yelken

düzene¤i neredeyse yüzy›la yak›n bir süre önce kurul-

mufl hayalin yans›mas›ndan baflka bir fley de¤il. 1940'l›

y›llarda bir Alman profesör, bu düzene¤i hayal ediyor

ve projelerini çiziyor. Gelgelelim projeyi uygulamaya

imkân bulam›yor. Çünkü o günün teknolojisine göre

böyle bir yelken dire¤inin çelikten baflka bir malzemey-

le yap›lmas›na imkân yok. Çelik direklerle yap›lm›fl yel-

ken düzene¤inin a¤›rl›¤›n› da tafl›yacak salma ve gövde

yok. Olsa da böyle bir tekneyi a¤›rl›¤› yüzünden yerin-

den k›p›rdatabilmenin mümkünü yok...

Tom Perkins'le hayat buluyor
Sonunda proje uyutuluyor ve elbette unutuluyor. Taa ki

karbon fiber malzemeler bulunup, uzay teknolojileri yel-

ken üreticilerinin hizmetine girene kadar. Bütün bu ge-

liflmelerden sonra dünyan›n en önemli ifladamlar›ndan

ama ondan da önce en önemli yelkencilerinden biri olan

Tom Perkins, bu projeyi tekrar hayata geçirmeye karar

veriyor. Hollandal› büyük bir proje grubu ile görüflmele-

re bafll›yor. Bunun için ciddi çal›flmalar bafll›yor. Ama çö-

zülemeyen bir konu var. Böyle bir tekneyi kim yapabilir?

Tom Perkins ve tasar›mc›lar projeyi gerçeklefltirecek ter-

sane aramaya bafll›yor. Ancak bugüne kadar en ufak bir

benzeri yap›lmam›fl tekneyi kimseye emanet edemiyor-

lar. Gerçekten de çok bilinmeyenli bir denklem gibi...

Uzun araflt›rmalardan sonra ‹stanbul Tuzla'daki Y›ld›z

Tersanesi bulunuyor. Y›ld›z Tersanesi ünlü ‹talyan yatç›-

l›k firmas› Perini'nin üretim noktalar›ndan biri. Resmi li-

teratürde Perini ‹stanbul olarak geçen Y›ld›z Tersane-

si'nden, bu ç›lg›n projeye "Prensip olarak yapabiliriz,"

cevab› verildi¤i andan itibaren inan›lmaz bir temponun

Uzay yelkenlisi 
'Malta fiahini' kanatlan›yor 



Rules: ABS Steel Vessels

Class: A1 Yachting Service

ANA BOYUTLAR:

Length over all 87.35 m, 286.6 ft

Length cwl 77.34 m, 253.7 ft

Scantling length L 74.25 m, 243.6 ft

Freeboard length Lf 78.28 m, 256.8 ft

Beam moulded 12.46 m, 40.9 ft

Beam cwl 10.64 m, 34.9 ft

Draught canoe body 3.31 m, 10.9 ft

Draught maximum 5.90 m, 19.4 ft

Freeboard amidships 2.20 m, 7.2 ft

Depth amidships 7.10 m, 23.3 ft

Depth moulded amidships 5.51 m, 18.1 ft

Displacement at cwl 4200 1135 ton

Scantling cwl 4.20 m to original baseline

61Temmuz 2006 Gemi ve Deniz Teknolojisi 

bas›ndan haberler

içine düflülüyor. Tam tam›na befl y›l sürecek, durmak so-

luklanmak bilmeyen bir mücadele bafll›yor. Tekne yap›-

lacak ama hemen hemen teknenin tüm parçalar› ilk kez

uygulamaya konuluyor. Bu 'dan›flmanl›k hizmeti' diye

bir fikri de ortadan kald›r›yor. Çünkü her fleyi sen keflfe-

deceksin, herhangi bir konuda tak›l›p, sonra kimseye fi-

kir sorma imkân›n yok... Tersanenin dört eleman› bu

projeyi fiilen üstleniyor. Alper Canmert, F. Mundt "Fur-

kan", Önder Öztürk ve Mete Yak›n'dan oluflan dörtlü

teknenin yap›m› için sonsuz bir mücadeleye girifliyor.

Tek avantajlar›, yeni yat›n daha önce infla ettikleri bir

gövde ile birlefltirilmesi oluyor. Çelik gövdede ufak tefek

de¤ifliklikler yap›l›yor. Bafltaki bulb iptal ediliyor. Hare-

ketli salmadan vazgeçiliyor. Dümen flekli de de¤ifliyor.

Kaynak: Sabah Gazetesi

Kaynak: Hürriyet Gazetesi
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Tüm dünyada gemi infla sanayisi hareketli günler yafl›-
yor. Özellikle gemi finansman› gemi infla sanayisinin ol-
mazsa olmazlar›ndan.  Denizcili¤e ay›rd›¤› 25 milyar do-
larl›k portföyü bulunan, geçen y›l Türk armatörüne 600
milyon Euro finansman sa¤layan ve Türk armatörüne en
büyük kredi sa¤layan banka olarak bilinen HSH Nord-
bank AG’nin Uluslararas› Müflteriler Sorumlusu Christian
Nieswandt Perflembe Rotas›’n›n sorular›n› yan›tlad›. 

Navlunlarda ki iyileflme, düflen gemi fiyatlar› ve
artan siparifller kredi isteyeceklerin say›s›nda art›fl
olaca¤›n› iflaret ediyor. Geçen y›l 101 milyar dolar
kredi kullanan gemi infla sektörünün bu y›l 113  mil-
yar dolar kredi talebine ulaflaca¤› düflünülüyor. Bu
talep ile ilgili uygulayaca¤›n›z bir yöntem var m›? 

Biz yüzde yüz denizcilik sektörü ile iliflkide bulunan bir
bankay›z. ‹nfla edilecek yeni gemi sipariflleri ve marketin
genifllemesi bizi çok memnun ediyor. Biz zaten finans-
man deste¤imizle yeni inflaya girecekleri de bu markete
davet ediyoruz. Özellikle de teslim sonras› krediler bizim
için önemli. Bu tip kredilerinin özelliklerini vadelerin 10
y›l üzeri gibi sürelerde olmas›, finansman›na karar veri-
len geminin yafl› ve tipi de göz önüne al›narak kredi mik-
tar› ve gemi de¤eri aras›nda ‘loan to vessel ratio’ diyebi-
lece¤imiz iliflkinin oluflmas›, navlunlara göre kredi geri
ödeme miktar›n›n tekrar ayarlanabilmesi olarak s›ralaya-
biliriz. Gemi infla sektörü canl› bir sektör ve uluslararas›
özelli¤inden dolay› da bir çok uluslararas›  bankalar kre-
di vermekten çekinmiyor.  Söyledi¤iniz gibi gemi infla
hareketli günler geçiriyor ve daha çok gemi sahibi pro-

jeleri ile finansman deste¤i için geliyorlar. Biz  bundan
memnunuz çünkü bu bizim iflimiz. Müflterilerin istekleri-
ne en iyi çözümleri gelifltirmek önem tafl›yor. Türkiye bi-
zim için önemli bir pazar ve uzun süredir de birlikte ça-
l›flt›¤›m›z bir ülke. Yüzde 30-50 aras›nda Türk bayra¤› al-
t›nda olan gemilere uzun y›llardan beri finansman ver-
dik. Bunu art›rarak sürdürmeye de devam edece¤iz. 

Farkl› finansman tipleri oldu¤unu biliyoruz bun-
lardan biri de Almanya’n›n baflar›l› oldu¤u KG sis-
tem, KG sistemi k›saca aç›klayabilir misiniz?  

Günümüzde de¤iflen market flartlar› ve  geliflen piya-
salara bakt›¤›m›zda bu durumun farkl› finansman tek-
niklerini ortaya ç›kard›¤›n› biliyoruz. Gemilerin finans-
man edilmesinin dünya ticaretinde çok önemli bir rol
üstlenmifl olmas› yöntemlerin de y›llar içinde de¤iflime
u¤ramas›na neden olmufltur. Gemi finansman› denildi-
¤inde akla ilk gelen ço¤unlukla  teslim sonras› krediler
olmufltur. Bilinen o ki teslim sonras› kredileri, teslim ön-
cesi krediler ile k›yaslad›¤›n›zda daha büyük bir market
pay›na sahiptir. Denizcilik  konusuna önem veren ülke-
ler teflvik amaçl› farkl› yöntemler gelifltirmifltir. Sözünü
etti¤im teflvikler vergiler yoluyla hem gemi infla sanayisi-
ne hem de gemi iflletmecili¤i ile finansman›na kolayl›k
sa¤lamaktad›r. Bunun örneklerinden biri de  sizinde ifa-
de etti¤iniz gibi ülkemizde bulunan KG sistemidir. Bu
gemiler için çok alternatifli bir sistemdir. Bizler de zaten
KG sistemini de Türk gemi sahiplerine, ya da gemi satan
firmalara tan›t›yoruz.  Bu sistemde Almanya’da  kay›tl› il-
gili yasal mevzuata uygun olarak kuruluflunu tamamla-

Türkiye, Nordbank için
önemli Pazar
2005'de Türk armatörüne 600 milyon Euro finansman sa¤layan 

HSH Nordbank'›n Uluslararas› Müflteriler Sorumlusu Christian Nieswandt,

Beste Önkol'un sorular›n› yan›tlad›.



63Temmuz 2006 Gemi ve Deniz Teknolojisi 

bas›ndan haberler

yan bir firman›n hisselerinin sahip oldu-
¤u gemilerden elde edecekleri kar›n da-
¤›t›lmas›na ba¤l› olarak Limited Partners-
hip olarak yat›r›mc› gruplar›na uzun va-
deli olarak sat›lmas›d›r. Sözünü etti¤imiz
karlar da ço¤unlukla uzun vadeli kon-
tratlar ile iflin bafl›nda aç›klan›r. Daha
sonra devlet  bu hisselerden kar elde
eden yat›r›mc›lardan ya çok az vergi al›r
ya da hiç almaz. 2003 ve 2004 y›llar›nda
bu sistemde yap›lan ifllemlerin rekor se-
viyeye ulaflt›¤›n› söyleyebilirim. Bunda ar-
tan navlunlardan dolay› vaat edilen yük-
sek kazançlar ve önümüzde ki y›l yürür-
lü¤e konmas› tasarlanan vergi reformu-
nun da pay› var.

Bankan›z kifli ya da kurumlara ge-
mi finans› için kredi vermeye karar
verdi¤inde hangi kriterlere dikkat
ediyor? 

Bizim bankam›z›n kredi verirken dik-
kat etti¤i ana kriterleri flöyle s›ralayabili-
rim. Öncelikle projenin ne derece kalite-
li oldu¤una bak›yoruz. Yönetimin kalite-
si, inflaat›n bizde uyand›rd›¤› güven, kul-
lan›lan kredinin bize tamamen geri dö-
nüp dönemeyece¤i   bizim dikkat etti¤i-
miz hususlar aras›nda yer almaktad›r.
Bizler farkl› tiplerdeki gemiye geleneksel
ya da seri üretim olsun destek sa¤l›yo-
ruz.  Butik üretiminin de dünya pazar›n-
daki önemini bildi¤imiz için o alana da
gerekli deste¤i sa¤l›yoruz.  

Son günlerde her f›rsatta ifade
edilen “gemi inflada kriz beklentisi”
söylentilerine nas›l bak›yorsunuz? 

Biz gemi inflan›n kapasitenin üzerine
do¤ru yani afl›r› fliflme yönünde gitti¤ini
görüyoruz.  Benzer bir örne¤i Çin’de de
görebiliyoruz.  Buda krize yol açabilir
ancak  kriz ç›kacak demiyorum ç›kabilir.
Bunun içinde iyi plan yapmak ve tem-
kinli olmakta fayda var. 

Kaynak:Beste ÖNKOL-Dünya Gazetesi/

Perflembe Rotas›

ALTIN ÇIPA'lar 
sahiplerini buldu
Dünya Gazetesi ile DenizHaber Ajans› taraf›ndan düzenlenen ve 7
dalda verilen ALTIN ÇIPA Türk Denizcilik Baflar› Ödülleri sahiplerini
buldu. ‹flte Kazanan kurulufllar...
Dünya Gazetesi ile DenizHaber Ajans› taraf›ndan düzenlenen ve 7
dalda verilen ALTIN ÇIPA Türk Denizcilik Baflar› Ödülleri sahiplerini
buldu.
30 Haziran 2006 Cuma akflam›, Ataköy Crowne Plaza Oteli’nde
yap›lacak olan ödül törenine, Birleflmifl Milletler Denizcilik Örgütü
Konsey Baflkan› Johan Franson, IMO Deniz Güvenli¤i Komitesi Di-
rektörü Koji Sekimizu, IMO Teknik Bölüm Baflkan› David T. Edwars,
Teknik Bölüm Baflkan Yard›mc›s› ve IMO Türkiye Temsilcisi Fikret
Hakgüden kat›l›yor.
Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan ALTIN ÇIPA Ödül Töreninde da-
¤›t›lacak ödüllere yaklafl›k bir buçuk kilo som alt›n kullan›l›rken, mer-
mer kaide üzerine monte edilen kristal bir sütun içerisinde olacak.
Prof. Dr. Yücel Odabafl›’n›n Baflkanl›¤›nda geçen hafta toplanan
ALTIN ÇIPA Jüri Heyeti 7 dalda ödül alacak kurulufllar› belirlemek
için yapt›klar› toplant›da, ödüle lay›k olan adaylar› belirleyerek, Ter-
tip Komitesine bildirdi. Jüri Heyeti’nin ald›¤› kararlar flu flekilde
olufltu.

ALTIN ÇIPA Türk Denizcilik Baflar› Ödülleri 
kazanan kifli, kurum ve kurulufllar

Armatörlük ve Gemi ‹flletmecili¤i Ödülü: Befliktafl Denizcilik A.fi

Terminal ve Liman ‹flletmecili¤i Ödülü:Kumport Liman Hizmetleri A.fi.

Gemi ‹nfla Sanayicileri Ödülü: Sedef Tersanesi

Gemi Finans› Ödülü: DenizBank 

K›lavuzluk ve Römorkör Hizmetleri: Türkiye Denizcilik ‹flletmeleri A.fi.
ve Uzmar & Uzmanlar Denizcilik Ltd. fiti.

Deniz E¤itimi Ödülü: 
‹stanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi

Acentelik Ödülü: MSC Gemi Acenteli¤i A.fi.

Özel Ödül: Binali YILDIRIM - T.C. Ulaflt›rma Bakan›

Özel Ödül: fiadan KALKAVAN Türk Armatörler Birli¤i Baflkan›

Türk Bo¤azlar› Özel Ödülü: 
K›y› Emniyeti ve Gemi Kurtarma ‹flletmeleri Genel Müdürlü¤ü

Jüri Heyeti 15 kifliden olufltu.
DenizHaber.Com-Özel / 28-06-2006 15:37 
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Kuzey Ege Liman› için haz›rlanan projeye tersanenin de

eklenmesi konusunda Ulaflt›rma Bakanl›¤› ve DLH ara-

s›nda mutabakat sa¤land›. Denizcilik Müsteflarl›¤› Gemi

‹nfla ve Tersaneler Genel Müdürü Sami Kabafl, imar pla-

n›nda gerekli de¤ifliklik yap›lmas› için çal›flmalara baflla-

d›klar›n› ifade etti.

Ege Bölgesi'nin ilk sivil tersanesi, Çandarl› ve Yeni fiak-

ran aras›nda yer alan Dikili ilçesinin Zeytinda¤ beldesin-

de kurulacak. Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m'›n talima-

t› ile Kuzey Ege Liman› için haz›rlanan projeye tersane de

dahil edildi.

Ege k›y›lar› için tersanenin çok acil bir ihtiyaç oldu¤unu

dile getiren Denizcilik Müsteflarl›¤› Gemi ‹nfla ve Tersa-

neler Genel Müdürü Sami Kabafl, flunlar› söyledi: "‹stan-

bul'dan Bodrum'a kadar olan bölgede ‹zmir'deki askeri

tersane d›fl›nda tersane bulunmuyor. Bu hem bölge hem

de ülke ekonomisi için büyük bir kay›p anlam›na geliyor.

Sadece gemi yap›m› de¤il bak›m ve onar›m için de bura-

da acil tersaneye ihtiyaç var. Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›l-

d›r›m bu durumu görerek, bölgede tersane yap›m› için

talimat verdi. Biz de Kuzey Ege Liman› Projesi'ne tersa-

nenin de eklenebilece¤ini belirledik. DLH (Devlet Liman-

lar› ve Havameydanlar› ‹nflaat›) ile mutabakat sa¤lad›k.

fiu an gerekli imar de¤ifliklikleri yap›l›yor. ‹mar Plan› ta-

mamland›ktan sonra onay için Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›'na

gidecek. fiu an bir süre vermek do¤ru de¤il ama projeyi

en k›sa zamanda hayata geçirmek istiyoruz" 

Kuzey Ege Liman› için haz›rlanan ÇED Raporu'nun ge-

çen y›l Mart ay›nda Bakanlar Kurulu taraf›ndan onaylan-

d›¤›n› ifade eden Zeytinda¤ Belediye Baflkan› Feridun Er-

gün ise, "Liman  2012'de hizmet vermeye bafllayacak.

‹lk dilim kapasitesi y›ll›k 20 milyon ton, tamamlan›nca da

110 milyon ton olacak. Plan haz›rlan›rken iflin içinde ter-

sane yoktu. Fakat biz bu yat›r›m› beldemize çekmek isti-

yorduk. Bu y›l bafl›nda  DLH Genel Müdürü Ahmet Ars-

lan beldemize gelerek alan›n konumunu gördü, olumlu

görüfl bildirdi. Tersane için liman›nkinden ayr› ÇED Ra-

poru istenmedi. Liman›n imar durumu çizilmiflti. Buna

tersane ilave edildi. fiu an Master Planlar haz›rlan›yor"

dedi.

Tersane ve liman›n yap-ifllet-devret modeli ile ihaleye ç›-

kaca¤›n› vurgulayan Ergün, "Talipliler bilgi almak için be-

lediyemize gelmeye bafllad›lar. Tersane için flimdiye ka-

dar 4 grupla görüfltük. Bunlardan ikisi halen tersane iflle-

ten çok büyük gruplar. Di¤er ikisi de tersane ifline yeni gi-

riyor. Elbette ihaleyi kimin kazanaca¤› bizi ilgilendirmiyor.

Liman için bizimle görüflen olmad› ama ‹spanyollar›n ve

Türkiye'den büyük bir grubun ilgilendi¤i konusunda du-

yumlar al›yoruz. Her durumda kazanan beldemiz olacak.

Tersanede 400-600 bin ton kapasiteli 8 gemi ayn› anda

ifllenebilecek. Bunlardan 6's›n›n inflaa, 2'sinin bak›m-

onar›m amaçl› kullan›lmas› planlan›yor" diye konufltu.

Ege'de ilk tersane 
Dikili’ye yap›lacak
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m'›n talimat›yla Ege Bölgesi'nin ilk sivil 
tersanesi, Çandarl› ve Yeni fiakran aras›nda yer alan Dikili ilçesinin 
Zeytinda¤ beldesinde kurulacak.



65Temmuz 2006 Gemi ve Deniz Teknolojisi 

bas›ndan haberler

Zeytinda¤'da hemen hemen hiç fabrika bulunmad›¤›n›

vurgulayan Ergün, "Geçimimizi çiftçilikten sa¤l›yoruz.

Tersane istihdama büyük katk› sunacak. Bizden bilgi al-

maya gelenler personelin yüzde 80'ini bu bölgeden ala-

caklar› konusunda söz verdiler. Milli Emlak'a ait bir yer ol-

du¤u için istimlak sorunu yok. 2 bin 500 dönümlük ala-

n›n 580 dönümü tersane, bin 920 dönümü liman için

tahsis edilecek. Bu bölge ‹zmir'e karayolu ile yaklafl›k 80

kilometre, deniz yolu ile 55 mil mesafede" bilgisini verdi.

Bölge için büyük kazanç
Tuzla'dan Bodrum'a kadar olan bölgede hiç tersane bu-

lunmad›¤›n› dile getiren Deniz Ticaret Odas› ‹zmir fiube-

si Yönetim Kurulu Baflkan› Geza Dologh, "Bodrum'daki

de ahflap tekne imalat›n›n yap›ld›¤› bir tersane. Burada

çok büyük potansiyel var. Gemi inflaa yan›nda gemi ba-

k›m onar›m konusunda önemli eksiklik yaflan›yor. Örne-

¤in Ege'de ar›zalanan bir tekne e¤er Tuzla'ya kadar gi-

decek durumu yoksa Yunanistan'a götürülmek zorunda

kal›n›yor. Geçen y›l gemi yap›m ve tersanecilikle ilgili bir

panel yapt›k. Bunun ikincisini önümüzdeki ay yapaca¤›z.

Çünkü sektör en hareketli dönemini yafl›yor. Tersaneler

2008'e kadar siparifl kabul etmiyorlar. ‹nflallah bölgenin

tersane kazand›¤› o günleri görürüz" diye konufltu.

Türkiye'nin k›y›lar›n›n tersane ile dolu oldu¤unu ifade

eden Ege Bölgesi Sanayi Odas› Yönetim Kurulu Baflkan›

Tamer Taflk›n, "‹stanbul ve Karadeniz'de büyük gemiler,

Bodrum-Antalya aras›nda ise yat tersaneleri var. Halen

yeni yerlerin yap›m› sürüyor. Oysa Ege bu konuda çok

geri kald›. Gerek gemi, gerekse mega yat yap›m› için acil

tersanelere ihtiyaç var. Yurtiçinden ve yurtd›fl›ndan yat›-

r›mc›lara her türlü olana¤› sunuyoruz. fiimdiye kadar yer

sorununu aflamam›flt›k, flimdi bu yerin belirlenmesini se-

vinçle karfl›l›yoruz" dile konufltu. Tersanecili¤in sadece

düz saca kaynak yapmak anlam›na gelmedi¤ini belirten

Taflk›n, "Elektrik, mobilya gibi sektörler de tersanelerde

ifl yap›yor. Yan sanayi ile binlerce kifliye istihdam sa¤lan›-

yor. Tersanecilik katma de¤eri çok yüksek bir iflkolu. Bu-

nun devam›n›n gelmesini ve yeni yerler sa¤lanmas›n›

umuyoruz" dedi.

Kaynak: Ahmet USMAN-Dünya Gazetesi/Perflembe Rotas›

DenizHaber.Com / 26-05-2006 02:55

Gemi 
mühendislerinin
Bo¤az gezisi
Üye say›s› 2200'e yaklaflan ve 
Türkiye'de kurulan ilk meslek 
odas› olan Gemi Mühendisleri
Odas›, üyeleriyle birlikte yaza 
Bar›fl Manço vapuruyla bir Bo¤az
gezisi yaparak 'merhaba' demeye
haz›rlan›yor.

Bar›fl Manço vapuru 11 Haziran Pazar günü

saat 15:00’de Kad›köy Befliktafl iskelesinden

denize inecek. Denizcilik sektöründen seçkin

isimlerinde bulunaca¤› organizasyon saat

21:00'e kadar sürecek.

Hareketli ve yo¤un günlerin yafland›¤›, ihraca-

t›n h›zla t›rmand›¤›, istihdam›n artt›¤› denizci-

lik sektöründe bir mola vererek gönüllerince

e¤lenmek ve samimi bir ortamda yorgunluk

atmak niyetinde olan Gemi Mühendisleri

Odas› üyeleri, bu geziyle hem stres atacak

hem de sektörün ileri gelenleriyle tan›flma ve

kaynaflma f›rsat› yakalayacak. 

Avrupa ve Asya’y› ay›ran Bo¤az’da Karade-

niz’e do¤ru unutulmaz bir deniz gezisinin ya-

p›laca¤› bu organizasyonu gerçeklefltirecek

olan Gemi Mühendisleri Odas› Yönetim Kuru-

lu, bu tür organizasyonlar› geleneksellefltirme-

yi ve hem bilimsel hem de sosyal etkinliklerde

üyelerini ve sektörün ileri gelenlerini bir araya

getirmeyi amaçl›yor.

08 Haziran 2006 / AÇIKGAZETE
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Gemilerini yenileyen AB'ye,
Türk tersaneleri yetiflemiyor 
Elif Y›ld›z’›n Haberi

Avrupa Birli¤i'nin karasular›nda 15 yafl›ndan büyük gemi istememesi, 
Türk gemi infla sektörünü hareketlendirdi. Tersanelerin kapasitesi 2010'a
kadar dolarken, sektör bu y›l 1 milyar dolar gelir bekliyor 

Dünya ticaret hacminin yüzde 95'i deniz yoluyla yap›l›-
yor. Avrupa Birli¤i'nin karasular›nda seyreden gemilere
15 yafl s›n›r› getirmesi, gemileri çok tutulan Türk gemi
inflaat› sektörünü hareketlendirdi. Üç yan› denizlerle
çevrili 8 bin 333 kilometrelik k›y› fleridimizde, Tuzla ve
Ünye haricinde tersane bölgesi yok. Senede sadece 50
gemi infla eden Türkiye'nin bu y›l sektörden 1 milyar do-
lar gelir elde etmesi bekleniyor. 2010 y›l›na kadar tersa-
nelerin kapasitesi dolu. Ege'deki küçük tekne imalatç›la-
r›na bile siparifl gitmeye bafllad›. Ara eleman alt›n de¤e-
rinde. ‹zmir, Trabzon, Karadeniz Ere¤lisi, Samsun, Zon-
guldak ve Karasu'da da tersane için alan tahsisleri yap›l-
d›. Yeni tersaneler yap›l›rsa, yaklafl›k 300 bin kifli istih-
dam edilecek. Avrupa Birli¤i'nin getirdi¤i 15 yafl s›n›rla-
mas› nedeniyle, armatörler filolar›n› yenileme yar›fl›na gi-
riflti. Gemi infla teknolojisi bak›m›ndan dünyan›n say›l›
ülkelerinden biri olan Türkiye, bu alanda öne ç›kt›. Mev-
cut Tuzla ve Ünye Tersanesi, kapasitelerini yüzde 40 ar-
t›rd›. Tersanelerin kapasitesi, 2010 y›l›na kadar dolu. Ge-
çen y›l 676 milyon dolar döviz getiren gemi inflaat sana-
yinin ihracat hedefi, bu y›l 1 milyar dolar. 

7 yeni tersane
8 bin 333 kilometrelik k›y› fleridi bulunan Türkiye'de 156
liman, 14 yat liman› bulunurken, tersane say›s› sadece 2.
Sektördeki hareketlilik, yeni tersane yap›m›n› kaç›n›lmaz
k›ld›. TOBB Baflkan Yard›mc›s› ve Deniz Ticaret Odas› Yö-
netim Kurulu Baflkan Vekili Halim Mete, ‹zmir'e kurulacak
tersanelere destek vermeye haz›r olduklar›n› söyledi. Ge-
mi Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi Eski Baflkan› Bu-
rak Acar, Alia¤a'n›n kuzeyinde tersane alan› belirlendi¤i-
ni belirterek, "Tek tersane yetmez. ‹zmir'e birkaç tersane

birden gerekli. Yeni tersanelerle sadece ‹zmir'de 50 bin ki-
fliye istihdam, 500 ifl koluna da dolayl› kazanç kap›s› aç›-
lacak" dedi. Ordu-Ünye Tersanesi'nden sonra Karade-
niz'de, Trabzon-Çamburnu ve Zonguldak Karadeniz Ere¤-
li'sinde yeni tersaneler yak›nda faaliyete geçecek. Sam-
sun, Zonguldak ve Karasu'da da alan tahsisleri yap›ld›. Ça-
nakkale- Karabiga'da da yeni tersane giriflimi bafllat›ld›. 

Yalova’ya dev tersane
Bu alanda y›lda ortalama 50 gemi üretiliyor. Yalova Alt›-
nova Tersane Giriflimcileri Sanayi ve Ticaret Afi ad›yla ku-
rulan yeni bir flirket de Hersek'teki 4,5 kilometrelik alan›
devletten 49 y›ll›¤›na kiralayarak ifle koyulacak. Yalova
Alt›nova Belediye Baflkan› Dr. Mehmet Oral, alan tahsisi
konusunda hukuki baz› engelleri aflmaya çal›flt›klar›n›
söyledi. Oral, bu alanda kurulacak 60 tesisin, Türkiye'nin
en büyük gemi infla sahas› olaca¤›n› söyledi. Yalova Va-
lili¤i, tersane personeli için, flimdiden deprem konutlar›-
n› tahsis etti. Tuzla Belediye Baflkan› Mehmet Demirci
ise, Tuzla Tersanesi'nin geniflleme imkan› olmad›¤›n›
kaydederek, "2010 y›l›na kadar gemi üretimi için yeni si-
parifl al›namayacak" dedi. 

Kaliteli gemiler infla ediyoruz 
Siemens Gemi Elektrifikasyon Sistemleri Sorumlusu Cahit
Atay, dünyan›n tüm ülkelerinden gemi elektrik sistemleri
konusunda ifl ald›klar›n› söyledi. Atay, "‹fl yo¤unlu¤umuz
çok fazla. Her y›l büyüyen ticari gemi siparifli ciddi oranda
artt›. Uygun fiyat, kaliteli ifl ve en önemlisi de h›zl› tesli-
mat, nedeniyle yabanc›lar gemilerini Türkiye'de yapt›rma-
ya bafllad›. Teknolojik olarak da yurtd›fl› gemi yap›m fir-
malar›ndan daha iyi bir seviyedeyiz. Yurtd›fl› siparifl f›rsat-
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lar›n› kaç›rmamak için acilen yeni tersaneler aç›lmal› ve
mevcut tersanelerin kapasiteleri artt›r›lmal›" dedi. 

2010'a kadar kapasite dolu 
Tuzla Tersanesi'nde tafleron firmas› ile gemi infla eden
Erdo¤an Ayd›n, ülkemizde iflçili¤in ucuz oldu¤unu ve
çok seri hizmet verildi¤ini, 3 ay gibi k›sa sürede bir ge-
minin üretilebildi¤ini, bu nedenle yurt d›fl›ndan çok ta-
lep ald›klar›n› söylüyor. Türkiye'de Avrupa ve Japon-
ya'dan daha kaliteli gemiler üretildi¤ini anlatan Ayd›n,
"2010 y›l›na kadar doluluk oran›m›z yüzde 100. Ancak
kalifiye eleman s›k›nt›s› çok, yetiflmifl personel alt›n de-
¤erinde. Hükümetin çok seri davran›p, Türkiye'yi bu
alanda lider ülke yapmas› kaç›n›lmaz. Bir gemiden 300
kiflinin karn› doyuruyor" diye konufluyor. 

Kalifiye eleman s›k›nt›s› var 
Gemi Mühendisleri Odas› Genel Sekreteri ve aka-
demisyen Doç. Dr. Tamer Y›lmaz da tersanelerde ça-
l›flacak ara eleman s›k›nt›s› oldu¤undan yak›n›yor. Y›l-
maz "Meslek lisesi ve yüksek okul düzeyinde e¤itim ve-
ren kurumlar yeterli de¤il" diyor. Türkiye'de ‹TÜ Gemi
‹nflaat› Fakültesi, YTÜ Gemi ‹nflaat› Mühendisli¤i Bölü-
mü ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi ‹nflaat› Mü-
hendisli¤i ile Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek
Yüksek Okulu, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mes-
lek Yüksek Okulu iki teknisyen okulu bulunuyor. Türki-
ye'de lise düzeyinde sadece Pendik Denizcilik Meslek Li-
sesi Gemi ‹nflaat Bölümü bulunuyor. 

Yeni fiafak,  EKONOM‹, 17 TEMMUZ 2006 PAZARTESi

Devlet deste¤i olmadan büyümeye çal›flan yeni gemi in-
fla sanayisi, dünya gemi siparifl defterindeki pazar pay›n›
art›rmak için tersane yat›r›mlar›n› h›zland›rd›.
Yeni tersane yat›r›mlar›nda milyar dolarlar konufluluyor
Devlet deste¤i olmadan büyümeye çal›flan yeni gemi in-
fla sanayisi, dünya gemi siparifl defterindeki pazar pay›n›
art›rmak için tersane yat›r›mlar›n› h›zland›rd›. 
Türkiye’nin çeflitli bölgelerinde tersane yapmak için pro-
je oluflturan ve tersane yap›m›na bafllayan yat›r›mc›lar,
yat›r›m tutarlar›n› yar›m milyar dolar› aflan rakamlarla
ifade ediyor. Çeflitli bölgelerde devam eden tersane ya-
t›r›mlar›n›n toplam rakamlar›na bak›ld›¤›nda ise yaklafl›k
2 milyar dolar› bulaca¤› görülüyor. 
Geçen y›l 2.250 milyon dolar gelir yaratan yerli gemi in-
fla sanayisinin 2010 y›l› hedeflerine bak›ld›¤›nda ise sa-
dece baz› tersanelerin 1-1.5 milyar dolar aras›nda ciro
hedeflerinin oldu¤u görülüyor. Tersanelerin tam kapasi-
te çal›flmas›yla birlikte ise 25 bin civar›nda istihdam ya-
rataca¤› belirtiliyor. 
Son üç y›ld›r yüzy›l›n en yüksek seviyelerinde seyreden
navlun marketinin düflüfle geçmesi dünyadaki bütün ya-
t›r›mc›lar› tedirgin ederken güçlü sermaye yap›lar› bulun-
mayan yerli tersane yat›r›mc›lar›n›n bu yat›r›m rakamlar›
dikkat çekiyor. Baz› yerli bankalar ise tersane yat›r›mlar›-
n› yak›ndan takip ederek yat›r›mc›lara yüzde 15-20 ora-
n›nda finansman deste¤i verebilece¤ini belirtiyor. 
Gemi ‹nfla Sanayicileri Birli¤i’nin (G‹SB‹R) Türkiye’de de-

vam eden tersane yat›r›mlar›yla ilgili görüflü ise pek
olumlu de¤il. Baflkan Murat Bayrak ile geçti¤imiz aylar-
da yapt›¤›m›z söyleflide, gemi infla sanayicileri olarak
kendilerinin hükümetten sadece Tuzla’ya yak›n olmas›
nedeniyle Yalova’da tersane yap›m› için yer istediklerini
ancak Türkiye’nin her yerinde tersane yat›r›mlar›n›n bafl-
lad›¤›n› ve bunlar›n ileride ifl yapmakta zorlanabilece¤i-
nin alt›n› çizmiflti.  
‹kinci Tuzla Tersaneler Bölgesi olmas› planlanan Yalo-
va’da 40 tersanenin 2010’a kadar toplam 550 milyon
dolarl›k yat›r›m yapmas› ve y›ll›k 3.5 milyar dolar ifl hac-
mine ulaflmas› bekleniyor.
Kocaeli Serbest Bölgesi’nde yedi tersanenin 200 milyon
dolar› aflan yat›r›m› bulunuyor. KSB’de yat›r›m yapan ye-
di tersaneden biri olan Yay Gemi, befl y›l›n sonunda 1.5
milyar dolar ciro hedefliyor.
Hay Gemi ‹nflaat Sanayi Adana Yumurtal›k Serbest Böl-
gesi'ne 660 milyon dolara mal olacak Avrupa'n›n en bü-
yük tersanesinde, y›lda 12 gemi infla ederek 3 bin kifliye
istihdam yaratmay› planl›yor. 
Tüm bu tersane yat›r›mlar› sonucunda Türk gemi infla
sanayisinin 2010 y›l›nda 5 milyon dwt  kapasitesiyle ge-
mi infla sanayisinde dünyada dördüncü Avrupa’da ise bi-
rinci olaca¤› belirtiliyor.  

Kaynak:Murat ERDO⁄AN-Dünya Gazetesi/
Perflembe Rotas›

DenizHaber.Com / 26-05-2006 02:17

Tersane yat›r›m maliyetleri yüksek
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Ulaflt›rma Bakan›, Samsun Gemisi ile geldi, sorunlara çö-
züm getirdi.

Y›ld›r›m'dan 5 müjde 
1) ‹zmir-‹stanbul aras›nda Samsun Feribotu'yla bafl-
lat›lan seferlere deste¤imiz tam. Bu, ‹zmir ve ‹stan-
bul'u denizden birbirine ba¤layacak.
2) Alsancak Liman›'nda Türkiye Denizcilik ‹flletme-
leri'nin verdi¤i römorkör hizmetlerine yap›lan yüz-
de 30 zam, 1 Ocak 2007'ye kadar ertelendi.
3) Alia¤a-Menderes H›zl› Tren Projesi'ni Büyükflehir
Belediyesi'yle birlikte 1.5 y›l içinde bitirip hizmete
açaca¤›z. kimse umutsuzlu¤a kap›lmas›n.
4) Liman›n önündeki viyadükleri at›l kalmaktan
kurtar›p limana ba¤layaca¤›z. Kordon'daki viyadük
ayaklar›n›n ise bize göre kesilmesi gerekli.
5) Üçkuyular-Bostanl› aras›nda denizalt› tüneli ya-
p›lmas› için ortaya koydu¤umuz projenin takipçisi-
yiz. Bundan flüpheniz olmas›n.

Deniz Ticaret Odas› üyeleri önderli¤inde kurulan Cruise
and Ferry Lines Deniz fiirketi taraf›ndan iflletilen Samsun

Feribotu ile dün sabah efli Semiha Y›ld›r›m ile birlikte ‹z-
mir'e gelen Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m için Alsan-
cak Liman›'nda tören düzenlendi. Büyükflehir Belediyesi
Kent Orkestras›'n›n renk katt›¤› törene, Vali O¤uz Ka-
¤an Köksal, Büyükflehir Belediye Baflkan› Aziz Kocao¤lu,
‹zmir Ticaret Odas› Baflkan› Ekrem Demirtafl, EBSO Bafl-
kan› Tamer Taflk›n, Deniz Ticaret Odas› Baflkan› Metin
Kalkavan, Deniz Ticaret Odas› ‹zmir fiube Baflkan› Geza
Dologh, Denizcilik Müsteflar› ‹smet Y›lmaz ile de¤iflik il-
lerden gemi ile ‹zmir'e gelen milletvekilleri kat›ld›.

250 milyon YTL
Törende konuflan Y›ld›r›m, Alsancak Liman›'na art›k kru-
vaziyer gemilerin gelmeye bafllad›¤›na dikkat çekerek,
geçen y›l›n sonunda bu gemilerle kente gelen turist sa-
y›s›n›n 90 bine ulafl›ld›¤›n› söyledi. Denizcilikle ilgili hiz-
metlerde yap›lan indirimler ve ÖTV'nin kald›r›lmas›yla
sektörün büyük geliflme gösterdi¤ine iflaret eden Y›ld›-
r›m, "Denizcili¤e yapt›¤›m›z teflvi¤in parasal tutar› 250
milyon YTL civar›ndad›r. Bu destekten bal›kç›lar, yolcu
tafl›mac›l›¤› yapanlar ve turizm, feribot, tanker ile koster
tafl›mac›lar› yararland›.Bu bafllang›çt›r. Bundan sonra bü-

Bakan Y›ld›r›m'dan 
befl müjde

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m ve beraberindeki
heyetin Samsun Feribotu ile kat›ld›¤› ‹zmir 
gezisinde, Bakan Y›ld›r›m ‹zmir'in befl ana 
sorununa çözüm getirdi.



69Temmuz 2006 Gemi ve Deniz Teknolojisi 

bas›ndan haberler

yüyerek devam edecek. Özellefltirmeden sat›n al›nan
Samsun gemisinden sonra Ankara gemisi de A¤ustos
ay›nda hizmete girecek. Böylece sahillerimizin hasret
kald›¤› yolcu gemileri tekrar sular›m›zda, bayrak dalga-
land›rmaya devam edecek" dedi.

Müsteflardan erteleme müjdesi
Bakan Y›ld›r›m ile birlikte Samsun Feribotu'ndan inen
Denizcilik Müsteflar› ‹smet Y›lmaz da denizcilere müjde
verdi. TD‹ taraf›ndan 15 Haziran tarihinde yap›lan ve ön-
ce 15 Temmuz tarihine ertelenen Alsancak ve çeflitli li-
manlardaki römorkör hizmet zamm›n› y›l sonuna kadar

bir kez daha ertelediklerini aç›klayan Y›lmaz, sektör
temsilcilerinden gelen istek üzerine bu karar› ald›klar›n›
söyledi. 3 y›ld›r hizmet zamm› yapmad›klar›n›, bu süre
içinde akaryak›t baflta olmak üzere iflçilik gibi ücretlere
birçok kez zam geldi¤ini an›msatan Y›lmaz, "Biz herfle-
ye ra¤men zamm› y›l sonuna kadar erteledik. Bu zamm›
1 Ocak 2007 tarihinde yürürlü¤e koyaca¤›z" dedi. Erte-
leme karar›yla denizciler büyük bir yükten kurtuldu. 

Kaynak:Murat fiAH‹N -Ertan GÜRCANER / YEN‹ ASIR

DenizHaber:Com / 16-07-2006 16:17

Ere¤li Shipyard törenle aç›ld›
Baflbakan Erdo¤an, Türkiye'nin denizcilik alan›nda tarihi bir at›l›m 
yakalad›¤›n› söyleyerek, "Bu ülkede kim tafl üstüne tafl koyarsa bafl›m›z›n
üzerinde yeri var" dedi.

Erdo¤an: "Denizcilik sektörüne destek vermeye devam edece¤iz"

Baflbakan Erdo¤an, Türkiye'nin denizcilik alan›nda tarihi

misyonuna yak›flan bir at›l›m yakalad›¤›n› belirtti. Erdo-

¤an, "Bu ülkede kim tafl üstüne tafl koyarsa bafl›m›z›n

üzerinde yeri var." dedi. 

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, Türkiye'nin denizcilik

alan›nda tarihi misyonuna yak›flan bir at›l›m yakalad›¤›n›

belirtti. Baflbakan, "Türkiye her geçen gün farkl› bir aç›-

l›fl heyecan› yafl›yor. Bu tablo, Türkiye'nin önündeki f›r-

satlar› en iyi flekilde kulland›¤›n› gösteriyor. Bu yolda,

bütün deste¤imizi bu sektöre vermeye devam edece¤iz.

Bu ülkede kim tafl üstüne tafl koyarsa bafl›m›z›n üzerin-

de yeri var." dedi.

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an ve beraberinde bulu-

nan Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, Zonguldak'›n Ere¤-

li ilçesi Gülüç beldesi Çengelburnu Mevkii'ndeki Tersa-

neler Bölgesi projesi içinde yer alan Medgroup'a ait

Ere¤li Gemi ‹nfla Sanayi ve Ticaret A.fi tersanesinin aç›l›fl

törenine kat›ld›. 
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Törende bir konuflma yapan Baflbakan Recep Tayyip Er-

do¤an, muhteflem olarak nitelendirdi¤i tersanenin aç›l›-

fl›na kat›lmaktan dolay› heyecan, coflku ve mutluluk duy-

du¤unu ifade etti. 

Erdo¤an, Türkiye olarak ça¤dafl dünyada yer almak için

son 3,5 y›lda önemli mesafeler kat edildi¤ini kaydederek

flunlar› söyledi: 

"Son dönemde her alanda hummal› bir çal›flma içinde-

yiz. Bu çal›flmalar›n sonuçlar›n› da almaya bafllad›k. De-

nizcilik sektöründe de Türkiye lay›k oldu¤u yeri alacak.

Üç yan›m›z denizlerle çevrili diyoruz ama bundan fayda-

lanam›yoruz. Bize kazand›rd›¤› bir fley yok. Bu nedenle

hükümet sorumlulu¤u gere¤i denizcilikte baz› ad›mlar›n

at›lmas› gerekti¤ini gördük. Bu önemli sektördeki dünya

pay›m›z›n daha önemli bir yere gelmesi için de çal›fl›yo-

ruz. Denizcilik sektöründe en önemli s›k›nt› yak›t mali-

yetlerinde yaflan›yordu. Yak›t maliyetlerini düflürmek için

harekete geçtik. Belediye baflkan› iken yak›n illere deniz

otobüsü seferleri düzenledik. Ucuz yak›t istedik ama ver-

mediler. Bu nedenle biz de hükümet olarak göreve gel-

dikten sonra a¤›r vergi yükünü ortadan kald›rmak için

harekete geçtik. Bu düzenleme ile yak›t yüzde 60 ora-

n›nda ucuzlad›. Litresi 2 YTL iken ÖTV muafiyeti ile fiya-

t› düflürdük. Bu sektörden ekmek yiyenler bu düzenle-

menin ne anlama geldi¤ini iyi bilirler. Liman ücretlerini

de düflürdük. Yüzde 75 civar›nda indirim yapt›k. Böyle-

ce son 2 y›lda deniz tafl›mac›l›¤›nda yüzde 50 oran›nda

art›fl oldu. Son y›llarda bir çok tersane aç›l›fl›na kat›ld›k.

Türkiye bu alanda tarihi misyonuna yak›flan bir at›l›m ya-

kalad›. Türkiye her geçen gün farkl› bir aç›l›fl heyecan›

yafl›yor. Bu tablo, Türkiye'nin önündeki f›rsatlar› en iyi

flekilde kulland›¤›n› gösteriyor. Bu yolda, bütün deste¤i-

mizi bu sektöre vermeye devam edece¤iz. Bu ülkede

kim tafl üstüne tafl koyarsa bafl›m›z›n üzerinde yeri var.

Denizcili¤in kalk›nmas› da ülkeye büyük yarar sa¤laya-

cakt›r. Y›lda 2,5 milyon ton çelik ifllenen Ere¤li'ye bu ter-

sane çok büyük fayda sa¤layacakt›r. 2010-15 y›l›na ka-

dar tersanelerimizin bir ço¤u kapasite itibar› ile dolu. S›-

k›nt›lar› sona erdirmek için azim ve heyecanla çal›fl›yo-

ruz. Ayd›nl›k gelece¤e hep birlikte ilerliyoruz. Gelecek

Türkiye'nin, kimsenin flüphesi olmas›n. Yeter ki birlik be-

raberlik içinde el ele olal›m. Bizi kimse y›kamayacakt›r" 

Türkiye'nin 8 bin 400 kilometre uzunlu¤unda sahil fleri-

dine sahip oldu¤unu kaydeden Erdo¤an, bu tersaneleri

tüm k›y› fleride yaymak gerekti¤ini de söyledi. Konuflma-

s›n›n ard›ndan Baflbakan Erdo¤an ve Ulaflt›rma Bakan›

Y›ld›r›m, tersanenin aç›l›fl›n› gerçeklefltirdi. 

Dolgu çal›flmalar›na 24 May›s 2004 günü bafllanan Ere¤-

li Tersanesi tamamiyle denizden dolgu ile kazan›lan 133

bin 075 metrekarelik alanda yer al›yor. Bu alan üzerin-

de, 220 x 38 metre ebad›nda 50 bin DWT ton infla ka-

pasitesine sahip gemi infla k›za¤› ve 24 bin metrekare

kapal› alan yer al›yor. Tersanenin y›ll›k çelik iflletme ka-

pasitesi 25 bin ton/ YTL. 

Aç›l›flla birlikte ayr›ca Medgroup'un, 3x7 bin DWT kim-

yasal tanker, 6 x 8 bin DWT kimyasal tanker, 2 x 11 bin

240 DWT kimyasal tanker, 2 x 20 bin DWT kimyasal tan-

ker ve 6 x 65 TBB römorkör infla projesi de bafllat›ld›. 

Di¤er taraftan Med Group bünyesinde faaliyete baflla-

yan Ere¤li Tersanesi'nin aç›l›fl törenine, Denizcilik cami-

as›ndan, AKP ‹stanbul Milletvekili Cengiz Kaptano¤lu,

Baflbakanl›k Denizcilik Müsteflar› ‹smet Y›lmaz, Gemi ‹n-

fla ve Tersaneler Genel Müdürü Sami Kabafl, G‹SB‹R

Meclis Baflkan› Kenan Torlak, Befliktafl Denizcilik Yöne-

tim Kurulu Baflkan› ‹hsan Kalkavan, Befliktafl Denizcilik

Genel Müdürü Yavuz Kalkavan, ARPAfi Yönetim Kurulu

Baflkan› Altan Köseo¤lu, Dekafl Genel Müdürü Aykut

Erol ve çok say›da davetli kat›ld›.

DenizHaber.Com-Özel 

resim alt› resim alt› resim alt› resim alt› resim alt› resim alt› resim alt›
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TMMOB’DEN...
"‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹" KONUSUNDA
YAPILACAK DÜZENLEMELERDE TMMOB
GÖRÜfiLER‹ D‹KKATE ALINMALIDIR 
TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet So¤anc›

18.07.2006 tarihinde ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i konulu ba-

s›n aç›klamas› yapt›. 

BA⁄IMSIZ SOSYAL B‹L‹MC‹LER 2006 YILI
RAPORU YAYIMLANDI
Ba¤›ms›z Sosyal Bilimciler Taraf›ndan haz›rlanan "Ba-

¤›ms›z Sosyal Bilimciler 2006 Y›l› Raporu" Kitab›

TMMOB Yay›n› olarak yay›mland›.

TMMOB D‹S‹PL‹N YÖNETMEL‹⁄‹NDE 
DE⁄‹fi‹KL‹K YAPILMASINA DA‹R
YÖNETMEL‹K RESM‹ GAZETEDE YAYIMLANDI
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Disiplin Yönetme-

li¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik 01.07.2006

tarihli ve 26215 say›l› Resmî Gazete'de yay›mland›.

TMMOB M‹MARLIK-MÜHEND‹SL‹K
H‹ZMETLER‹ VE ASGAR‹ ÜCRET-ASGAR‹ Ç‹Z‹M
VE DÜZENLEME ESASLARI YÖNETMEL‹⁄‹NDE
DE⁄‹fi‹KL‹K YAPILMASINA DA‹R YÖNETMEL‹K
RESM‹ GAZETEDE YAYIMLANDI
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Mimarl›k Mü-

hendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret-Asgari Çizim ve Dü-

zenleme Esaslar› Yönetmeli¤i 01/07/2006 tarihli ve

26215 say›l› Resmî Gazete'de yay›mland›.

4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIfiMA

‹Z‹NLER‹ HAKKINDA KANUN ‹LE BAZI

KANUNLARDA DE⁄‹fi‹KL‹K YAPILMASINA

‹L‹fiK‹N KANUN TASARISI HAKKINDA

TMMOB GÖRÜfiÜ

TBMM Gündeminde bulunan 4817 Say›l› Yabanc›lar›n

Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanun ‹le Baz› Kanunlarda De-

¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun Tasar›s› Hakk›nda

TMMOB görüflü ilgililerine iletildi.

TÜRK‹YE SOSYAL FORUMU ‹STANBUL'DA
TOPLANIYOR 
Türkiye Sosyal Forumu (TSF) 30 Eylül-1 Ekim 2006 Tarih-

lerinde ‹stanbul'da Bilgi Üniversitesinin Dolapdere Kam-

püsünde toplanacak.

TSF program› A¤ustos bafl›nda ‹stanbul'da yap›lacak son

haz›rl›k toplant›s›nda kesinleflecek. TMMOB, Türkiye

Sosyal forumunda uzmanl›k alanlar›na iliflkin konular ile,

neoliberal politikalara ve savafla karfl› konularda semi-

nerler düzenleyecek.

NÜKLEER SANTRALLER VE TÜRK‹YE 
SEMPOZYUMU YAPILDI

TMMOB Ankara ‹l Koordinasyon Kurulu, 10 Haziran

2006 tarihinde Milli Kütüphane'de Çernobil'in 20.Y›-

l›nda Nükleer Santraller ve Türkiye Sempozyumu dü-

zenledi.
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YASALARIN ‹Ç‹NDEN TMMOB'N‹N ÖYKÜSÜ
K‹TABI YAYIMLANDI
Geçmiflten günümüze TMMOB'nin içinde bulundu¤u
yasal süreci anlatan "Yasalar›n ‹çinden TMMOB'nin Öy-
küsü" Kitab› yay›mland›.

MÜHEND‹SL‹K ÖYKÜLER‹ 2 K‹TABI YAYIMLANDI

Çeflitli zaman dilimlerinden Mühendislik ve Mimarl›k Öy-
küleri içeren "Mühendislik ve Mimarl›k Öyküleri 2" Kita-
b› yay›mland›.

COPISEE TOPLANTISI ‹STANBUL'DA 
GERÇEKLEfiT‹
COPISEE (Güneydo¤u Avrupa Ülkeleri Mühendislik Bir-
likleri Organizasyonu) toplant›s› 18 May›s 2006 tarihin-
de ‹stanbul'da gerçekleflti.

DANIfiTAYA YAPILAN SALDIRIYI
LANETL‹YORUZ

TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet So¤anc›
17.05.2006 Tarihinde Dan›fltay'a yap›lan sald›r› ile ilgili
bas›n aç›klamas› yapt›.

14 EK‹M 2006 GÜNÜ ANKARA'DA
BULUfiUYORUZ!

Ülkemizin tüm varl›klar› özel sermaye istismar›ndan kur-

tar›larak, toplumsal gönencimizin artt›r›lmas›na yönelik

ulusal, bölgesel ve kentsel düzeyde planl› ve kamusal bir

ekonomi politikas› esas al›narak, kamusal kaynaklara

dayal› ve istihdam› artt›r›c› sanayileflme ve kalk›nma he-

define yönelik, özellefltirmelerin durdurulmas›, özelleflti-

rilen halka ait varl›klar›n kamulaflt›r›lmas› ve kamu kuru-

lufllar›n›n yeniden güçlendirilmesi için, 

TMMOB yasas›na gereksiz ve yanl›fl yap›lan müdahalele-

ri engellemek için,

14 Ekim 2006 günü Ankara'da bulufluyoruz!

TMMOB’DEN...
TMMOB 39.DÖNEM YÖNET‹M KURULU
GÖREV DA⁄ILIMINI YAPTI
25-28 May›s 2006 tarihleri aras›nda yap›lan TMMOB

39.Ola¤an Genel Kurulu sonucunda belirlenen TMMOB

Yönetim Kurulu 10 Haziran 2006 tarihinde ilk toplant›s›n›

yaparak kendi aras›nda görev da¤›l›m›n› afla¤›daki gibi

gerçeklefltirdi.

TMMOB Yönetim Kurulu Görev Da¤›l›m›
Baflkan - Mehmet So¤anc› - Makina Mühendisleri Odas›
II. Baflkan - Hüseyin Yeflil - Elektrik Mühendisleri Odas›
Sayman - Selçuk Uluata - ‹nflaat Mühendisleri Odas›
Yürütme Kurulu Ü. - Nail Güler - Harita ve Kadastro Müh. Odas›
Yürütme Kurulu Ü. - Alaeddin Aras - Kimya Mühendisleri Odas›
Yürütme Kurulu Ü. - ‹lker Ertem - Maden Mühendisleri Odas›
Yürütme Kurulu Ü. - M.Sabri Orcan - Mimarlar Odas›
Yönetim Kurulu Ü. - Halil Gezer - Çevre Mühendisleri Odas›
Yönetim Kurulu Ü. - Ekrem Poyraz - Fizik Mühendisleri Odas›
Yönetim Kurulu Ü. - Tuncay fienyurt - Gemi Mühendisleri Odas›
Yönetim Kurulu Ü. - Hakan Günay - Gemi Makinalar› ‹flletme Müh.Odas›

Yönetim Kurulu Ü. - Berrin fienöz - G›da Mühendisleri Odas›
Yönetim Kurulu Ü. - B.Burak Kaptan - ‹ç Mimarlar Odas›
Yönetim Kurulu Ü. - Ferhat Özçep - Jeofizik Mühendisleri Odas›
Yönetim Kurulu Ü. - ‹brahim Vardal - Jeoloji Mühendisleri Odas›
Yönetim Kurulu Ü. - Cemalettin Küçük -Metalurji Mühendisleri Odas›

Yönetim Kurulu Ü. - ‹smail Küçük - Meteoroloji Mühendisleri Odas›
Yönetim Kurulu Ü. - Ali R›za Tanr›verdi - Petrol Mühendisleri Odas›
Yönetim Kurulu Ü. - Müfit Hatat - Peyzaj Mimarlar› Odas›
Yönetim Kurulu Ü. - Fikret Zorlu - fiehir Planc›lar› Odas›
Yönetim Kurulu Ü. - Ahmet H. Dinçer - Tekstil Mühendisleri Odas›
Yönetim Kurulu Ü. - B.Remzi Suiçmez - Ziraat Mühendisleri Odas›

SOSYAL S‹GORTALAR VE GENEL SA⁄LIK 
S‹GORTASI YASASINA ‹L‹fiK‹N
GÖRÜfiLER‹M‹Z K‹TABI YAYIMLANDI
Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer'e 02 May›s 2006 tari-

hinde, D‹SK-KESK-TMMOB-TTB taraf›ndan sunulan Sosyal

Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas›na ait görüfl ve

de¤erlendirmeler 4 örgüt taraf›ndan ortaklafla D‹SK'in sek-

reteryal›¤›nda May›s 2006'da kitap haline getirilmifltir.

Cumhurbaflkan›n›n VETO gerekçeleri de 4 kurumun hakl›l›-

¤›n› göstermesi aç›s›ndan kitaba ek olarak konulmufltur.
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H‹DROD‹NAM‹K TERSANES‹

K›sa tarihçe:
1975 y›l›nda Rumeli Kava¤›’nda kuru-

lan Hidrodinamik Tersanesi, 1980’li

y›llar›n bafl›nda bugünkü bulundu¤u

Tuzla bölgesine tafl›nm›flt›r. 

‹lk y›llar›nda daha çok yeni inflaata yö-

nelen tersane, 90’l› y›llar›n bafl›ndan

beri çal›flmalar›n› a¤›rl›kl› olarak kuru-

yük, tanker, konteyner, hayvan tafl›y›-

c›, romorkör ve yolcu gemilerinin ta-

mir-bak›m/onar›m› üzerinde yo¤un-

laflt›rm›flt›r. 

Rayl› gemi çekme k›zak teknolojisini

1986’da Türkiye’ye bir ilk olarak pro-

jelendirip infla ederek hizmete sokan

Hidrodinamik Tersanesi, 1992 ve

1999 y›llar›nda infla edilen rayl› k›zak-

lar›yla birlikte bugün 3 k›za¤a sahiptir. 

Böylelikle 7.500 DWT’a kadar gemile-

ri çekebilecek ve y›lda yaklafl›k 3.500 t

çelik iflleyebilecek durumda olan ter-

sanenin ayr›ca 200 m’lik iskelesi de

bulunmaktad›r.

Tersane müflteri portföyünün yaklafl›k

% 80’i Türk armatörü olmak üzere,

% 10’u Rusya (özellikle nehir tipi ge-

miler), % 5’i Lübnan ve Suriye ve ka-

lan› AB ülkelerinden gelmekte olup,

2005 y›l›nda 90 geminin (toplam›:

275.000 DWT) k›zaklarda ve iskelede

tamir bak›m› tamamlanm›flt›r. 

Güncel Bilgiler 
Kuruldu¤undan beri bir aile flirketi olarak devam eden tersa-

nede kadrolu olarak 47 kifli görev yapmakta olup, alt iflveren-

lerle birlikte bu say› zaman zaman 500 kifliye kadar ulaflmak-

tad›r.

Tersane özellikle gemi  inflaat› için 2005 y›l›nda yapt›¤› yat›-

r›mlar› sonucunda (2 x 25 t gantry kreyn, CNC Procut 5500

DD) altyap›s›n› güçlendirmifltir. 

Hidrodinamik Tersanesi, 2005 y›l›nda MV D‹NAM‹K adl› 5300

DWT’luk kuruyük gemisinin çelik inflas›na  bafllam›fl olup do-

nat›m› armatör flirket ile koordineli olarak devam etmektedir.

tersanelerimizi tan›yal›m
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tersanelerimizi tan›yal›m

Ayn› seriden ikinci 5300 DWT’luk

geminin inflas›na da Temmuz

2006 itibar›yla  bafllanm›flt›r.

Önümüzdeki y›llarda da kuruyük

tipi gemi inflaat› üzerinde yo¤unla-

flacak olan Hidrodinamik Tersane-

si, tamir-bak›m/onar›m ve yeni in-

flaat hizmetlerini de gelecekte

müflterilerine sunmaya devam

edecektir. 

Toplam tersane alan›: 17.085 m2 
Toplam kapal› alan: 2.312 m2
‹skele: 200 m
CNC kesme makinas›: Procut 5500 DD (24000x5500) 

Trafo kapasitesi: 1000 kVA + 1000 kVA (infla halinde)
Jeneratör kapasitesi: 1150 kVA (toplam)

Kreyn : Forklift:
2 mobil  kreyn (25 t , 50 t) 4 forklift  (7t’a kadar)
5 gantry kreyn (10 t)
1 gantry kreyn (2 x 25 t)

Uzunluk (m) Eni (m) K›zaklama Kapasitesi DWT  Kapasitesi 

K›zak 1 90 20 1.000 ton 3.500 DWT 

K›zak 2 110 25 2.000 ton 5.000 DWT 

K›zak 3 120 25 2.500 ton 7.500 DWT 

Özellikler:
K›zaklar›n detaylar›: 

‹rtibat 
Hidrodinamik Gemi San. ve Tic. A.fi.
Tersaneler Cad. No: 40
34940 Tuzla/‹stanbul 

Tel.: + 90 216 395 23 19
Faks: + 90 216 395 48 88

Web: www.hidrodinamik.com
E-mail: info@hidrodinamik.com
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tersanelerimizi tan›yal›m

Gemi ve Deniz Teknolojisi 

MADENC‹ TERSANES‹

Madenci Gemi Sanayi 1980 y›l›ndan beri flu anki faaliyet
yerinde; Gülüç Çengelburnu Mevkii, Kdz. Ere¤li/ZON-
GULDAK ‘ta faaliyet göstermektedir. 

Türk Gemi ‹nfla sektörünün öncü firmalar›ndan biri ola-
rak günümüze kadar gelmifltir. Gerek ifl kalitesi gerekse
iflçi kalitesi olarak Türkiye ‘de say›l› tersanelerden biridir.
1980 y›l›ndan itibaren bafllayan yat›r›m süreci k›sa süre-
de gerçekleflmifl, d›fla dönük çal›flmalar ve standartlara
öncelik verilerek 1984 senesinde ilk ihracat›n› gerçeklefl-
tirmifltir. ‹lk olarak ‹talyanlar ‘a 3250 DWT ‘luk kuru yük
gemisi ihraç edilmifltir. Madenci Gemi Sanayi, aradan

geçen seneler içerisinde yat›r›mlar›n› geniflletmifl, maki-
ne park›n› en son teknoloji ile art›rm›fl, bilgi ve tecrübe-
sini en üstün seviyeye ulaflt›rm›flt›r. 

Tersanemiz y›lda 6000 ton çelik iflleme kapasitesi ile
15000 DWT ‘a kadar her türlü ve tonajda kuru yük,
konteyner, römorkör ve tanker yap›m›na elveriflli olup
gemi yap›m› d›fl›nda gemi yan sanayi ürünleri  ( ambar
kapa¤›, localar, kap› ve kaportalar, babalar ) ve sanayi
tesislerimizin ihtiyac› olabilecek her türlü çelik konstrük-
siyon imalat ve mühendislik hizmetleri sunmaktad›r.
1996 senesine gelindi¤inde flirketimiz; ‹talya, ‹ngiltere

MGS Tarihçe : 
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tersanelerimizi tan›yal›m

MADENC‹ TERSANES‹

ve Hollanda ‘ya toplam 12 adet gemi ayr›ca 2 gemilik
ambar kapa¤› ihracat› gerçeklefltirmifltir. fiirketimiz
1984 senesinden beri sürdürdü¤ü ihracat hamlesinde
gerek yurt içerisinde gerekse yurt d›fl›nda hak etti¤i iti-
bar› görmüfl ve internasyonel kurulufllar taraf›ndan bu
baflar›s› takdir edilmifltir. 1992 senesinde Kraliyet Deniz
Mimarlar Enstitüsü taraf›ndan tüm dünyada o sene ya-
p›lm›fl olan her türlü yüzen araçlar›n incelenmesi netice-

sinde taraf›m›zca infla edilen M/V CELTIC CRUSADER
1992 senesinde infla edilen en iyi gemilerin aras›na gir-
mifltir. Dört ayr› k›za¤a sahip tersanemizde ayn› anda
dört geminin inflas› devam etmekte; beflinci geminin
blok imalat› devam edebilmektedir. 

fiirketimiz Türk tarihinde ilk defa yurtd›fl›na gemi ihraç
eden flirket olarak Denizcilik tarihine geçmifltir. 

Güncel Bilgiler:

2003 senesinden itibaren ise Madenci Gemi Sanayi ye-

niden yap›lanmaya gitmifl olup, yeni yat›r›mlar yaparak

verimlili¤i art›rman›n yollar›n›n aray›fl› içerisine girmifl-

tir. Yeni tersanenin infla sahas›n›n plan ve projesi ta-

mamlanm›fl olup uygulamaya sokulmufltur. Yeni tersa-

nenin dolgu sahas› dolum çal›flmalar› devam etmekte

olup; ayn› anda üretim çal›flmalar› sürdürülmektedir. 

fiu anda Almanlara 1 adet konteyner gemisi, ‹talyanla-

ra ise 3 adet LPG tankeri inflas› devam etmektedir. 

Y›ll›k Çelik iflleme kapasitesi: 6000 t

Maksimum yeni gemi infla kapasitesi: 15000 DWT

Y›ll›k kapasite: 30000 DWT

Toplam tersane alan›: 46911 m2

Toplam kapal› alan: 10171 m2

K›zaklar: 
1 nolu yeni infla k›za¤›: 135*18 m (e¤im: %5.5)
2 nolu yeni infla k›za¤›: 135*18 m (e¤im: %5.5)
3 nolu yeni infla k›za¤›: 135*18 m (e¤im: %5.5)
4 nolu yeni infla k›za¤›:  80*18 m (e¤im: %5.5

R›ht›m uzunlu¤u:   100 * 2  m

Kesme makinesi: 

2 Adet 2000 * 12000, 

1 adet 3000*12000, 

1 adet 3000*8000

Trafo kapasitesi: 1000 kVA

‹rtibat
Tel : + 90 (372) 318  17 11

Faks : + 90 (372) 318 17 05

E-mail : madencitersane@superonline.com
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tersanelerimizde infla edilmekte olan gemiler



84

tersanelerimizde infla edilmekte olan gemiler



85Temmuz 2006 Gemi ve Deniz Teknolojisi 

tersanelerimizde infla edilmekte olan gemiler
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tersanelerimizden haberler

Gemi ve Deniz Teknolojisi 

SHIPYARD/HULL NUMBER: TORLAK SHIPYARD/NB047
SHIP NAME: BEfi‹KTAfi F‹NLAND

OWNER : GEM‹N‹ GEM‹ ‹NfiA NAKL‹YE ‹fiLETME T‹C.A.fi.
DESIGN OFFICE : ADMAR‹N
L.O.A. : 129,75
L.B.P. : 123,20
BREADTH : 19,60
DEPTH : 10,40
DRAUGHT(DESIGN) : 8,00
CARGO CAPACITY : 12712
DWT : 10500
ENGINE : MAK 9M 32C
SPEED : 13
CLASS : BV
START OF CONSTRUCTION : 10/03/2005
DATE OF DELIVERY : 15/05/2006

OWNER : CLIPPER CRESCENT 
TANKSHIPS LTD.

DESIGN OFFICE : DELTA
L.O.A. : 90,5 m.
L.B.P. : 85,3 m.
BREADTH : 14,6 m
DEPTH : 7,6 m
DRAUGHT(DESIGN) : 5,3 m
CARGO CAPACITY : 4.450 m3

DWT : 3500
ENGINE : MAN
SPEED : 11,6KN
CLASS : AB

START OF CONSTRUCTION : 03/05/2005
DATE OF DELIVERY : 30/07/2006 

SHIPYARD/HULL NUMBER: YARDIMCI TERSANES‹/NB 41
SHIP NAME: CLIPPER BARDOLINO
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denize indirme

SHIPYARD/HULL NUMBER: ‹ÇDAfi/01 
SHIP NAME: ‹ÇDAfi

OWNER : ‹ÇDAfi ÇEL‹K ENERJ‹ 
TERSANE ve ULAfiIM A.fi.

DESIGN OFFICE : GEMTEK
L.O.A. : 80.80
L.B.P. : 73.60
BREADTH : 13.00
DEPTH : 7.50
DRAUGHT(DESIGN) : 6.16
CARGO CAPACITY : 4.800
DWT : 3.700 
ENGINE : MAN B&W  6L 26/32 A
SPEED : 13
CLASS : BV
START OF CONSTRUCTION : 24.04.2005
DATE OF DELIVERY : 01.09.2006

SHIPYARD/HULL NUMBER: SELAH TERSANES‹/H47
SHIP NAME: 4300 DWT CHEMICAL TANKER-OCEAN BREEZE

OWNER : TECKNE YAPIM A.fi.
DESIGN OFFICE : ADMARIN
L.O.A. : 96,00 m
L.B.P. : 88,60 m 
BREADTH : 14,20 m
DEPTH : 7,65 m
DRAUGHT(DESIGN) : 6,20 m
CARGO CAPACITY : 4930 m3

DWT : 4300 DWT
ENGINE : 1980 Kw
SPEED : 13,00 knot
CLASS : B.V.
START OF CONSTRUCTION : 07/05/2005
DATE OF DELIVERY : 07/07/2006
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tersanelerimizden haberler

Gemi ve Deniz Teknolojisi 

SHIPYARD: KARADEN‹Z SHIPYARD
SHIP NAME: OSMAN NUR‹ AYANO⁄LU

OWNER : AYANO⁄LU DEN‹ZC‹L‹K A.fi.
DESIGN OFFICE : SETA GEM‹ MÜHEND‹SL‹K
L.O.A. : 92.650 m
L.B.P. : 84.960 m
BREADTH : 14.000 m
DEPTH : 7.750 m
DRAUGTH : 6.900 m
CARGO CAPACITY : 5824 m3

DWT : 5200 ton
ENGINE : MAK 6M25
SPEED : 12 knots
CLASS : RINA, TL
KEEL LAID : 2005
DATE OF DELIVERY : 2006

OWNER : ORUÇO⁄LU YAT GEM‹ SAN.
DESIGN OFFICE : SETA GEM‹ MÜHEND‹SL‹K
L.O.A. : 44.000 m
L.B.P. : 34.450 m
BREADTH : 8.500 m
DEPTH : 4.500 m
DRAUGTH : 2.400 
NR.OF CABINS : 9
ENGINE : MAN 1000HP
SPEED : 16 knots
CLASS : IMC
KEEL LAID : 2005
DATE OF DELIVERY : 2006

SHIPYARD: USTAMEHMETOGLU
SHIP NAME: PRENSES TULAY ORUÇ
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denize indirme

SHIPYARD/HULL NUMBER: DEN‹Z ENDÜSTR‹S‹ A.fi./H.N: 38 
SHIP NAME: PULI - 3

OWNER : ÇAMLICA DEN‹ZC‹L‹K
DESIGN OFFICE : DELTA MARINE
L.O.A. : 148 m
L.B.P. : 139,50 m
BREADTH : 21,60 m
DEPTH : 11,30 m
DRAUGHT(DESIGN) : 8,60 m
CARGO CAPACITY : 18.000 m3

DWT : 15000 T
ENGINE : BERGEN 

(2 Pitch Kont.Azimuth)

SPEED : 14,5 knot
CLASS : BV
START OF CONSTRUCTION : 01.06.2006
DATE OF LAUNCH : 08.07.2006

SHIPYARD/HULL NUMBER: ÇEKSAN/NB29
SHIP NAME: ULUS STREAM

OWNER : ALBROS
DESIGN OFFICE : UKRAINE
L.O.A. : 89,73
L.B.P. : 84,95 
BREADTH : 15,60
DEPTH : 5,75
DRAUGHT(DESIGN) : 4,461
CARGO CAPACITY :
DWT : 3760
ENGINE : MAN 6L28/32A
SPEED : 10,5 knot
CLASS : RUSSIAN
START OF CONSTRUCTION : EYLÜL 2005
DATE OF DELIVERY : EYLÜL 2006
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SETA GEM‹ 
MÜHEND‹SL‹K
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SETA GEM‹ 
MÜHEND‹SL‹K
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GEMTEK
GEM‹ PROJE
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tescilli bürolar›m›zdan

GEMTEK
GEM‹ PROJE
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tescilli bürolar›m›zdan

Gemi ve Deniz Teknolojisi 

AVA YAT D‹ZAYN

DESIGNER : AT‹LLA KÜÇÜKD‹KER 

BUILDER  : HBA YACHTS CO. / ANTALYA

OWNER : HBA YACHTS CO.

CLASSIFICATION : CE , TL 

GENERAL PROPERTIES TANK CAPACITIES MACHINERY

Length OA : 18.30 m

Breath Moulded : 4.90 m Fuel Tank : 4200 lt Engines : 2 x Chrysler 800 HP@2300 RPM

Depth to maindeck : 2.10 m Fresh Water Tank : 2100 lt Gen. Set : 20 kVA

Draught : 0.90 m Grey Water Tank : 1100 lt

Cruising Speed :  38 knot Black Water Tank : 1000 lt

Max Speed : 44 knot

18 M 
MOTORYACHT
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tescilli bürolar›m›zdan

AVA YAT D‹ZAYN
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sektörden haber

Maltese Falcon 87 metre boyunda, 12.5 metre ge-
niflli¤inde, 6 metre drafta sahip olan yelkenli yat 2400
metrekarelik bir kullan›m alan›na sahip bulunmaktad›r.
Özel bir tasar›mla Y›ld›z Gemi ve Makine Sanayi Tica-
ret A.fi. taraf›ndan yap›lm›flt›r. 

Malta flahini için ayr›ca 30 Haziran 2006 tarihinde Ç›-
ra¤an saray›nda bir kokteyl yap›ld›. Kokteyle oda bafl-
kan›m›z Sacit Demir, G‹SB‹R ve DTO Yönetim Kurulu
Baflkanlar›, ifl ve siyaset dünyas›n›n önemli simalar› da
kat›ld›. Konuflmalarla malta flahini denize u¤urland›.

Dünyan›n en büyük yelkenli yat›n›
Y›ld›z Tersanesi yapt›
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kitap köflesi

Gemi ve Deniz Teknolojisi 

Yat Tasar›m›
Yazarlar: Lars Larsson, Rolf Eliasson
Çeviren: Tamer Y›lmaz
Birsen Yay›nevi

Dünya üzerinde gezinti teknelerine olan talebin h›zla
artmas›, yat infla sanayini önemli bir sektör haline getir-
mektedir. Türk yat infla sanayii geliflme trendine girmifl ve
bir marka olma yolunda ilerlemektedir. Yat üretiminde,
tekne formundan, yerleflimden ve malzemeden kaynakla-
nan hatalar genel performans, stabilite ve mukavemet gibi
çok önemli tekne parametrelerinde olumsuzluklar do¤ur-
maktad›r. Yat tasar›mc›lar›n›n ve imalatç›lar›n›n uluslararas›
standartlarda üretim gerçeklefltirmesi ve dünya piyasas›nda
önemli bir paya sahip olabilmeleri için yat tasar›m›n›n genel il-
kelerinin iyi kavranmas› gerekmektedir. Türkçe’ye çevrilen bu
kitap en önemli yat tasar›m› kitaplar›ndan biri olma özelli¤ine
sahiptir. Kitap, yelkenli ve motoryat tasar›mc›lar›na, imalatç›lar›-
na üniversitelerimizin gemicilikle ve denizcilikle ilgili bölümlerin-
de okuyan ö¤rencilerine önemli bir kaynak oluflturacakt›r.

Gemi ‹nflaat›
Yazar: Ümit Çevik

Birsen Yay›nevi

Birsen yay›nevinden bas›lan, Kocaeli Üniversitesi
Ö¤retim Görevlisi Ümit Çevik imzas›n› tafl›yan “Güverte

ve Makine için Gemi ‹nflaat›” isimli kitapla, denizcilik yük-
sek okullar›n›n güverte ve makine bölümü ö¤rencilerine

yönelik olarak Gemi ‹nflaat›n›n temel prensipleri verilmek-
tedir.
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üyelerimizden haberler

Ac› kayb›m›z
67 sicil numaral› üyemiz Turgut G‹RAY, 28 Temmuz
2006 tarihinde vefat etmifltir.
Üyemizin yak›nlar›na ve camiam›za baflsa¤l›g› diliyoruz. 

Evlilik
• Üyemiz Ulafl Deniz ÖZÇAM ile Burcu BAfiGÖRENAY
24 Haziran 2006 tarihinde, 
• Üyemiz Deniz BOZTEPE ile  Hülya Emine PINAR 29 Ha-
ziran 2006 tarihinde,
• Üyemiz Kaya TÜMER ile Emel BENC‹KL‹ 08 Temmuz
2006 tarihinde,
• Üyemiz Ahmet Dursun ALKAN ile Derya ATAKUL 29
Temmuz 2006 evlendiler. Yeni evli çiftlere mutluluk di-
liyoruz.

Do¤um
• Üyelerimizden Mustafa TEKE ve efli Gülcan’›n 01 Ma-
y›s 2006 tarihinde bir k›z çocuklar› dünyaya geldi. Hofl
geldin ‹rem Su, mutluluklar Teke ailesi.
• Üyelerimizden Seyfettin BAYRAKTAR ve efli Meral’in
11 May›s 2006 tarihinde bir k›z çocuklar› dünyaya geldi.
Hofl geldin ‹kra, mutluluklar Seyfettin ve Meral.
• Üyelerimizden Tolga C‹HANG‹RO⁄LU ve efli Melek’in
30 Haziran 2006 tarihinde bir k›z çocuklar› dünyaya gel-
di. Hofl geldin Ahsen, mutluluklar Tolga ve Melek.

Baflar›
• Üyelerimizden Yasin ÜST, Fahri ÇEL‹K ve Ahmet Sinan ÖK-
TEM, Y›ld›z Teknik Üniversitesi, Gemi ‹nflaat› Mühendisli¤i Bö-
lümünde, "Yard›mc› Doçent"li¤e yükseltilerek, ö¤retim üyesi
kadrosuna atand›lar. Kendilerine akademik hayatlar›nda
baflar›lar dileriz.

Sicil No Ad› Soyad› Okul
02106 ALTAY ALTU⁄ FAHR‹ ÜYE
02107 MURAT KAZAN Y.T.Ü. G‹GMM
02108 AHMET YÜCEL BUGAY ‹.T.Ü. G‹GMM
02109 AL‹ D‹LHAN DEDEO⁄LU ‹.T.Ü. G‹DM
02110 DEN‹Z SAYDAN ‹.T.Ü. G‹DM
02111 SERDAR AVN‹ ERTÜMEN Y.T.Ü. GMM
02112 ERKAN TOSYALI Y.T.Ü. G‹GMM
02113 YAVUZ HAKAN ÖZDEM‹R Y.T.Ü. G‹GMM
02114 SERDAR fiENGÜN Y.T.Ü. G‹GMM
02115 OSMAN ÇET‹N Y.T.Ü. G‹GMM
02116 KIVANÇ GÜMÜfi Y.T.Ü. G‹GMM
02117 YUSUF CANAYAKIN K.T.Ü. G‹M
02118 SERDAR KARACA K.T.Ü. G‹M
02119 TUNÇ ÇAMCILAR K.T.Ü. G‹M
02120 FUZUL‹ A⁄RI AKÇAY ‹.T.Ü. G‹GMM
02121 TURGAY ÇOK ‹.T.Ü. G‹GMM
02122 AL‹ ÖZEN ‹.T.Ü. G‹GMM
02123 ÖZLEM USLU ‹.T.Ü. G‹DM
02124 SEMRA ÖZKÖK ‹.T.Ü. G‹DM
02125 HASAN BARIfi KARAYEL ‹.T.Ü. G‹DM
02126 ZEYNEP GÖZDE D‹L Y.T.Ü. G‹GMM
02127 SERDAR METE ‹.T.Ü. G‹GMM
02128 MEHMET AL‹ ÜLTEN‹R ‹.T.Ü. G‹DM
02129 GENÇAY OK K.T.Ü. G‹M
02130 CEYLA ‹NMELER ‹.T.Ü. G‹DM
02131 FEVZ‹ fiENL‹TÜRK Y.T.Ü. G‹GMM
02132 MAHMUT Z‹YA TATO⁄LU ‹.T.Ü. G‹GMM
02133 MEDEN‹ BO⁄Ufi ‹.T.Ü. G‹DM
02134 ‹LYAS KORKMAZ ‹.T.Ü. G‹GMM
02135 ÖZGÜR KONAK ‹.T.Ü. G‹DM

Yeni Üyelerimiz
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Gemi ve Deniz Teknolojisi 

1941 y›l›nda Tirebolu’da do¤du. ‹stanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Gemi ‹nfla Bölümünden Gemi ‹nfla

ve Makineleri Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. 1967 -1969 y›llar› aras›nda Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› Ge-

mi ‹nfla Daire Baflkanl›¤›’nda Proje Mühendisi olarak askerlik hizmetini tamamlad›. 1969 – 1970 y›llar› aras›nda

Denizcilik Bankas› Camialt› Tersanesi Dizayn Baflmühendisli¤i proje bürosunda proje mühendisi olarak çal›flt›ktan

sonra 1970 – 1971 y›llar›nda Japonya’da N.K.K. Shimizu Tersanesinde dizayn ve atölye bölümlerinde e¤itim ald›.

Döndükten sonra 1970 – 1981 y›llar› aras›nda Denizcilik Bankas› Camialt› Tersanesi Dizayn Baflmühendisli¤inde

inflaiye, proje, koordinasyon flefliklerinde çal›flt›. 1981 – 1984 y›llar› aras›nda yine ayn› tersanede ‹flletme Baflmü-

hendisli¤i yapt›. 1984 – 1985 y›llar›nda Türkiye Denizcilik Kurumu Genel Müdürlü¤ü Tersaneler Müdürlü¤ünde

Koordinasyon fiube müdürü olarak çal›fl›rken Yüksek Denizcilik Okulunda ö¤retim görevlisi oldu. 1985 – 1991 y›l-

lar›nda Türkiye Gemi Sanayi A.fi Haliç Tersanesine Tersane Müdürü olarak atand›¤›nda ‹.T.Ü Gemi ‹nfla ve Deniz

Bilimleri Fakültesinde ö¤retim görevlisi görevini de sürdürdü. 1992 – 1993 y›llar›nda Türkiye Gemi Sanayi A.fi’de

Genel Müdür dan›flmanl›¤› yapt›ktan sonra emekli oldu. 1993 – 1995 y›llar›nda özel olarak proje ve dan›flmanl›k

çal›flmalar› yaparken 1995 – 1997 y›llar›nda Karadeniz Ere¤li Tersanesinde müdürlük yapt›. 1997 – 2001 y›llar›n-

da Yedi Deniz A.fi’de sat›fl ve proje mühendisi olarak çal›flt›. 1997’de bafllad›¤› Gemi Mühendisleri Odas› Mesleki

Denetim Mühendisli¤i görevine halen devam etmektedir. 18000 DWT Cevher Gemileri, 2500 DWT Kosterler,

5500 DWT Konteyner Gemileri, Marmara Hatt› Yolcu / Araç Feribotlar›, fiehir Hatt› gemileri, Araba Vapurlar›, Pi-

lot Botlar›, LCVP Ç›karma Gemisi, Hücumbot gibi gemilerin dizayn ve yap›m›nda görev alm›flt›r. Evli ve iki çocuk

babas› olup ‹ngilizce bilmektedir.

‹BRAH‹M SARIÇO⁄LU
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1938 y›l›nda Band›rmada do¤du. 1963 y›l›nda ‹stanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Gemi ‹nfla Bölümünü

bitirdi. 1963-65 y›llar›nda Gölcük Tersanesinde Yedek Subay olarak askerlik hizmetini tamamlad›. 1965-69 y›llar

aras›nda Gölcük Tersanesinde sivil olarak Tekne Montaj fiefli¤i yapt›. 1969-70 y›llar› aras›nda Pendik Tersanesi için

Polonya Gydnia Tersanesinde E¤itim gördü. 1970 y›l›nda 4 ay süre ile Haliç Tersanesinin Van gölünde infla etti¤i

gemilerin inflaat›nda fiantiye fiefi olarak görev ald›. 1970-72 y›llar aras›nda Camialt› Tersanesi Tekne Atölyesi fief-

li¤i yapt›. 1972-75 y›llar› aras›nda Haliç Tersanesi ‹flletme Baflmühendisli¤i , 1975-87 y›llar› aras›nda s›ras›yla Gemi

Proje Baflmühendisli¤i , Plan Keflif Dizayn fiube Müdürlü¤ü , ‹flletme Müdürlü¤ü görevlerinde bulundu. 1976 y›-

l›nda 4 ay süre ile Japon IHI firmas›n›n Kure Tersanesinde , Pendik Tersanesinde yap›lacak 60.000 DWT ‘luk “Bulk

Carrier” gemileri benzerleri olan Denizcilik Bankas› Deniz Nakliyat› taraf›ndan inflaa ettirilen 2 adet 60.000 DWT’

luk 29 Ekim ve 30 A¤ustos isimli gemilerin inflaatlar›n› yerinde izlemek üzere gönderilen 5 kiflilik mühendis gru-

bunun baflkanl›¤›n› yapt›. 1978 y›l›nda Pendik Tersanesi için 8 ay süre ile ‹ngiltere’ye e¤itime gönderilen 17 kiflilik

mühendis ve teknisyen grubuna baflkanl›k etti. 1987-95 y›llar› aras›nda Türkiye Gemi Sanayi Teknik Hizmetler Da-

iresi Baflkanl›¤› görevini yürüttü. 1996 y›l›nda Kaflif Kalkavan fiirketler Grubu’na girdi. Halen Turkon Holding’e ait

Sedef Tersanesi’nde Kalite Koordinatörü olarak görev yapmakta olup, evli ve 2 çocuk babas›d›r.

GÜNAL ‹fiER‹




