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                              HAZIRLAYAN HARUN ŞİŞMANYAZICI 

       TAB BİLİMSEL KOMİTELER GEMİ İŞLETMECİLİĞİ DİREKTÖRÜ 

DÜNYAMIZI ETKİLEYEN GAZ EMİSYONLARI  

Günümüzde gaz emisyonlarını sayısı 450 adet olmakla beraber bunların çoğu önemsiz olup, insan 

sağlığı ve eko sistemi olumsuz yönde etkileyenler; CO2, CO, CH4(Metan), NOX, SOX, P(Parçacıklı 

maddeler)BC(Siyah Karbon),Uçucu Organik Bileşenler ve NO2 (Nitroz Oksittir/Azot Protoksit)dir 

Dünyamızı etkileyen bu gaz emisyonlarına gemilerin katkısı görece düşük olsa da kıyıya 400 km ve daha 

yakın olarak salınımı ciddi tehdit yaratmaktadır. 

DENİZ TAŞIMACILIĞININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE VE KÜRESEL ISINMAYA KATKISI  

Denizler, gemi kazalarının sebep olduğu yakıt ve özellikle sıvı ve katı yüklerin denize karışması, 

gemilerden katı ve sıvı atıkların, tank yıkama sularının, bulaşık ve tuvalet sularının atılması, balast 

suyunun temiz ya da kirli olarak basılması ile gemler yolu ile kirlenmektedir. Atmosfer ise gemilerde 

kullanılan yakıtın yanmasından hâsıl olan ve atmosfere salınan SOX, NOX, CO,CO2 ve PARTİKÜLLER ile 

kirletilmekte ve küresel ısınmaya, bunun sonucu olarak ise iklim değişikliklerine ve bunun neticesi 

olarak ise çeşitli kanser türleri dâhil olmak üzere insan ve diğer canlılar için ciddi rahatsızlıklar 

yaratmaktadır. 



 

ÖZELLİKLE SERA GAZI SALINIMI BAKIMINDAN YARATILAN BU KİRLİLİKTE GEMİLERİN ROLÜ   

Deniz taşımacılığında gemiler yılda 1000 milyon ton CO2 salınımı yapmaktadır. Deniz taşımacılığı 

kaynaklı emisyonlar önlem alınıp azaltılmaz ise 2050 ye kadar %50-250 arasında artacaktır. Bu nedenle 

IMO bu konu üzerinde ciddi olarak durmakta ve önümüzdeki 30 yıl içinde gemilerde Co2 salınımı 

olmayan yakıt kullanılması için kurallar koymaktadır. Bu cümleden olmak üzere SOX ve NOX salınımını 

istenen seviyeye indiren LNG alternatifi de 30 yılsonunda önemini kaybedecektir. 

Küresel sera gazı salınımının %3 ü deniz taşımacılığından kaynaklanmaktadır. 2050 ye kadar bunun 

%5’e çıkacağı beklenmektedir.(Veysel Tatar) 

6 futbol sahası büyüklüğündeki bir konteyner gemisi 50 milyon arabanın yarattığına eşit sera gazı 

salınımı hâsıl etmektedir. Bu küçük bir ülkenin sera gazı salınımından daha fazladır. 

KİRLENMEYİ YARATAN 3 GEMİ TİPİ; KONTEYNERLER, DÖKMECİLER VE TANKERLER 

Küresel CO2 salınımı içinde %3,1 paya sahip olarak gemilerden kaynaklanan 1000 milyon ton CO2 

salınımı içinde en fazla paya sahip olan gemi tipi konteyner gemileridir(%25). Diğer iki sınıf ise 

dökmeciler ve tankerlerdir. Bu üç gemi tipinin toplam payı ise %55’dir. Yani 550 milyon tondur. 

ULAŞIM MODLARI İÇİNDE EN FAZLA SOX SALINIMI GEMİLERDEN KAYNAKLANMAKTADIR. 

Küresel ölçekte SOX ve NOX’in ise %10-15’i gemilerden kaynaklanmaktadır. 

Karayolu yakıtları içindeki Sülfür miktarı 10ppm(0.001%)’dir. 2020 Sülfür uygulamasının talebi ise 

gemiler için küresel ölçekte %0,5’dir. Dolayısı ile ulaşım modları ile mukayese edildiğinde gemilerden 

SOX salınımı karayolu ve hava yoluna göre çok fazla olmaktadır.(Havayoluna göre 80 kat fazladır.) 

Hong Kong’da SOX emisyonunun %52’si, Los Angeles/Long Beach’de %45’i gemilerden 

kaynaklanmaktadır. Şüphesiz tek sebep gemiler değildir. Fakat önemli payı bulunmaktadır. 

BU KONUDA ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN VE ÜLKELERİN ALDIKLARI TEDBİRLER NELERDİR? 

DENİZLERİN KİRLENMESİNİN ÖNLENMESİ 

Birleşmiş Milletlerin Denizcilik Konusunda İhtisaslaşmış bir örgütü olan IMO bu konuda ilk inisiyatif 
üstlenen örgütlerden biri olmuştur. Gemilerden denizlerin kirlenmesini önlemek için IMO tarafından 
başlatılan çalışmalar ve oluşturulan konvansiyonlar 1954 OİLPOL(1958 de yürürlüğe girmiştir) ve 
Tadilleri(1962-1969,1971) tankerlerden denizlerin oil(petrol ve müştakları) ile kirlenmesine müteallik 
iken 1973 Marpol konvansiyonu tanker ve diğer deniz üstü vasıtalarından ve yüzen platformlardan 
denizlerin her türlü kirlenmesine yönelik olmuştur. 1978 MARPOL protokolü   ve ekleri ile deniz 
kirliliğini önleme meyanında gemi kaynaklı hava kirliğinin önlenmesi de Uluslararası İklim Değişikliği 
Platformu , IPCC’nin talebi ile   MARPOL EK IV ile IMO’nun gündemine dahil olmuştur. Böylece IOPP 
(International Oil Pollutuion  Prevention) ‘ye IAPP (International Air Pollution Prevention) dahil 
olmuştur. 
 
Diğer taraftan UNEP(Birleşmiş Milletler Çevre Programı), AB, Ulusal Ölçekte ABD’de çevreyi ve 

denizlerin ve atmosferin kirlenmesini önlemek için yeni kural ve uygulamalar getirmişlerdir. 



 

2015 YILI İTİBARİ İLE CO2 EMİSYONUNUN YOĞUN OLDUĞU ALANLAR; Deniz taşımacılığı rotalarındaki 

ve sanayi bölgelerindeki yoğunluk ağırlıklıdır(Kırmızı ve Sarı alanlar) 

GEMİLERDEN SALINAN SERA GAZI EMİSYONLARININ DÜŞÜRÜLMESİ ; 

Gemilerden SOX salınımının Küresel Ölçekte Düşürülmesi İle İlgili IMO Regülasyonu; 

IMO ‘nun MARPOL Annex VI 14 Regülasyonu gereği, ECA (Emisyon Kontrol Bölgeleri ) dışında küresel 

ölçekte gemilerde kullanılan yakıt içindeki sülfür miktarının 1.1.2020 tarihinden itibaren %0,5 den daha 

fazla olmaması. Şu an için geçerli olan sülfür miktarı ise Max %3,5’dur. 

ECA bölgelerinde ise bu oran 1.1.2015 tarihinden itibaren Max %0,1’dir. 

 



2020 SÜLFÜR SINIRLAMASI UYGULAMASINA YERİNE GETİRME ALTERNATİFLERİ 

-Yüksek sülfürlü ucuz HFO kullanmaya devam etmek üzere gemilere scrubber (baca gazı yıkayıcısı) 

konması. 

-MGO ya da distile yakıt kullanılması 

-Yeni nesil VLSFO (Çok düşük sülfürlü FO) kullanılması 

-Yeni gemilerde LNG kullanılması 

-Alternatif temiz yakıt kullanılması, methonol, hidrojen fuel oil, cold ironing (Elektrik motorları ve 

bataryalar) vb. kullanılması  

SCRUBBER TÜRLERİ İYİ VE KÖTÜ YANLARI, MALİYETİ 

-Scrubber kullanılması; Islak Scrubber; Açık scrubber(open loop), kapalı scrubber (closed loop) Hybrit 

(açık ve kapalı ), kuru scrubber  

Açık Scrubber’lara denizi kirletmesi hususunda eleştiriler gelmektedir.  ‘’ARMATÖRLER HAVA 

KİRLİLİĞİNİ ÖNLERKEN KİRLENEN ELLERİNİ DENİZ SUYU İLE YIKAMAKTADIR.’’ 

OPEN LOOP Kullanan gemilerin her biri yıkanan her bir ton fuel için 45 ton ılık, asidik kirlenmiş deniz 

suyunu denize basmaktadır. Bu su polisiklik, aromatic hydrocarbon ve ağır metal içermektedir. PAH’s 

(ICCT) Ağır metaller hayvan ve insanların sinir sistemini etkilerken PAH’lar akciğer, mide ve Karaciğer 

kanseri yapmaktadır. Ayrıca yıkama suyunun denize verilmesi denizlerdeki sülfür oranını artırmaktadır. 

Scrubber savunucuları ise aslında sülfürün denizde bulunduğunu ve deniz yaşamı için yararlı ve gerekli 

olduğunu, gemilere konması planlanan scrubber’ların tümünün yaratacağı sülfür katmanının denizde 

bir A4 kâğıt inceliğinden daha fazla olmayacağını ileri sürmektedirler.  

Hal böyle olmakla beraber; birçok ülke limanlarında ve karasularında açık scrubber yıkama suyunu 

denize bastırmamaktadır. BAE FuJairah Limanı, Singapur, Çin ancak 12 mil açıkta basılmasına izin 

vermektedir. Belçika, Almanya, İrlanda ve ABD de sınırlayıcı önlemler bulunaktadır. 

++++++ 

SCRUBBER’LARIN AVANTAJ VE DEZ AVANTAJLARI; 

Dezavantaj 

-Kapital Maliyeti (Initial Cost) Gemi Tipine, Büyüklüğüne, Retrofit Yada yeni gemi olmasına, scrubber’in 

tipine  göre değişmek üzere 2- 8 Milyon USD . (IHS ye göre 2-6 Milyon USD ) 

-Gemide yer kaybı yaratması, bazen GM problemi, KURU tiplerde malzeme gideri. Bakım tutum gideri. 

Kullanım için enerji gideri. Son değerlemelere göre deniz suyu ile çalışan tiplerin ömürlerinin 5 yıl olması 

-Açık scrubber’ların her yerde kullanılmaması. Bu durumda gemideki yüksek sülfürlü yakıtın sıkıntı 

yaratacak olası  

-HSFO zaman içinde her yerde bulamama ihtimali.(Bu önemli bir sorun olacaktır. Daha da ötesinde 

nedretine binaen fiyatları bu güne göre çok artacaktır. 

-NOX ve CO2’yi temizleyememesi  

 

Avantajlar; 



-Distile  ya da VLSFO karşısında HSFO‘in fiyatının çok düşük olması ve Time Charter Kiracıların bu 

nedenle bu tip gemileri tercih etmesi ve daha fazla kira ödeme imkanları. Kısa sürede kendini geri 

ödeme kabiliyeti; yakıt fiyat farkı 350 USD ise yatırım maliyeti 1 yıldan daha kısa sürede, 200 USD ise 

18 ayda geri ödenmektedir.(Gibson Broker tarafından VLCC için yapılan hesaplama) Bu günlerde 

piyasada konuşulan farkın 200 USD civarında olacağıdır. 

HANGİ GEMİLERE SCRUBBER KONULMAKTADIR VE SEKTÖRE MALİYETİ NEDİR? 

-Büyük Gemilere, Dökmeci, Tanker, Konteyner ve Kruz gemileri (LNG tercih edende bulunmaktadır) 

-Daha çok mevcut gemilere konulmaktadır. Yeni ve belli rotalarda çalışan gemilerde LNG kullanımı 

tercihi artmaktadır. 

-Küçük ve mevcut gemiler MGO ya da VLSFO tercih etmektedir. 

-2020 başına kadar 4000 gemiye scrubber konulacaktır.  Eylül 2019 itibari ile scrubber koyan ya da 

siparişi verilen gemi sayısı 3756 adet olup bunun sadece 65 adedi kapalı tip, 677 adedi ise hybrit 

tiptir. 

 

 

 Scrubber Kullanan ve 2020 sonuna kadar Kullanacak Olan Gemi Tonajının GT olarak Toplam Filo 

GT’sine Oranı.  1 Temmuz 2019 %4, 2019 sonu %11, 2020 sonu %15 

SÜLFÜR CAP’ın SEKTÖRE MALİYETİ 

-Sucrubber Kullanımı; Kapital Maliyeti; 4000 gemi ve birim fiyat ortalama 3 Milyon USD esası ile  12 

Milyar USD  ve ilaveten malzeme/bakım tutum ve enerji maliyeti olacaktır. 

-Yeni Gemilerde LNG kullanılması dual engine; fuel ile çalışan gemilere göre makine ve sistem maliyeti 

3 misli pahalı olup fark 5 milyon usd ‘ye kadar çıkmaktadır. (Avantajı NOX ve SOX istenen seviyelere 

düşürmesidir. Ancak Co2’yi ve PM’i istenen seviyeye düşürememektedir.  Dezavantajı her yerde 

bulunamama sorunu, ikmal prosedürlerinin henüz yeknesaklaşmamış olması, sıvılaştırılmış bir gaz 

olarak risk ihtiva etmesi. Sıvı halde tutma, sonra makinede yakmak için gaza döndürüp, makinede 

kullanılacak bir basınçla sıvı haline dönüştürme maliyeti. Bilindiği üzere metan-165 derecede ve basınç 

altında sıvı haline gelerek hacım olarak 600 defe küçültülmektedir. 

-VLSFO Kullanımı; küçük ve orta ölçekli gemiler kullanacaktır. MGO ve VLSFO (Düşük sülfürlü ve 

yüksek sülfürlü yakıtın belli oranlarda karışımı) yakıt doğal olarak HSFO ‘ göre daha pahalı olacaktır. 

Bunun sektöre maliyeti yılda ilave 60 milyar USD olacaktır. 



Konteyner Firmalarının yakıt maliyeti artacaktır. (MAERSK’in yakıt gideri 1 milyar USD artacağı tahmin 

edilmektedir.). Asya’dan Kuzey Avrupa’ya round trip maliyeti 1 milyon USD artacaktır.   

VLSFO KULLANIMI OPEX MALİYETİNİ DE ARTIRACAKTIR. 

Ayrıca işletme maliyetlerini artıracak, muhtemel sorunlar yaratacaktır. (compatibility; yakıt cinslerinin 

uyumsuzluğu,(parafanik, aramotik, naftanik bazlı olması)bunun yarattığı sakızlanma, stability/Asfaltan  

hydro carbon moleküllerinin yeniden birleşerek dibe çökmesi ve slaç oluşturması, bunun için yakıtın 

ısıtılması yada belli dönemlerde bir tanktan diğerine aktarılması yada mix edilmesi. Kısaca uzun süre 

dinlenmeye bırakılmaması. cat fines(yakıt içindeki zararlı maddelerin tam filtrelenemeyerek yağ ile 

birlikte makine aksamlarında hasar meydana getirmesi),flash point,cold flow(soğuk kuzey bölgelerinde 

VLSFO’ın donması sıcaklığın 30 derecenin altına düşmemesi için ısıtılma ihtiyacı , ECA Bölgelerinde bu 

defa %0.1 sürlfür mühtevalı yakıt kullanılması nedeni ile viscosity’nin çok düşük olması ve ısınmanın 

artması ve gemide yoksa bu defa cooler konma ihtiyacı ve bunun maliyeti vb)ince filtre kullanımı (10 

mikron)ihtiyacı , kullanılan parçaların daha kısa sürede değiştirilmesi. Tankların ilk başta yıkanıp 

temizlenmesi vb, vozkozimetre konması ya da olanların kalibrasyonlarının yapılması maliyeti. Sülfürde 

bulunan yağlama özelliğinin kaybı nedeni ile bunu telafi edecek yağ kullanımı maliyeti. Karter yağının 

değiştirilmesi, ya da içine ilave katkı maddesi konması maliyeti. 

2020 den önce planlı bakım ile tüm değiştirilmesi gereken parçaların değiştirilmesi, makine durumu iyi 

değilse liner ve segmanların da değiştirilmesi seperatör ve ana makine yakıt devreleri ile ilgili 

ekipmanların yenilenmesi ( barel plumper ve enjektör) 

Bunların toplam maliyeti 55.000 dwt’lik bir gemi için 80.000 -130.000 USD’dir. Buna gerekmesi 

halinde 1200 litre karter yağı değişimi maliyeti 36.000 USD dâhil değildir. 

Böyle bir geminin düşük sülfürlü yakıt kullanılması nedeni ile yakıt fiyatı farkı ortalama USD 200 pmt 

ve 240 gün çalışma günde 28m ton yakıt harcama esası ile 1.344.000 USD’dir. 

LNG KULLANACAK OLAN GEMİLER; 

2019 başı itibari ile LNG kullanan 143 gemi olup 135 adet LNG siparişte bulunmaktaydı. 2020’ye kadar 

300 gemi LNG kullanımını tercih etmiş olacaktır. LNG kullanımı diğer yakıt türlerine göre daha az artsa 

da 2030 da 25 milyon tona ulaşacaktır. 2030’dan sonra artık sektörde gemi yakıtı olarak fuel ve gaz 

konuşulmaya başlayacaktır. Fakat daha sonra 2050 ye doğru durum carbon emisyonlarının düşürülmesi 

kuralları ile LNG’nin de aleyhine dönecektir. Dolayısı ile LNG de bir geçiş dönemi ara model metodu ya 

da alternatifi olacaktır. 



 

Kaynak Wood Mackenzie 

2020 İle birlikte 3 Milyon baril /gün HSFO 1 Milyon baril /güne düşecektir. 

IMO’nun GEMİLERDEN SALINAN NOX MİKTARININ DÜŞÜRÜLMESİ İLE İLGİLİ UYGULAMASI  
NOX da gemilerden atmosfere salınan önemli ve zararları olan gazlardan biridir. IMO MARPOL EK VI 

Kural 13 uyarınca (2005 Tier I, Ekim 2008 Tier II-III)) ve NOX Technical Code 2008 hükümleri tahtında 

Nox salınımını önemli ölçüde düşürmeyi planlamıştır. (Tier NOX standardına göre Tier III ile %80 

düşürülesi amaçlanmaktadır.) 

Bu kurala göre 1 Ocak 2000 tarihinden sonra karinesi kızağa konan yeni inşa edilen gemiler bakımından 

130 KW disel makinalar için makine RPM (rated engine speed) dikkate alınmak suretiyle 3 fazda NOX’un 

düşürülmesi planlanmıştır. 

 

 

Tier I 1.1.2000- 31.12.2010 Tier II 1.1.2011 den sonra yeni gemiler, Tier III 1.1.2016’dan sonra yeni 

gemiler. Tier II de Tier I e göre NOX %20 , Tier III’de ise Tier I’e göre %80 düşürülmesi planlanmıştır. 

 



IMO NOX KURALINI YERİNE GETİRMEK İÇİN ARMATÖRLERİN SAHİP OLDUKLARI ALTERNATİFLER. 

-Yakıt olarak LNG kullanımı; DUEL FUEL ENGİNE /PURE GAS ENGİNE (LNG kullanıldığı takdirde NOX 

Salınımı müsaade edilen sınırlara uygun olmaktadır. 

-Selective Catalytic Reduction (SCR)/ Seçici Katalitik İndirgeme. Sulu, kuru Amonyak, ya da üre 

kullanımı ile NOX in absorbe edilmesi 

-Exhaust Gas Recirculation; Baca gazının tekrar motora verilip yanasını sağlayarak NOX’un absorbe 

edilmesi  

-Electrical Treapy/Cold Ironing-Battaries –Elektrik kullanılması  

 

CO2’NİN  DÜŞÜRÜLMESİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ; 

 

 

  Değerler Milyon tondur.2014 yılı itibari ile Küresel Co2 salınımının %3,1 toplam denizcilikten, %2,6’sı 

ise Uluslararası deniz taşımacılığından kaynaklanmaktadır. 

 

 

 



1 TON FUEL OİL YANMASI İLE 3.2 TON CO2 ATMOSFERE SALINMAKTADIR. 

IMO bunu düşürmek için gemilerde enerji verimliliğine ilişkin kuralları MARPOL ANNEX VI Ch 4 Reg 

19-23 içinde açıkça belirtmiştir. 

11 Temmuz 2011 toplantısında alınan kararlar ile bu konuda, 

-EEDI (Energy Efficiency Design Index ); Gemilerde Enerji verimliliğinin artırılması, gemi kaynaklı 

emisyon salınımının azaltılması Dizayn esnasında geminin enerji verimliliğini etkileyecek yenilikçi 

teknolojik gelişmeler. 

-SEEMP (Ship Energy Efficiency Management Plan ); 1.1.2013 den sonra uluslararası sefer yapan 400 

GT üstü tüm gemilerde zorunlu olup,  

*Gemilerde işletme sırasında enerji verimliliğinin dikkate alındığının doğrulanması 

*Enerji verimliliğinin geliştirilmesi   

-EEOI (Energy Efficient Operational İndex)  

Mevcut gemiler için gönüllük esası ile gemi operatörlerince yakıt tüketimi ve taşınan yük açısından 

verimliliğin takibini amaçlamaktadır. 

Enerji Verimliliği ve buna bağlı olarak yakıt tüketiminin azaltılması uygulamasında ise 3 fazda belli 

periyotlar itibari gemilerde kullanılan yakıt miktarının düşürülmesi planlanmaktadır. Her 5 yılda 

gemilerden salınan CO2’yi ( ton mil başına karbondioksit gramını)%10 azaltarak 2025’de %30 

azaltmanın sağlanması amaçlanmıştır 

IMO şimdi gemilerden salınan CO2 oranının 2050’ye kadar 2008’e göre %50’ye kadar düşürülmesini 

planlamaktadır. 

MRV EU 2015 /757 (İZLEME, RAPORLAMA VE DOĞRULAMA) ise AB tarafından gemilerden CO2 

salınımını takip ve kontrol ve tespit için uygulanmaktadır. 

BWT (BALAST  WATER TREATMENT SYSTEM) UYGULAMASI  

Gemiler vasıtası ile yılda 12 Milyar ton balast suyu taşınmaktadır (Bax, Williamson, Aguearo, 

Gonzales&Geves, 2003 s 315,  Bilgin Güney 2011 s 8, Dr Sengül Şanlıer) 

Bunun denize basılasının yaratacağı kirlilik aşikârdır. 

IMO International Convention for The Control and Management of Ships Ballast Water and Sediment 

2004 Yürürlüğe Girişi 8 Eylül 2017 (Yürürlüğe girme şartının yerine getirilmesi 8 Eylül 2016)’dir. Buna 

göre bu kural kapsamındaki gemiler ilk IOPP ‘ye bağlı yenileme sözleşmesinde bu kurala uyum 

sağlayacaktır. Özellikle 2022 de birçok gemi bu kurala uygun hale gelecek, 7 Eylül 2024’e kadar ise tüm 

gemiler bu kurala uyum sağlamış olacaktır. 

Bu suretle bir başka denizden alınan balast suyunun bir başka suda basılması yolu ile balast içindeki 

istilacı canlı organizmaların bu basılan sudaki biyolojik yaşama zarar vermesinin önüne geçilmiş 

olacaktır. 

BU SİSTEMİN ARMATÖRLERE MALİYETİ NE OLACAKTIR ? 

Bu sistemin armatörlere maliyeti geminin büyüklüğüne balast kapasitesine göre ve modele/üretici 

firmaya göre değişmek üzere ; 



2013 yılında yapılan bir araştırmada büyük gemilere iki adet koyma esası ile 70.000 adet (60.000 

gemide)tüm dünya deniz ticaret filosu için 12 Milyar USD olarak hesaplanmıştır.  Bazı eski kaynaklarda 

maliyet 600.000-900.000 USD /gemidir. Zaman içinde maliyetler 2015 yılına göre düşmüştür. Küçük 

kosterlerde bu maliyet 100-150.000 USD civarındadır. Supralarda 220.000 -230.000 USD civarında 

olmaktadır. Bu rakamlar her şey dâhil masraflar olmaktadır. Yedek parça maliyeti 2000 USD, ilaveten 

duruma göre gemiye tesisi için gelir kaybı da ekstra olarak bu maliyetlerin üzerine dâhil olacaktır.  Tabi 

balast ayakta bu sistemin çalıştırılması nedeni ile ekstra enerji tüketimi hâsıl olmaktadır. 

XXXXXX 

SERA GAZI EMİSYONLARININ ÖNLENMESİ İLE İLGİLİ KURALLARIN TAŞIYANLARIN MALİYETLERİ VE 

NAVLUNLAR ÜZERİNDEKİ MUHTEMEL ETKİLERİ 

-Deniz taşımacılığının yaklaşık %60’ı Time Charter ya da Trip Charter bağlantılar ile yapılmaktadır. Bu 

bağlantılarda yakıt dâhil değişir giderler kiracıya aittir.  

- Buna göre kuralların maliyetini kiracılar karşılayacak gibi düşünülse de Kiracının ödeyeceği kira 

birimini piyasadaki navlunlardan değişir giderleri çıkardıktan sonra geriye kalan günlük tch eşit 

belirleyecektir. Navlunların artmadığı bir ortamda yakıt giderinin artması doğal olarak kira birimini 

düşürecek sonuçta FATURA ARMATÖRE KESİLECEKTİR. Kıracılar bu yakıt farkını müşterilerine başka 

deyişle navluna yansıtabildikleri oranda armatöre baskıları azalacaktır. Bu ise piyasanın durumuna bağlı 

olacaktır. 

-Navlunları ise genel olarak piyasadaki gemi tonajı arzı ve talebi ve segmentsel arızi olayların etkisi 

belirlemektedir. Deniz taşımacılığı talebi küresel dış ticarete ve arızi olaylara, küresel dış ticaret ise diğer 

hususlar meyanında küresel büyümeye (GDP) bağlıdır. Bu alan gelecek 2-3 yıl için ümit vaat 

etmemektedir.  

Arz ise gemi tonajındaki yeni siparişlere, piyasaya giren tonaja, Laid up yapılan gemi tonajına ve 

hurdaya çıkan gemilere bağlı olmaktadır. Bu alan da ümit vaat etmemektedir. Nedeni; mevcut 

ütilizasyon oranı hala %75’lerdedir. Siparişler eskiye göre düşük oranda olsa da hala devam etmektedir. 

Geçmişte hızlı hurdaya çıkarma nedeni ile dünya filosunun yaş ortalaması oldukça düşmüş ve normal 

şartlarda hurdaya çıkarılacak potansiyel gemi sayısı azalmıştır. Bu konuda tek olumlu beklenti 2020 

nedeni ile bir grup geminin hurdaya çıkacak olmasıdır. Diğer acı ancak ümitkar durum, geçiş döneminde 

2020 uygulamasının yaratacağı sorunlar nedeni ile gemileri limanlarda, yolda takılma, arıza yapma ve 

servis dışı kalma oranlarının mevcut duruma göre daha fazla olması, bununda servisteki tonaj miktarını 

azaltmasıdır.  FAKAT BU ZIT VEKTÖRLERİN BİLEŞKESİ ARMATÖR LEHİNE OLMAYACAKTIR. 

BU GÜNLERDE ARIZI OLAYLAR NEDENİ İLE NAVLUNLAR İYİ GİBİ GÖRÜNSEDE EKONOMİK OUTLOOK 

ÜMİT VAAT ETMEMEKTEDİR.  

Önümüzdeki yıllarda dünya GDP’si  %3-3.5 oranında büyüyecektir. Dünya mal ticareti artışı miktar 

olarak bundan biraz fazla olacaktır. Çarpan 1.2 civarında gerçekleşecektir. Seaborne trade 2017 de %4 

ün üstünü görse de son 10 yıldır %4’ün üstüne çıkamamaktadır. 10 yıllık CAGR %3,2’dir. Dolayısı ile 

seaborne trade yanı gemi tonajı talebi 2.8-3.2 arası seyredecektir. 

 Gemi tonajı artışı min %3 oranında devam etmektedir. Utilizasyon oranı birçok segment de %75’ler 

oranındadır.  

Çin önümüzdeki yıllarda %6’nın altında büyüyecektir. Japonya’da kronik durgunluk devam etmektedir. 

Avrupa bir resesyon olmasa bile ciddi durgunluk beklentisi içindedir. Maksimum 2 -3 YIL İÇİNDE ABD 

de bir resesyon beklentisi bulunmaktadır. 



KISACA ARTAN DENİZ TAŞIMACILIĞINDA TALEP NAVLUN KARŞISINDA İNELASTİK OLMASINA 

RAĞMEN  MALİYETLERİ NAVLUNLARA YANSITABİLME İMKANI ÇOK FAZLA DEĞİLDİR. 

Bununla birlikte analistler yüksek maliyet senaryolarına göre; 2020 uygulamalarının taşıyanlar 

bakımından yaratacağı maliyet artışlarının navlunlara yansıtılması ile imalat sanayi ürünlerinin 

fiyatlarında %4, Tarımsal ürün fiyatlarında %9,5, sanayi ham madde fiyatlarında %20 artış meydana 

getireceğini tahmin etmektedirler. 

Üç büyük konteyner firması bu maliyet artışını BAF ile kiracılara yansıtacaklarını 2018’de ilan 

etmişlerdir.  Çünkü 2020’nin uygulanması Konteyner taşımacılığı alanında yıllık 5-30 Milyar USD 

arasında yük getirecektir. 2015 sülfür  uygulaması ise denizcilik sektörü için yılda 500 milyon USD yük 

getirmiştir. 

Wood Mackenzie raporuna göre Dökmeciler bakımından 2020 uygulamasının etkisi ile Brezilya’dan 

Çin’e demir cevheri taşımalarında navlun usd 6/pmt artacaktır.  Avusturalya ve Endonezya’dan Kuzey 

Asya’ya navlunlar sırası ile USD 1.7 pmt ve USD 2.9 pmts artacaktır (Rohan Kendal Wood Mackenzie) 

++++ 

SON SÖZ ; 

DENİZ TAŞIMACILIĞINDA NAVLUNLAR TAŞIYANIN MALİYETİNE GÖRE DEĞİL, KISA DÖNEMDE GEMİ 

TONAJI ARZ VE TALEBİNE GÖRE OLUŞMAKTADIR. 

 DENİZ TAŞIMACILIĞI PİYASASI TAM REKABET PİYASASIDIR. DÜZENLİ HAT TAŞIMACILIĞI GEÇMİŞTE 

BUNUN DIŞINDA OLSA DA BUGUN İÇİN ANTI TRUST YASALARI AKSİNE İMKÂN TANIMAMAKTADIR. 

BİRLİKTELİKLER ANCAK TAŞITAN LEHİNE OLABİLMEKTEDİR.  

HİÇ BİR ŞEY MATURE OLMUŞ DEĞİLDİR. YAŞAYARAK GÖRECEĞİMİZ VE ÖĞRENECEĞİMİZ BİR DÖNEM 

BAŞLAMAKTADIR. BU YOLDA ACELE EDENLER KAYBETTİLER. HEM YANLIŞ 

EKİPMANI YA DA ALTERNATİFİ SEÇTİLER HEMDE PAHALIYA ALDILAR. 

TÜRKİYEDEKİ ARMATÖRLERİN BİR SİVİL İNSİYATİF OLARAK 

YARATTIKLARI KÜMELENME VE TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİNİN BU 

KONUDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞTAYLAR, BEYİN FIRTINASI VE BİLGİ 

PAYLAŞIMI ÇALIŞMALARI VE HA KEZA DTO VE KLAS KURULUŞLARI 

DÂHİL DİĞER PLATFORM VE ÜNİVERSİTELERİN ÇALIŞMALARI SEKTÖRÜ 

2020 YE HAZIRLAMA KONUSUNDA DİĞER ÜLKELER GÖRE OLDUKÇA 

İLERİDEDİR.  

 


