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LİTERATÜRDEKİ TERMİNOLOJİ;

 Bayrak veren ülkelerin sağladığı avantajlar ve imkanlar bakımından;

FLAG OF CONVENIENCE (KOLAY BAYRAK) YA DA 

OPEN REGISTRY (SERBEST BANDIRA-AÇIK KAYIT) veya,

 Bu bayrakları kullanan armatörler bakımından;

FLAG OF NECESSITY (Gerekli olan bayrak –İhtiyaca cevap veren bayrak) veya 

 Bazı ülkelerde bu gemi sicil sisteminin özel şirketler tarafından yönetilmesi ve 

yürütülmesi nedeni ile;

PRIVATE FLAG (Özel Bayrak) Liberya, MI ve diğerleri



BU TANIMLARA ESAS TEŞKİL EDEN ELVERİŞLİ BAYRAK 

KAVRAMININ KRİTERLERİ;

 i- Kayıt ülkeleri kendi ülkeleri dışındaki denizcilik şirketlerine ve bunların kendi 

vatandaşları olmayan sahiplerine gemilerini her hangi bir sınırlama olmadan 

(ya da çok az talepler ile) kendi bayrakları ya da kayıtları altında çalıştırma hakkı 

vermektedirler.

 ii- Bu kayda giriş son derece kolay olup, yurt dışında bir konsoloslukta ya da 

internet ortamında bir form doldurarak gerçekleştirilebilmektedir. Bu gemi 

sahiplerinin anılan  gemi siciline girmesi ya da bu sicili değiştirmesi çok kolay 

olmaktadır.

 iii- Bu bayrak altında çalıştırılan gemilerden elde edilen gelirin vergilendirilmesi, 

bayrak veren ülkenin kendi vatandaşlarına uyguladıkları vergi usul kanununa göre 

değil, bu sicile özgü farklı bir vergi sistemi uyarınca geminin net yada gros tonu 

üzerinden bir kayıt ya da girmelik ücreti ve tonaja göre tespit edilen bir skalaya 

göre ton başına sabit ücret üzerinden yıllık tonaj vergisi tahakkuk ettirilmek sureti 

ile yapılmaktadır. Şirketlerde kar dağıtımı stopaja tabi olmamaktadır. Bu nedenle bu 

ülke bayrakları altında gemi çalıştıran  armatörlerin ödedikleri vergi kendi 

ülkelerinde ödeyecekleri vergiye göre 10 misli düşük olabilmektedir. Bir Cape 

tonajının yıllık  tonaj vergisi 12.000 EURO civarındadır.(Malta Bayraklı)



BU TANIMLARA ESAS TEŞKİL EDEN ELVERİŞLİ BAYRAK 

KAVRAMININ KRİTERLERİ;

 iv- Bayrak ülkesi bayrağını kullandırdığı yabancı gemiler üzerinde sınırlı oranda bir 
otoriteye sahip olup (ya da bu otoriteyi bu şekilde kullanmayı tercih edip) bu 
gemiler üzerindeki ulusal talep ve yaptırımları çok kısıtlı olmakta, bunun 
karşılığında GSYIH ‘lalarına ve Ödemeler bilançolarına belli  bir katkı 
sağlamaktadırlar.

 v- Bu elverişli bayrak ülkelerine kayıtlı gemilerde her hangi bir sınırlamaya tabi 
olmadan yabancı uyruklu personel çalıştırmak serbesttir.

 vi- Kayıt ülkeleri  bu gemilerin, bu gün için  değişmiş olsa da, ulusal ve 
uluslararası regülasyonlara (denizde can ve mal emniyeti, çevre kirliliği ile ilgili IMO 
konvansiyonları ve gemi mürettebatı ile ilgili ILO konvansiyonları bakımından) 
uygunluğunu kontrol etmek ya da bunu talep etmek bakımından zayıf kalmakta ve 
gevşek davranmaktadırlar. Böyle bir arzuları da olmamaktadır. Bununla birlikte bu 
durum, 1980 li yılların ortasından itibaren özellikle belli başlı büyük kayıt ülkeleri 
bakımından değişmiştir.

 vii- Kolay bayrak ülkeleri çoklukla gelişme yolundaki ülkeler olup, bunların karşı 
oldukları siyaseten ve iktisaden güçlü olan gelişmiş ülkeler ve bunların denizcilik ve 
finansman şirketleri bu elverişli bayrak uygulamasının arkasındaki beyin takımı 
olmaktadır. Bu gelişme yolundaki elverişli bayrak ülkeleri kendi sistemleri ile yine 
gelişme yolundaki ülke gemi adamlarının haklarının gelişmiş ülke armatörleri 
karşısında korunmasına özen göstermemekte tam tersi onların aleyhine bir ortam 
yaratmaktadırlar. (Örneğin Liberya, Panama, Mongalia, Bahama vb.  ITF de buna 
karşı bir insiyatif geliştirmektedir.) (Elverişli bayrak karşıtı kurumların iddiaları bu 
yöndedir.)



HALİHAZIRDA DÜNYA GENELİNDE İKİNCİ SİCİL DIŞINDA  

32 ELVERİŞLİ BAYRAK ÜLKESİ BULUNMAKTADIR.

 Bunların  en  önemlileri; Panama, MI, Liberya , Malta ,Bahama, Bermuda(UK), 

Gibraltar (UK), St Vincent, Hollanda Antilleri, Cayman Island vb. Yaklaşık 2 Milyar 

dwt olan dünya ticaret filosunun %76’sı elverişli bayrak altında çalıştırılmaktadır. 

 Dünya konteyner filosu da hemen hemen bu oranda elverişli bayrak altında 

çalıştırılmaktadır. Elverişli bayrak altında gemi çalıştırmayan 3-4 ülke bulunmakta 

olup, bunların da filosu yok denecek kadar azdır. 

 Ticari filolarının çok büyük bir bölümünü kolay bayrak altında çalıştıran ülkeler ise; 

(2018 yılı itibari ile) Monoko (%100), Polonya (99.1), Avusturalya (98.4), Ukrayna 

(93.1) Almanya (%91.7), ABD (%91.3), Kanada (%95.4), Kore(%85.3), 

İsviçre(%86), Japonya (85.5), Yunanistan (81.8),Norveç (%77.5), Türkiye 

(%76)(2019)

BU VERİLERE GÖRE ELVERİŞLİ BAYRAK BİR İSTİSNA DEĞİL 

DENİZ TAŞIMACLIĞININ BİR GERÇEĞİDİR.



BU SUNUMDA BİZİM ÜZERİNDE DURACAĞIMIZ HUSUSLAR;

 FLAG OF NECESSITY; Neden Taşıyanlar bu bayrağa ihtiyaç duyuyorlar ?

 FLAG OF CONVENIENCE; Neden kolay/elverişli/uygun bayrak ülkeleri bu 

sistemi yarattılar? ve 

 Bunu sağlayan hukuki alt yapı nedir?



ULUSLARARASI HUKUK SİSTEMİ BUNA ELVERİŞLİ BİR 

ORTAM MI YARATMAKTADIR? EVET … 
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ULUSLARARASI HUKUK SİSTEMİ BUNA ELVERİŞLİ BİR 

ORTAM MI YARATMAKTADIR? EVET … 

 MARE LIBERIUM Hollandalı Hukukçu ve Filozof  olan Hugo Grotius 1609 yılında 
denizlerin uluslararası bir alan olduğunu, bunu tüm ülkelerin özgürce uluslararası 
taşımalar bakımından kullanma hakları bulunduğunu ve bununla ilgili  prensipleri 
ortaya koymuştur.

 18 YY da ise Cornellius ve Van Brykes Hoek bunu geliştirmişler ve karasularını bir 
top atış menzili ile yanı 3 deniz mili ile sınırlayarak bunun dışındaki uluslararası 
sularda her ülkenin kendi bayrağı altında gemi dolaştırma ve ticaret yapma hakkına 
sahip olduklarını ileri sürmüşlerdir.

 1958 Birleşmiş Milletler Konvansiyonu ise denize kıyısı olsun ya da olmasın her 
devletin kendi bayrağı altında uluslararası denizlerde (açık denizlerde) gemi 
dolaştırma ve çalıştırma hakkının olduğunu hükme bağlamıştır. Ancak bayrak 
devleti kendi bayrağı altında denizde hizmet veren gemilerin üzerinde tam bir yetki 
ve kontrol sahibi olup gerekli kuralları oluşturmak ve bunlara uyulup uyulmadığını 
kontrol etmek hakkına ve sorumluluğuna sahiptİr.

 1982 United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)’ göre ;Tüm 
gemilerin bir ülkeye kaydı olmalı ve bir bayrak altında seyretmelidirler. Gemilerin bir 
milliyeti olmalıdır. Tüm ülkeler denize kıyıları olsa da olmasa da uluslararası 
sularda kendi bayrakları altında gemi çalıştırma hakkına sahiptirler. Ancak bayrak 
veren ülkenin de kendi bayrağı altında çalışan gemiler üzerinde tam bir kontrol ve 
hukuki denetim hakkı hatta denizde can ve mal emniyeti ve deniz çevrenin 
korunması bakımından bu kontrolleri yapma, uymayanı denize çıkarmama 
sorumluluğu bulunmaktadır. Geminin taşıdığı bayrak ile bu bayrağa sahip olan ülke 
arasında bu bakımdan gerçek bir bağ olması (genuine link) gerekmektedir.



PEKİ 1982 UNCLOS KURALLARINA KOLAY BAYRAK 

ÜLKELERİ GEÇMİŞTE HER ZAMAN UYMAKTA MI İDİLER? 

HAYIR.

Bu nedenle yukarıda zikredilen özgürlükleri yine bu konvansiyonların asıl amacına 

matuf olarak kullanmaları bakımından bazı kuralları ortaya koymak üzere UNCTAD 

himayesinde 

UN CONVENTION ON CONDITION FOR REGISTRATION OF SHIPS 1986 

oluşturulmuştur. Bu konvansiyon henüz yürürlükte olmayıp, yürürlüğe girmesi için 

dünya tonajının %25 ine sahip 40 ülkenin bu konvansiyonu onaylaması gerekmektedir. 

Bu gün için onay sayısı 15 tir.

Bu konvansiyon genuine link, ownership, management, kayıt, teşhis edilebilirlik /hesap 

verebilirlik, bayrak devletinin rolü  gibi hususları ele alarak bunlar ile ilgili düzenlemeler 

getirmiştir.



ARMATÖRLER NEDEN KENDİ ÜLKELERİNİN BAYRAĞINI 

DEĞİL DE BAŞKA ÜLKELERİN BAYRAĞINI TERCİH 

ETMEKTEDİRLER. BUNUN NEDENİ TAHMİN EDİLDİĞİ GİBİ 

TAMAMEN DUYGUSAL MIDIR? 

YANİ MALİYET AVANTAJI MIDIR? HAYIR



FARKLI BAYRAK KULLANIMI KONUSUNDA 20 YY ÖNCESİ;

Korunma ve bölge ticaretine nüfuz etme saikı ile bayrak değiştirme …

 Literatür de kolay bayrağın ya da farklı bayrak kullanımının ilk örneklerinin 20 YY 

başında görüldüğü belirtilse de, bunun tarihi başlangıcı 16 YY a kadar 

uzanmaktadır. Ancak o zaman uygun ya da elverişli bayrağın tercihi bir bölgedeki 

ticarete nüfuz etmek  ya da o bölgede hakim güçlerin koruması altına girmek için 

yapılmaktaydı. Örneğin 16 YY da İspanya’nın kontrol ve tekelinde olan Batı Hint 

Adaları ticaretinde İngiliz gemileri İspanyol bayrağı altında çalışmışlardır. 

 18 ve 19 YY da benzer durum Doğu Akdeniz de gerçekleşmiş yabancı bayraklı 

gemiler; İngiliz ,Fransa ve Osmanlı bayrağı altında çalıştırılmışlardır.



20 YY SONRASI DURUM DEĞİŞMİŞTİR; 

20 YY BAŞINDAN İTİBAREN ELVERİŞLİ BAYRAK KULLANILMASININ NEDENİ 

ACABA PANAMA KANALININ AÇILMASI MIDIR?

EVET;

 1914 Yılında Panama Kanalı açılınca, Panama’nın  bir anda kendi ticareti 

bakımından gemileri yetersiz kalınca ilave gemi ve gemi adamlarına ihtiyaç 

duymaya başlamıştır. 

 Bunu kısa sürede kendi sağlayamayacağı için 1917 tarihli ve 63 sayılı yasa ile Mali 

Kodunda bir tadil yaparak yabancı bayraklı gemilerin Panama bayrağı altında 

çalışmasına ve yabancı bayraklı gemi adamlarının ha keza belli bir sınıra tabi 

olmadan bu gemilerde çalışmasına müsaade edilmiştir.(Panamian Fiscal Code)

 KOLAY BAYRAĞA GEÇEN İLK GEMİ ABD’DEN 

 ABD donanmasına hizmet eden 1141 grt’ye sahip 3 kasaralı dökme yük gemisi 

USS ZAFİRO, Belen Quezada adı ile 20 Ağustos 1919 da  Panama ‘ya 

kaydettirilerek Panama bayrağı altında Pasifik kıyıları ve Karayib limanları arasında 

çalışmaya başlayan ilk SERBEST BANDIRA GEMİSİ OLMUŞTUR. Alkol yasağı 

döneminde Kanada ile ABD arasında alkol taşımasında da kullanılmıştır.



İlk serbest bandıra gemisi Panama bayraklı BELEN QUEZADA 
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İSPANYALI ARMATÖRLER, GEMİLERİNİ PANAMA’YA KAYIT 

ETTİRİYORLAR

 Belen Quezada ‘dan sonra aylar içinde İspanyol armatör Sota Y Aznar (Aznar

Line’in öncüsüdür) Panama Hükümeti ile bir kaç açık deniz gemisini Panama 

bayrağı altında çalıştırmak için anlaşma yapmıştır.

 7 Ekim 1921 tarihli Executive Decree (Yürütme Kararı) uyarınca Panama bayrağı 

altındaki gemiler net ton üzerinden 1 USD kayıt parası ve registered ton üzerinden 

ton başına 10 cents yıllık vergi vermek sureti ile vergi bakımından büyük avantaj 

elde etmişlerdir. Ayrıca sınırlama olmadan yabancı uyruklu gemi personeli 

çalıştırma hakkı elde etmişlerdir.

 2 Yıl sonra UAL (United American Line) sahibi William A Harriman Amerikan sahipli 

iki düzenli hat yolcu gemisini Panama bayrağına geçirmiştir. Bu tercihinin altındaki 

neden Panama bayrağının vergi vs. konusunda sağladıklarına ilave ve ABD deki 

içki yasağı uygulamasından kaçmak olmuştur.



PANAMA BİR KAÇ YIL İLK VE TEK ELVERİŞLİ BAYRAK 

ÜLKESİ OLARAK HİZMET VERİYOR

 Panama 1925 yılında serbest bandıra uygulamasını sadece Panama için sınırlı 

olmamak ve  tüm dünya genelinde geçerli olmak üzere 1925 tarih ve 8 nolu yasa 

ile hayata geçirmiştir.

 Böylece Panama bir kaç yıl tek serbest bandıra ya da elverişli bayrak olarak hizmet 

vermiştir.

 Daha sonra Muz gemileri için Honduras sicili devreye girmiştir.



ELVERİŞLİ BAYRAĞI SEÇİM NEDENLERİ ARASINDA 

ACABA ABD‘DEKİ PROHIBITION DÖNEMİNİN VE 

GANGESTER ALCAPONE’IN ROLÜMÜ VARDIR? EVET 

 1920-1933 Yılları arasında ABD de bir Anayasa hükmü olarak 18. Anayasada bir 
değişiklik yapılarak (16 Ocak 1919, bir yıl sonra yürürlüğe girmiştir.) ABD sınırları 
içinde alkol üretimi, ithalatı, taşınması, alkol kullanımı, ABD bayraklı gemilerde 
(yolcu ve kurvaziyer gemilerde) alkol ve alkollü içeceklerin kullanımı 
yasaklanmıştır. 

 Çünkü 1. Dünya Savaşından sonra ABD de artan suç oranı, rüşvet, sosyal 
problemler, hapishanelerdeki mahkum sayısı, fakir insan sayısı ve bunlara sosyal 
yardım ihtiyacının yarattığı yükün alkol üretimi ve kullanımından geldiğine 
inanılmaktaydı.  

 Aslında içki karşıtlığı ABD de 1800’ lü yılların sonunda başlamış ve içki karşıtı DRY 
PARTİ kurulmuştu. I. Dünya Savaşı sırasında askerler cephede ölürken geride 
kalanların giderek artan pub ve içki salonlarında içki içmesi tepki çekmeye 
başlamıştı. Yasak da legal olmayan üretimi teşvik etmiş ,Alcapone gibi gangsterler 
türemiş. Kaçakçılık artmıştır.

İŞTE BU DÖNEMDE KANADA’DAN KAÇAK İÇKİ GETİRİLMESİ VE DİĞER 
BÖLGELERDEN İÇKİ KAÇAKCILIĞI YAPILMASI VE AYNI ZAMANDA ABD 
SAHİPLİ DÜZENLİ YOLCU GEMİLERİNDE İÇKİ KULLANILMASI İÇİN ELVERİŞLİ 
BAYRAK VE ÖZELLİKLE PANAMA BAYRAĞI TERCİH EDİLMEYE BAŞLAMIŞTIR.



ABD, AMERİKAN GEMİLERİNİN PANAMA BAYRAĞINA 

GEÇİŞİNE GÖZ MÜ YUMDU? 

Bu bayrağın arkasında ABD mi vardı? EVET …

 ABD zaten 1823 Montroe Doktirini doğrultusunda bazı LATİN AMERİKA ülkelerini 

kendi arka bahçesi gibi kullanıyordu. Panama’da bunlardan biri olup 1903-1977 

yılları arasında Panama ile iyi ilişkileri ve stratejik ekonomik birliktelikleri vardı. 

Doğal olarak askeri üstleri de.

 Panama Hükümeti ABD bayraklı gemilerin Panama bayrağı altında çalışması ve 

rekabet gücünü artırması bakımından gerekli kolaylıkları sağlamakta, ABD buna 

göz yummakta fakat karşılığında Panama hükümeti ile kaçakçılık ile mücadele 

etmek için işbirliği yapmaktaydı. Panama konsolosluğunun bulunmadığı yerlerde 

Amerikan konsoloslukları vasıtası ile Panama siciline kayıt yapmak mümkün 

olmaktaydı. Bu da bu bayrağın arkasında ABD ‘nin olduğu imajını 

yaratmaktaydı.



ELVERİŞLİ BAYRAĞIN TERCİH EDİLMESİNİN NEDENİ 

ACABA 1920 JONES ACT MI? EVET…

I. Dünya Savaşı sonrası ABD güçlü ve yeterli bir ulusal filoya sahip olmanın savaş 

zamanında kendi ticari filosu  ve mürettebatı ile girilmesi tehlikeli yerlere girerek gerek 

donanmanın ihtiyacının gerekse ülkenin ihtiyacı olan stratejik malların taşınmasını 

sağlamak bakımından önemine işaret etmiştir. 

Bu cümleden olmak üzere hem ABD gemi inşa sanayinin ve çelik endüstrisinin hem de 

deniz ticaret filosunun ve ABD uyruklu gemi personelinin oluşturulması ve 

sürdürülebilmesi için 1920 Jones ACT ‘ı oluşturmuştur. 

Bu Amerikan filosunun ve gemi inşa sanayinin korunmasına, ABD’li gemi adamlarının 

iktisadi refahını artırmaya ve onların sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik olmuştur.



1920 JONES ACT

Bu kanuna göre, ABD’de deniz aşırı adaları dahil ABD limanları arasında mal taşıyan 

gemilerin 

 1- ABD de inşa edilmiş olması gerekmektedir. Bu tüm tekne ve üst yapıyı , 

outfitting’lerin ise büyük bölümünü kapsamaktadır. Dışarıda tamir edilen 

gemilerdeki saç işçiliği ve değiştirilmesi de  %10’u aşamaz.

 2- Geminin shipliğinin %75’inin ABD vatandaşlarına ait olması icap etmektedir.

 3- Mürettebatın %75’i ABD uyruklu olmalıdır.

 4- ABD bayrağı çekmelidirler. Bunun içinde yukarıdaki şartların yerine gelmesi 

gerekmektedir.

 5- Bu yasa ABD bayraklı gemilerde çalışan ve çalışma süresinin min. %30 unu bu 

gemilerde geçiren ve gemi sahibinin ihmali nedeni ile yaralanan ya da iş kaybına 

uğrayan personelin geçmiş ve gelecek maaş kayıpları, tedavi masrafları, yaşam 

kalitesindeki kayıplar vb. gibi hususların gerekli güvenlik önlemlerini almayan gemi 

sahibi tarafından karşılanmasını hükme bağlamaktadır. Bu da ilave maliyet 

getirmektedir. Karada çalışanların özlük hakları ve maaşları ise Longshoreman

act’a göre belirlenmektedir.



1920 JONES ACT ABD BAYRAKLI GEMİLERİN REKABET 

ŞANSINI ORTADAN KALDIRMIŞTIR
1920 Jones Act ABD bayraklı gemileri gerek capex gerekse opex bakımından pahalı 

kılmış ve Amerikalı armatörler kabotaj da çalışma imkan ve avantajına , ayrıca askeri 

yüklerin %100 ünün devlet yükleri ve federal fonlar ile desteklenen yüklerin büyük bir 

bölümünün ABD  bayraklı gemiler tarafından taşınması imkanına rağmen elverişli 

bayrakları tercih etmişlerdir.

ÇÜNKÜ ABD’DE İNŞA EDİLEN GEMİLER DİĞER ÜLKELERE GÖRE 3-5 MİSLİ 

DAHA PAHALI (Babil Karatzas Shipping Analist) ve  OPEX MALİYETİ İSE min. 2 

MİSLİ YÜKSEK OLMAKTADIR. (American Departman of Transportation)

ABD BAYRAKLI GEMİLER İLE YABANCI GEMİLER ARASINDAKİ OPEX FARKI  



ABD BAYRAKLI GEMİLERDE  ELVERİŞLİ BAYRAĞA GÖRE 

OPEX İÇİNDE EN PAHALI OLAN İKİ KALEM PERSONEL 

GİDERLERİ VE BAKIM TUTUM GİDERLERİDİR. 

BU NEDENLE  KÜRESEL ÖLÇEKTE DE ELVERİŞLİ BAYRAĞA 

GEÇİŞİN EN ÖNEMLİ NEDENLERİNDEN BİRİ BAŞTA 

MÜRETTEBAT GİDERLERİ OLMAK ÜZERE OPEX 

GİDERLERİNİN BU BAYRAKLARDA DÜŞÜK OLMASIDIR.

Örneğin 2010 yılında yapılan bir araştırmada ABD bayrağı altında mürettebat maliyeti 

USD 13600 gün olurken, elverişli bayrak altında çalışan gemilerde USD 2590 gün 

olmuştur. Tamir bakım gideri ABD bayraklı gemilerde USD 3000 gün, kolay bayraklı 

gemilerde ise USD 2400 gün dür. Opex bakımından ise ABD bayrağı altındaki 

gemilerin Opex’i USD 20.000 gün olurken, Elverişli bayrakta USD 7400 gün olmuştur.

Türkiye de ise,  Bir Supramax’ın aylık personel maliyeti SGK dahil 71.000 USD 

olurken, Elverişli bayrakta 11.000 USD daha düşüktür. 



ELVERİŞLİ BAYRAĞA GEÇİŞ NEDENLERİNDEN BİRİ DE 

‘’US NEUTRALİTY  ACT LAWS’’ MIDIR? 

(ABD Tarafsızlık Yasası mıdır?) EVET.

 ABD İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya karşısındaki müttefiklerine yardım 

etmek için Tarafsızlık Act’ı gereği ABD gemilerini Panama bayrağına geçirmiştir. 

8 Aralık 1941 de bu savaşa dahil olarak Japonya’ya karşı savaş ilan ettikten sonra, 

savaş sırasında ele geçirdiği gemileri Panama bayrağı altına geçirerek çalıştırmış , 

bu gemilerin sonraki tahsis ve satışlarında bilinen bir kayıt olarak kolaylık 

sağlamıştır.

 ABD Barış zamanında da filosunun belli bir yüzdesini savaş zamanı kendi bayrağı 

ile giremeyeceği liman ve bölgelere girebilmek için kolay bayrak altında başka 

deyişle PANLIBHON (Panama ,Liberya,Honduras) bayrağı altında tutmuştur.

ELVERİŞLİ BAYRAĞI SEÇMENİN BİR BAŞKA NEDENİ STRATEJİK, SİYASİ VE 

ASKERİ NEDENLERDİR.



ELVERİŞLİ BAYRAĞA GEÇİŞİ DESTEKLEYEN YA DA 

GELİŞTİREN BİR BAŞKA NEDEN LİBERTY TYPE GEMİLER, 

BUNLARIN II.DÜNYA SAVAŞI SONRASI MÜTTEFİKLERE 

SATIŞI MIDIR? EVET…

‘’Give me liberty or give me death ‘’ ‘’Özgürlük ya da ölüm ‘’

 Liberty gemileri; II. Dünya Savaşının çok kısa sürede (ortalama 42-62 gün) ve çok 

ucuza (1.5-2 milyon USD) ancak klasik perçin yerine ehil olmayan işçi ve gemi inşa 

mühendisleri ile kaynak kullanılarak yapılan 10.000 dwt /7.176 grosluk 5 ambarlı, 3 

kasaralı gemilerdir. Ömrü 5 yıl olan ve zayıf kaynak nedeni ile borda ve güverte 

saclarının yırtılması sorunu yaşayan, Alman U boat adı verilen deniz altıları ile 

batırılan Kıta Avrupası’ndaki Müttefiklere yardım taşıyan  savaş zamanı ürünü 

gemilerdir.

 Orjinali İngiliz yapımı ve dizaynı olan ‘’Dorington Court’’ örnek alınarak çoğu 

ABD’de 18 tersanede olmak üzere 1941-45 yılları arasında 2711 adet üretilen 

‘’Liberty Type, Ugly duckling, Emergency Vessel’’ adı verilen gemilerdir.



YUNANİSTAN SATIN ALDIĞI YA DA KENDİSİNE HİBE OLARAK 

VERİLEN LİBERTY TYPE GEMİLER İLE ELVERİŞLİ BAYRAĞI 

GÜÇLENDİRMİŞTİR.

İLK LIBERTY TYPE GEMİ SS PATRİCK HENRY(27 Eylül 1941)

 Bu gemilerin savaş sırasında 39 adedi Ruslar 

olmak üzere 198 adedi Liberty Lend-Lease Act ile  

dost ülkelere kiralanmıştır.

 Savaş sonrası ise, 1946 Merchant Ship Sales Act

ile,USMC tarafından savaş sırasında gemilerini 

kaybeden ittifak ülkelerine bu gemiler satılmış ve 

bunların 2/3’ü yani 600 adedi Yunanistan’ın eline 

geçmiş onlar da gemilerini Panama, Honduras 

daha sonra Liberya bayrağı altında 

çalıştırmışlardır. 

Diğer ülkelerde bu politikayı izlemiş elverişli 

bayrak böylece palazlanmaya başlamıştır.



LİBERYA GEMİ SİCİLİNİN OLUŞMASINDA AMERİKA PANAMA 

ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE SOĞUMA MI ROL OYNADI? EVET

 İkinci Dünya Savaşı sonrası 1948-1949 yıllarında Panama’daki politik kriz ve 

Panama’nın  kayıt ücretlerini artırması, bu ücretlerde ayrımcılık nedeniyle ABD 

alternatif bir sicile ihtiyaç duydu.

 ABD Başkanı F.Roosevelt’in emekli dış işlerinden sorumlu bakanı ve aynı zamanda 

iş adamı olan Edward Stettinius Panama’daki sıkıntıların farkına vararak, Liberya 

Devlet Başkanı William Tubman ile dostluğunu da kullanarak ABD’li finansörler ve 

Liberya Hükümetinin de ortak olduğu bir sicil şirketi kurarak Liberya’yı elverişli 

bayrak ülkesi yapmıştır. Elde edilen gelirin ¼ ü Liberya Hükümetine, %10 unu 

Liberya Sosyal Kalkınma Programına gitmekteydi. Geri kalan ise şirkete 

kalmaktaydı. ABD’nin kendi  gemileri ile ekonomik olarak Liberya’dan yaptıkları 

ithalat için bu kayıt sistemi ve bunu işleten İnternational Registries Inc (IRI) büyük 

önem arz etmekteydi.



LİBERYA’YA SİCİLİNE KAYIT EDİLEN İLK GEMİ

 Liberya siciline kayıt edilen ilk gemi 1 Mart 1949’da Yunanlı armatör Stavros

Niarchos’un 18.702 dwt World PEACE adlı tankeri  olmuştur. Ancak Stteinius bunu 

göremeden kalp krizinden ölmüştür. Bunun üzerine Bank of Washington DC derhal 

International Trust Company of Boston (ITC) ile anlaşma yaparak Liberya kaydının 

işletilmesini güvence altına almıştır. ITC bu kayıt işleminin yürütülmesi bakımından 

Liberya’nın bir acentesi konumundaydı.Buda bu iş için  IRI’yi kurmuştur.

 1997 Yılında Charles Taylor Liberya başkanı olarak seçilmiştir. IRI o tarihlerde 

Liberya kaydının rakibi olan Marshall Island Registry’nin işletmesini yapmaktaydı. 

Bu nedenle ABD şirketi Liberian International Ship &Corporate Registry (LISCR) 

2000 yılında bu kaydın yönetimini üstlenmiştir. Bu şirket kaydı yapıp ücretleri 

toplamakta net karın %25’ini almaktadır. Liberya 4400 gemi ve 170 milyon GT  ile 

küresel tonajın %12 sini temsil etmektedir. (Clarkson Ocak başı 153.700.000 GT)



ELVERİŞLİ  BAYRAĞIN ARKASINDA AMERİKA MI VAR ? EVET 

 Yukarından da görüleceği üzere ilk ve önemli elverişli bayrak ülkelerindeki sistem 

ABD girişimi ya da desteği ile oluşturulmuş olup, önemli elverişli ülke sicillerinin 

işletimi ABD şirketlerince yapılmaktadır.

 DÜNYA FİLOSUNUN  %76 SI ELVERİŞLİ BAYRAK ALTINDA OLUP BUNUN DA 

YAKLAŞIK %35 ‘İ  ABD ŞİRKETLERİNİN KONTROLÜ ALTINDADIR.



ELVERİŞLİ BAYRAGA GEÇİŞİN DİĞER NEDENLERİ 

 GEMİ PERSONELİ MALİYETLERİNDEN TASARRUF. Maaş ve diğer özlük hakları, 

gemideki yaşam koşulları ve kumanya vb. gibi konularda normal uygulamaların 

dışına çıkmak (Tarihi olarak Prusya gemilerinde her gün ucuz olan bezelye 

yemeğinin verilmesi gibi.)

 1930’lu yılların başında İspanya ve Fransa gemi adamlarının maliyetini düşürmek 

için elverişli bayrağı tercih etmişlerdir.

 Bazı ülkelerin, (örneğin Almanya) kendi ulusal denizde can ve mal emniyeti ve 

çevre kirliliğini önleme yasalarının, uluslararası kurallardan daha ağır olması.

 Özel nedenler; Türkiye için SGK primlerinin ağır yükü, Bayrak devleti 

denetimlerinin zaman kaybına yol açması, 1969 Tonaj Ölçüm Konvansiyonuna 

göre bazı elverişli bayrak ülkelerinde koster tonajı için 200-250 ton daha dwt’in

artma imkanı.

 Kaçak balık avcılığı yapmak, deniz sahtekarlıklarına bulaşmak 



ELVERİŞLİ BAYRAGA TEPKİ İKİNCİ SİCİL YADA TONAJ 

VERGİSİ UYGULAMASI.

 Elverişli bayrağa karşı ülkelerin kendi vatandaşlarının sahip oldukları gemileri kendi 

bayrakları altında çalıştırmaları için benzer kolaylıklar sağlamak üzere 

oluşturdukları ikinci sicil yada milli bayrağın rekabet edebilirliğini artırma 

uygulamalarının öncüleri arasında Yunanistan bulunmaktadır. Tonaj vergisi 

uygulamasının geçmişi 1939’ler olsa da Yunanistan da uygulanan sisteme (daha 

doğrusu denizciliğe uygulanmış hali), 2687 /1953 yasasının 13. maddesi ve 

27/1975 tarihli yasa ile sağlanmış ve Anayasa ile güvence altına alınmıştır. 

(Anayasanın 107’ci maddesi).

 Diğer ikinci sicil yada tonaj vergisi uygulayan ülkeler ise; Norveç 1987-NIS, Fransa 

1985 (FIS ), Portekiz Mediara Mar, İspanya Kanarya Adaları-ISR 1996, Luxemburg 

1990, Almanya GIS, Gibraltar GSR, Denmark 1988 DIS, Japonya, Hong Kong, 

Singapur, İngiltere,TUGS Türkiye ve diğerleridir.
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