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ONSOZ 

Denizcilik Bankasi T.A.~. Tefti§ Kurulu'na Milfetti§ Yard1mcm ola

rak girdigim 3 yil oncesinden ba§layan denizcilik ve bankac1hk sektoriine olan 

ilgim artarak stire gelmi§tir. Denizbank'm toplanan tasarruflari, ba§ta denizci

lik sektorii olmak iizere diger sektorlerdeki kurulu§lari kredilendirmeyi ama9-

lad1gm~, bankac1llk ve denizcilik sektorii konularindaki kaynaklari taradtm. 

Denizcilik SektOrii'niin i~inde bulundugu sorunlari ii9 y1l zarfmda yakmdan 

izleme frrsat1 buldum. 

Bu siire zarfmda, ogrencisi olmakla siirekli oviindiigum i.0. iktisat Fa

killtesinde, Maliye Boliimii Yilksek Lisans dersleri smavlarim ba§ardlktan 

sonra, -srra tez ~a11§ma a§amasma geldi. Denizcilik ve bankaclhk sektorii ile il

gili yaprm§ oldugum ara§trrmalari sistemli bir §ekilde sunniak ve yakmdan ii-. 

gilendigim "denizcilik sektOrii"niin sorunlanmn ~oziimiine katktda bulunmak 

amac1yla tez konumu da denizcilik sektOrii ve ~oziim onerilerine ayrrdnn. 

Tiim ~ah§malanmda bana stirekli yard1m1m esirgemeyen sayg1deger 

hocam Prof. Dr. Tiirkan ONCEL'e, aynca ya_pmI§ o!dugu ~a11§malanndan slk 

slk faydalandIP;Im Deniz Ticaret Odas1 yetkililerine ve hazrrlam1§ olduklan ki

taplarindan faydalandIP;Im tiim yazarlara te§ekktir bor~luyum. 

I 

Yusuf GOKMEN 

Bah~lievler, Eyliil 1992 
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GiRi~ 

Bu tez, gene! olarak Ttirkiye'de denizcilik sektOriintin sorunlan ve ~ozilm onerileri, de

nizcilik sektorii'niln geli§mesinde itici gilce sahip kurulmas1 gerekli kurumlar ve Denizcilik 

Bankasi T.A.~'nin "sektOr bankas1" olmas1 sorunu olmak iizere ii~ bOliimden olu§maktadrr. 

Genel olarak Tiirkiye'de denizcilik sektOriiniin sorunlan ve ~ozilm onerileri boliimiln

de;, yilk ta§1mac1hg1, gemi ve yat in§a sanayi ve onanm tesisleri, yat~1hk ve yat turizmi, li

manlanm1z ve deniz bahk~1hgumz olmak iizere deniz ticareti hakkmda genel bilgi verildikten 

sonra, denizcilik sektOriiniln sorunlan ve ~oziimiine ili§kin olarak te§vik tedbiri, KDV uygula

mas1, limanlanm1zm modemle§tirilmesi, egitim ihtiyac1, deniz ihtisas mahkemelei;i.nin kurul

mas1, tan1tma ve pazarlama faaliyetleri, bilimsel ve istatistiksel ~al1§malar, finansman sorunla

rmm ~oziimlenmesi, Denizcilik Bakanhg1 ve sektOr bankas1 kurulmasma yonelik oneriler geti

rilmi§tir. 

Denizcilik sektoriiniin geli§mesinde itici giice sahip kurulmas1 gerekli kurumlar da ikin

ci ooliimil olu§turmaktachr. Bu ooliimde Denizcilik Bakanhgi kurulmasma ili§kin giri§ten son

ra, Denizcilik sektoriinden sorumlu ve yetkili Bakanltk ve kurulu§lar, Denizcilik Bakanhgx ku

rulmasmm gerekleri, sektor bankac1hgxna ili§kin yasal diizenlenme, "sektor bankas1" kurulma

s1m gerektiren nedenler ve sorunlann ~oziimil neticesinde artan kapasiteyi masedebilecek po

tansiyelin olup olmayacagi hususlan tart1§Ilm1§trr. 

U~iincii ooliim Denizcilik Bankasi T.A.~'nin sektor barucas1 olmas1 sorununa ayrtlm1§

trr. Bu ooli.imde, denizcilik bankasmm tarihi geli§imi, Ana statilsil, 1991 y1h faaliyetleri, mali 

durumu ve sektor bankas1 olmas1 i~in yaptlmas1 gerekenlerin incelenmesine aynlm1§trr. 

Bu ~alt§mamda genel olarak Tiirkiye'de denizcilik sektoriiniin i~inde bulundugu sorun

lann ~ozilmilnil belirttikten sonra, itici giice sahip kurumlar onerisi aynnt1h olarak ele alm

mt§trr. 

Deniz Ticaret Odas1 yapmt§ oldugu ara§trrma ve inceleme sonucunda diizenlemi§ oldu

gu raporlar, Ill. izmir iktisat Kongresi- Ula§trrma <.;ali§ma Grubu- Denizyolu ula§trrma rapor

lan bu ~al1§mamda olduk~a faydah oldu. 

Denizcilik Sektoriiniln sorunlarmm ~oztimiinii kolayla§trracak "sektor sankas1 "nm 

1 



kurulmas1 hususunda hi~ bir ~al1§ma bulamad1m. Yalmz.ca KKDF (kaynak kullammm1 destek

leme fonu) kaynakh kredilerle ilgili i§lemlerin Deniz.cilik Bankasi arac1hg1 ile yi.iriltillmesi ve 

OU bankamn bir ihtisas bankas1 haline getirilmesi i~in "Deniz Ticaret Odas1" tarafmdan oneri

de bulunulmu§tur. Fakat sektor bankas1'nm hangi sorunlar1 \:OZecegi, Denizbank'm sektor 

bankas1 olmas1 i\:in nelerin yapilmas1 gerektigi hususunda aynnt1h bir \:ah§ma yapllmami§tlr. 

Deniz.cilik sektorilniln sorunlan ~ozilldtigilnde, hi~ ku§kusuz filomuzun, tersanelerimiz, 

limanlanm1zm, yat ve yat turizminin kapasitesi artacakttr. Bu \:ah§mada artan kapasiteyi mas 

edecek alanlarm neler oldugu da tart1§1lm1§t1.r. 

Denizbank'm tan1tim1, kamu iktisadl te§ebbilslerini dilzenleyen 233 say1h KHK ve Ban

kalar Kanunu ~r~vesinde ele ahnmI§tlr. Bankanm ama\: ve faaliyet konulan, organlan, mali 

hilkiimler, tasfiye ve denetimi ve personelinin hukukl niteligi aynntih olarak incelenmi§tir. 

Denizbank'm 1991 y1h faaliyet sonu~lan ve mali durumu hakkmda a~iklay1c1 bilgi ver

dikten sonra, sektor bankas1 olabilmesi i~in nelerin yap1lmas1 gerektigini irdelemeye \:alI§tim. 

Bu ~al1§mam, denizcilk sektorilniin sorunlanmn gozler oniine serilmesinde, sorunlann 

~ozilmiinde, Denizcilik Bakanhg1 ve Denizbank'm sektOr bankas1 olarak kurulmasmda kat:kI

da bulunursa, duyacagim mutluluk biiytik olacaktrr. 
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B1R1Nd BOLOM 

GENEL OLARAK TiJRKiYE'DE DENizciLiK SEKTORUNUN 

SORUNLARI VE <;OZUM ONERiLERi 

Olkemizin Asya'y1 Avrupa'ya baglayan kopril durumunda olmas1 ve aynca ii9 tarafmm 

denizlerle yevrili olmas1 sebebiyle konumu itibariyle deniz ticaretine son derece elveri§lidir. 

Ulkemizde 1980 sonrasmda uygulanan di§a a~1lma politikalan sonucunda ithalat ve ih

racat hacminin artmas1, deniz yolu ta§1mac1hgmm onemini de artt1rm1§tlf. Aynca, Karadeniz 

Ekonomik ve i§birligi Projesi, Orta Asya Cumhuriyetleri ile ekonomik ili§kileri geli§tirme yo

ntinde tilkemizin olumlu giri§imleri de yakm gelecekte deniz ticaretinin onemini daha da artt1-

racaktrr. 

Ge:ek iilkemizin konumunun deniz ticaretine elveri§li olmas1 gerekse di§ ticaret hacmi

mizin artmas1 gibi imkanlan yeterince degerlendirebildigimiz tart1§Ilabilir. 

3. izmir iktisat Kongresi-Ula§trrma Grubu'nun denizcilik sektoril ilzerine hazrrlam1§ ol

dugu rapor incelenmi§ olup, denizcilik sektOrilniln sorunlan ve ~ozilm onerileri ortaya koyul

maya ~alI§tlmI§tir. 

1. Tiirldye'de Deniz Ticaretinin Genet Durumu 

Denizcilik sektorii 'ndeki faaliyetler, ta§1mac1hk, gemi ve yat in§a sanayi ile onanm te

sisleri, yat~tllk ve yat turizI)li, deniz ballk~1hg1, liman i§letme faaliyetleri alt ba§hklanyla ince

lenmi§tir. 

1.1. Ta~1mac1hk Faaliyetleri 

Ta§1mac1llk faaliyetleride, ytik ta§1mac1hg1, yolcu ta§1mac11Ig1 ve turistik seferler ve ka

botaj ta§1malan olmak tizere ii~ aynhr. 

1.1.1. Yuk Ta~1mac1Iig1 

Olkemiz deniz ticareti filosu 15.5.1992 tarihi itibariyle; 150 Grt'dan yukan tonajlardaki 

her tilrlti ticaret gemisi olarak toplam 916 adette 6.616.512 Dwt'da (3,7 milyon GRT) bulun-
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maktadrr. Bu kapasite ile Institute of Shipping Economics and Logistics, Bremen istatistikleri

ne gore diinya srralamasmda 23. durumdadir. 

Deniz Ticaret Filosu'na yeni gemi kazandmlmad1g1 i<rin deniz ticaret filomuzun aritme

tik ya§ ortalamas1 20,5'e yilkselmi§tir. Boylece filomuz, dilnyanm en ya§h filolan arasmda yer , 

almaktadrr. 

20.000 Dwt'luk Japan yap1s1 konvansiyonel bir kuru yilk gemisi yeni olarak Kasun 

1991 fiyatlan ile 27,5 milyon ABO Dolandir. Aym tonajda 5 ya§mdaki geminin fiyat1 nere

deyse yeni geminin yansma yakm 15 milyon ABD Dolandir. Hele yeni gemi 10 ya§mda ise 

fiyati yeni geminin ii~te birinden az 9 milyon ABD Dolandrr. 

Y eni gemi in§aat1, ancak finansman olanaklan, yeterli te§vik sagland1gmda ve bir de 

pek tabil armator gii<rlenip yeterli birikime kavu§tuktan sonra milmkiln olabilmektedir. 

Yerli gemi in§a sanayimiz a~1smdan filomuzun yap1sma baklld1gmda gemi adeti bak1-

mmdan 916 adet geminin %64'ilne tekabtil eden 586 gemi Tilrkiye'de in§a edilmi§. ·Bunun 

340 adedinin kuru ytik gemileri ve 59 adedinin kii<riik tonajh petrol tankerleri oldugu, kalan 

189 adedinin ise §ehir hatlan gemileri, romorkor, bahk~1 gemileri, yolcu gemileri vs. te§kil et

mektedir. Bu durum btiyiik kapasitedeki dokme yiik gemileri petrol tankerlerinin ithal yoluyla 

filom~za kattld1gm1 gostermektedir. Bunlardan ayn olarak yiiksek teknoloji gerektiren gemi

lerde dl§artdan ithal edilmektedir. 

Deniz ticaret filomuzun kamu ve ozel sektOr dagtl1m1 a§agida gosterilmi§tir. 

Tablo. 1. Filomuzun Kamu-6zel Sektor Dagtllmz 

31.12.1982 15.5.1992 
GemiAdedi Pay1 GemiAdedi Pay1 

Orel Sekt<>r 420 62 632 69 

Kamu SektOrii 255 38 284 31 

TOPLAM 675 100 916 100 

Kaynak: ill. izmir iktisat Kongresi- Ul~tanm <;ah~ma Grubu- Deniz Yolu ~trrmas1 
Raporu - Deniz Ticaret Filosu, 4-7 Haziran 1992, sh., 16. 

Yukandaki rakamlar incelendiginde, aradan ge~en 10 y1lhk siire zarfmda ozel sektor ge

milerinde %50 artl§ olurken, kamu sektorii gemilerinde % 11 civarmda bir art1§ olmu§tur. 

Ttim Filomuzun 1982-15.5.1992 tarihleri arasmdaki kamu ve ozel sektoriin tilm filo ka

pasitesi, a§ag1da Tablo: 2'de gosterilmi~tir. 
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Tablo. 2. Filo Kapasitemizin Oze/-Kamu Sektorii. Dagiltmt 

1992 5/1992 Art1~ Oram 

Sekttir Olarak: 

Gemi Adedi Bak1mmdan 420 632 %50 

DWT Tonilato 2.970.632 4.851.352 %63 

Gros Tonilato ' 1.601.648 2.733.541 %71 

Kamu Sekmru Olarak: 

Gemi Adedi Baktmmdan 255 284 %11 

DWT Tonilato Baktmmdan 1.135.364 1.315.160 %16 

Gros Tonilato Bak1mmdan 839.561 946.871 %13 

Tiim Filo Kapasitesi: 

Gemi Adedi 675 916 %36 

DWT Tonilato 4.105.996 6.166.512 %50 

Gros Tonilato 2.441.209 3.680.412 %51 

Kaynak: III. izmir iktisat Kongresi- Ul~tanm yah~ma Grubu- Deniz Yolu Ul~ttrmas1 Raporu 
Deniz Ticaret Filosu, 4-7 Haziran 1992. sh., 16. 

DWT Tonilato olarak incelendiginde; 15.5.1992 tarihi itibariyle 6.166.512 DWT'luk 

toplum kapasitenin %78,6's1 ozel sektore, %21,4 Kamu Sektoriine ait oldugu gorillmektedir. 

Sonu~ olarak, filomuzun nisbeten ya§h olmas1, di§ ticaret ihtiyacimtza uygun gemi tip

lerinin di§andan ithal edilmesi, 1991 yll sonu itibariyle 57.442.117 ton olan ch§ ticaret hacmi

mizin %32.3' ii Ti.irk Bayrakh gemilerle ta§mmas1<1) gibi gostergeler deniz ticaret filomuzun 

gi.i~lendirilmesi gerektigini gosterrnektedir. 

1.1.2. Yo/cu Ta§1mac1bg1 ve Turistik Se/er/er 

Olkemizin deniz yolu ta§1mac1hg1 i.i~e aynhr. 

- ~ehiri~i ta§1malan 

- i~ hat ta§1malan 

- Dt§ hat ta§1malan 

Ti.irkiye Denizcilik i§lenneleri filosunun §ehiri~i ve i~ hat ile di§ hat ta§1mac1hgmda 

Groston itibariyle dag1hm1 incelendiginde; 

(I) UL lzmir lktisat Kongresi- Ul~tanna Qtl1~ma Grubu-Deniz yolu Ul~llrmas1 rnporu- Deniz Ticaret Filosu, 4-7 Hazir.in 
199'.?, sh. 16 
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Tablo. 3 Yolcu Gemilerinin Groston itibariyle Dagtltmt 

~ehiri~i T~1ma Filosu i~ ve Dt§ Hat Ta§tma Filosu 

Tonaj Y olcu Gemileri Araba Vapurlan Yolcu Gemileri Feribot 
Gruplan Ad Gras ton . Ad Graston Ad Graston Ad Graston 

50-100 15 1104 - - - - - -

101-500 37 14315 - - - - - -

501-1000 21 - 6 4581 - - 1 568 

1001-1500 1 1042 16 17048 - - - -

1501-2000 - 14663 6 9576 3 5726 1 1904 

2001-2500 - - - - - - 5 16393 

2501-11()()( - - - - I 8809 3 31718 

TOPLAM 72 36353 30 32878 4 14537 IO 50527 

Kaynak: III. izmir iktisat Kongresi- UI~tanm <;ah§ma Grubu- Deniz Yolu Ula§trrmas1 Raporu 
Deniz Ticaret Filosu, 4-7 Haziran 1992, sh., 19-20. 

~ehiri~i ta§1ma filosunun % 52.5 yolcu gemilerinden ve % 47.5'i araba vapurundan i~ 

ve di§ hat ta§ima filosunun ise % 22'sinin yolcu gemilerinden, %78 feribottan olu§tugu goriil

mektedir. 

Yolcu gemileri ya§lan itibariyle incelendiginde; 16-20 ya§ grubu ve yukan ya§ grublan-. 
m ekonomik omrii tamamlaml§ olarak degerlendirildiginde, §ehiri~i yolcu gemilerinin %36's1, 

§ehiri<;i araba vapurlannm %39'u, i<; ve di§ hat yolcu gemilerinin %75'1 ve i<; ve 1§ hat feribot

lanmn o/o40'mm ekonomik omriinil kaybettigini gostermektedir. 

Tilrkiye Denizcilik i§letmeleri filosu ile 1991 yllmda ger~ekle§tirilen ta§1ma faaliyetleri 

ile arz edilen kapasite tablo 4'de gosterilmi§tir. 

Tablo. 4 Ta§zma Yolcu!Arar; ile Arz Edi/en Kapasite Kar§1la§tmlmas1 

~ehir i~i Hatlar i\ Hatlar D.1§ Hatlar 

Y apllan Sefer Adedi 408826 1580 440 

Arz Edilen Yolcu Kapasitesi (000) 434900 2254 622 

Arz Edilen Ar~ Kapasitesi (000) 8705 142 82 

T~man Y olcu (000) 114100 622 216 

T~man ~ (000) 4527 66 33 

Yolcu Otilizasyon oram %26 %28 %35 

Ara~ Otilizasyon oraru %52 %46 %40 

Kaynak: III. izmir iktisat Kongresi- Ula§tanm <;ah§ma Grubu- CXniz Yolu Ula~tmnas1 Raporu 
Deniz Ticaret Filosu, 4-7 Haziran 1992, sh .. 19-20 . 
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Ozellikle i~ ve dt§ hatlarda gerek yolcu, gerekse ara\: utilizasyon oranlannm ~ok dii§iik 

oldugu, mevcut kapasite ile orantih olarak filomuzun say1 ve kapasite olarak arttmlmas1 ge

rektigini gostermektedir. 

I .I .3. Kabotaj Ta§tmala'rz 

19 Nisan 1926 tarih ve 815 say1h Kabotaj Kanunu ile 

- Karasulanm1zda tiim deniz ticareti ve hizmetlerinin Ttirk bayrakh gemiler ve vas1ta

larla yaptlmas1 

- Nehir ve Goller dahil karsulanm1z ve limanlanm1zda her tiirle deniz ticareti ve hizme

tinin Tiirk Vatanda§lannca yiiriitiilmesi 

- Karasulanm1z dalihinde yine her tiirlii deniz ticareti hizmeti ve avc1hgmda ~ah§ma 

hakkmm Tiirk Vatanda§lanna tamnmas1 imkan1 saglanm1§ ve tescil edilmi§tir. 

Kabotaj ta§Imalan; limanlararas1 deniz ta§1mac1hg1, gemi kurtarma, kablo do§eme, su 

altI i§leri ile dalg1~hk hizmetleri, denizde maden ve petrol arama gibi faaliyetleri kapsamakta

drr. Bu ciimleden olarak denizden kum crtkarmak ve ta§tmak hacim ve etkinlik !)ak:Immdan en 

onde gelen faaliyetler arasmdadrr. 

Ulkemizin sekizbin kilometreyi a§km sahillerinde ,yilziin iizerinde iskele, terminal, ba

nnak bulunmaktadrr. Bu liman, "iskele, terminal vs. arasmda yaptlan kabotaj ta§1malanmn top

lam hacmi hakkmda bir fikir sunmak amamc1yla 1991 y1hda belli ba§h.emtia gruplan a§ag1-

daki tabloda gosterilmi§tir. 

Tablo. 5 Kabotaj Ta§tmalarmm Emtia Gruplan itibariyle Durumu 

Yiikleme Bo~tma 

DOkme 

Hububat 281.437 176.844 

Maden Cevheri 921.621 905.338 

Komiir 1.099.621 1.100.210 

DOkme SlVl 

Ham Petrol 2.620.500 3.304.855 

Petrol Oriinleri 6.683.499 6.682.291 

S1vtla§ttnlm1~ Gaz 258.898 255.925 

Diger SIVllar 36.165 60.634 

Kaynak: III. izmir iktisat Kongresi- Ula§tanm (al1~ma Grubu- Deniz Yolu Ula~tirmas1 Raporu 
Deniz Ticaret Filosu. 4-7 Haziran 1992. sh .. 19-20. 

7 



Niifus yogunlugu giderek artan ve kalkmma gayreti i~inde bulunan iilkemizde onemli 

geli§meler gostermekte olan bina vs. in§aatlar kum ve ~ak1l ihtiyacmm artmasma etken olmu§

tur. Aynca denizlerimiz kum ve ~ak1l bak1mmdan ~ok zengin bir rezerve sahiptir. Bugiin 1000 

DWT kapasitesindeki bir kum gemisinde 15 gemi adam1 ~ah§maktad1r. Kald1ki kum gemileri

nin kapasitesi de artmaktad1r. 2000-2500 DWT'luk gemiler in§a edildigi gozoniinde bulundu

ruldugunda kum gemileri gerek kapasite, gerek say1 olarak yetersiz kalmaktadir. 

1.2. Gemi ve Vat in§3. Sanayi ile Onanm Tesisleri 

Gemi in§a sanayi, tersanelerimizde gemi ve yat in§a etmek, tamir etmek, baklm yap

mak, yat ve bahk~1 filolanm yeni gemi in§a ederek gii~lendirmek, kapasitesini gen~ gemilerle 

arttirmak amac1yla faaliyette bulunur. 

Gemi ve yat in§a sanayi, emek yogun, istihdam kapasitesi yi.iksek, birim i~i ba§ma ya

tmm maliyeti dii§i.ik olan bir sektordi.ir. Japonya, Tayvan, Kore gibi i.ilkeler bu sektore agirhk 

vermi§ler ve sonu~ta kalkmm1§lar ve i§sizliklerini yok etmi§lerdir. Bu illkelerin di.inya yeni 

gemi in§a sanayi kapasitesinden ald1g1 pay %58,27 iken tilkemizin dtinya yeni gemi in§a sana

yiinden ald1g1 pay %0,61 'dir. Olkemiz bu sanayi ile halen kalkmma §ansma sahiptir.(2
> 

Gemi in§a sektori.imi.iziln faaliyetleri ticari ama~h ve asgari ama~h olmak i.izere ikiye 

aynlrr. Askeri tersaneler bilindigi gibi donanmam1zm ihtiyac1 olan sava§ ve destek gemileri 

in§aas1m esas almaktadir. Zaman zaman ticari ama~h gemilerde in§a ederler. 

Ticari ama~la gemi ve yat in§a ve tamir eden tersanelerimiz, 

-Y eni gemi in§a eden tersaneler, 

-Y eni gemi in§a ve tamir tersaneleri, 

-Tamir Tersaneleri, 

-Y at in§a eden tersaneler, 

- K1zaklama metodu ile ufak gemi, yat bak1m tutum ve tamirini yapan tersaneler, 

olmak tizere 5 sm1fa aynhr 

2) Ill. izmir iktisat Kongresi-Ul~tuma QU1~ma Grubu- Denizyolu U la~tmnas1 Raporu- Gemi ve Yat in~a Sanayi ile 
onanm tesisleri, 4-7 Hazimn 1992. sh. 5 
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Tablo. 6 Ticari Amar;ll Gemi ve Yat in§a ite Tamir Eden Tersanelerin Kapasiteleri 

6zel Kamu Top lam 

Ad DWT Ad DWT DWT 

Yeni Gemi ill§a Eden 8 293.000 2 106.000 398.000 

Yeni Gemi lnp, Tamir Bak1m 14 127.000 2 14.000 141.000 

Sadece Tamir 
,. 

2 1 - - -
TOPLAM 420.000 120.000 540.000 DWT/y 

Yat in§a eden 8 - - - -

Ufak Gemi ve Yat Bakum Yapan 12 - - - -

Kaynak: III. izmir iktisat Kongresi- Ula§tanm <;<th§ma Grubu- Deniz Yolu Ula§tlrmas1 Raporu 
Gemi ve Yat in§aa Sanayii, 4-7 Haziran 1992, sh., 3 

Mevcut olan tersanelerimiz halihazir kapasitelirinin en <;ok % 25'ini kullanmakta, geri 

kalan % 75'i attl olarak beklemektedir. Goriildiigii gibi, mevcut atil kapasite ile rahathkla ya§

lanan filonun gen¥len§tirilmesi temin edilebilir. Filomuzun % 15'i illkemizde in§a edilmi§ ge

milere aittir. Filo ya§ ortalamas1 22 olmu§tur. 10 ya§mdan gen<; gemiler ise folonun % · 7' sini 

te§kil etmektedir. Goriildiigil gibi filonun tabanmm yeni ve modem gemilerle gen<;le§tirilmesi 

gerekmektedir. Bugiln artan gemi fiyatlan ile yeni gemiler satm alma sureti ile kapasite artt1-

nm ve geni;le§tirmenin ¥Ok zor olacag1 goriilmektedir. <;ok acil onlemler ahnmadig1 takdirde 

filonun silratle eriyecegide bilinmelidir. Tersanelerimizin say1ca \Ok az olan bir boltimil en ye

ni teknoloji ile \all§acak §ekilde organize edilmi§, ¥ogunluk tersaneler i§ krizi ya§andigi i\in 

teknolojik yattnmlanm tamamlayamam1§tlf. 

1.2 .1. Y eni Ge mi j ll§a Kapasitesi 

Yeni gemi ill§a sanayimizin kurulu kapasiteleri 120,000 DWT kamu kesimi ve 420,000 

DWT ozel kesim olmak ilzere toplam 540,000 DWT/Y1l'dir. Gerek kendi ticaret filomuzun 

geli§me ve biiyiime ihtiya<;lanm kar§Ilamak ve gerekse ozellikle yurt d1§ma gemi ve yat ihra<; 

ama~lanna uygun olarak; tersanelerimizin teknolojik seviyesini ve kapasitelerini onilmiizdeki 

be§ y1l i~inde % 8 arttlrma suretiyle 0,75 milyon DWT'a <;1karmak miimkiin ve ger~ekci bir 

hedef olarak ele almmal1dir. <3> 

1987 y1h sonuna kadar toplam 860,000 DWT'luk yeni gemi in§aa degerinin y1llara gore 

dag-thm1 ortalama 172000 DWT/Y1l'dir. Bunun finans kar§1hg1 ise 206,4 milyon $/Yd olarak 

(3) ill. lzmir tktisat Kongresi- Ul~tinna9ih~ma Grubu- Denizyolu Ulrujtirmas1 Raporu- Gerni ve Yat inp Sanayi ve Ona
nm Tesisleri , 4-7 Haziran 1992, sh, 6. 
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hesaplanmt§tlr. 1982 yllmda finans, kaynak temin edilmedigi takdirde y1llara dil§en finans yil

~il artacaktir. Yatmma aynlrnayan bedeller navlun olarak diger illke gemilerine odenecektir. 

1.2.2. Gemi Tamir, TadUve Havuzlama Kapasitesi 
,. 

31.12.1990 tarihi itibariyle; deniz ticaret filomuzun toplam tonaj1, 5,700,000 DWT'dur. 

Bu durumda, deniz ticaret filornuz % l 'lik pay ile dilnya deniz ticaret filosu i~inde 23. s1rada 

yer almaktadir. Bu filomuzun ontirntizdeki ytl i~in 2 misli tonaja ula§acag1 dti§Uniiltirse, buna 

paralel olarak, tamir, tadil ve havuzlama kapasitemizde en az iki misline ~1kar1lrnas1 gerek

mektedir. Mevcut bu kapisite, filonun bu artl§mdan dogacak ilave tamir ve havuzlama kapasi

tesini kar§tlayacak durumda degildir. 

Onemli bir tamir kapasitesine haiz olan istinye tersanesinin kapanmas1 ile kapasite iyice 

dii§ffiil§tiir. Tuzla koyunda bulunan 3 adet yilzer havuz kapasiteleri ancak 20,000 DWT'luk 

gemilerin havuzlanmas1 i~in yeterlidir. Filo geli§mekte ve gemi ebatlan btiyilmekt.edir. Bu ge

milerin havuzlanabilmesi i~in gerekli havuzlann koyda ~ah§malan deniz derinligi bakimmdan 

miimkiin degildir. Bu tiir gemilerin sahipleri gemilerinin tamir ve bakimm1 Tilrkiyede yaptrr

mak istemektedirler. <;ilnkii illkemiz tamirat fiyatlari bakimmdan dI§ iilkelerden %40 daha 

ucuzdur. 

123. Yat ifl§a Kapasitesi 

Tilrkiyede yat in§aa eden, teknolojik geli§mesini ve kadrola§masm1 tamamlarn1§ tersa

nelerin onemli bir kism1 istanbulda faaliyetlerini siirdiirmektdir. Bunun yanmda Bat1 Karade

niz, Marmara, Orta Ege ve Giiney Bat1 Akdeniz sahillerinde faaliyet gosteren kii~iik ~apta yat 

yap1mc1 b~ok kurulu§ mevcuttur. 

Modern teknolojik ve kalifiye elemanlan ile yat in§aa eden ve kalitelerini A vrupa stan

dartlan seviyesine getirilmi§ olan yat in§a tersanelerimizin halihazir faaliyetlerinin %90im ih

racat te§kil etmektedir. 

Yat in§a sanayisi; i§gilcil agirhkh emek yogun bir ihtisas sanayi sektoril oldugundan 

ekonomimiz i~in ihmal edilmemesi gerekir. Y akin bir gelecekte bilyilk potansiyeli olan bir sa

nayi dahdir.1990 y1lmda yurt dt§mdan ahnm1§ olan sipari§lerle 50 Milyon $ civannda yurda 

doviz girdisi olmu§. Bu sipari§ler 1989-1990 y1llannda uygulanan te§vik uygulamalanndan 

yararlanilarak temin edilmi§tir. 1991 y1hnda yurt dt§mdan herhangi bir sipari§ ahnarnamt§tlr. 

Sipari§ ahnabilmesi i~in A vrupa illkelsine nazaran % 25 ucuzluk istenmektedir. 
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Yat in§a sanayi faaliyetlerini, yatmm tevik belgesi, ihracat te§vik belgesi ve ozel mak

satlarla kullamlmak iizere verilecek sipari§lerle siirdiiri.ilmektedir. 

1.3. Yatc1bk ve Y at Tutizmi 

Y at ve deniz turizmi i~iit gerekli bir ~ok husus i~inde en onemlisi ve en ba§ta geleni ii~ 

taraf1 denizlerle 9evrili bu giizel vatamm1zm sahip oldugu cografi konum, iklim ve konuk se

ver insanlarim1zm mevcudiyetidir. 

Yat ve Deniz Turizminin Biitiin Birim/eri <4) 

1.3.1. Yat i§letmeciligi; Yatlarla Turistik ama9h gezi dilzenleme, 

1.3.2. Yat limanlan i§letmeciligi; Yatlar i~in park ve barinma hizmetleri, 

1.3.3. Yat in§a ve gemi yap1m sektorii.; Deniz turizminde gemi in§a sektoril, yat, gezi 

motoru, turistik ama9h kil~ilk tonajh feribot ve yolcu motoru in§as1, 

1.3.4. Yolcu moturculugu; Turistik yorelerimzde ~ogunlukla turistleri gilnilbirligine ~ev

rede karadan ula§ilamayan veya ula§Ilmas1 tercih edilemeyen yerlere deniz motoru ile ta§ima, 

1.3.5. Feribotculuk ve kii.<;ii.k tonajlz yo/cu gemileri i§letmesi; Turist olarak Ttirkiye'ye 

gelen ki§ilerin ta§mmasm1 yerine getirir. Feribotlar aynca Tiirkiye ·ve Yunanistan arasmda 

ara~lariyla Ttirkiye'ye gelen veya Ttirkiye'den aynlan turistlerin otolanm da ta§1ma, 

1.3.6. Denizden biiyuk tonajlz gemilerle turistik ama<;h yolcu ta§zmacilgz: Diizenlt.ve ge

ni§ kapsamh yapilan bu faaliyet, yurdumuzun ~§itli limanlarina dilzenlenen seferler Denizci

lik i§letmeleri vas1tas1yla ve aynca yabanc1 denizcilik ve turizm i§letmelerice de yerine getiri

len, 

1.3.7. Deniz turizminde destek hizmetleri; kumanya, yak:It, tamir, bak:Im, boya vb. teknik 

hizmetler ile bunlara ili§kin malzeme pazarlayan i§letmelerle, turizm yonilne doniik hizmetleri 

sunan kurulu§lar (transfer, hediyelik e§ya vb.). 

1.3.8. Yat ve deniz turizminde alt yap1; Yatlara gerekli her tilrlii hizmeti sunabilecek li

manlar, bu hizmetlerin saglanmas1 i~in gerekli yatmmlar, gerekli yerlere ula§1m1 saglayacak 

havaalan1 ve yollar vb. 

1.3.9. Yat ve deniz turizminde teknik standart; Yat ve deniz turizmi ara~larmm teknik 

yeterlilikleri, teknolojiye uygun gibi konularda ~ah§ma yapma, 

(4) Ill. lzmir tktisat Kongresi Ula~tirma <;ah~ma Grubu - Denizyolu Ula~tmnas1 Raporu-Yatc1h.k ve Yat Turizmi. 
4-7Haziran 1992sh:1.2.3. 
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1.3.10. Yat ve deniz turizminde tamtim ve pazar/ama; Yat turizminin tilketici ktitleye ta

mtilmasm1 ve tercih edilen bir tatil tiiril olarak cazip kllmmas1 ile, arz/talep dengesinin opti

inumla§tmlmas1, 

faaliyetlerini i~rir. 

1980'den sonra turizmde kullamlacak yat telebinin artmasmdan sonra, yat in§aa sektoril 

bir patlama ya§aIDI§tlf. Yat i§letmeciligindeki geli§meler ka¥m1lmaz bir bi¥imde yat in§a sek

tortine, giderek marinac1hga olumlu katkilar yapmaktadir. Tamamen ticari ama¥h i§letilen ma

rinalarm say1s1 giln g~tik~ artmaktadir. 

Ulkemiz ¥Ok say1da yatm rahathkca bannabilecegi binlerce dogal koy ve korfeze sahip

tir. Y at ve deniz turizminin geli§ID.esin en onemli nedenlerinden biri do gal hazinemizdir. 

Deniz ticaret Odas1'nin yaptig1 bir ara§tirmada, bugtin iilkemizde 3000 dolaymda turis

tik ama~h yat ile bunlarda 30 bin dolaymda turistik yatak bulundugu tesbit edilmi§tir. Ortala

ma 100 gtinliik bir sezonda, % 60 gibi dii§iik bir doluluk oram ile ¥alI§tig1 varsayilsa bile, bu 

1,800,000 gecelemeye ve 120 bin turiste tekabul etmektedir. Her yatm 15 haftahk bir sezonda 

ortalama alt1 turist ile ~ah§tlg1 varsilacak olursa, ta§man turist saylSl 270 bine ~1kmaktad1r. Bu 

omekte verilen oranlar bir yatm ticari olarak zarar ettigi ve verim diizeylerinde bile, Tiirki

ye'de yat ve deniz turizmi 200 bin ile 250 bin ki§iye hizmet sunabilmektedir. "Normal" dii

zeylerde rakam yanm milyonu bulmaktadrr. <5> 

Bu rakamlann ortaya koydugu ger~k, yat ve deniz turizminin Tiirkiye'de onemli bir tu

rizm potansiyeli olmasmm yamsrra, yat i§letmeciliginin deniz turizminde itici bir gii~ ve do

viz/kazan~ kaynag1 oldugudur. 

3,000 yathk filomuzun ~gu pazarlama eksikligi yiiziinden atil kapasite ile ~alt§makta-

drr. 

1.4. Limanlar 

Tiirkiye'nin 7300 km uzunlugunda k1y1 §eridi bulunmaktadir. Ozellikle, Karadeniz ve 

Ege Denizi'nde arazinin engebeli olmas1 nedeniyle dogal liman niteliginde bir ~ok olu§Uffi 

meydana gelmi§tir. Tiirkiye 'de in§a edilmi§ faal durumda 55 adet liman ve iskele bulunmakta

drr. Bu liman ve iskelelerin; 21 adeti kamu yonetimince 32 adedi mahalli idareler ve belediye

lerce ve 6 adedi de sanayi kurulu§lannca i§letilmektedir. R1htim ve iskelelerimizin toplam 34 

km. uzunlugunda yana§ma yeri bulunmaktadrr. R1htim ve iskelelerimin \:Ogu 10-20 m. su de-

(5) m. tzimr iktisat Kongresi- Ul~tmna <;al1§ma Grubu-Denizyolu ul~tmm1s1 raporu - Yatc1hk ve Yat Turizmi-, 
4-7 Haziran l 992s. 4.5. 
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rinliginde olup, sadece 2450 m uzunlugundaki k1sm1 30 m su derinligine sahiptir. Bu haliyle 

limanlanm1zm bilyilk k1sm1 konvansiyonel ttirde gemilere hizmet verebilecek yap1dad1r.<6> 

Olkemizde dt§ ticaret yiiklerinin ell~Ienmesi mevcut Iimanlanm1z arac1hg1yla yap1I

maktadir. Ozellikle par~a yilk ell~mesi T.C.D.D. ve T.D.i. gibi kamu kurulu§lanna bagh li

manlarca gen;ekle§tirilmektedir. · 

Liman alt yap1lar1, deniz ara~lan ve ekipman i~in yap1lacak yatmmlarm, sadece Iiman 

i§leticilerine degil, tiim illke ekonomisine ekisi nedeniyle; k1sa vadede DLH Genel mildiirliigil 

tarafmdan ele ahmp oz kaynaklar veya uygun kredilerin kullamlmas1 suretiyle silratle ger~

ke§tirilmeye ~all§Ilmaktadir. Uzun vadede ise liman i§letici kurulu§lar i~in ozel devlet destegi 

saglanmas1 veya liman i§letmeciliginden elde edilecek gelirlerin en azmdan belirli bir ytizdesi

nin oncelikli olarak Iiman yatmmlanna tahsis edilmesi gerekir. 

DLH Genel Miidiirliigti'nce in§a edilerek i§letilmek ilzere kurulu§lara devredilen liman

lar ve bunlara ili§kin tesisler ile gayri menkullerin devir ve tescilinde, tesis ve gayri menkulle

rin bedellerinin odenmesini talep eden Hazine ile problemler ~1kmaktadir. Genellikle kurulu§

lara devredilmesi gereken ta§Imnazlann 41-pu tescilleri yapllamamaktadir. Tapu tescilinin yap1-

lamadlg1 limanlarda ,esasen kmth bulunan liman sahalanndan kurulu§ dt§I kurum ve kurulu§

lann yer taleplerine de engel olunamamaktadrr. 

Liman yatmmlan ile kentsel geli§im ve arazi kullamm1 arasmdaki ili§kilerin goz oniln

de tutulmam1§ olmas1 nedeniyle; Antalya limaru dl§mdaki tilm limanlar kentin merkezinde 

dar bir alana slkI§Ip kalm1§ ve geni§leme imkaru kalmam1§t1r. Liman alanlanmn k1S1th_,olmas1 

limanlann terminal ve stoklama faaliyetlerini gil~le§tirmekte, geri alanlann da hareket kabili

yetlerini kaybeden limanlarda yilldeme ve bo§altma kapasiteleri ile stoklama kapasiteleri ara

smdaki dengesizlik gemi hareketlerini de etkilemektedir. 

Aynca mevcut limanlanm1zm ~ogunlukla nhtim derinliklerinin muhtelif deniz olaylan 

nedeniyle azalt1lm1§ ve tarama ihtiyac1 artmI§tlf. DLH Genet Miidiirliigii 1989 ydmdan beri 

iskenderun, Mersin, izmir, Samson, Derince limanlanndan ba§lamak lizere tarama faaliyetle

rini devam ettirmektedir. 

Diinya liman sektOril emek yogun sektOr olmaktan ~Ikarak sermaye yogun bir sektOr ha

line gelmektedir. Olkemizde Du.nya Bankasi tarafmdan finanse edilen birbirlerini takip eden 2 

proje i~in srras1yla 75 milyon ABD Dolan ve 134.5 ABD Dolan Kredi saglanm1§tir. 1980 y1-

hndan itibaren h1zlandmlan ve sadece di§ finansman i~in toplam olarak 209.5 milyon ABD 

6) Deniz Ticaret odas1, 1988 Deniz SektOril Raporu , Tllrken Matbaas1, Arahk 1989 sh.12 
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Dolan harcanan onemli alt yap1 ve ekipman yatmmlan yaptlm1§ttr. 

ihtisasla§ml§ gemilerin limanda kalkI§ stireleri k1sald1k~a, gemi ve yiikle ilgili bilgilerin 

karma§lk ve zaman ahc1 manuel sistemle i§lenmesi imkans1zla§IDI§tlr. Denizyolu ile karayolu 

ve demiryolu ta§tma modlannm birle§tigi Iimanlarda; gemi acenteleri, yiik sahipleri, gilmriik 

birimleri, liman ba§kanhklan ,' liman i§letmecileri gibi birbirinden bag1ms1z ~§itli kurulu§lar 

arasmdaki bilgi ah§ veri§i i~in harcanan zaman, ula§tirma sistemi dahilinde silreksizlik dogur

makta, ihracat ve ithalat yiiklerinin gereksiz yere liman sahalannda beklemesine yol a~makta

drr. 

Ticari esaslara gore rekabat~i bir ortamda ~ah§acak limanlarda, yi.iklerin limanda bekle

me silrelerinin azaltilmas1 ana ama~lardan birisidir. Boylece geli§mi§ limanlarda uygulanan 

sistemlere benzer §ekilde liman i§lemlerinde bilgisayar kullan1mmm onemi artacak ve mil§teri 

ihtiya~lanm kar§ilamada daha h1zh ve daha esnek bir sistem olu§turulacaktir. Belirli bir ana 

sistemle on-line baglant1h bilgisayar terminaller kurulacak ve ytik sahipleri arasmda gecikme

siz ileti§im saglanacaktrr. 

Limanlanm1zm kapasiteleri ve teknik donan1mlan A vrupa i.ilkelerinin limanlan ile kar

§ila§trrilchgmda olduk~a yetersizdir. 

1.5. Deniz Bahk~d1g1 

Tiirkiye'de ballk~1hgm genel durumu a§agida ozetlenmi§tir.<7> 

- Su ilriinleri ve su sahalannm, ilretimi ve tiiketimi artmc1 nitelikte Devlet Baltlc~tllk 

Sektorii Bilimsel kurulu§lar arasmda gerekli orgtitlenme saglanamam1§ olmas1, 

- Su iiriinleri tireticileri etkili olabilecek §ekilde orgiltlenmelerine imkan verecek sosyal 

giivencey.e kavu§turulamad1g1, 

- Dretimin ba§hca kaynagi olan ctenizlerin kirlenmesi yeterince onlenemedigi, 

- Uretimin artmlmasmda etken olan avc1llk ve av yasalan bilimsel ve teknolojik yon-

temlere gore yeterince dilzenlenememi§ olmas1 seebiyle; verimli ve kontrollti avc1hgin yap1la

machgi, 

- Balik stoklan ilzerinde temel ve uygulamal1 bilimsel ara§tirmalar yetersiz olmas1, 

- 1985 yilmda yilrilrliige giren 3065 say1h katma deger vergisi kanununun yanh§ yo

rumlanmas1 sonucu ithal edilen donat1m malzemelerinden KDV almmas1, 

(7) Deniz Ticaret das1, Ulusal Deniz Ticareti'mizin sekt&el bir degerlendirilmes~ Deniz Bankac1lig1 SekWr Raporu 
Ekim 1990. geni§letilmi~ 3. bask1 Temel Mabaac1hk Ltd. ~ti. sh.8 
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- 1983 ithalat rejimini takiben bahk aglan fon'a ba~h mallar listisine almm1§ ithal konu

su bahk aglarmm kg. b~ma 1 USA dolan fon belirlenmi§, bu da dahildeki ve hari~teki fiatlar 

a~mndan belirli farkhhklar ortaya <;1karmas1., 

- DI§ ticareti devletle§tirilmi§ iilkelerden yapllan teknelerin donat1m ve seyirleri i~in ge

rekli ithalatm sadece di§ ticaret sermaye §irketleri ve kamu kurum ve kurulu§lan tarafmdan 

yap11mas1 nedeniyle %3.5-5 oranmda komisyon almmas1, 

- Av ara<; ve gere<;lerinin ithal muafiyetlerinin bazllannm Tanm Orman Koy i§leri Ba

kanhg1, baz1lanmn ise Ula§tirma Bakanhg1 tarafmdan verilmesinin gii<;liikler yarattag1, 

- Baltk avlanmasmda yiiklii ugra§, malzeme ve maddi destek isteyen sektoril, maddi a~1-

dan zay1flatan yaklt girdisinin ytiksek olu§U, 

- Baltk<;1 gemilerine ait baltk<;1 ruhsat tezkeresi, denize elveri§lilik gibi belgelerin si.irele

rinin lasa olmas1, 

§eklinde bir tablo ortaya ylkmaktadrr. 

Olkemizde geri kalmI§ olan bahk~1hgm geli§mesini saglamak amac1yla ballk.<;1 mi.it§eb

bislere ge~i ve yatlarda uygulanacak te§vik desteklerinin verilmesi yanmda, bilin<;siz ve pro

jesiz bir §ekilde in§a edilmekte olan ballk.91 gemilerinde in§aatlanm saglamak amac1yla disip

line edilmeleri gerekmektedir. <8> 

i.ilke~in kalkmmasma katlada bulunmak i~in oncelikle denizcilik sektoriini.in sorunla

rm1 te§his etmek gerekir 

2. Denizcillk Sektoriiniin Sorunlan 

Y ukanda denizcilik sektorilni.in gene I durumu, faaliyetleri ve sorunlarma aynntih bir §e

kilde deginilmi§tir. Bunlan lasaca ozetlenmeye <;al1§rrsak; 

- Filomuzun nisbeten ya§h olmas1, giini.in ta§ima tekniklerine ve i.ilkemizin di§ ticaret 

ihtiya<;larma uygun baz1 gemi tiplerinin hi<; bulunmamas1, 

-Te§vik mevzuatimzm sektore kaynak yaratmamas1 veya yeterince celp edememesi, 

- Arz edilen yolcu ve ara<; kapasitesini kar§Ilayacak di.izeyde yolcu gemileri, araba va-

puru ve feribotlann bulunmamas1, 

- Mevcut tersanelerimizin teknolojik olarak geli§memi§ olmas1 ve aynca tersanelerin 

tevsi ve modemizasyonu ile ilgili te§viklerin yeterli olmamas1, 

- 3000 yatllk filomuzun btiyi.ik ooliimtinti olu§turan yerli yatlanm1zm <;ogunun pazarla

ma ve tan1tma eksikliginden dolay1 attl kapasite ile <;ah§tig1, 

(8) 3lzmir tktisat Kongresi -Ul~tmna <;:ah§ma Grubu - Denizyolu Ul~tmnas1 raporu - Gemi ve yat in§88 sanayi ile 
onanm tesisleri, 4- 7 Haziran 1992 sh. l 0 
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- Limanlanm1zm sahasmm su derinliginin, alt yap1, deniz araylan ve ekipman yatmmla

rmm, kapasite ve teknik donammlanmn yetersiz olmas1, 

- Bahk\:t gemilerinin bilin~siz ve projesiz in§a edilmesi, bahkyt mtite§ebbislere gemi 

ve yatlarda uygulanacak te§viklerin yetersizligi, 

- Denizcilik sektortintin 'idare ve yonlendirilmesinde ~e§itli kurulu§lann yetki ve sorum

luluk sahibi olmas1, tek elden yonetilememesi, 

- Denizcilik sektortintin finansman sorunlanm ~ozecek bir "Sektor Bankas1"nm kurula-

mamas1, 

- Uzaktan Kumanda ve teknolojik sistemlerin geli§mesi sebebiyle egitilmi§ yeterli gemi 

adamt olmamas1, 

- Deniz Sektortiniin istisna uygulamalan nedeniyle almmas1 gereken KDV iadelerinin 

~ok ge~ almmas1 ve iade yaptlacak safhanm belirlenmesinde, uygun olmayan diizenleme ve 

tabikatlann olmas1, 

gibi sorunlan oldugu gortilmektedir. 

Denizcilik sektoriiniin sorunlanm te§his ettikten sonra, ~ektortin i~inde bulundugu so

runlan ~ozmek gerekir. <;unkii degi§en diinya §artlanndaki denizcilik sektOrtine ozgii geli§me

leri takip etmek ve ayak uydurmak zorunday1z. 

3. Sorunlann <;oziimiine ili.§ldn Oneriler 
Sorunlann ~oziimiine ili§kin oneriler te§vik tedbirleri ihtiyac1, Finansman sorunlan, 

-. 
Egitim ihtiyac1 deniz ihtisas mahkemelerinin kurulmas1, tan1tma ve pazarlama faaiyetleri, bi-

limsel ve istatistiksel ~ah§malar, fason gemi in§aas1, limanlann modemizasyonu, KDV uygu

lamasmdan kaynaklanan sorunlar, Denizcilik Bakanhgi ve Sektor Bankasi kurulmas1 a91sm

dan ele almmt§tlr. 

3.1. Tqvik Tedbirlerine ili§kin Oneriler 

3 .1.1. Kaynak Kullammzm Destekleme Priminin Krediye Donii§tiirulmesi; 

AT Ulkelerinde dahi gemi in§a ve yatmmlannda % 13 siibvansiyon uygulanmaktadir. 

Bu nedenle illkemizde de gemi in§a ve yat in§a yatmmlan ile gemi in§a ve onanm tesisleri 

tevsii ve modemizasyonu yatmmlannda 91/1468 say1h karar ve 91/3 say1h tebligde belirtilen 

%25 oranmdaki Kaynak Kullan1m1m Destekleme Fonu Kredisinin 

- Miktanm sabit yatmm tutannm %25' inden %62'ye ~1kanlmas1, 

- 2 ytlhk faizsiz ve Odemesiz siirenin 3 y1la ~tkanlmas1, 

ta 



- Y1lhk faizinin %15 olmas1, 

- 5 y1lda geri Odemesinin saglanmas1, 

temin edilmelidir. (9> 

.. ~ · . 
3 .1.2. Y atmm Ozkaynak Orammn I ndirilmesi 

DPT Milste§arhg1 tarafmdan 15 Kas1m 1990 tarih ve 20964 say1h Resmi Gazete'de ya

y1mlanan 91/2 tebligin 5. maddesi geregince her tilrlil gemi in§a ve yat in§a ve gemi ithali ya

tmmlannda uygulanan asgari %25 oranmdaki tutann, daha onceki y1llarda uyguland1g1 gibi 

%10'a indirilmesi ve bu ifadeye gemi in§a ve onar1m tesisleri yatmmlanmn dailave _edilmesi 

yararh olacaktrr. 

3.13. Yatmm Tutan Smmmn indirilmesi 

Gemi ve gemi in§a tesislerinin tevsii, tadil ve modemizasyonuna ait yatmm tutarlan s1-

mnnm 1.500.000.000.TL.'na indirilmesi halinde deniz ticaret filomuza ait yok say1da geminin 

modernize edilmesi mtimki.in olacaktir.<9) 

3.1.4. Tuzla Tersaneler Bolgesinin Organize Sanayi Bolgesi Olarak itan Edilmesi 

Tuzla tersaneler bOlgesi, Bakanlar Kurulu Karan ile kurulmu§ ve alt yap1s1 devlet9e ger

yekle§tirilmi§ sanayi sitesi niteligindedir. Tuzla Tersaneler Bolgesinin _ (Pendik Tersanesi da

hil) organize sanayi bOlgesi olarak ilan edilmesi, organize sanayi bolgelerinin yararl~dtldan 

te§viklerden istifade etmelerinin saglanmas1, bu bolgede yap1lmakta olan yatmmlar a~1smdan 

gerekli gortilmektedir. <9> 

3.15. Gemi ve Gemi Yan Sanayi Uriinleri ihracatzna prim Odenmesi; 

Tersanelerimiz, son iki pirim tatbikah ile (%25 te§vik primi art1 %14 Kaynak kullan1m1-

m Destekleme Primi ve bilahere %25 KKDP) dI§ illkelerle rekabet imkan1 bulunmu§ ve bu 

sistem i9inde sipari§ler almi§trr. 

Tersaneler, belirtilen yi.izde 25 prim sistemine gore kendilerini organize etmi§ler, aynca 

dI§ illke ahcllan da Ti.irk Hiikilmetinin kararlanm yakmdan izlediklerinden yilzde 25 prim uy

gulamas1m kendileri i~in ~kici bir unsur olarak gonnii§ler ve Ttirkiye'de i§ yapmak i9in an

la§malara giri§mi§lerdir. Soz konusu uygulama 1989-90 y1llannda uygulanm1§ ve199l y1lmda 

kalkmi§trr. Tersanelerimiz prim iadesi almadan ihracatta di§ iilkeler de rekabet edemeyecek-

(9) DPT Ozel Sektor Ortak ('ah¥Jia Komitesi Raporu. Deniz Yolu Ul~tmnas1. Temmuzl991 sh.3.4.5.6 

17 



lerdir. Ortak pazar tilkeleri bugtin i~in tersanelerine %13 dogrudan odeme ve kredi kolayhkla

n uygulamakta ve ilave te§vik olarak ucuz kredi saglamaktadirlar. Bu durumun da rekabet 

esas1 ahnd1gma gore, gemi in§a sanayimizde uyguJanacak te§viklerinde bu sistemin dt§mda 

tutulmamas1 gereklidir.Gemi in§a sanayine daha once uygulanmakta olan %25 geri odeme sis

teminin devam ettirilmesi gereklidir. ihracat te§vik belgesi sistemi i9erisinde, gemi, yat, hiz

met tekneleri ve gemi yan sanayi iiriinlerinin ihracatmda DFiF'dan(Destekleme Fiyat istikrar 

Fonu) prim Odenmesi halinde ihracatc1lanm1za k1smen de olsa dt§ i.ilkeler tersaneleri ile reka

bet §ans1 getirilmi§ ve boylece gemi in§a sanayiine ihracat yapma imkam verilmi§ olacaktir. 
(12) 

3.1.6. Gumrii.k Teminatlartntn Kaldmlmast 

ihracat te§vik belgesi kapsammda in§a edilecek gemilerin yurt d1§mdan getirilecek mal

zeme ve techizatlarmm teminatsIZ olarak ithali iyin tersanelere "Teminats1z ithal Hakk1" veril

mesi gerekli goriilmektedir. 

3.2. KDV uygulamasmdan Kaynaklanan Sorunlar 

Deniz sekotliriiniin istisna uygulamalan nedeniyle KDV iadeleri almmaktadrr.Yeni ge

mi yap1m1 ve uzun siiren tamir ve yenileme i§lemleri ile ugra§an tersaneler, bu i§lemleri ile il

gili faturalanm, i§in tamamen biti1!1inde kesebilmektedirler. Tiim giderlerini KDV odeyerek 

veya teminat gostererek temin eden bu i§letmeler, KDV indirimi yapamamakta ve iadesi iyin

de y1llarca beklemektedirler. Miktar olarak yiiksek meblag tutan bu alacaklann yatmmc1ya za

mamnda Odenmemesi, kaynak temininde giiyliik yeken yatmmc1y1 iilkemizin bulundugu yiik

sek enflasyon kar§1smda yOk giiy durumda brrakacaktrr. Bu tiir gemi in§a ve tamir i§lemlerin

de, i§in tamammm bitmesini beklemeden, her ay ge~ekle§tirilen bOliimii i~in ayn fatura dii

zenlenmesi §Cklinde Vergi Usul Kanununda bir hukuki diizenleme ile bu sorunu da ortadan 

kaldrracaktrr. <9> 

3.3. Ulkemiz Limanlanmn Modernle§tirilmesi ihtiyac1 

3 .3 .1. Li man/arm i§letilmesinin modernle§tirilmesi; 

Halen iilkemiz limanlannm onde gelenleri TCDD (Tiirkiye Cumhuriyeti Devlet Demir 

Y ollan), TDi (Tiirkiye Denizcilik i§letmeleri) vb. kurulu§larca tekel olarak yonetilmektedir. 

Ancak, bu yonetim tarz1 Iimanlanmtzm geli§mesine yagm h1z ilkesine uyum saglayabilmesine 

imkan brrakmamaktadrr. Ozellikle Haydarpa§a, derince gibi limanlanm1zm i§letme sorunlan 

bulunmaktad1r. Kisa siirede yiikleme ve bo§altma yapmas1 planlanan konteyner gemileri, Ii-

18 



manlanm1zda giinlerce sira beklemek zorunda kalmaktadtr. Bu itibarla limanlanm1zrn ozerk 

ve bOlgelerin ihtiya~lan dikkate almarak otonom bir yap1ya kavu§turulmalan gereklidir. 

Otonom Iiman idarelerinin, illkemiz Iimanlanndan birinden ba§layarak uygulamaya ko

nulmasmda biiyiik yararlar vardir. Bu nedenle 18 say1h Limanlar Kanunu 'nda gerekli degi§ik

lik yapilarak Tiirkiye'de otonorri liman idarelerinin kurulmasm1 saglayacak hilkilmler getiril

melidir. 

Bu Kanun'la otonom liman idaresinin kurlu§u ve fonksiyonlan diizenlenerek, devletin 

ekonomik ve maddi kontrolu altmda i§letilmesi saglanmahdtr. Alt ve list haracamalan onemli 

bir oranda devlet tarafmdan kar§Ilanmaladlf. 

Yonetimde Deniz Ticaret odas1 ba§ta olmak iizere Ticaret odas1, yerel yonetimler, liman 

~ah§anlan, liman kullananlardan ve devletin temsilcisinden te§kil olunan bir kurul gorev al

mahdrr. Bu kurulu bagh bir genel miidiir'iin yonetiminde ~§it hizmet birimlerinden olu§an 

miidilrlilkler kurulmahdrr. 

3.32. Limanlarm ill§aasi' nm Modernle§tirilmesi 

Ula§trrma Bakanhg1'na baglt olarak gorev yapan DLH Genel Miidiirliigii Limanlanm1-

zm kapasitesini geni§letmek ve yeni limanlar kurmak iizere faaliyete ge~irilmi§tir. Limanlar 

ktsmmda da ele almdlg1 gibi liman alt yap1lan, deniz ara~lan ve ekipman i9in yapllacak yatt

nmlann sadece liman i§leticilerine degil, tiim iilke ekonomisine etkisi nedeniyle, klsa vadede 

DLH Genel Miidiirliigu tarafmdan ele ahmp, oz kaynaklar veya uygun kredi kullan1lmas1yla 

siiratle ger~kle§tirilmesi istenmi§tir. 

Aynca limanlann nhttm derinlikleri muhtelif deniz olaylan nedeniyle azalm1§ ve tara

ma ihtiyac1 artmI§trr. DLH Genel Miidilrliigii gelecekte meydana gelecek potansiyeli de dikka

te alarak 1989 ytlmdan beri iskenderun, Mersin, izmir, Samsun ve Derince limanlanndan ba§

lamak iizere fizibilite ~al1§malan yap1lm1§ ve tarama faaliyetleri devam etmektedir. 

Mevcut limanlann kapasitesini artrrmak amac1yla, modemizasyonu ve yeni yaptlacak li

manlann da geli§en teknolojiye ayak uydurabilecek §ekilde in§aas1 ic;in DLH Genel Mtidilrlil

gti 'ne hem finansman kaynagi hem de kalifiye eleman takviyesi ile gticii ve kapasitesinin art

tmlmas1 gerekmektedir. 

3.4. Egitim ihtiyacmm (;oziimii 

Denizcilikte teknolojik ilerlemeler, yeni ta§ima tiirleri ve gemi tipleri ile biiyi.ik a§ama

lar kaydetmekte, aynca deniz kirliligine kar~1 dtinya genelinde yaygmla~an hassasiyet egitim 

konusunu oncelikle gtindeme getirmektedir. Aynca uzaktan kumanda ve teknolojik sistemle-
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rin geli§mesi, gemilerde daha az say1da, ancak bilgili ve yetenegi <rok daha fazla olan gemi 

adam1 ihtiyacm1 gi.indeme getirmi§tir. Bu durum, pek r;ok i.ilkede daha kaliteli gemiadam1 ye

ti§tirilmesini ama<rlayan mevzuat di.izenlemelerine gidilmesine yol a¥mI§tir. Nitek::im, Bfrle§

mi§ Milletlerin k1sac1 IMO olarak bilinen Uluslararas1 Denizcilik Orgi.iti.i Koordinatorltigtinde 

olu§turulan uluslararas1 sozle§melerle; 

- Gemi adamlar1 egitimlerinin sertifikalar1 ve vardiya esaslan standartlan -STCW -

- Denizde Can Emniyeti -SOLBS 

- Denizlerin kirlenmesine mani olunmas1, 

i¥in uluslararas1 kurallar olu§turulmu§tur. 

Bu konularda acil tedbirler alarak, 

- IMO sozle§melerinin heni.iz yapilmamI§ bulunan Ti.irkt;e terciimelerinin tamamlanarak 

orjinal ingilizce metinleri ile birlikte resmi gazetede yaymlanmasmm saglanmas1 gerekmekte

dir. 

- STCW konvansiyonu hiiktimlerine gore aynca, Gemi adamlan sertifikalannm olu§tu

rulmas1, Egitim mtifredat1 ve normlannm denizcilik egitimi veren tiim kurulu§larla bilinip be

nimsenmesi ve yeterlilik belgeleri smavlannda dikkate almmasmm saglanmas1, 

- Universite smavlanm kazanmam1§ lise mezunlannm bu alanda egitilmesi, 

- Denizcilik egitimi veren kurulu§lann ogretim tiye ve elemanlan, egitici ara<;, gere~ ih-

tiya¥lan si.iratle kar§Ilanmah, modem egitim metod ve yontemlerinin kullamlmas1 saglanmas1, 

- Sahil tiniversitelerimizide gemi adam1 ve gemi i§letmelerinde <;alt§acak personelin egitilme

leri i<;in okul a~ilmas1, kurs dtizenlemesi gibi ¥ah§malann yap1lmas1, 

- Deniz Egitim V akf1 ile V aklf stattisiinde bir Denizcilik Oniversitesi olu§turulmas1, 

- Deniz ticaretini kara ve deniz ayaklan ile birlikte bir biitiin olarak degerlendirilmesi, 

gerekmektedir. (lO) 

3.5. Deniz ihtisas Mahkemelirinin Kurulmas1 

Geli§en bir sektor i<;inde, artan ihtilaflann stiratle ¥Oztimiintin ne denli btiytik bir htiya¥ 

oldugu a¥iktlr. Gerek ihtilaflann ¥6ziimiinde beklenen si.iratin saglanabilmesi gerekse konuyu 

gen;eklerine ve adalete, deniz orf ve adetlerine uygun bir §ekilde sonu¥landmlabilmesi i~in de 

konusunda uzmanla§mt§ yarg1 organlarmm bu ihtilaflann <;oziimiinde gorevlendirilmi§ olmas1 

(10) Deniz Ticaret Odas1, 1990 Denizcilik Scktorti Raporu, Deroin.lag Kagil'<1hk ve Matbaac1hk, Araltk 1991 s. 197-191\. 
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gerekmektedir. Bu nedenle denizcilikte ileri diger iilkelerde oludugu gibi Ulkemizde de ozel

likle btiytik sahil §eritlerinde Deniz ihtisas Mahkemeleri'nin kurulmasmm btiytik yaran oldu

gu dti§Uniilmektedir. 0 1 > 

3.6. Tamtma ve Pazarlamanm Faaliyetleri: 

Yat~1hk ve Yat turizminin geli§mesi i~in tamt1m ve pazarlama konusundaki ~ah§malara 

agirhk verilmesi gerekmektedir. 

3.7. Bilimsel ve istatistiksel <;ah§malar Yapdmas1 

Ttirkiyedeki yat say1s1, yat kapasitesi, personel adedi, yatla gezen turist say1s1 yatlann 

en ~ok tercih ettikleri gtizergahlar, yabanc1 i§letmeler ve yabanc1 yatlan, yat i§letmelerinin ve 

sektoriiniln diger birimlerinin iilkeye kazandird1klan doviz gibi konularda veriler k1sa siirede 

derlenmeli, bilimsel ve istatistiksel a~1dan anlamh korelasyonlar doktilerek gerekli tedbirler 

almmahdir. <12> 

3.8. Finansman Sorunu ve ~oziim Y ollan 

Sektoriimiiziideki gerek gemi yatmmlan gerekse tersane yatmmlan bilyiik mali kaynak

lara dayanan yatmmlardir. Tiirk armatOrlerinin yeni gemi yaptrrma yoluna yonelmeyi§inde 

ba§hca etkenler; 

- Y atmmm finansmam i~in yeterli kaynagm temin edilmeyi§i, 

- Gemi in§aatmm uzun zaman almas1, 

- i§letme sumayesi temininde kar§Ila§Ilan gii~liikler, 

olarak ozetlenebilir. 0 3> Finansal sorunlann ~oziimii i~in a§ag1daki tedbirlerin almmas1 gerekli 

goriilmii§tiir. 

3.8.1. Deniz Fonu Kurulmas1 

Tiirk Ticaret Filomuzun geli§tirilerek gii~lendirilmesi ve gemi in§a ve yat in§a sanayine 

yeni sipari§ olanaklan yarat1lmas1 i~in sektOriln yaratacag1 kaynaklann da kl1tk1s1yla biit~ede, 

(11) lli. lZinit lk1isat Kongresi -Ula~tmna <;ah~ma Grubu -Denizyolu llla~llm1as1 Raporu-Mevzuallm1zda yap1lmas1 <>nerilen belli ba~h 
diizenlemeler, 4-7 Haziren 1992 sh. 11. 

(12) Ill. IZinit lk1isat Kongresi -l1~'11rma <;ah:ima Gmbu -Denizyolu llla~hrmas1 Raporu-Yat<;1hk ve Yat Turi1mi. 4-7 Hazir:m sh. 26-27 

( 13) Deniz Ticaret Odast, 1990 Deniz SektOrti Raponi. Dem ire.fag Matbaac1hk ve Kagtl\:thk Arahk 1991 s. 181-19 3 
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mevcut bir fonun gilylendirilmesi veya yeni olu§turulacak bir "Denizcilik Fonu" kurulmas1 

faydah miilahaza edilmi§tir.04) 

3.8.2. Uzun Vadeli Diiriik Faizli Kredi Temini 

Sektoriln bankas1 olarak kabul edilen Denizcilik Bankasi vas1tas1yla uzun vadeli ve di.i

§iik faizli di§ kaynakh doviz kredilerinin bulunmas1 ve banka tarafmdan tahsis edilecek kredi

lerde in§a edilen geminin teminat olarak almmas1 §art ile yetinilmelidir.04> 

3.8.3. Finansal Kiralama 

815 say1h Kabotaj Kanunu'nun 1. maddesi, ancak Tilrk bayrag1 hamili gemilerin Kabo

taj'da ~alI§abildigi ve TTK'nun 823. maddesinde; hakiki ve hilkm1 §ah1s olarak Tilrk vatanda§ 

niteligini haiz ki§ilerin mah olan gemilere Tilrk Bayrag1 ~kme hakk1 tanmmaktadir. Bu du

rumda, Finansal kiralama yoluyla gemi edinmek isteyen bir Tilrk Armatorilniln yurt di§mdaki 

bir finans kurulu§undan kiralayacag1 gemiye, miilkiyeti yabanc1 finans kurulu§una ait oldugu 

donem boyunca Tiirk Bayrag1 ~kmesi mtimktin olmamaktadir. 

Yukanda a~iklanan nedenlerden dolay1, finansal kiralama yoluyla gemi edinmek konu

suna i§lerlik kazandmlabilmesini taminen TIK'nun 824. maddesinin sonuna; "Finansal Kira

lama yoluyla gemi edinen Tiirk annatOrlerinin bir yabanc1 firma kurulu§undan, bu yontem ile 

aldiklan gemilere, gemi miilkiyetinin yabanc1 finans kurulu§una ait goztiktilgil finansal kirala

ma stiresince Ttirk Bayrag1 ~ekmesi konsunda izin vermeye T.C. Ula§tirma Bakanhg1 yetkili

dir." §eklinde bir ifade eklenmesini gerekli gormekteyiz.<14l 

3.8.4. Doviz Kredilerinde Siirenin Or Yzla <;1kanlmas1 

Ttirk paras1 K1ymetini Koruma Hakkmdaki 32. say1h karann 18. maddesinin (b) fikras1, 

bankalann a~aicaklan doviz kredilerini bir yil vadeli olarak smirlamakta, ancak te§vik belgesi 

kapsammda ~ab§acak doviz kredile.rinde stirenen 3 y1ldan fazla olabilecegi ifade edilmektedir. 

Yurt d1§mdan satm almacak gemiler i~inde bankalara doviz kredisi irrin milracaat edildiginde 

kredinin vadesi en az ii~ yil olmahdir. 04l 

( 14) III. izmir lktisat Kongresi - UI~ttrma <;ah~ma Grnbu - Denizyolu Ula~trmas1. Deniz Ticaret Filosu, 
4-7 Haziran 1992 sh. 26-27 
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3.9. Fason Gemi in§aas1 

Milli Filomuzun ihtiyac1 gozetilmek suretiyle i~te ve dt§ta en r;ok pazarlama imkani 

olan birka~ gemi tipi iizerinde yap1Iacak proje ser;imi ile tersanelerimizin gemi in§aatma yon

lendirmek, hem tersanelerimizin bu tip gemi in§aatmda ihtisasla§mas1, teknolojisini geli§tir

mesi, hem de proje, malzeme ve i§~ilik masraflarmdaki kay1plann asgariye ~ekilerek marjinal 

maliyetin diqiiriilmesi milmkiin ·olacaktir. 

3.10. Denizcilik Bakanhg1'nm Kurulmas1 

Denizcilik SektOril Faaliyetleri bir bakanhk ~aus1 altmda disipline edilerek sorunlara k1-

sa silrede r;ozmek amar;lanmaktadir. Bu konuda ikinci bolilmde aynntlh olarak bilgi verilmi§

tir. 

3.11. Sektor Bankasi Kurulmas1 

Denizcilik faktorilne verilmi§ olan te§viklerin yerli yerinde kullamlmas1m saglamak ar

matorlere d1§andan ucuz doviz kredisi temin etmek denizcilik sektOrilniln k1sa silreli ve uzun 

vadeli kredi taleplerini kar§Ilamak, k.Isacas1 finansman sorunlanm planh ve sistemli bir §ekilde 

r;ozmek amac1yla "Sektor Bankasi kurulmas1 gerekir. Bu hususta da ikinci bolilmde aynntih 

bilgi verilecektir. 

Denizcilik SektOrilniin sorunlanmn r;ozilmilnde hangi sorunlann oncelikle ¥Oziimlenme-

si gerektigini belirlemek onemlidir. Aynca oncelikli sorunlan belirlerken, soz konusu sorunla

nn ¥Oziilmesinin, diger sorunlann planh ve programh bir §ekilde r;oziilmesine etkide bulunup 

bulunmadigma da bakmak gerekir. <;iinkii planh ve programh bir §ekilde sorunlar ¥5ziilmezse 

etkinlik ve verimlilik saglanamaz. Sorunlar daha da karma§Ik hale gelir, mevcut sorunlar diger . 

ba§ka sorunlan giindeme getirir. Denizlerdeki bag1ms1zhgm1 1926'larda elde eden iilkemiz, 

denizcilik sektOrilniln tek elden yonetilmemesi sebebiyle sorunlar zamanmda te§his edilmemi§ 

ve tedbirler zamanmda almamamI§tir. Cumhuriyet Donemi hilkfimetleri denizcilik sektorilni.i 

geli§tirmek amac1yla te§vik tedbirleri ve si.ibvansiyonlar uygulam1§ fakat denizcilik sektOril

ni.in tek elden yonetilmemesi dolaym ile Denizcilik Bakanhg1'mn olmamas1 ve aynca finans

man sorunlanm ~ozecek ve uygulamalar hakkmda k.Isa vadede di.izenli bilgi verecek sektor 

Bankas1'nm kurulmamas1 neticesinde denizcilik sektori.imi.iz, yeterince geli§memi§ ve dilnya

daki geli§melere ayak uyduramam1§tlr. 
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iKiNCi BOLUM 

DENiZCiLiK SEKTORUNUN GELi~MESiNDE iTiCi GUCE SAHiP 

KURULMASIGEREKLiKURUMIAR 

Denizcilik SektOrilntin geli§mesi ve sorunlannm planh ve programh bir §ekilde ~oztil-
. 

mesi amac1yla; bir an once "Denizcilik Bakanhg1" ve "Sektor Bankas1"nm kurulmas1 tilkenin 

kalkmmasmda btiytik rol oynayacaktrr. 

1. Denizcilik Bakanligz Kurulmasi 

Denizcilik sektortinde yeterlilik, etkinlik, h1zhhk ve ~agda§hgm saglanabilmesi i~in de

nizcilik sektOrilntin tek elden yonetilmesi zorunludur. Bu zorunluluga siyasal tercihlerde de 

yer verilmeye ba§land1gm1 gortiyoruz. Nitekim, Kabotaj ve Denizcilik Bayram1'mn 66. ytl do

ntimti mtinasebetiyle iktidar ve muhalefet partilerimizin liderlerinin ~izdigi tablo ve verdikleri 

mesajlarda da denizcilik sektorilntin sorunlanm halkedilmesi i~in denizcilik sektortiniln tek el

den yonetilmesi gerektigi vurgulanmaktadrr. 

1.1. Denizcilik Bakanhgma Dair Mesajlar 

1.1.1. Ba§bakan ve DYP Gene/ Ba{kam Sayin Sii.leyman Demire/' in mesajmda, 

" ... Denizciligimizin bugiln geldigi noktay1 §tiphesiz yeterli gormilyoruz. Filomuzu ge

ni§letip, kapasitesini arttrrarak dtinyada ilk 10 tilke arasma girebilmek azim ve gayreti i~risin

deyiz. 2000 y1lma kadar filomuzu 10 milyon ton ta§1ma kapasitesine eri§tirmek hedefimizdir. 

. Bunun i~in te§kilatlanmak ve mevzuat1m1z1 geli§tirmek yanmda, egitim konulanna da onem 

vererek, sermaye birikimini ve finansamn kaynaklanm geli§tirmek mecburiyetindeyiz." (15) 

1.1.2.Ba§bakan Yard1mc1S1 ve SHP Gene/ Ba§kanz Saym Erda/ inonu mesajmda; 

" ... Btittin bu geli§meleri goz ontinde bulunduran htikfimetimiz, 2000'li y1llann denizci

ligini geli§tirmek baklmmdan onemli kararlan alm1§ durumdad1r. Denizcilik Bakanhgmm ku

rulu§ ~alI§malanna devam ediyoruz. Uluslararas1 nitelikte endilstri kollan olan deniz ticareti 

ve gemi in§a sanayiinde btiytik hamleleri geli§tirecek olan bu Bakanhk, tilkemizin kalkmma

smda bilyilk katkilarda bulunacaktrr."05) 

15. Devlet Bakanhg1, Denizcilik Bakanhih'na Dogru. Ba~bakanhk Bas1mevi. Temmuz 1992. Ankara s. Ill, IV. V 

24 



1.1.3. Denizcilik Sektorii.nden Sorumlu Dev/et Bakam ibrahim Tez' in mesajmda da; 

"Dogamn, illkemizin ti<; tarafm1 <;evreleyrek sundugu bir armagan olan denizlerimizden · 

gerekli verimi alamamaktan otUrU bugtin ne yaz1k ki, OECD Ulkeleri i<;inde 12. s1rada, Dtinya 

srralmasmda ise 23. durumday1z. Denizlerdeki bag1ms1zhg1m 1926'larda elde eden Ulkemiz 

a<;1smdan son derece kayg1 verici olan bu durum, denizcilik sektortinlin tek elden yonetilme

mesinden kaynaklanmaktad1r. Oysa, denizcilik sektOrU bir bakanhk <;at1s1 altmda disipline 

edilseydi, sounlan bu derece komplike olmayacak, aksine bir deniz iilkesi olma avantaj1 en iyi 

bi<;imde degerlendirilecek, aradan ge<;en bunca y1l denizciligimiz a<;Ismdan bir kay1p olmaya

cakti. .. " belirtilen hususlarm bir degerlemesi yapild1gmda; giderek daralan bir zaman par<;as1 

i<;erisinde dlinyadaki ekonomik ve siyasl konjoktilrdeki geli§melere ayak uydurabilmek dtinya 

denizcilik sektortinde meydana gelen geli§meleri yakmdan izleyerek Tlirk Denizciliginin Ge

li§mesini saglamak amaciyla, 

- Te§kilatlanmak ve mevzuatimizI geli§tirmek, 

- Egitim konulanna agrrhk vermek, 

- Finansman kaynaklanm geli§tirmek, 

- Denizcilik Sektorlinli tek elden yonetilmesini saglamak ve Denizcilik BakanhgI 'm 

kurmak, 

- Denizcilik alanmdaki eksiklerimizi tesbit ederek en uygun zamanda gerekli pozisyo

nu almak, 

gerekmektedir. 

1.2. Denizcilik SektOriinden Sorumlu ve Y etkili Bakanhk ve Kurulu§lar 

Bugiin denizcilik SektorUniln idare ve yonlendirilmesinde <;e§itli kurulu§lar yetki ve so

rumluluk sahihidir. Denizcilik SektOrlinde faaliyet gosteren kiirulu§lar hangi bakanhga bagh 

olarak <;al1§malanm silrdilrdiikleri a§agida gosterilmi§tir. 

- Ballkc1hk ve Su iirlinleri: Tanm Bakanhg1 

- Limanlar ve Deniz Ula§trrmasI: Ula§tirma Bakanhg1 

- Deniz Turizmi ve Y atc1llk: Turizm BakanhgI 

- Birle§mi§ Milletler Denizcilik Orgiltii IMO, OECD Deniz Ta§Imac1hk Komitesi, 

UNCT AD Deniz Ula§trrma Komitesi vb.: DI§ i§leri BakanhgI 

- Giimriik, Vergi ve Rusumlar Bakimmdan: Maliye ve Gilmrilk BakanhgI 

- Egitim i§leri Bak1mmdan: Milli Egitim BakanhgI 

- Deniz Kirliligi Bak1mmdan: <;evre BakanhgI 

- Te§vik tedbirleri, yatmmlar, ithalat ve ihracat bakimmdan: DPT ile Hazine ve DI§ ti-

caret Milste§arhg1 



Yukanda da goriildiigil gibi denizcilik sektoril tek elden yilriitiilmemekte ve bilttin de

nizcilik sektOriinil i9ine alan ulusal denizcilik politikas1 olu§turulamamaktad1r. 

1.3. Deniz Ticaret Odaslnm "Denizcilik Bakanhg1" Kurulmas1 Talebi 

Deniz Ticaret Odas1'nm denizcilik sektOriiniln i9inde bulundugu sorunlan tespit etme 

ve sorunlann ¥Ozilmil icrin oneriler getirilmesi yanmda denizcilik sektOriintin tek elden yonetil

mesi ve Denizcilik Bakanhg1 kurulmas1 yoniinde de <;ah§malar yapm1§t1r. 

" ... Denizcilik SektOrii, esas itibariyle, hizmet ag1rhkh uluslararas1 bir ekonomik faali

yettir. Bu nedenle anilan faaliyetten beklenen faydamn arttmlmas1, faaliyetin yap1s1 itibariyle 

yeterlilik, etkinlik, h1zhllk ve yagda§llk olgulanmn birlikte ger9ekle§mesi ile milmkiln olacak

tlr. Bir ba§ka deyi§le dtinyanm ekonomik ve tican konjokttirlerinin gostergeleri muvacehesin

de, kendisini olu§turan unsurlar arasmda koordinasyon ve ileti§im meselelerini halletmi§, sag

hkh ve zamanmda karar vermek ve uygulamaya koymak mekanizmalanm olu§turmu§ makro 

bir ulusal denizcilik politikasmm ka<;1mlmaz gerekliligi a9Iktrr. 

Denizcilikte ileri gitmi§ tilkeler konuyu ayq bir bakanhk dilzeyinde kurumlar olu§tura

rak takip ve yonetmektedir. Kom§umuz Yunanistan buna en gtizel bir omektir. Bugiln Yuna

nistan dtinyanm hemen hemen en geli§mi§ denii ticaret filosuna sahiptir. Deniz Ticareti yo

luyla Yunanistan ekonomisine ve di§ ticaretine fevkalade olumlu katkllar yaptlmaktadrr. Olke

mizde ise bugtin 8-10 bakanhga dagllm1§ ve 40 kadar kanun, bir o kadar ttizilk ve yetkili ma

kamla umulan neticeyi istihsal etmek miimkiln degildir. 

Bu te§kilatI bir araya getirmek, yasalarda yeknesakhk saglamak ve rasyonel §ekilde de

niz ticaretinin icaplanna uymak zaman1 gelmi§tir. 

Deniz bahkcr1hg1 ve ilrtinleri dahil yat<;1hktan liman idaresine, alt yapmna ve i§letmesi

ne, sahil s1hhiyeden, gemi in§a sanayiine, giimriik muhafazasma, gemicilige, deniz turizmi ve 

hizmet sektOrtine, filonun bilyilmesi te§viklerinden eleman yeti§tirilmesine kadar sektOriln ta

mamm1 i9ine alabilecek bir kurul§un viicut bulmasma ihtiya<; vardir. 

Yukanda ozetlemeye 9ah§1lan ger<;eklerin I§Igi altmda; ulusumuzun ytiksek menfaatleri 

a<;1smdan <;ok onemli bir yeri olan Denizcilik SektOrtimtiztin ongorillen mufaatlerini gen;ek

le§tirebilecek bir yere eri§tirilmesi i9in bir Denizcilik Bakanhgmm ihdas1 gerekli ve zorunlu 

hale gelmi§tir. "06> 

16. Deniz Ticaret Odas1, Neden denizcilik Ra\canhg1 konulu Rapor, May1s 1992, s. 6-7. 

26 



1.4. Denizcilik Bakanhg1 Kanun tasaras1 ~h~mas1 

Deniz Ticaret Odas1 'nm yalI§malan yamnda denizcilikten sorumlu Dev let Bakan1 ibra

him Tez'de Denizcilik Bakanhg1'nm kurulmas1 hususunda bilyiik gayretler sarf etmi~, Deniz

cilik bakanhgmm kurulmas1 geiektigini gerekyeleri ile kamuoyuna ay1klamaya ~ah§m1~t1r. 

1.4.1. Denizcilik Bakanltgt Onerisi0 7
> 

Ulusal ekonomimizde yok onemli bir yer i§gal eden denizcilik sektOriimiiziin istenilen 

dtizeye ula§amamasmm nedeni, iilkemizin deniz ilgi ve yararlanmn ttimilne sahip c;1kacak, 

makro bir ulusal denizcilik politikasm1 belirleyecek, buna dayanan plan ve programlan yapa

cak, uygulamada bunlan koordine ve takip edecek "i§i sadece denizcilik olan" bir kurum bu

lunmamas1dir. 

Deniz Yolu ula§1m1, tica.ri ballky1hg1, denizcilikle ilgili endiistriyel tesisleri, alt yapilan 

ve diger boyutlanyla iilkemizin denizden ve k1y1 alanlanndan yararlanma diizeyini arttiracak 

kurumsal bir model olu§turulmal1drr. 

Bu model (Denizcilik Bakanhg1), gorev, yetki ve sorumluluklan itibariyle sektoriin bil

tiiniinii kapsayacak, yani bir devlet ve hizmet yakla§1m1yla, hilkumetimizin yeniden yaptlanma 

anlay1§m1 sergileyecek §ekilde yap1lmal1drr. 

Bu ise ancak Denizcilik Bakanhg1'nm yetki gorev ve sorumluluklan ar;1smdan gii~len

dirilmesiyle olanakhdrr. Denizcilik Bakanhg1 kanun tasans1 belirlenen kapsam dahilinde ha

zrrlanm1§trr. Taslak sektOrel biitiinltik espirisine uygun olarak konuyla ilgili alt sistemleri Ba

kanhk r;at1s1 altmda birle§tirecek biyimde dilzenlenmi§tir. Taslak ile sekt6r iyindeki hacmi ve 

Onemi nedeniyle 

- Deniz ula§trrmas1, 

- Gemi in§a sanayi, 

- Limanlar ve k1y1 tesisleri, 

- Yat ve Marina, 

- Su ilriinleri 

gibi alt sektor dallanmn Denizcilik Bakanhg1'mn biinyesinde bulundurulmas1 ongoriilmekte

dir. Bu §ekilde sektore uygun yonlendirme yapabilecek ve uyumlu makro politikalar iiretebile

cektir. 
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I .4.2. Denizci/ik Bakanl1g1 Kurulmas111111 Gerek~eleri' 17> 

1.4.2.1. Bir i§in Tek Sahibinin Olmas1 

Geli§en teknolojilere bagh olarak denizlerdeki ekonomik potansiyelin artmast denizleri ,. 
ve deniz aktivitelerini ilgi odagt haline getirmi§tir. Bu nedenle denizlerin artan onemine ko§ut 

kuramsal ve orgiitsel bir modelin kurulmas1 ve gti~lendirilmesi zorunlulugu ortaya <;tkmt§ttr. 

Bugi.in denizcilik sektori.i yetki alanlar1 i<r i~e girmi§, i.ist iiste binmi§ say1Iar1 IO'u a§an 

kamu otoritesi tarafmdan yonlendirilmeye ve denetlenmeye ~ah§tlmaktadir. Bu durum ise is

ter istemez bir yetki karma§asma neden olmaktad1r. 

Denizcilik Bakanilgzmn kurulu§ felsefesinde hakim olan goru§ ise bir i§in tek sahibinin 

olmasz gerekliligidir. 

1.4.2.2. Kaynaklann Optimum Kullamlmas1 

idare biiyii~ bir sosyal sistem olan toplumun i~inde ve onunla silrekli ileti§im halinde 

bulunan bir alt sistemdir. Bu nedenle yonetimin zamanla degi§en konjoktilre ve ihtiya<;lara go

re si.irekli olarak geli§tirilmesi ve di.izenlenmesi gerekmektedir. 

Bu §ekilde devletin etkili, ekonomik, nitelikli ve verimli ~ah§mas1 saglanabilir. 

Yap1lan diizenlemeyle kamu ve ozel sektOr kaynaklarmm optimum kullan1mmm saglan

mas1m hedeflemektedir. 

1.4.2.3. Denizcilik Sektoriinii Yeniden Dtizenleme Zorunlulugu 

Zamanla devletin gorevlerinde gerek nitelik ve gerekse nicelik olarak onemli degi§iklik

ler olmaktadrr. Bu degi§iklikler rasyonel olarak incelenmedigi takdirde devlette baz1 kurulu§

Iar a§m gorev yiikil altmda ezilmekte, baz1lan atil kalmakta, baz1 konularda ise i§in birden 

f azla sahibi olmak gibi dengesizlikler meydana gelmektedir. 

Bu yilzden idarenin gtiniin ko§ullanna uygun olarak ayarlanmas1 ve hizmetlerin bir kan

§tkliga ve dagm1khga neden olmaksizm diizenlenmesi zorunlulugu vardrr. 

Denizcilik Bakanhg1'mn kurulma nedenlerinden birisi de denizcilik sektOrilnil yenide 

diizenleme zorunlulugunun art1k ka\mtlmaz bir gorev oldugudur. 

( 17) lbrahim Tez Denizcilik SektorU Al!hm, Gdi~mc Program1 vc Denizcilik Bakanhg1, 1992 J\nkam s. IS-12. 
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1.4.2.4. Denizcilik Sektorilni.in Ti.imi.inti Temsil Edecek Bir Kuruma Olan ihtiya~ 

Denizcilik sektortintin kendine ozgti bir yap1s1 vardir. Bir ba§ka ifadeyle, partiki.ilarist 

ve uluslararas1 bir nitelige sahiptir. Gi.ini.imi.izde temel egilim olan globalle§me, ki.ireselle§me 

gibi hususlar dikkate almd1gmda Avrupa Toplulugu, OECD, iMO ve diger uluslararas1 kuru

lu§lar uyulmas1 zorunlu ve denlzcilik sektOrtini.i yonlendiren kararlar olmaktad1rlar. Olkemiz 

ilgi ve ~lkarlan a~1smdan bu uluslararas1 kwrulu§lar tarafmdan ahnan karalann takibi ve uygu

lanmas1 onem kazanmaktad1r. 

Diger denizcilige ilgi gosteren i.ilkelerde oldugu gibi ahnan bu kararlann sorumlulugunu 

i.istlenecek, denizcilik sektOrtinil tilm yanlar1yla ~e§itli platformlarda -devletin diger ilgili ku

rulu§lan ile e§gtidiim i~inde- temsil edecek bir list kurulu§a ihtiya~ vardir. Buda Denizcilik 

Bakanllg1' dir. 

Ancak bu yolla, ulusal denizciligimiz iktisadi, sosyal ve siyas1 a~1dan olmas1 gereken 

dtizeye ula§acaktir. 

Gerek Deniz Ticaret Odas1'nm hazirlamt§ oldugu "Neden Denizcilik Bakanhg1" raporu 

ve gerekse Devlet Bakan1 ibrahim Tez'in "Denizcilik sektOri.i Atlhm, Geli§me Program ve 

Denizcilik Bakanhg1 Raporu birlikle degerlendirildiginde; 

Denizlerdeki hak ve menfaatlerimizi en iyi bir §ekilde ger\ekle§tirecek, iilkemi~in kal

kmma hedef ve ilkelerine uygun olarak yatmmlann yapllmasm1 uygulayacak ve denetleyecek, 

denizcilik sektorilniin sorunlanna zamanmda te§his koyacak ve zamanmda gerekli tedbiri ala

cak, denizcilik sektortinde faaliyet gosteren kurumlara yol gosterecek ve diinyadaki geli§mele

re uygun olarak denizcilik sektoriinii geli§tirecek bir bakanhgm kurulmas1m zorunlu kllmakta

drr. 

2. Sektor Bankaciligi 

"Sektor Bankac1hg1"nm yasal di.izenlemesi ve "Sekror Bankasi" kurulmasm1 gerektiren 

nedenler incelenecektir. 

2.1. Yasal Diizenleme 

Bankalar kanunu madde 73'de 

l. "Banka kaynaklan"nm kalkmma plam ve yilhk programlara hedeflerine uygun olarak 

kullamlmasm1 ve selektif kredi politikasmm etkin bir §ekilde uygulanmasm1 saglamak ama-
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ciyla, Bakanm onerisi iizerine uygun gorecegi kamu bankalanm sektor bankas1 olarak gorev

lendirmeye veya yeni sektOr bankalari kurmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

2. Sekt5r bankalannm gorev ve yetkileri, birbirleriyle, diger bankalarla ve Ttirkiye 

Cumhuriyeti Merkez Bankasi ile ili§kileri, y1lhk sektorel finansman programlannm hazirlan

mas1, uygulanmas1 ve koordin'asyonuna ili§kin esaslar Bakanlar Kurulu karannda gosterilir." 

hiikmtinii getirmektedir. 

Ekonomik dongtiniin karma§1kla§mas1 ve artan Uretim hacminin bir par~as1 olarak mali 

piyasanm kapitalist sistem i~erisindeki onemini de art1rm1§hr. Bunun sonucu sistemin en 

onemli kurumu niteligindeki Bankalar yaptiklari hizmetlerde uzmanla§maya gitmeye ba:tam1§

lardir. A.Smithin sanayi sektorti i~in biiyiik onem verdigi i§boltimii kavram1, bankacihk sektO

rU i~in de ge~erli hale gelmi§tir. Uzmanla§ml§ bankalar, bankac1hk hizmetlerinin sadece bir 

kism1m yaparlar. Ozellikle geli§mi§ iilkelerinin banka sistemlerinde uzmanla§mI§ banka tipi 

yaygmdir. Bu ttir bankalara genel olarak yatmm ve kalkmma bankalan omek gosterilmekte

dir. 1945 y1lmdan sqnra A vrupa'da yatmm bankalari sava§ sonras1 kalkmma ve yeniden in§a 

stirecinde onemli bir i§leve sahip oldular.0 8> 

Sektor bankalan ihtisas bankalaridir. Bu tiir bankalan kurmak ve i§letmekte kamu sek

toriine kalmi§tir. Genelde sektor bankalari madencilik, enerji, turizm, denizcilik vb. sektorlere 

yonelmi§lerdir. Sozkonusu bu bankalar ozel yasayla kurulmU§ kamu bankalartdlf. Ozel ka

nunla kurulmu§ bankalar §Unlardir: iller Bankasi, istanbul Emniyet Sandig1, T.C. Turizm 

Bankasi, T.C. Ziraat Bankasi, T.Emlak Kredi Bankasi, Halk Bankasi, Tiirkiye Ogretmenler 

Bankasi, T.Vak1flar Bankasi, Denizcilik Bankasi, Etibank, Siimerbak, Devlet Sanayi ve i§~i 
Yatmm Bankasi. 0 9> 

Ancak zaman i~erisinde bu bankalarm biiyiik ~ogunlukla her tiirlti bankac1hk i§lemine 

yoneldigi de gortilmektedir. <20> 

Devlet Bankalarinm kurulmas1 ve faaliyette bulunmas1yla hem para piyasasmm olu§u

muna zemin haz1rlam1§, hem de bir ~ok smai tesislerin finansmamm sag:lam1§t1r. Siimerbank 

Sanayi ve Etibank, madencilik, elektrifikasyon, Denizcilik Bankasi deniz ula§t1rmas1 alanmda 

devletin kurdugu te§ebbtisleri finanse eden bankalardir. Bu ii~ banka, ~e§itli banka i§lemleri 

yapabilmekle beraber, bir bankadan ~ok, batI iilkelerindeki holding §irketlere benzeyen bir 

btinye ta§imaktadrr. (2t) 

(18) Tezer Ocal---6.Faruk C,:olak, Para-Banka,, Maya Matbac1hk Yaymc1hk, Ankara Mart 1988. s. 15. 
(19) T.~l-0.Faruk C,:olak, s. 88. 

(20) Seza Reisoglu, Bankalar Kanunu Serh~ Ankara 1988, Ayy1ld1z Matbaas1 s. 535. 
(:?I rr.~aJ---6.Faruk C,:olak. s. 88. 
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Denizcilik Bankas1'da; bankacthk hizmetlerinin gerektirdigi bir \:ah§ma di.izeni i\:erisinde, ill

kenin tasarruf birikimine katktda bulunmak, toplanan tasarruflan ekonominin ihtiya~ duydu

gu alanlarda degerlendirerek ba§ta denizcilik sektorii olmak ilzere sektorlerdeki ilgili kurulu§

Ian kredilendirmek, ekonomik gereklere uygun verimlilik ve karhhk ilkeleri dogrultusunda 

gorevini yilriltmek ilzere kurulmU§tur. Dolay1S1yla Denizcilik Bankasi 'da diger sektOrlerdeki 

firmalan da kredilendirdiginden, yalmzca denizcilik sektoriiniln sektor bankas1 olamam1§ ve 

sermayesi smtrh olmast sebebiyle denizcilik sektoriiniln ihtiya9lanna da yeterince cevap ver

memi§tir. 

Denizcilik sektOri.inde faaliyet gosteren firmalann ellerindeki kaynaklan en etkin bir §e

kilde degerlendirmek, yatrnm i\:in ihtiya~ duyulan fiansman kaynagm1 gerek yurt i9inden ve 

gerekse yurt dt§mdan ucuz bir §ekilde temin edilmesi i9in bir "sektOr bankas1" kurulmas1 ge

reklidir. 

2.2. Sektor Bankas1'nm Kurulmasmn Nedenleri 

Denizcilik sektOri.i'niln riskli bir sektOr olmas1, te§vik tedbirleri, finansman ihtiyac1 fi

nansal kiralama ve gelecege donilk beklentilerin de bir "Sektor Bankasi" kurulmasm1 gerek

tirdigi hususlan incelenecektir. 

2.2.1. Denizcilik Sektorunii.n Riskli Bir Sektor Olmasi 

Bankalar kaynaklanm plase ederken, bir talam ilkelere uyarlar ki bunlara bankac1hk di

linde "plasman ilkeleri" ad1 verilir. Bu ilkeler, giivenilirlik, verimlilik ve ak1§kanltkt1r. Giive

nilirlikten kastedilen, bankaca i§ sahiplerine, tilketicilere belli bir nema kar§1hg1 kredi §eklin

de aktanlan kaynaklann anapara ve nemalanyla birlikte zamanmda geri doni.i§ildilr. Geri do

ni.i§ kredi lehdannm dt§mdaki iktisad! ve mall ko§ullardan etkilenebilecegi gibi, bizzat kredi 

lehdannm iktisad!, mall ve moralite yap1s1 ile de yakmdan ilgilidir. <22
> 

Denizcilik sektOri.inde faaliyet gosteren armatOrlerin 9ogunun en onemli ma! varltg1 sa

hip oldugu gemisidir. Alacag1 krediye de giivence olarak gemisini gosterir. Yani gemisini 

ipotek ettirir. Gemi ipotegi: sicile kay1th bir gemi veya gemi pay1 ilzerinde tesis olunan ve 

alacakhya gemi veya gemi paym1 satttrarak alacag1m oncelikle alma yetkisi veren ayn1 bir 

haktir. Sozkonusu geminin bir deniz kazas1 sonucu batttg1 ya da pan;aland1g1m dil§ilnilrsek 

kredi verenin elindeki gi.ivence ortadan kalkm1~ olacaktu. 

(22) Belkis Seval. Kredllendlrme siireci Ve Kredl Yonetimi i.U. l~letme Fakiiltesi ray1m. Avc1ol Mattx1as1. istanhul 
1990, s. 119- 249 
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Aynca, 1980'li y1llann ba§lanna kadar dilnya gemi yap1m sanayiindeki h1zh geli§me piyasa

da gemi arzmm talebin ilzerinde bir artI§ gostermesi ve bu arada ya§anan petrol §Oku sonucu 

ekonomilerin duraklama temayiilil navlun piyasalarmda bir durgunlugun ba§ gostermesine ve 

giderek bir navlun krizi haline donil§mesine neden olmu§tur. I 988 yilma kadar silren bu kriz 

s1rasmda gemi yap1m tersaneleri de son derece s1kmt1h durumlar ya§affiI§ yeni gemi in§a sipa

ri§leri alamamt§lardir. Bu yiizden pek <;ok gemi hurdaya aynlm1§ ve azalan tonaj I 988'lerde 

taleple dengelenerek navlunlarda belirli bir denge ve diizelme has1l olmu§tur. <23> 

Goriildiigii gibi uluslararas1 boyutlardaki ekonomik, siyasi ve sosyal olaylar yanmda ill

ke i<;indeki ekonomik, siyasal ve sosyal olaylardan hem denizcilik sektoriinde faaliyet goste

ren firmalar ve hem de sozkonusu firmalara kredi veren bankalar da yakmdan etkilenmekte

dir. Bu ylizden, bankalar denizcilik sekoriinde faaliyet gosteren firmalara denizcilik sektortinli 

riskli bir sektOr olarak gordiiklerinden bu sektore kredi vermemektedir. A§ag1daki tabloda da 

goriilecegi iizere Denizcilik Bankasi d1§mdaki bankal.ann denizcilik sektoriine kredi verme

dikleri anla§ilmaktadrr. 

T ABLO 7 - Bankalann Kullandtklan kediler i~nde denizcilik sektOrii ihtisas kredilerinin pay1 

Toplam Kredi Denizcilik Sektorii 
1990 y11l (mil yon) ihtisas 

DENizciLiK BANKASI 382.678 106.317 

65 ADET DiGER BANKANIN 79.651.498 1.393 

TO PL AM 80.034.177 107.71 

1989 y11l 

DENizciLiK BANKASI 216.039 103.255 

61 ADET DiGER BANKANIN 45.830.597 1.953 

TO PL AM 46.046.636 105.208 

Kaynak: 1989 Y1hnda Bankalarumz, Mayis 1990, Bankalar Birligi Yay1 
, Bankalarm 1989 Y1h bilanl(olan, Tablo 6, 7. 

1990 Ylhnda Bankalarimiz, Mayis 1990 Bankalar Birligi Yaym, 
Bankalarm 1990 Y1h Bilanl(olan Tablo 6/a, b. 

Tablodan da goriilecegi iizere 1990 y1hnda 1989 y1lma nazaran toplam kredilerde 

0.73,8 oranmda artt§ olurken, toplam deniz kredilerinde % 2,3 oranmda artt§ olmu§tur. 

(23)Ill. tzmir lktisat Kongresi-Ula§t1rma <;ah§ma Grubu-Denizyolu Ulayt1rmas1 Raporu-Deniz Ticaret Filosu Raporu, 4-7 
Haziran 1992, s. 9. 
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1989 y1Imda toplam deniz kredilerinin % 98, 1990 yilmda da % 98,7 Denizcilik Banka

si tarafmdan kullandmlm1§tir. Diger bankalann denizcilik sektOrUne kulladird1g1 kredilerde 

art!§ olmad1g1 gibi azalmI§tir. 

Ozel bankalar ve diger kamu ticaret bakalan denizcilik sektoriinde faaliyet gosteren fir

malan kredilendirmeyi tercih etmediklerine gore, sektor bankasmm kurulup, denizcilik sekto

rUnUn geli§mesi geli§tirilmesi zorunlu goriilmektedir. 

2.2.2. Te§vik Tedbirlerinin "Sektiir Bankasi" Kurulmasim Gerektirmesi 

Te§vik tedbirlerinden, Kaynak Kullamm1m Destekleme Fonu, Gemi ithalinde yatmm 

indirimi, ihracata prim Odenmesi, teminats1z ithal hakk1 ve KDY uygulamalannm dUzenli bir 

§ekilde takip edilmesi ve zamanmda tedbir almmas1 bir "SektOr Bankasi" vas1tas1yla ger~k

le§tirebilir. 

2.2.2. l. Kaynak Kullamm1m Destekleme Fonu 

13.11.1990 tarih 91/2 sayth tebligin 26 maddesi ve 23.02.1992 tarih 91/3 say1h teblig 

uyannca gemi in§a ve yat in§a yatmmlannda toplam sabit yatmm iizerinden uygulanan 5 y1l 

vadeli % 25 oranmdaki kaynak Kul~an1m1 Destekleme priminin sektor bankas1 vas1tas1yla 

kullandmlmas1 gerekmektedir. (:iinkil gemi in§a ve yat in§a yatmmlan ile gemi in§a ve ona

nm tesisleri tevsii ve modemizasyonu konulan uzmanla§rna isteyen konulard1r . . Sozkonusu 
-. 

konular tesis edilen kredinin yerli yerinde kullan1lmas1 ay1smdan 9ok onemlidir. Uzmanla§mI§ 

ki§ilerin elinde bulunan sektOr bankas1 vas1tas1yla tesis edilen kredi kalkmma planlan ve y1l

hk programlar dogrultusunda kullanilmi§ olacaktir. 

2.2.2.2. Gemi ithalinde Yatmm indirimi 

11 Kas1m 1990 tarih, 20692 say1lt Resmi Gazete'de yay1mlanan 1991 y1h Programmm 

uygulanmasma <lair Karar'm 6. maddesi ve 13 Kas1m 1990 tarihli Resmi Gazete'de yay1mla

nan 91/2 no'lu tebligin 13. maddesi uyannca fiili ithal tarihinde IO ya§mdan kii9iik gemiler 

i<;in gemi ithal eden armatorlere, yatmm miktannm %30'u oranmda yatmm indirimi uygulan

maktadir. Hiikfimet a~1smdan, gemi ithalindeki yatmm indiriminin sektOr bankas1 tarafmdan 

takip edilmesi, bilgilerin saghkh almmas1, yatmmm amac1 dogrultusunda kullamlmas1, gemi 

ithal eden armat0rler a~1smdan da sozkonusu tebligin htikfimlerinin uzmanla~m1~ ki§iler tara-
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fmdan takip edilmesini saglar. Boylece, gemi ithalindeki yatmm indirimi kalkmma plam ve 

y1lhk programlar dogrultusunda kullandmlm1§ olacakt1r. 

2.2.2.3. ihracata Prim OdeIJmesi ve Teminats1z ithal Hakk1 

Denizcilik sektorilniln s_orunlannm ~ozi.ilmesi ve Gemi ve Gemi yan sanayii ilrilnleri 

ilreten firmalann rekabet gil9lerinin arttmlmas1 i9in onerilen; 

- Gemi ve Gemi Yan Sanayil ilrilnleri ihracatma prim odenmesi, 

- "Teminats1z ithal Hakk1" 

onerilerinin ger9Ckle§mesi halinde sozkonusu uygulamalarm yakmdan takip edilmesi ve uy

gulanmas1 i\:in, sektor bankas1 arac1hk faaliyetinde bulunacaktir. 

2.2.2.4. KDV Uygulamas1 

KDV uygulamasmdaki sorunlar, deniz sektOrilniin istisna uygulamalan nedeniyle alm

mas1 gereken KDV iadelerinin ~ok gC\: yap1lmasmdan ve iade yap1lacak safhanm tayininde 

sektoriln ~alt§masma uygun olmayan dilzenleme ve tatbikattan kaynaklanmaktadrr. 

Sozkonusu sektor bankas1 kurulmas1yla, denetim ve raporlama ve diger formaliteler sis

temi bankaca uzmanla§mt§ ki§iler vas1tas1yla yap1labilecektir. Boylece frrmalann, almas1 ge

reken KDV iadeleri gecikmeden almabilecek ve kaynak ihtiya~lan zamanmda giderilecektir. 

2.23. Finansman Sorununun <;oziimiiniin de "Sektor Bankasi" Kurulmastm 

Gerektirmesi 

Deniz Ticaret filomuzun gerekli yap1ya ve dilzene kavu§turulmas1 i~in kurulmas1 iste

nen denizcilik fonunun, uzun vadeli kredi temininin, finansal kiralama i§lemlerinin de sektor 

bankasmm kurulmasm1 gerektirmesi hususlan incelenecektir. 

2.2.3.1. Denizcilik Fonu Kurulmas1; 

Gemi in§a ve gemi satm alma ve tersane tevsii yatmmlan i~in sektoriln yaratacag1 kay

naklardan bir denizcilik fonu kurulmas1 tasarlanmaktadtr. Tasarlanan Denizcilik Fonu uygula

maya g~erse Sektor Bankasi arac1hk fonksiyonunu yerine getirerek, bu uygulamanm da ba

§art ile yi.iriiti.ilmesinde katk1da bulunacakttr. 
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2.2.3.2. Uzun Vadeli Di.i§i.ik Faizli Kredi Temini 

Kurulacak Sektor Bankasi vas1tas1yla uzun vadeli ve dil§ilk faizli dI§ kaynakh doviz 

kredileri bulunabilecektir. Gemi ve yat in§a eden firmalar ile armatorlerimizin crogunun deniz

cilik mevzuat1 hakkmda bilgi sahibi deneyimli elemanlara sahip degildir. Aynca sozkonusu 

firmalann crogunun Avrupa'da kredi veren kurumlar kar§lSIOda pazarhk giicrleri de yoktur. Bir 

k1sm1 da deneyimli elemanlara sahip olsalar bile yeterli teminat gosterememektedirler. Kuru

lacak Sektor Bankasi vas1tas1yla; 

- SektOr bankasmm deneyimli elemanlar1 vas1tas1yla di§ tilkelerden ucuz doviz kredileri 

temin edebilirler. 

- Uluslararas1 anla§malann ve kurulu§lann esaslan sektOr bankas1 tarafmdan yerine ge

tirilebilecek ve meydana gelen degi§iklikler zamamnda takip edilerek, ilgili firmalara duyuru

labilecek ve sozkonusu firmalar da zamandan tasarruf saglayarak ihtiyacr duyduklan kredile

rin zamanmda bulabilirler. 

- Sektor Bankasi denizcilik sektori.iniln tilm firmalanna hizmet edeceginden, ilgili fir

malar personel harcamalanndan tasarruf saglayacak, i§lerin uzmanla§mI§ ki§iler vas1tas1yla 

takip edildiginden emin olacaklar ve diger sorunlanna zamanmda te§his koyarak, zamanmda 

tedbir alabilirler. 

- SektOr bankas1 vas1tas1yla uzun vadeli kredi temin edilebilecektir. <;tinkii dI§ tilkeler

den kredi veren kurumlar, firmalan yakmdan tammadiklan, mali giicrlerini tam olarak bilme

diklerinden zaman faktori.intin riskine katlanmay1p, k1sa vadeli kredi verme yoniinde gayret 

sarfetmektedirler. Sozkonusu kredi veren kurulu§lann bu karannda kredi talep eden firmala

nn iilkelerindeki hiikfimet degi§iklikleri ve hiikfimetlerin uyguladiklan politikalar firmalann 

biiyiimesine ve kiicrillmesine etkide bulundugundan dolay1 da uzun vadeli kredi vermek iste

memektedirler. 

2.2.3.3. Leasing i§Iemlerinin de "Sektor Bankas1"na Olan ihtiyac1 

Finansal kiralamanm, yasal dilzenlemesi, yararlan, cre§itleri ve uygulamalan hakkmda 

bilgi verilecektir. 

2.2.3.31. Y ~ Duzenlemesi 

Finansal kiralama i§lemleri 3226 say1li Finansal Kiralama Kanunu ile dilzenlenmi§tir. 
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1989/14622 say1h 1990 Y1h Programmm uygulanmas1, Koordinasyonu ve izlenmesi'ne Dair 

Karann eki 89/14689 say1h Yatmmlann Doviz Kazandmc1 Hizmetleri ve i§letmelerin Te§vi

ki' ve Yonlendirilmesine Ait Esaslan Dilzenleyen Karamame eki teblig ile Turk armatOriine 

finansal kiralama yolu ile gemi edinme imkam saglanmt§ ve te§vik edilmi§ bulunmaktad1r. 

2.2.3.3.2. Leasing Sozle~mesi, 

leasing verenin, leasing alamn istemi ve se~imi ilzerine, bir imalatc1dan satm ald1g1 ve

ya ba§ka bir §ekilde temin ettigi bir yatmm mah, makina veya gerecin belirli bir kira bedeli 

kar§Ihgmda her ~e§it kullanma ve yararlanmay1 saglamak tizere leasing alana b1rakJ!masm 

ongoren bir i§lemdir. c24> 

2.2.3.3. Y ararlan: 

1. Bu i§lemlerde i§letmenin finansal olanaklan geni§lemektedir. 

2. Yine "leasin'g" yoluyla, te§ebbtislerin de di§ sermayeye. ba§vurmalanna gerek kalma

makta ve "leasing" alan te§ebbtis, faaliyetlerin denetimini elinde tutarak i§ine devam edebil

mektedir. 

3. Te§ebbtislerin, teknolojik ilerlemelere ayak uydurabilmelerini saglamas1drr. 

4. Y1lhk bilt~lerinde yatmm i~in fon kalmam1§ i§letmeler "leasing" yoluyla ihtiya~lan 

olan makina ve donan1m1 elde edebilme olanagma kavu§maktadrr. 

5. "Leasing" i§lemleri, Arap dtinyasmda dinsel hukkun "faiz" yasag1yla ilgili sorunlarm 

da ilstesinden, gelmekte ve bat1 dilnyasmm Arap illkeleriyle olan ticari ve ekonomik ili§kile

rinde onemli bir rol oynamaktadrr. 

2.2.3.4. Ttirleri: 

2.2.3.4.1. Amerikan Uygulamasmdaki Bir aynm 

- Ulusal nitelikli leasingler (domestic leasing) 

- Uluslararas1 ya da sm1rlar otesi leasingler (International or cross border leasing) 

24. istanbul Ticaret Odas1, Finansal Kir.dama s~mineri, Istanbul, Nisan.1986, s. 7,8 
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2.2.3.4.2. Diger Bir Aynm 

- i§lemsel Leasing (Operating Leasing) 

- Finansal Leasing (Financial Leasing) 

Bunlardan birincisi tiiketim mallarma yonelik ve ktsa siirelidir. Finansal kiralamalar 
I 

ise, yatmm mallan, makina ve gere~ kiralamalanna ili§kin, uzun siireli leasingdir. 

2.2.3.4.J. Kara Avrupas1'nda ise 

- Dogrudan Dogruya Leasing 

- Dolayh Leasing 

Bunlardan birincisinde, bir imalatc1 ve sat1c1, leasing i§lemini bizzat ge~ekle§tirir. Lea

sing sozle§mesini bizzat ger~kle§tirir. Leasing sozle§mesinin taraflanndan biri olur. Bu ne

denle de imalatc1 veya satlc1 leasingi (Haendler Order Produzentenleasing) ad1 verilir. Bu ti.ir 

leasinglerde, sozle§me iki yanhdtr, kirac1 (lesser) ve imalat~1/satlc1dir. (Manufacturer/Suppli

er) 

Dolayh leasing'de ise bir leasing §irketi, imalatcmm ilrettigi mah satm ahp, bu mah bir 

leasing i§lemi ile leasing alan tarafa verir. Leasing konusu malm kullamm1, leasing alana ait

tir. 10 Haziran 1985 tarihli ve 3226 say1h "Finansal Kiralama Kanunu'muz bu modeli yans1t

makttr. (Madde 4) 

Bir~ok leasing sozle§mesinde, belli bir yararlanma stiresinin ge\:mesinden sqnra, lea

sing konusunun dti§iik bir bedel kar§1hgmda, leasing alan tarafmdan iktisab edilebilecegi de 

ongoriilmektedir. Bu tilr sozle§meler, taksitli satl§lara benzediginden, duruma gore taksitli sa

t1§lara ili§kin hiikfimlerin uygulanmas1 SOZkQnUSU olabilir. 

Yurt d1§mdaki gii~lii kurlu§lardan, tilkemizdeki bir finansal kiralama kurulu§u arac11Ig1 

ile gemi edinilmesi mtimkiln ise de, bu takdirde milkerrer faiz ve komisyon odemeleri, yat1-

nm maliyetini ~ok yilkseltmekte, fizibiliteyi etkilemekte, rantibiliteyi yok etmekte ve yatlnm1 

cazip olmaktan ~1karmaktadrr. 

Bu durumda geriye kalan tek ~oztim, Ttirk armatoriintin, dogrudan yurt d1§mdaki finan

sal kiralama kurulu§undan gemi edinme altematifi olarak ortaya ~1kmaktad1r. TTK 823 mad

desinde; hukuk'i ve htikm'i §ah1s olarak Ttirk Vatanda§1 niteligini haiz ki§ilerin mah olan gemi

lere Ttirk Bayrag1 ~ekme hakk1 tamnmaktadir. Finansal kiralama yolu ile gemi edinmek konu

suna i§lerlik kazandmlmas1 i~in TTK 824. maddesinin sonuna "Finansal kiralama yolu ile ge-
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mi edinen Ti.irk Armatorlerinin bir yabanc1 finans kurlu§undan bu yontem ile ald1klan gemile

re gemi millkiyetinin yabanc1 finans kurulu§una ait goziikti.igii finansal kiralama siiresince 

Ti.irk Bayrag1 <;ekmesi konusunda izin vermeye T.C. Ula§ttrma Bakanhg1 yetkilidir." §eklinde 

bir ifade eklenmesini gerekli gori.ilmii§tiir. 
_, 

2.2.3.5. Finansal Kiralama i§leminde Etkin <;oziim 

Bu konuda daha etkin <;oziim, denizcilik sektOri.ine "SektOr Bankasi" kurarak, persone

lin leasing i§lemleri konusunda uzmanla§tmlmas1 ve bu finansal kurulu§ vas1tas1yla "Leasing 

i§lemleri ile yurt dt§mdaki gii<;lii kurulu§lardan gemi edinilmesini miimkiin kilmaktir. Boyle

ce sektOr bankasmm yapt1g1 pazarhk sonucunda, finasal kiralama i§leminin maliyeti de dii§ii

ii.ilrnii§ olacaktir. Neticede en gii<;lii kurulu§tan, en kaliteli yatmm malzemesi, rnakine ya da 

diger malzemeler ternin edilmi§ olacak ve denizcilik sektOriiniin geli§mesinde onemli katklda 

bulunacaktrr. <;iinkii, fininsal kiralama yontemi ile deniz ticaret filomuz gti<;lenecek tersaneler 

tam kapasiteyle <;ah§.lcak ve ihtiyai; duyulan yatmrn rnalzemeleri temin edilebilecektir. 

2.2.4. Gelecege Doniik Beklentilerin de "Sektor Bankasi" Kurulmasm1 

Gerektirmesi: 

Bag1ms1zhgm1 ilan eden Tilrk devletleri ve diger devletlerin ekonomilerindeki beklenen 

geli§meler ortadogudaki geli§meler ve A vrupa toplulugu ile olan ili§kilerin geli§mesini~ yara

tacag1 potansiyel "Sektor Bankas1"na olan ihtiyac1 artrracaktrr. 

Dlkemizin iii; tarafmm denizlerle ~evrili olmas1 ve konumu itibariyle Asyay1-Avrupaya 

baglayan koprii durumunda olmas1, Bagims1z Devletler Toplulugu ekonornilerinde beklenen 

geli§meler, Ortadogu'daki geli§meler ve Avrupa toplulugu ile olan ili§kilerimizin geli§mesi 

denizcilik sektoriimiize biiyiik ponansiyel yaratacaktir. Meydana gelebilecek geli§melerden 

yararlanabilrnek arnac1yla, deniz ta§1mac1hg1, gemi in§a sanayii, liman hizmetleri vb. alanlar

daki sorunlarm bir an once ~oziilmesini gerektirmektedir. Denizcilik sektOrtinil sorunlanm bir 

an once i;ozrne zorunlulugu ve meydana gelebilecek geli§meler sektor bankasmm kurulmasm1 

zorunlu kllmaktadrr. Bu konu alt ba§hklar halinde izah edilecektir. 

2.2.4. l.Ttirk Devletleri ve Diger Devletlerin Ekonomilerinde Beklenen Geli§meler 

Bu geli§melerden olumlu yonde faydalanabilmek i~in; 
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BOT ile yapdmI§ bulunan Denizcilik Anla§mas1 gibi diger Dogu Bloku tilkeleri ile an

la§ma yaplmas1, 

- Karadeniz Ekonomik Bolgesi <;ah§malannm denizcilik alamnda kar§1hkh i§birligi ge

li§tirecek §ekilde izlenmesi, 

- Roman ya ile tilkemiz arasrnda yap!ld1g1 gibi diger dogu bloku tilkeleri ile de c;ifte ver

gilendirmenin onlenmesine ili§kin anla§malar yapllmas1, 

- Bahkc1hk. ve su ilriinleri ve sanayil k.onusunda i§birligine gidilmesi, 

- Gemi yap1m ve onanm k.onulannda Karadeniz transit yolu ilzerinde bulunan istanbul 

ve Marmara tersanelerinizin Karadenize k1yas1 olan tilk.elere hizmet verebilme imkanlarrnm 

ara§tmlmas1, 

- Tuna nehrinin uluslararas1 karakteri ve su yolu ta§1mac1hgmda ta§man partinin, k.ara

yoluna oranla daha fazla olmas1 dolaylSlyla, birim maliyet daha ucuzdur. Aynca E-5 karayo

luna alternatif olu§tunnas1 dikkate almarak, gerekse ortakgiri§im §eklinde mii§terek §irketler 

olu§turmak suretiyle Tiirk firmalarmm Tuna'da gemi c;all§t1rabilmelerine ve tersanelerimizde 

Tuna nehri ic;in gemi in§a spari§lerine olanak saglanmas1, 

- Karadeniz tilkeleri ile limanlanm1zla baglant1h olarak ABD, Uzakdogu ve A vrupa li

manlan arasmda diizenli seferler geli§tirilmesi, <25> 

gerekmekted.ir 

Denizcilik sektortinde faaliyet gosteren firmalann sozkonusu geli§melere ayak uy.dura

bilmeleri ic;in fazla kaybed.ecek zamanlan olmayacak; 

- ihtiyac; duyduklart krediyi en k1sa zamanda temin etmek, kredinin maliyetini mini

mum seviyed.e ve vadesiqi ise uzun tutmak isteyecekler, 

- Finansal kralama yontemiyle gemi ve diger yatmm arac;lanna ihtiya~ duyacaklar, 

- Geli§meler srrasmda stk s1k anla§malar yapilacagmdan, sozkonusu geli§meleri zama-

nmda izleyecek ve uygulayacak uzmanla§ffil§ elemanlara ihtiyac; duyacaklar, 

- Dogu bloku tilkeleri ve diger A vrupa illk.eleri ile geli§ecek olan di§ ticaret hacmine 

bagh olarak, ithalat ve ihracat i§lemlerini yerine getirecek ve masraflan minimum seviyeye 

dti§tirmek isteyeceklerdir. 

Firmalarm sozkonusu bu ihtiya~lan uzmanla§ml§ elemanlara sahip olan sektor bankas1 

yerine getirecek, soz konusu firmalar da ta§1mac1hk yapabilecek, gemi ve yurt in§aas1 yapabi-

25. DPT-Ozel Sektor Ortak <;ah~ma Komitesi Raporu, Dcnizyolu Ula~tmnas1. Temmuz 1992. s. 8. 
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Jecek, yat turizmi beklenilen yonde geli§ebilecek ve sonus:ta denizcilik sektorti ekonominin 

itici giicil haline gelecektir. 

2.2.4.2. Ortadogudaki Geli§meler 

Korfez krizi sonrasmda K.uvety ve Irak'm daha oncede iran rak sava§I dolay1S1yla ira

nm sava§ yaralanmn sanlmas1, yeniden imar hareketlerinin ba§lamas1 ve ekonomilerini diize

ne sokmak istemektedirler. Bu tilkelere cografi olarak yakm olmam1zm saglad1g1 imkanlardan 

fadalanabiliriz. Bunun yamsira, 

- Irak-iran-Kuveyt ve diger ortadogu i.ilkelerine transit ta§imalann illkemiz limanlan 

tizerinden yapllmas1, 

- Yumurtalik'taki Bota§ Boru hattmdan hampetrol ihracma ba§lanmas1, gerek gi.iney li

manlanm1za ve gerekse gemilerimize saglad1g1 i§ imkanlan bak1mmdan canlllik getirecek

tir. (26) 

Kurulacak sektor bankas1'nm saglayacag1 finansman imkanlan vas1tas1yla limanlar mo

dern hale gelecek, ihtiya~lara cevap verecek, i.ilkemizin hem navlun gelirleri hem de diger 

hizmet sektOrti gelirleri artacaktlr. 

2.2.4.3. A vrupa Toplulugu ile ili§kiler 

01.kemizin AT ile ekonomisini bi.iti.inle§tirrne hazirlik ve <;abalan dogrltusunda gemi i§

letmeciligi, gemi ve yat yap1m sanayi1, deniz turizmi ve deniz malzemeciligi, egitilmi§ gemi 

personeli gibi alanlarda gerek teknolojik yonden gerekse mevzuat yoni.inden topluluk iilkeleri 

ile rekabet edebilecek di.izeye gelinmesi mutlak zarurettir. Aksi halde bu i§lerin diger topluluk 

tilkelerine kaptmlmas1 ka<;1mlmazdir. Bu itibarla Topluluk i.ilkelerinin kendi firma ve kurulu§

lanna saglamakta oldugu stibvansiyon, mali destek ve mevzuat kolayliklanm bir an once milll 

filomuz a<;1smdan saglamas1 geq:ekle§tirilmelidir.<26l 

Sozkonusu geli§melerden de illkemizin kazan<;h <;1kmas1 i<;in bir "sektOr bankas1" ku

rulmas1 ve bOylece bu banka vas1tas1yla: 

- Denizcilik sekt0rtinde faaliyet gosteren firmalann kredi ihtiyac1 kaq1lanacak, AT i.il

kelerindeki bankalarla olan ili§kilerin geli§mesine katk1da bulunacak, mevzuattaki degi§iklik-

26. DPT-Ozel Sekttlr Ortak <;all~ma Raporu Denizyolu Ula~u.rmas1. Temmuz 1992 s. 14-15. 
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leri zamanmda izleyerek ve diger alanlarda yo! gosterici vazifesi i.istlenecek ve AT'daki fir

malarla rekabet edebilecek di.izeye getirecektir. 

- Firmalara saglanabilecek si.ibvansiyon, mali destek ve mevzuat kolayhklanm takip 

edecek, zamanmda uygulamaya ili§kin raporlar di.izenlenecek ve gerekli tedbirlerin almmas1 

yonilnde yol gosterecektir. 

2.2.4.4. Menkul Krymetler Piyasasr'mn Geli§mesi 

Yeterli bilytikliige eri§en ve sermaye piyasas1 kurulu'nun arad1g1 §artlan yerine getiren 

denizcilik sektOrtinde faaliyet gosteren firmalann hisse senedi, finansman bonosu 91karilmas1-

na ve arzma arac1hk etmek, finnalann elinde olan paralan bankalararas1 para piyasasmda pla

se etme gorevini de iistlenecek olan "sektOr bankas1" firmalann elindeki kaynaklan etkin ve 

verimli bir §ekilde degerlendirebilecektir. 

2.2.4.5. Bankac1hk Sektoriindeki Geli§meler 

Bankac1hk SektOrtinde meydana gelen degi§melerde yakmdan izlenerek denizcilik fir

malanmn meydana gelecek imkanlardan yararlanmalan saglanabilecektir. B~ylece firmalar 

degi§en diinya ko§ullanna ayak uydurabilecektir. Sozkonusu bu gorevi yerine getirecek ve 

uygulayacak bir sektor bankasmm kurulmas1 yerinde olacaktrr. 

Denizcilik Bakanhg1 'nm ve Sektor Bankasi 'nm kurulmas1, aynca diger sorunlann da 

9oziimii neticesinde hi9 ku§kusuz filomuzun, tersanelerimizin, limanlanm1zm, yat ve yat tu

rizminin kapasitesi artacaktrr. Kapasite artacagma gore atil kapasite ortaya 9oop, 9lkmayacag1 

olduk9a onemlidir. <;tinkti atil kapasite olursa, iilke ekonomisi bundan biiyiik zarar gorecektir. 

Diger SektOrlere kanalize edilebilir finansman kaynaklan atil kapasite yaratacak §ekilde de

nizcilik sektertine kanalize edilirse, sozkonusu sektOrtin de geli§imi onlenmi§ olacaktlr. Mev

cut durum ve olabilecek muhtemel geli§meler at1l kapasitenin ortaya 91kmasm1 engelleyecek

tir. 

2.3. Artan Kapasiteyi Masedebilecek Alanlar 

Atil kapasitenin ortaya 91kmasm1 engelleyen faktOrler §Unlardir: 

- 1980 sonras1 uygulanan dt§a a91k liberal politikalar neticesinde di§ ticaret hacmi art-

41 



m1§tlr. Di§ Ticaret hacmimizin % 89'unun deniz yolu ile ta§tnd1g1 ve bunun ancak % 38'inin 

Ttirk bayrakh gemilerle ta§md1g1 goz oni.ine ahrsak; artan filo kapasitesinin btiyilk bir k1sm1 

bu alana kanalize olacaktir. Netice de dt§ i.ilkelere akan rnilyarlarca navlun geliri, tilkernizde 

kalacaktir. 

' - Deniz ticaret filomuzun ya§ ortalarnas1 20,2'ye ytikselrni§tir. Boylece filomuz dtinya-

nm en ya§h filolan arasmda yer alm1§tlf IO ya§tndan gen~ filolann, milll filo i~indeki pay1 

% lO'lardad1r. Gemi i§a sektortindeki artan kapasitenin bir k1sm1 filomuzu gencrle§tirmeye har

canacakur. Aynca fason gemi tiretimi suretiyle ihtiyar; fazlas1 gemilerde di§anya ihra~ edile

bilecektir. 

- Filomuzun modern gemilerle gen~le§tirilmesi ve kapasitesinin artmas1, aym zamanda 

ti~tincti tilkeler aras1 ta§1malardaki pay1m1z1 da arttiracaktir. Bu durum, deniz ticareti filomu

zun diinya pazanna daha etkin bir §ekilde girerek, deneyiminin artt1rmasma ve doviz kazan~

lannm artmasma sebep olacaktir. 

- Lima.nlanm1zm da modernle§tirilmesi neticesinde; gemiler limanlarda gtinlerce bekle

meyerek, zaman kayb1 minimuma inecek gemilerimiz ihracat-ithalat rnallanm1z1 ta§1d1ktan 

sonra, diger illkelerde de ta§ima yapmaya zaman bulacaklardir. 

- Dogu bloku iilkelerinin ekonomilerini batI ile btitilnle§tirme ~abalan, a~1k ve serbest 

ticaret rejiminin benimsemeye ba§lamas1, batih tilkelerin Dogu Bloku tilkeleri ile ticaret hac

mini artt1rma egilimi nedeniyle, Denizcilik Sektortindeki btittin faaliyet alanma yeni p_~lar 

yaratacak, artan kapasitenin bir kism1 da buraya kanalize olacaktrr. 

- iran-Irak ve Kuveyt ve diger ortadogu illkelerine transit ta§imalann tilkemiz limanlan 

ilzerinde yapdmas1, Yumurtahktaki Bota§ born hattmdan petrol ihracma ba§lanmas1, gerek 

gilney limanlarim1za ve gerekse gemilerimize yeni i§ imkanlan saglanacaktir. 

- A vrupa Toplulug ile ili§kilerimizin geli§mesi ve Ortak Pazara girme ihtimalimizin ol

mas1 da gozonilnde bulunduruldugunda, Ortak Pazarm imkanlanndan da faydalanarak artan 

kapasitenin bir k1sm1 da burada kullanilacaktlf. 

Dolay1s1yla mevcut potansiyel ve gelecekteki geli~meler denizcilik sektori.indeki artan 

kapasiteyi emebilecek gil~tedir. 

Denizcilik Sektortiniln bir "'Sektor Bankas1"na ihtiyac1 olduguna gore: ya mevcut karnu 

bankalanndan biri sektOr bankas1 olarak tahsis edilebilecek ya da yeni bir banka kurulacakttr. 
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Yeni bir banka kurmak avantajh degildir. Yeni bir bankamn kurulmas1 genel miidiirltik ve §U

be ~crmak hem crok pahah olacak ve ham da uzun zaman alacak. aynca personel olarak, kad

royu oturtturmak per kolay olmayacakttr. Zaman kaybm1 onlemek ve diinya denizcilik sekto

ri.indeki geli§melere ayak uydurmak amac1yla; bir kamu bankasmm sektor bankas1 olarak tah-
; 

sis edilmesi gerekmektedir. Mevcut bankalar i<;inde sektor bankas1 olabilcek tek aday Deniz-

bank't1r. <;tinkii hem tecri.ibeli ve hem de ihtisasla§mayla en elveri§li bankadu. Bundan son

raki bOlilmde Denizcilik Bankasi T.A.~. 'nin sektOr bankas1 olmas1 sorunu tart1§1lacakttr. 
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O<;ONcO BOLOM 

DENiZCiLiK BANKASl'NIN DENiZCiLiK SEKTORUNUN 

"SEKTOR BANKASI" OLMASI 

Denizbank'm "sektOr bankas1" olabilmesi ve sektOrtin kredi, ithalat, ihracat vb. ihtiya<r

lanm kar§Ilayabilmesi i<rin oncelikle Banka'nm gil<rlendirilmesi gereklidir. Bu hususta nelerin 

yap1lmas1 gerektigi ileriki boliimde ele almacaktrr. Oncelikle Denizcilik Bankas1'nm tarihi, 

Bankac1hk faaliyetleri, Ana Statiisti hakkmda bilgi verilecektir. 

I. Denizcilik !Jankasi T A.S.'nin Tarihf Geli§imi 
Denizbank Bankac1hk faaliyetlerine 10 Agustos 1951 tarih ve 5642 say1h Kanun ile ku

rulmu§ ve gorev alammn temelinde c;e§itli i§letme faaliyetleri olan Denizcilik Bankasi 

T.A.O. 'nun bir tinitesi (Bankac1hk Mtidtirltigti) olarak ba§lam1§, ilk §Ubesi olan Merkez Sube

si ise 27 Ekim 1952'de o tarihte istanbul Karakoy'de olan Genel Mtidtirltik binasmm altmda 

aytlm1§trr. 

Denizcilik Bankasi T.A.O. biinyesinde yakla§Ik 30 yilhk faaliyet sonucunda, bankac1llk 

yah§malan arzu edilen at1hmlan gosteremerni§, bu nedenle son yillarda yap1lan geli§meler so

nucunda, bankac1lik faaliyetlerinin, diger i§letme faaliyetlerinden aynlarak ozerk bir yonetime 

devri zorunlu hale gelmi§tir. 

Bu nedenle, 22 Ekim 1983 tarihinde yiirtirliige giren 19 Ekim 1983 tarih ve 2929 say1h 

"iktisadi Devlet Te§ekktilleri ve Kamu iktisadi Kurulu§lan Hakkmda Kanun" ile Denizcilik 

Bankasi T.A.O. kaldmlm1§, yeriile bankac1Iik hariy, diger i§letme faaliyetlerinde hizmet vere

cek olan, TURKiYE DENiZCiLiK KURUMU kurulmu§tur. Yalmz bankac1lik kismrndan 

olu§an ve eski stattisti i~inde, Unite mtidtirltigil durumunda olan Denizcilik Bankasi T.A.S.'de 

bu kurumun bagh ortakhg1 haline getirilmi§tir. 

1984 y1lmda, yeniden yapilan bir dtizenleme ve ytirtirltige giren 233 say1h K.H.K. ile 

"Ttirkiye Denizcilik Kurumu" denizcilik i§letmeleri §ekline donil§ttirtilmti§, Denizcilik Ban

kasi T.A.~. 'de bu defa, yeni olu§turulmu§ i§letmenin bagh ortakhg1 haline gelmi§tir. 
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Denizbank, 233 say1h K.H.K. geregince I Ocak 1984 tarihinden itibaren ayn bir Gene! 

Mildi.irliik fakat Tiirkiye Denizcilik i§letmelerinin bagh ortakhg1 olarak faaliyetlerini stirdi.ir

mekte iken, Ekonomik i§Ier Ytiksek Koordinasyon Kurulu'nun 18 Mart 1985 tarih ve 85/11 

sayll1 karan i.izerine alman 15 May1s 1985 ve tarih 8519478 say1h Bakanlar Kurulu karar1 (6 

Kas1m 1985 tarih ve 18920 say1h Res mi Gazete' de yay1mlanm1§tir) ile, ti.izel ki§ilige sahip, 

faaliyetlerinde oz.erk ve sorumliilugu sermayesi ile smirh bir iktisadi Devlet te§Ckktili.i haline 

getirilerek Tiirkiye Denizcilik i§letmelerinin balg1 ortakhg1 statiisi.inden aynlmt§tir. 

Bu statil degi§ikliginden sonra, 3 Haziran 1986 tarih ve 19126 say11i Resmi Gazete' de 

yaymlanarak yiiriirlilge giren 3291 say1h Kamu iktisadi Te§ebbilslerinin Hakkmda Kanun yer

yevesinde, Bankanm, Yilksek Planlama Kurulu'nun 8915 say1h karan ile 17 Temmuz 1989 

tarihinden itibaren, kamu hisselerinin ozelle§tirilmesi amac1yla T.C. Ba§bakanhk Toplu Konut 

ve Kamu Ortakhg1 idaresi Ba§kanhg1 'na devredilmi§tir. 

2. Denizbank'zn Tanitimi 

Denizcilik Bankasi T.A.~. 'nin hukukl btinye, amay ve faaliyet konulan, organlan ve 

te§kilat yap1s1, i§tirakleri ve bunlar arasmdaki ili§kileri Ana Stati.isii ile diizenlenmi§tir. 

iktisadi Devlet te§ekkillleri 233 say1h K.H.K. hilkfimlerine tabi oldugundan yeri geldigince 

sozkonusu K.H.K. 'ye de deginilecektir. 

2.1. Denizcilik Bankasi T.A.~ Ana StatUsii'niin Arna~ ve Kapsam1 

Bu ana statii'niln amac1; 08.06.1984 tarih ve 233 say1h Kamu iktisadi Te§ebbilsleri Hak

kmda Kanun Hiikmilnde Kararname hilkiimlerine tabi olarak ve soz konusu Kanun Hilkmiln

de Kararname ~er~evesinde faaliyette bulunmak iizere Denizcilik Bankas1T.A~~- -(Denizbank) 

ad1 altmda te§kil olunan iktisadi Dev let Te§ekktiliiniln hukukf bun ye, ama~ ve faaliyet konu

lan ve te§kilat yapist ile bunlar arasmdaki ili§kileri ile diger hususlan dilzenlemektedir. <27i 

Oncelikle 233 say1h K.H.K. kapsam1 ve ama~lan hakkmda k1sa bilgi verdikten sonra 

a~iklamalara devam edelim. 

(27) 6 Kas1m 1985 tarih ve 18920 say1h resmi gaz.ete, Denizcilik Bankasi T.A.~ . Ana Statilsil, Madde: I 
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2.1.1. 233 Sayzlt K.H.K. Kapsamt 

233 say1h Kanun Htikmtinde Kararname, iktisadl Devlet Te§ekkiilleri ile Kamu iktisadl 

Kurulu§lanm ve bunlann milesseselerini, bagh ortakhklanm ve i§tiraklerini kapsar.<28> 

K.H.K. kapsammdaki kelimelerin tammlanm da k1saca a~1klamak gerekir. 

2.1.1.1. Kamu iktisadl Te§ebbtisleri: 

i.ktisadi Devlet Te§ekktilti ile Kamu iktisadi Kurulu§unun ortak ad1dir. 

2.1.1.2. iktisadl Devlet Te~kktili.i: 

Sermayesinin tamam1 devlete ait, iktisadl alanda ticarl esaslara gore faaliyet gostermek 

tizere kurulan, kamu iktisadi te§ebbi.isi.idtir. 

2.1.1.3. Kamu iktisac.fi Kurulu§u: 

Sermayesinin tamimi devlete ait olan ve tekel niteligindeki mallar ile temel mal ve hiz

met Uretmek ve pazarlamak iizere kurulan, kamu hizmeti niteligi agir basan kamu iktisadi Te

§ebbi.isi.idi.ir. 

2.1.1.4. Mi.iessese: 

Sermayesinin tamam1 bir iktisadi Devlet Te§ekktiliine veya Kamu iktisac.fi Kurulu§una 

ait olup, ona bagh i§letme veya i§letmeler toplulugudur. 

2.1.1.5. Bagh Ortakhk; 

Sermayesinin % 50'sinden fazlas1, iktisadi Devlet Te§ekki.iltine veya Kamu iktisac.fi Ku

rulu§una ait olan i§letme veya i§letmeler toplulugundan olu§an anonim ~irketlerdir. 

2.1.1.6. i§tirak; 

iktisac.fi Devlet Te§Ckki.illerinin veya Kamu iktisadi Kurlu§lanmn veya bagh ortakhkla

nmn, sermayelerinin en az yi.iz.de onbe§ine, en ~ok yi.izde ellisine sahip bulunduklan anonim 

§irketlerdir. 

(28) 8.6.1984 tarih ve 233 say1h Kamu 1ktisadi Te~ebbUsleri Hakkmda K.H.K .• Madde: l 
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2.1.1. 7 i§letme; 

Miiesseselerinin ve bagh ortakhklann mal ve hizmetler tireten fabrika ve diger birimle

ridir. 

2.1.2. Kanun Hiikmii.nde Karamamenin Amact 

2.1.2.1 iktisadi Devlet Te§ekkiilleri ve Kamu iktisad'i Kurlu§lannm ve bunlann mtiesse

selerinin, bagh ortakhklannm kurulmasm1, i§tiraklerinin te§kilini, ozerk bir tarzda ve ekono

minin kurallanna uygun olarak yonetilmelerini, 

2.1.2.2. iktisadi Devlet Te§ekkiillerinin ekonomik ~ereklere uygun olarak verimlilik ve 

karhhk ilkeleri dogrultusunda kendi aralannda ve mill'i ekonomi ile uyum i\:inde ¥alI§arak ser

maye birikimine yard1m etmelerini ve bu suretle daha fazla yatmm kaynag1 yaratmalanm, 

2.1.2.3. Kamu iktisadi Kurulu§lannm kendilerine verilen g5rev ve kamu hizmetlerini 

ekonomik ve sosyal gereklere uygun olarak verimlilik ilkesi dogrultusunda yilriitmelerini, 

2.1.2.4. iktisadi Devlet Te§ekkiillerinde ve Kamu iktisadi Kurulu§lannda ve bunlarm 

miiessese ve bagh ortakhklannda 17 .04.1984 tarih ve 2983 say1h Tasarruflann te§viki ve Ka

mu Yatmmlanmn H1zlandmlmas1 Hakkinda Kanun'un uygulanmas1 ile ilgili i§birligi ve ko

ordinasyon esaslanm, 

2.1.25. iktisadi Devlet Te§ekkiillerini, kamu iktisadi Kurulu§lannm ve bunlann milesse

seleri ile bagh ortakl1klannm ama\:lanna ula§abilmesi i9in denetlenmelerini, 

diizenlemektedir. 

2.2. Hukuki Biinye 

Denizcilik Bankasi T.A.~. tiizel ki§ilige sahip, faaliyetlerinde ozerk ve sorumlulugu ser

mayesi ile smrrh bir iktisadi Dev let Te§ekkiiliidilr. <29) 

Bank.a, KHK ve Ana Statil hilktimleri sakh kalmak ilzere ozel hukuk htikumlerine tabi-

dir. 

(29) Denizbank Ana Statilsil, Madde: 3. 

47 



Banka, Genel Muhasebe Kanunu ile Devlet ihale Kanunu'na tabi degildir. 

"Ttirkiye'de kurulmu§ ve kurulacak bankalar ile yabanc1 tilkelerde kurulmu§ olup da 

Tiirkiye'de §Ube aymak suretiyle faaliyette bulunan veya bundan sonra Tiirkiye'de §Ube a~a

rak faaliyete geyecek olan bankalar bu kanun (Bankalar Kanunu) hiikiimlerine tabidir. 

Ozel kanunlarla kurulan bankalarda kanunlannda yer alan hilktimler dt§mda bu kanun 

(BK) hiiktimlerine tabidir ... "30 

Bankalar Kanunu, Madde 2'ye gore Tilrkiye'de kurulan tiim bankalann Bankalar Ka

nunu 'na tabi oldugu, ozel kanunlarla kurulu Bankalann da kanunlannda yer alan htikiimler d1-

§mda, bu Kanun hiiki.imlerine tabi olacag1 belirtilmi§tir. 

"Ozel Kanunlarla Kurulu Devlet Bankalan 233 Say1h KHK htikiimlerine gore hirer 

iktisadi Devlet Te§ekktilii (Denizcilik Bankasi, ilk once bagh ortakhk §eklinde kurulan tek 

banka iken, daha sonra o da iktisadi Devlet Te§ekki.ili.i §ekline doni.i§ttirtilmii§ttir.) iken yeni

den dtizenlenmi§ler ve kendi ozel kunanlar1 ile, ilga edilerek onlann yerlerini 233 say1h 

KHK'nin ongordtigti ana statiiler alm1§trr. 

Ana stati.iler hi~bir §ekilde Kanun olu§turmad1gmdan artlk bu bankalann ozel kanunla

nndan soz edi~emeyecek, bunlar 233 say1h KHK dt§mda Bankalar Kanunu'nun ttim htikiimle

rine tabi olacaktrr. C3I) 

Bankanm Merkezi istanbul'dad1r. Bankalanm merkezi Koardinasyon kurulu kar~ ile 

degi§tirilebilir. 

50 Milyar tL olan Bankanm sermayesi, ilgili Bakanhgm teklifi tizerine Koardinasyon 

Kurulu Karan ile degi§tirilebilir. 

Bu sermaye herbiri 10.000.- TL k1ymetinde 5.000.000.- adet hisse senedinden te§ekki.il 

eder. Degi§ik miktarlarda hisseleri ihtiva etmek iizere ~1kanlacak hisse senetlerinden herbiri

nin ihtiva edecegi miktan Yonetim Kurulu'nca tesbit edilir. 

Bankanm sermayesi T.C.B. Hazine ve 01§ Ticaret Miiste§arhg1'mn 18.12.1990 tarih 

57338 say1h teklif yaz1sma istinaden, Yiiksek Planlama, Kurulu'nun 25.12.1990 tarih ve 90/1-

116 nolu karanyla 150.000.000.000.-TL'na yi.ikseltilmi§tir. 

Banka ilk, kuruldugunda ilgili oldugu Bakanhk, Ula§t1rma Bakanhg1 'ydi. 

(30) 25.04.1985 tarih ve 3182 Saytl1 Bankalar Kanunu, Madde: 2/1.2. 
31. Seza Reisoglu, Bankalar Kanunu Serhi. Ankara, Y1ld1z Matbaas1 A.~. 1988, s. 49. 
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Bankamn bagh bulundugu Bakanhk Ula§tmna Bakanhg1 iken 16.11.1988 tarih 19991 

say1h Resmi Gazetede yay1mlanan T.Cmuhhurba§kanhg1 'nm 15.11.1988 tarih, 39-08/D.02-

8S:-601 say1h Karanyla Ba§bakanhga baglanmt§tir. 

2.3. Bankanm Arna~ ve Faaliyet Konulari 

Bankac1hk hizmetlerinin gerektirdigi bir c;ah§ma di.izeni i¥erisinde, illkenin tasarruf biri

kimine katk1da bulunmak, toplanan tasarruflan ekonorninin ihtiya¥ duydugu alanlarda deger

lendirerek ba§ta Denizcilik sektori.i olmak i.izere diger sektOrlerdeki ilgili kurulu§lan kredilen

dirmek, ekonomik gereklere uygun verimlilik ve karhhk ilkeleri dogrultusunda gorevini yii

ri.itmek iizere kurulan Bankanm faaliyet konulan a§ag1da gosterilmi§tir. <32) 

2.3.1. Deniz ula§tlrmas1 ile dogrudan dogruya ve dolaylSlyla ilgili hususlarda her tiirlii 

Banka muameieieri yapmak. 

2.3.2. Gemi in§a tamir ve satmalma veya deniz i§letmeciligi yapan gef¥ek ve tiizel ki§i

lere, kanun1 hadler dairesinde hertiirlii gayrimenkul, menkul rehni ve gemi ipotekleri mukabi

linde kredi ac;mak. 

2.3.3. Denizcilik sektOriindeki Kamu iktisadl Te§ebbiislerine teminat almmaksizm her 

tiirlii kredi ac;mak 

2.3.4. Deniz sektorii ile ilgili §irketlere i§tirak etmek. 

2.3.5. Bankamn faaliyet konusunda ihtisas kredisi kullandiran diger Bankalarm 

T.C.Merkez Bankas1'ndan alacaklan reeskont kredilerine arac1 banka gorevini yapmak. 

2.3.6. Faaliyet konulannda egitim, ara§tirma ve geli§tirme c;ah§malan yapmak ve yaptrr

mak. 

2.3.7. Yurtic;inde ve yurt d1§mda te§kilatlanmaya gitmek. 

2.3.8. Vadeli, vadesiz hertiirlii mevduatl kabul etmek. 

32. Denizbank Ana Statilsil, Madde 4. 
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2.3.9. Her tiirli.i bankactlik i§lem ve hizmetleri ile sigorta acenteligi yapmak. 

2.3.10. Kanun ve Kararnameler ile verilecek diger gorevleri yapmak. 

2.3.11. Devletce saglanan· Gemi in§aat, Gemi Satin alma ve Tersane kurma ve Geli~tirme 

Fonu i~in verilecek fonlan mtinhas1ran ihtisas Bankasi olarak kulland1rmak, 

2.3.12. Ozel finans kurumlan ile her ttirlii nakit i§lemi yapmak, 

2.3.13. istihdam geli§tirme c;ah§malan kapsammda diizenlenen beceri kazand1rma prog

ramlarmm uygulanmasm1 saglamak, 

2.3.14. Kurulmu§ ve kurulacak btiytik ve orta bi.iyi.ikltikteki ozel kurulu§lara idari ve tek

nik alanlarda rehberlik yapmak, Banka bu amac; ve faaliyetlerini dogrudan ·dogruya, Genet 

Mildilrli.ik ve ~ubeleri, Bolge miidiirltikleri, YurtdI§I $ube, Temsilcilik ve Biirolan, i§tirak ve 

diger birimleri ile yerine getirir. 

Bankanm amac; ve faaliyetleri Koordinasyon Kurulu Karan ile degi§tirilebilir. 

2.4. Organlar 

Bankamn organlan, Yonetim Kurulu ve Genel Miidiirli.iktilr.<33) 

2 .4 .1. Y onetim Kurulu 

Yonetim Kurulu, te§ebbilsiln en yiiksek seviyede yetki!i ve sorumlu karar organ1d1r. 

Yonetim Kurulu'nun te§kili: Yonetim kurulu bir ba§kan ve (5) iiyeden olu§ur. Genel 

Mildilr Yonetim Kurulu ba§kamdir ve ilgili Bakanlik teklifi iizerine ortak kararla atamr. Yo

netim Kurulu iiyelerinden: ikisi ilgili bakamn, bir Hazine ve Di§ ticaret Miiste§arhg1 'nm bagh 

bulundugu Bakanm, ikis·i Genel Mtidilr Y ard1mcilari arasmdan ilgili Bakamn teklifi ilzerine 

ortak karar ile atamr. Genet Mtidtiriin bulunmad1g1 hallerde, Genel Mi.idi.iriin Yonetim Kurulu 

iiyeleri arasmdan gorevlendirecegi Genel Mtidtir vekili Yonetim Kurulu 'na ba§kanhk eder. t34) 

Te§ebbtis Yonetim Kurulu Oyelerinin nitelik ve §artlan Yonetim Kurulu uyeliklerine 

(33) Denizbank Dna Statilsii. Madde: 5. 
(34) 233 say1h KHK. Madde: fi. 
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atanacaklann, devlet rnernurluguna atanabilrne gene! §artlanna sahip, yiiksek ogrenirn yaprn1§ 

ve te§ebbUsUn faaliyet alam ile ilgili idari ve rneslekl ihtisasa sahip olrnalan §arttir. Ancak, il

gili Bakamn teklifi Uzerine atanan iiyelerden birinde idari ve meslekl ihtisasa sahip olma ~art1 

aranmaz. Te§ebbtis yonetirn kurulu ba§kan ve Uyeleri, ba§ka bir te§ebbUste yonetirn kurulu 

Uyesi olamaz ve rakip kurulu§larla menfaat ili§kisi i~inde bulunamazlar. Esas gorevleri devam 

etmek Uzere atanan yonetim kurulu Uyeleri, ba§ka bir te§ebbtise bagh ortakhk ve denetim ku

rulu Uyesi olarak gorev alamazlar.<35> 

Yonetim Kurulu Uyelerinin Gorev Si.iresi: Yonetim Kurulu tiyelerinin gorev si.iresi ti~ 

ylld1r. Gorev si.iresi sona erenler tekrar atanabilirler. Atand1klan usule gore gorevinden alma

bilirler. Si.ire dolmadan tiyeligini bo§almas1 veya i.iyelik i~in aranan niteliklerin ve §artlann 

kaybedilmesi halinde kalan silreyi tamamlamak i.izere atma yapilabilir.<36) 

2.4.1.1. Yonetim Kurulunun Gorev ve Yetkileri<37) 

- Kanun, ttizilk, yonetmelik, kalkmma plan1 ve yllhk programlar ~er~evesinde te§ebbil

stin geli§mesini saglayacak kararlar almak, 

- Te§ebbiisiin ~alI§malarrnm verimli ve karh olarak yiiriittilmesi §artlanm olu§turacak 

esaslan ve i§letme politikalanm belirlemek, 

-Te§ebbiise ait yilhk program, bilan~o ve netice hesaplart ile yilhk ve uzun vadeli ~a

h§ma programlanna uygun olarak hazrrlanan faaliyet raporlanm onaylayarak ilgili mercilere .. 
sunmak. 

- Genel Mtidiiriin teklifi i.izerine; Daire Ba§kanlan, mtiessese mtidtirleri veya benzer 

gorev lere almacak personeli atamak, 

- Genel Mtidtirltik ~alt§malarm1 izlemek, 

- Te§ebbtistin ta§1t ahm ve kullammma ait Koardinasyon kurulunca almacak kararlarla 

ilgili uygulama esaslarim belirlemek, 

- Kanun, ttiztik ve yonetmelikle verilen diger gorevleri yapmak, 

2.4.1.2. Banka Yonetim Kurulu'nun Toplanmas1<37) 

- Yonetim Kurulu Gene! Miidiir tarafmdan toplannya ~agnlrr. Toplanu giinii ve saatini 

35. 233 say1 KHK, Madde: 8. 
36. 233 say1 KHK, Madde: 9. 
37. Denizbank Ana StatilsU, Madde: 7. 
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de gosteren gtindem Yonetim Kurulu Ba§kam taraf1dan tespit edilerek en az yirmidort saat on

ceden iiyelere dag1t1hr. Yonetim Kurulu Karan ile gtindemde degi§iklik yap1labilir. 

- Yonetim Kurulu iiyeleri de Kurul karan ahnmasma gerek gortilen konulann gorti§til

mesi ve karara baglanmas1yla ilgili olarak onerge verebilirler. Yonetim Kurulunca uygun go

rtilmesi halinde bu onerge en ge\: ilk Yonetim Kurulu toplantismda gtindeme ahmr. 

- Yonetim Kurulu Ba§kanm i§leri gerektirdik~ ve her halde ayda en az iki defa topla

mr. Toplant1 yap1lmas1 Ba§kanm istegi veya en az iki ilyenin ortakla§a yaz1h onergelerinin 

varhgma baghdir. 

ToplantI yeri Banka Merkezidir. Y onetim Kurulu onceden karar almak §artiyla ba§ka bir 

yerde de toplanabilir. 

- Yonetim Kurulu, tiye tam say1smm salt r;ogunlugu olan en az dort ilye ile toplamr ve 

kararlanm ilye tam say1smm salt r;ogunlugu ile almir. Ancak, Yonetim Kurulu'nun iiye tam 

say1s1 ile toplanmas1 halinde, oylarda e§itlik olursa Ba§kamn bulundugu taraf salt ~ogunlugu 

saglam1§ olur. 

- Yonetim Kurulunda oylan kabul ve red §eklinde kullandir. <;ekimser oy kullamlmaz. 

Red, oyu kullanan ilye karann altma red gerek~sini yazarak imzalar. 

- Toplantiya kat1lmayan i.iyeler yaz1h olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kulla

namazlar. 

- Yonetim Kurulu ba§kan ve ilyelerinin biltiin toplantilara katilmalan as1ldrr. Yonetim 

kurulu iiyelerinden mazereti olanlann toplant1dan evvel mazeretlerini Yonetim Kurulu Ba§

kanhgma bildirmeleri gerekir. Arka arkaya dort toplantiya veya bir yil ir;inde toplam 10 top

lant1ya mazeretsiz olarak kanlmam1§ ilyeler istifa etmi§ sayihr, yerlerine KHK'de yaz11I usulle 

ba§kalari atanrr. 

- Yonetim Kurulu Kararlan, Bankanm bulundugu yer noterligince onayh karar defteri

ne veya kalamozaya tarih ve sira numaras1 altmda yaz1hr. Karar defterinin her sayfas1 toplan

t1ya katilan ilyeler tarafmdan imzalan1r. 

- Kararlarin en g~ bir ay i~inde karar defterine yaz1hp imza i§leminin tamamlanmas1 

gerekir. 

- Olaganiistii hallerde yukandaki fikralarda amlan toplant1 ve gilndem §artlanna bakil

maks1zm Genel Mildilrtin daveti iizerine toplanabilirler. 
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2.4.2. Banka Gene/ MUdiir/Ugii 

Banka Genel Mtidtirltigti, Genel Mtidtir, Gene! MUdtir Yard1mc1lan ve Bagh Birimler

den olu§ur. 

2.4.2.1. Banka Gene! MUdUrti 

Gene! Mi.idtir olarak atanabilmek i\:in ytiksek ogrenim gormti§ ve kamu sektortinde top

lamen az on yll \:ah§ffil§ olmak §artt1r. On yildan daha az hizmeti olanlar i\:in, ozel sektorde 

g~en her iki hizmet y1h, kamuda ge\:en bir hizmet y1h say1hr Dort y1l veya dart ytldan az ka

mu hizmeti bulunanlar i9in, kamu ve ozel sektOrde toplam veya yalmz ozel sektorde en az on

be§yil 9ah§ml§ olmak §art1 aramr. 0 8) 

Te§ebbiis Genel Miidiiriiniin Gorev ve Yetkileri 

Genel Mi.idi.irtin gorev ve yetkileri a§ag1da gosterilmi§tir. 

-Te§ebbi.isi.i; kanun, tilztik ve yonetmelik htiktimleri ile Yonetik Kurulu kararlan dog

rultusunda yonetmek 

- Te§ebbtisi.i, idare ve yarg1 merciilerinde ve i.i\:i.inci.i ki§ilere kar§l temsil etmek ve 

temsil yetkisi gerektiginde devretmek, 

- Daire, ba§kanlan, mi.iessese mi.idi.irleri veya benzeri gorevlere almacak personelin 

atamalanm yonetim kuruluna teklif etmek 

- Diger personeli atamak, 

- Te§ebbi.is sermayesi ile diger mali kaynaklann verimliligi ve karhhk ilkelerine uygun 

bir dilzen i\:inde kullanilmasm1 saglamak, 

-Kanunlann verdigi diger gorevleri yapmak, 

- Genel Mildilr sm1rlanm a9ikca belirlemek §artiyla yetkilerinden bir klsmm1 astlarna 

devredebilir. Ancak yetki devri Genel Mtidilrtin sorumlulgunu kaldmnaz. 

2.4.2.2. Banka Gene! Mtidilr Yard1mc1lan 

Genel Mtidiir yard1mc1S1 olarak atanabilmek i\:in kamu ve ozel sektor kurulu§lannda 

toplam olarak en az sekiz yil ba§anh hizmet verrni§ olmak ve te§ebbi.is Genel Miidiirtinde ara

nan diger niteliklere sahip bulunmak gerekir. 

(38) 233 say1h KHK, Madde: I:! . 
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3182 say1h Bankalar Kanunu'na gore, Banka Genel Miidiir ve Yard1mc1lanmn hukuk, 

iktisat, i§letmecilik, maliye, bankac1hk veya miihendislik, i§letmecilik dallannda yilksek ogre

nim gormii§ olmalan ve bankac1hk ve i§letmecilik dallarmda, Genel Miidiirliigiine atancakla

nn 10 yll, Genel Miidiir yard1mc1hklanna atancaklann en az 7 y1l tecriibe sahibi olmalar1 §art

tir. 

Kamu iktisadi Te§ebbiisii statilsiinde olan bankalar i~in de 7. maddenin 2. f1kras1 aran

maks1zm, bu madde hiikmii uygulamr. <39> 

2.4.3. Bankanm Birimleri 

Bankanm 233 say1h KHK ve Ana Statil hiikiimleri dairesinde ama~ ve faaliyetlerini ger

~kle§tirmek ilzere Banka ana organizasyon semasmda Genel Mtidtir Y archmcilanndan sonra

ki birinci ve ikinci kademede yer alan gorevlere kadar Genel Miidiirliik list birimleri Genel 

Miidilrilniin teklifi iizerine, Yonetim Kurulu Karan ile kurulur. 

Bankanm diger .birimleri kurulmas1 gerektiginde degi§tirilmesi ve kaldmlmas1, ilgili list 

birimin teklifi iizerine, Bank.a Genel Mtidilrilniln onay1 ile olur.<40> 

Kredi Komitesi: 70 Say1h Bankalar Hakkmda Kanun Hiikmiinde Kararnamede gosteri

len gorevleri yiiriitmek tizere, yonetim kurulu tarafmdan iiyeler arasmdan se~ilecek iki tiye ile 

genel mtidtiden olu§ur. Herhangi bir toplantiya katilamayacak kredi komitesi tiyesi yerine go

rev yapmak iizere iki yedek iiye s~ilir. Kredi Komitesinin ba§kam genel mtidtirdtir. Kredi 

Komitesinin oy birligi ile verdigi kararlar dogrudan dogruya, ~ogunlukla verilen kararlar Yo

netim kurulu'nun onaymdan sonra ytirtirlilge girer. Kredi Komitesinin i§lerini Yonetim Kuru

lu denetler. 

Bankalar Kanunu'na gore kredi vermiye yetkili olan Kredi Komitesi vardir. Btitiln Ban

kalar kredi vermeye yetkili olan kredi komitesini tesis etmekzorundadirlar. 

Bankalar Kanunu'na gore; Ger'rek ya da gilzel bir ki§iye teminat kar§1hg1 verilecek kre

dilerden; "2.500 milyon liraya kadar olanlan, genel mtidtirliigiln yaz1h onerisi ve kredi komi

tesi karan ile41 bir gen;ek ya da tiizel ki§iye ki§isel taahhiide dayanan ve tek imza kar§1hgmda 

verilen a~lk kredilerden; "250 milyon liraya kadar olanlan, genel miidtirliigiin yaz1h onerisi 

iizerine kredi komitesi karan ile42 a'rilabilir. 

(39) Bankalar Kanunu, Madde 24/1.2. 

( 40) Ana StatU, Madde: 11. 

(41) Bankalar Kanunu, Madde 44/b. 

(42) Bankalar Kanunu. Madde 45/b. 

54 



Kredi Komitesi'nin gorevleri ve yetkileri 44. ve 45. maddelerde belirtilmi§tir. Kanunla 

smm bu yetkiler Yonetim Kurulu karan ile geni§letilemez.43 

2.5. i§tiraklere Uygulanacak Hiikiimler 

i§tiraklerin te§kili, nitelikteri yonetimi ve diger hususlarda, 233 say1h KHK, bu ana statti 

ile ~irket Anasozle§mesi ve bunlarda hilkilm olmayan konularda Tilrk Ticaret Kanunu Hii

kiimleri uygulamr.<44) 

Banka i§tiraklerinin yonetim kurullannda, Bankay1 temsilen her% 15 hisse ic;in bir iiye 

bul undurul ur. 

Bankamn herhangi bir i§tirakindeki hisse oram % 20 ve daha az i§e bir %20'dan fazla 

ise iki denet9i bulunur. <44) 

Yonetim Kurulu Uyelerinin Rapor vermesi Banka temsilcileri, yonetim kurul ilyesi ol

duklan Anonim ~irket faaliyetleri ve mali durumu hakkmda tilztikte belirtilen usullere gore 

Bankaya Rapor verirler. 

2.6. Mali Hiikiimler, Tasfiye, Mali Biinyenin Gii~lendirilmesi ve Denetim 

Mali hilk:ilmler, plan, program ve biitc;e haz1rlanmas1, yatmm projelerinin hazrrlanmas1-

m, idame ve yenileme yatmmlan, yatmm ve finansman programlan, muhasebe sistemi, te§eb

btis bilan~olan, netice hesaplann faaliyet raporlan ve kar dag1timm1 kapsar. 

2.6.1. Mali Hiikumler 

2..6.1.1. Te§ebbils Plam Program ve B iltc;esi <45> 

- Te§ebbilsler, yatmm ve i§letme faaliyetlerini plan, program ve biitc;elere dayah ola

rak yiiriitillilr, 

- Te§ebbiislerin yatmm ve finansman programlannm haz1rlanma §ekli, Hazine ve Di§ 

Ticaret Mtiste§arhgmm bagh oldugu bakanhk tarafmdan Devlet Planlama Te§kilatmm ve 

Ba§bakanbk Yilk:sek Denetleme Kurulu'nun gorii§leri ahnarak tespit olunur ve Koordinasyon 

Kurulunun onayma sunulur. 

(43) Seza Reisoglu, Bankalar Kanunu Sahi, Ankara 1988, Ayyild1z Matbaas1, s. 166. 

(44) Denizbank Ana StatUsil, Madde 12 

(45) 230 say1h K.H.K. madde 29 
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-Te§ebbi.islere ait y1lhk gene! yatmm ve finansman program, takvim y1h ba§mdan enaz yet

mi§be§ giin once Bakanlar Kurlunca karara baglamr. 

-Te§ebbiislerin i§letme bi.it'releri her hesap donemi iyin, y1lhk genel yatmm ve finans

man programmdaki hedefler esas ahnarak programmdaki hedefler esas almakak hazirlamr ve 

yonetim kurulunca onaylamr. ifgili bakanhk, gerekli hallerde daha uzun devreler i'rin i§letme 

bilt'rCsi hazirlanmasm1 isteyebilir. 

- Te§ebbi.islerin yatmm ve finansman programlannda degi§iklik yapilmas1 halinde, bu 

degi§iklige uygun olarak i§letme bi.ityelerinde de geekli diizeltmeler yap1hr. 

- Kesinle§en gene! yatmm ve finansman programlanm birer omegi; Hazine ve Di§ Ti

caret milste§arhgmm bagh bulndugu Bakanhga Devlet Planlama Te§kilatma, Ba§bakanhk 

Yiiksek Denetleme Kurulu'na ve ilgili Bakanhklara i§letme bilt'rCleri ise te§ekkiillerce ilgili 

bakanliga ve Ba§bakanhk Yiiksek Denetleme Kurulu'na gonderilir. 

2.6.1.2. Te§ebbi.is Yatmm Projelerinin Hazirlanmas1<46) 

Te§ebbiisler, kalkmma plamna gore kendileri tarafmdan yaptlmas1 gereken yatmmlara 

ait mali, ekonomik ve teknik ~ah§malan zamamnda yaparak projelerini hazrrlamakla yiikiim

lildilrler. 

Y atmm projelerin hazrrlanmasmda a§ag1daki hususlara uyulur: 

-Devlet Yatmm Bankasi, proje hazrrhklannda te§ebbilslere yardlm eder. 

- Haz1rlanan projede, takvim y1h ba§mdan yedi ay once ilgili bakanhga ve Devlet 

Planlama Te§kilatma gonderilir. 

- ilgili Bakanhk, projeler iizerinde gerekli incelemeleri yaparak, bunlan y1lhk genel 

yatmm ve finansman programma dahil etmek tizere aym y1hn Haziran ay1 sonuna kadar Dev

let Planlama Te§kilatma ve Hazine ve Di§ Ticaret Milste§arhg1 'nm bagh oldugu Bakanhga 

gonderilir. 

- Projesi hazir olmayan yatmma ba§lanamaz. 

- Bakanlar Kurulu 'nca, te§ebbiislere kendi imkanlan ile kar§Ilayamayacaklan yatmm 

gorevi verildigi takdirde, bu gorevlere ili§kin ve oz kaynaklardan kar§1lanmas1 gereken k1s1m. 

Devlet Btit~esinden sermaye olarak yd i~inde kar§Iiamr. 

l46) 233 saytl1 KHK. Madde: 30. 
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2.6.1.3. Te§ebbils Kil'tilk Tamamlama, idame ve Yenileme Yatmmlan:(47l 

- Kii~iik tamamlama ve yenileme yatmmlan, te§ebbiislerin kendi kaynaklanndan fi

nanse edilmek ve proje maliyeti, y1lhk yatmm ve finansman programlannda belirlenen sm1f1 

a§mamak kayd1 ile yonetim kurulu'nun teklifi ile ilgili bakanhgm onay1 ile yapthr. 

- idame ve Yenilme Yatmmlan, yonetim Kurulunun karan ile yap1hr ve durum gerek

~esi ile birlikte karar1 izleyen onbe§giln i'tinde ilgili bakanhga, Dev let Planlama Te§kilat1 'na 

ve Ba§bakanhk Yi.iksek Denetleme Kurulu'na bildirilir. 

2.6.1.4. Te§ebbiislerin Yatmm ve Finansman Programian<48l 

- Te§ebbi.islere ait uzun vadeli veya yilhk gene! yatmm ve finansman programlannm 

hazrrlanmasmda finansman imkanlan ve te§ebbiislerin yatmm kapasiteleri gozoni.inde tutulur. 

- Te§ebbi.islere ait uzun vadeli yatmm ve finansman programlan ilgili bakanhgm ince

lemesinden g~tikten sonra Hazine ve Di§ ticaret Mi.iste§arhgi'na ve Devlet Planlama Te§kila

t1'na gonderilir. 

- Y1lhk Gene! yatmm ve Finansman program1 Devlet Planlama Te§kilat1 tarafmdan 

Hazine ve DI§ ticaret mi.iste§arhgmm gori.i§i.i almarak haz1rlanir. 

2.6.1.5. Te§ebbi.islerin Muhasebe Sistemleri 

Te§ebbiislerin, miiesseselerin ve bagh ortakhklann muhasebeleri, bunlann mali durum

lan, i§letme faaliyetleri maliyet ve yatmmlan hakkmda diizenli bilgi alabilecek §ekilde tutu

lur. 

Bankalar ve sigorta §irketleri d1§mdaki te§ebbiis milessese ve bagh ortakhklarda 

"iktisadl Devlet Te§ekkiillii Tek Diizen Muhasebe Sistemi" uygulanrr. Bu sistemin belirledigi 

esaslar d1§mda ozel hukuk hi.ikiimlerine bagh kahmr. Te§ebbilslerin hesap donemi bir tutum 

y1hdrr. 

Bankalann hesap doneminde takvim y1hdir. Bankalar hesaplanm ve y1lhk bilan~olar1 ile 

kar ve zarar cetvellerini Tilrkiye Bankalar Birligi tarafmdan hazrrlan1p milste§arhgm onay1 ile 

yilri.irliige girecek olan tek di.izen hesap plam, tip bilan'to ve kar zarar cetveli ile bunlarm uy-

(47)233 say1h KHK. Madde: 31. 
(48)233 say1h KHK, Madde: 33. 
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gulama ve dtizenleme esaslanna ili§kin izahnameye uygun olarak tutmak ve dilzenlemek zo

rundadirlar. < 49> 

2.6.1.6. Te§ebbtislerin Bilan~olar1, Netice Hesaplan ve Faaliyet Raporlar1 

Bilan~o ve netice hesaplar1, iktisadl Devlet Te§ekktilleri Yek Dtizen Muhasebe Sistemi

ne gore belirlenen tiplere uygun olarak, ait olduklan y1h izleyen ti~tincii aym sonuna kadar ha

zirlamr ve faaliyet raporlan ile birlikte Ba§bakanhk Ytiksek Denetleme Kurulu 'na gonderilir. 

Faaliyet raporlan, yllhk ve uzun vadeli ~ah§ma programlanna uygun olarak diizenlenir. 

Bu raporlar, donem ~ah§ma sonu~lannm program ve btit~elerle mukeyesesini, btit~e ve prog

ramlarda gortildtigti halde ger~ekle§tirilemeyen i§lerin sebeplerini ve bunlara ili§kin iktisadl 

ve mali analizleri kapsar. 

Bilan~o ve netice hesaplan, te§ebbtislerin TBMM'ince denetlenmesi ve onaylanmasm

dan soil.ra Resmi Gazete'de yay1mlamr. (SO) 

Bankalar hesaplanm ve bilan~olan ile kar ve zarar cetvellerini kesirleri dikkate alma

mak suretiyle Ttirk Liras1 ilzerinden di.izenlerler. (B.K. Madde 51/4) 

Bankalar i§lemlerini kay1t d1§1 b1rakamayacaklan ve ger~k mahiyetine uygun di.i§me

yen bir §ekilde muhasebele§tirmeyecekleri gibi kanuni ve yard1mc1 defterleri ile kay1tlan, §U

beleri, yurti~i ve yurt di§mdaki muhabirleri ile hesap uygunlugu saglamadan bilan~olanm ka

patamazlar. (B.K. Madde 52). 

Bankalar aldiklan yazllarla faaliyetleri ile ilgili belgelerin astllanm veya milmkiln olma

d1g1 hallerde s1hhatlerinden §i.ipheyi davet etmeyecek kopyalanm ve yazdiklan yaz1lann ma

kine ile almm1§ suretlerini tarih ve s1ra numaras1 ile di.izenleyerek usulleri dairesinde sakla

mak zorundadirlar. 

Bunlann milste§arhkca tespit olunacak esas ve §artlar dairesinde mikrofilm §eklinde 

saklamalan milmktindilr. (B.K.Madde: 53) 

Bankalar bilan~olar ve kar ve zarar cetvellerinin denetcilerine onayh birer omegini ge

nel kurullannm topland1g1 tarihten itibaren 1 ay i~inde yonetim Kurulu ve denetcilerin rapor

lan ile birlikte Mtiste§arhk ve Sanayi ve Ticaret Bakanhgi ile Ttirkiye Cumhuriyeti Merkez 

Bankas1'na tevdi ederek Resml Gazete ve yurt ~apmda yaym yapan bir gazete ile ilan etmek 

zorundad1r. (Bank.Kon.54/3) 

(49) Bankalar Kanunu, Madde: 51/1.2. 
(50) KHK, Madde: 34. 
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Bankalar, mart, haziran, eyltil ve arahk aylan sonu itibariyle, TCMB ve TBB'nin gorti§ti 

almarak Mtiste§arhk tarafmdan belirlenecek esaslara ve omege uygun olarak tic; ayhk hesap 

ozeti diizenlemek zorundadir. (B.K. Madde 56/1) 

Oc; ayhk hesap ozetleri genel miidi.ir ile genel muhasebe mi.idtiri.i veya sorumlu muhase

beci tarafmdan imza edilmi§ ve mevcutsa denetc;iler tarafmdan onaylanmt§ olarak bakanhkca 

belirlenecek stireler i~inde mtiste§arltga ve Ttirkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas1'na gonderi

lir. (B.K. 56/2) 

2.6.1.7. Te§ekki.illerde Kar Dag1t1m1 

Te§ekktiller ve miiesseseler yilhk karlann % 20'sini nominal sermayelerinin tamamma 

ula§mcaya kadar birinci tertip yedek ak~ olarak aymrlar. Bankalar Kanununa tabi iktisadl 

Devlet Te§ekktileri, Bankalar Kanununda ongortilen yedek ak9eleri de aynca ay1rt1rlar. Te

§ekktiller ve mtiesseseler olagan yedek akc;eler ile vergi ve diger kanunl ytiktimliiliikler aynl

d1ktan sonra kalan kann % 20'sini nominal sermayelerinin tamamma ula§mcaya kadar ikinci 

tertip olagan yedek ak9e olarak aymrlar. Nominal sermayenin tamamma ula§ttktan sonra %10 

oranmda yedek akc;e aynlmasma devam edilir. Te§ekktil ve miiesseselerde kardan varsa gec;

mi§ y1l zaran masup edilir. Yukandaki indirimler yaptldlktan sonra kalan kar, mi.iesseselerde 

te§ekkiile, te§ekktillerde ise odenmi§ sermayeye mahsup edildikten sonra bakiyesi hazineye 

devredilir. (Sl) 
.. 

Bankalar, Ttirk Ticaret Kanununun ve ana sozle§melerinin aynlmasm1 zorunlu klld1g1 

yedek akc;elerden ba§ka y1lhk safi kannm % 5'ini odenmi§ sermayeler tutanna ula§mcaya ka

dar "Muhtemel zararlar kar§1hg1 ayirmak zorundadrr. (Bnk.K., Madde 32). 

Bankamn safi kiln, Mali ye Bakanhgmca §U §Ckilde ac;1klanm1§tIT. <52) 

Gerek T.Ticaret Kanunu, Gerekse Bankalar Kanunu'nun sozonusu maddelerinde sozti 

gecren y1lhk safi kar, ~irketin ticari bilan9osunda gosterilen kardrr ve bu husus T.T.K. 457 ... 

maddesinin 1. fikrasmda "Safi kazancr yilhk bilan9oya gore hesap ve tespit olunur" denilmek 

suretiyle acr1kca belirtilmi§tir. Bu duruma gore, yasal vergilerin dti§tilmesinden sonra kalacak 

bakiye iizerinden yedek ak9e ve kar§1hk ay1rmak yasaya aykmdir. Safi kar kanunl haddini 

bulduktan sonra dahi bu ak<;eye Safi kardan birinci f1krada yaz1h yedek akc;eden ba§ka pay sa

hipleri icrin % 5 kar pay1 aynld1ktan sonra pay sahipleri ile kara i§tirak eden diger kimselere 

(51) 233 say1h KHK, Madde 36. 

(52) S. Reisoglu, s. 196-197. 
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dag1ttlmas1 kararla§tmlm1§ olan k1smen onda birinin her yil aynlmas1 zorunludur. 

Denetleme, mali, idari ve teknik denetim, ilgili Bakanhgm denetimi ve Bankalar Kanu

nu 'na gore denetim olmak iizere ti9 a§amada incelenecektir. 

2 .6.2. Denetleme 

2.6.2.1. Mali, idari ve teknik denetim, 

Denetim raporlar1 te§ebbiisler, miiesseler ve bagh ortakhklar, Ba§bakanhk Yiiksek De

netleme Kurulu'nun mali ve idari ve teknik yonden siirekli denetimine tabidir. Ba§bakanhk 

Yiiksek Denetleme Kurulu, te§ebbiislerin, miiesselerin ve bagh ortakhklann bir yila ait hesap 

ve i§lemleri iizerindeki incelemelerini enge9 ertesi yilm ekim ay1 sonuna kadar tamamlar. Ku

rulca diizenlenen raporlar ilgili merciilere verilir.<53) 

2.6.2.2. ilgili Bakanhgm Gozetim ve Denetimi 

ilgili bakanhk; te§ebbiis, miiessese ve bagh ortakhk faaliyetlerinin kanun, tiiziik ve yo

netmelik hiikiimlerine uygun olara yiiriitiilmesini gozetlemekle gorevlidir. Gerekli hallerde te

§ebbtislerin hesaplanm ve i§lemlerini tefti§ ve tahkike tabi tutmaya, bunlann iktisad1 ve mali 

durumlarm1 tespit ettirmeye yetkilidir. Bu yetki, kurulu§lann gorev ve yetkilerini daraltmaya

cak, normal faaliyetlerini aksatmayacak §ekilde kullamhr. 

2.6.2.3. Bankalar Kanunu 'na Gore Denetim 

Bankalann Denetimi ii9 ana boliimde ele ahnabilir<54) 

-i9 Denetim 

- Bag1ms1z Di§ Denetim 

- Dev let (resml) denetimi 

2.6.2.3.1. i<; Denetim 

Uygulamada miifetti§ler ad1yla bilinen bankalann i~ denetim orgtitlemesi, yasada da 

ongoriilmektedir. Bankalar i§lemlerinin yasa ve bankac1hk ilkelerine uygun olarak yilrtiti.ilme

si gorevini iistlenecek mtifetti§ler atamak zorundadir. (Bnk.Kn: 27) 

(53). 233 say1li KHK. Madde: 27. 

(54) Ali Sail Yi.lksel, Bankac1hk Hukuku ve t~letmesi, istanbul 1989, s. 55-56-57 
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2.6.2.3.2. Baguns1z Di§ Denetim 

Yap1lan yeni dUzenlemeyJe; _bankalara " ... yonetim kurulu karanyla her takvim y1h ba

§mda mali durumlann TCMB'nca gozetim ve denetimini saglamak amac1yla Bakanhk'ca be

lirlenen kurulu§lardan birini gorevlendirme" zorunlulugu getirilmi§tir. (bag1ms1z Denetim Ku

rulu§larma ili§kin Teblig m.7; RG.19343/16.01.1987) 

2.6.2.3.3. Devlet Resmi Denetimi 

Bizde denetim yetkisi TCMB yanmda ve ondan r;ok daha etkili olarak Maliye Bakanhg1 

Hazine ve Di§ Ticaret Mtiste§arhg1'ndad1r. Ger¥ekte TCMB mevduat munzam kar§1hklanm 

ve gene! disponebilite ve faiz oranlanm belirleniekte, reeskont limitlerini belirleyecek rees

kont kredisi verme yetkisini ta§imakta; banka kredilerinin plan hedeflerine yonlendirilmesi 

dogrultusunda saglad1g1 kaynaklara ozendirici nitelik vererek dag1tma imkanlarma sahip bu

lunmaktad1r. Bizde TCMB 'nm kendisine tanman s1mrh yetkilerini bile politik gtice kar§l etki

li bic;imde kullanabilmesini gtiven altma alabilecek ozellige sahip olmad1g1 belirtilmelidir. 

Ttirkiye 'de toplumsal denetimin bankalarda ba§anyla uygulanabildigi ileri stirillemez. 

Bankalar yeminli denet~ilerinin ve bu yoldan biitiintiyle sistemin denetlenmesinin bir "teftif' 

havasmdan ote gitmedigi ifade edilmelidir. Oysa onemli olan yonetimin denetlenebilmesi ve 

banka geleceginin onceden yapilacak kestirimler dogrultusunda mtidahale imkanlannm elde 

bulundurulmas1dir. Banka yap1smda saptanacak zay1fl1gm sorumlulan sadece son donemin 

gorevlilerinden ibaret olmayabilir. Biittin bu nedenlerle bankac1hgm resmi denetim mekaniz

masmm Ttirkiye'de ivedi olarak yeniden diizenlenmesi gereklidir.<54) 

Te§ebbtislerin tasfiyesi kamu ortakhg1 idaresi tarafmdan yiirtittiliir. 

2.6.3. Tasfiye 

Te§ebbtisler, mtiesseseler, bagh ortakhklar, i§letmeler ve i§letme birimlerinin ve i§tirak

lerin tasfiyesi veya saulmas1: 

233 say1h KHK kapsammdaki te§ebbtis, miiessese bagh 01takhk, i§letme, i§letme birim

lerinin ve i§tiraklerinin tasfiye, devir, satt§ ve i§letme haklannm verilme karan Koordinasyon 

Kurulu tarafmdan ahmr. Tasfiye devir, satl§ veya i§letme haklannm verilme karan Koordinas

yon Kurulu tarafmdan ahmr. Tasfiye devir, satI§ veya i§letme hakkmm verilmesi, 2983 say1h 

Tasarruflarm Te§viki ve Kamu Yatmmlarmm H1zlandmlmas1 Hakkmdaki Kanun'un ongor-
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dtigil esaslara gore Kamu ortakhg1 kurulu tarafmdan yilrilttililr. Kamu ortakhg1 bu i§lemlerden 

elde edilecek hasilanm fona yatmlmas1 ve hesaplann dilzenlenmesine ait easlar bir yonetme

likle tesbit edilir. Tasfiye, devir, sat!§ ve i§letme haklanndan elde edilerek fona aktanlan has1-

laya kar§1hk, tasfiye, devir, satl~ veya i§letme hakkmm verilmesi i§lemine tabi degerlerin te

§ebbUs hesaplarmda kay1th degeri, te§ebbtistin veya bagh ortakhgm sermayesinden tenzil edi

lir. Ger~ek ve tilzel ki§ilerin Ttirk Ticaret Kanunundan dogan ortakhk haklar1 saklidir.<54> 

Devir veya birle§me Bakanhgmm iznine baghd1r. izin almd1ktan sonra devir ve birle§

me i§lemlerine ba§lamr. 

2.6.4. Birle~me veya Devir 

Ttirkiyede faaliyette bulunan bankalardan birinin diger bir veya bir ka9 baka ile birle§

mesi veya btitiin bof9, alacak ve mevduatm1 Ttirkiye'de faaliyette bulunan diger bir bankaya 

devretmesi Bakanhgm iznine baghdir. (Bnk.Kn.Madde 70/1) 

Bakanhk devir ·veya birle§menin ilgililerin menfaatlerine aykm dil§meyecegi kamsma 

varirsa devir ve birle§me i§lemlerine izin verir. (bnk.Kn.Madde 70/2) 

izin tarihinden itibaren 3 ay i9inde ilgili bankalann yetkili organlannca karar almarak 

devir veya birle§me i§lerine ge~ilmedigi takdirde devir izni ge~ersiz olur. (Bnk.Kn.Madde 

70/3) 

Devir veya birle§menin Resm1 Gazete'de ilanmdan sonra Ttirkiye Cumhuriyeti Merkez 

Bankasi, ilgili bankalann mevduat munzam kar§ihklan hesaplanndan uygun gorecegi miktar 

ve §a1tlarla devir veya birle§me doneminde iadeler yapilabilir. (Bnk.Kn.Madde: 70/4) 

Devir veya birle§me i§lemlerinin yilriltiilmesi sonu~landmlmas1, doneminde, Bankalara 

Tasam1f Muvduat1 Sigorta Fonu ve Bankalar Birligi tarafmdan hertilrlii mali ve teknik yard1m 

yapilabilir. 

Bankalar Kanunu Madde: 64 'e gore mali biinyesinde ciddi zay1flama olan Bankalarm 

mali Unyenin gii9lendirilmesi istenir. 

2 .6.5. Mali Biinyenin Giir;lendirilmesi 

Denetlemeler sonucunda bir bankanm mali biinyesinin ciddi bir §ekilde zay1flamakta ol

dugunun tespit edilmesi halinde bakanhk uygun bir siire vererek banka yonetim kurulundan, 

(54) 233 say1h KHK. Madde: 38. 
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- Sermayesinin arttmlmasm1 veya sermayesinin odenmeyen k1smmm tahsilini, 

- Kar dag1tilmamasm1, tahsilinde tehlike gortilen alacak ic;in kar§11Ik aynlmasm1, 

- Bir k1s1m §Ubelerin kapat1Imasm1, yani personel alimm1 durdurulmas1 veya sm1rlan-

dmlmas1 suretiyle veya benzeri §ekilde masraflann k1silmasm1, 

- i§tirak ve sabit degerferin k1smen veya tamamen elden ~1kanlmasm1, 

- Risk dogurucu i§lemlerden kartmiimasm1, plasmanlann durdurulmasm1 veya sm1rlan-

dmlmasm1, 

- Kanun veya kararlara aykm fiilleri tespit edilen persenolin bankay1 temsil yetkileri

nin kaldmlmas1. 

- Mali bilnyenin gil~lendirilmesi i~in benzeri tedbirlerin almmasm1, 

isteyebilir. 

Yonetim Kurul bu talimat istikametinde gerekli tedbirleri almak ve ald1g1 karar ve ted

birleri ayhk raporlar halinde milste§arhga bildirmek zorundadtrlar (Bnk.Kn.Madde 64/l) 

Yonetim Kurulu almmas1 istenen tedbirleri kismen veya tamamen almad1g1 veya bu ted

birlerin almm1§ olmasma ragmen bankanm mali btinyesindeki zay1flama devam ettigi takdirde 

Bakan; 

- Bankamn mali btinyesini zay1flatan karar ve i§lemlerin yonetim ve denetim kurallar1-

na ait olmas1 halinde, yonetim veya denetim kurulu ilyelerinden bir kismm1 veya tamamm1 

gorevden alarak veya yonetim ve denetim kurul liye say1sm1 artt1rarak ve bu kurullara Uye ata-

ma ya, 

- Likidetinin gii~lendirilmesi amacryla i§tirak veya gayrimenkuller gibi duran varlrkla

nn kismen veya tamamen Tasarmf Mevduat1 sigorta Fonu veya ba§ka kurum ve kurulu§lar ta

rafmdan satm almmasrm temine; 

- Kanuni kar§ihk yi.iki.imllili.iklerini cezai faizleri de kald1rmak suretiyle ertelemeye, 

- Hazineye, T.C. Merkez Bankas1'na, diger kamu kurum ve kurulu§larma ve Tasarruf 

Mevduatt sigorta Fonuna olan borc;lar1yla alacaklarm1 mahsup ve tahkim ile gerektiginde bun

lan hazine i§tiraki olarak banka sermayesine donti§tiirmeye, bu i§lemlerin gerektirdigi meb

laglar1 bi.itc;eye gelir, gider ve Odenek kaydetmeye, 

- Mali bilnyesinin takviyesi ic;in gerekli gorecegi diger tedbirleri almaga, yetkilidir. 

(Bnk.Kan.Madde 64/2) 
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·Yukandaki tedbirlere ragmen mali bi.inyesinin gii9lendirilmesine imkan saglanmayan 

hallerde bankamz; 

- Bi.iti.in aktif ve pasifiyle mevcut veya kurulacak bir bankaya devredilmesine, 

- Bir veya birka<r banka ile birle§tirilmesine, 

Bakanm onerisi, i.izerine Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. Bu halde devir ve birle§

meye ili§kin esas ve usuller Bakanlar kurulu kararmda gosterilir. Devir veya birle§meden do

lay1 011aya 91kabilecek zarann Hazinece kaf§ilanacag1 Bakanlar Kurulu karannda belirtilmi§ 

ise, bu bankalann i.i9iincii ki§ilerindeki hak ve alacaklannm takip, tahsil ve tasfiyesi hakkmda 

6183 say1h Kanun hi.iktimleri uygulamr. 

Hakkmda devir veya birle§me karan verilen Bankalara Tasarruf Mevduat1 Sigorta Fo

nu' ndan mali destek saglanabilir. (Bank.Km.Madde: 64/3) 

Denizbank'ta 9al1§an personelin hukukl niteligi baklmmdan sozle§meli, kadrosunda soz

le§meli, sendikal1 ve kapsam d1§1 personel olmak iizere 4 gruba aynhr. 

2.7. Personelin Hukukki Niteligi 

Denizcilik Bankasi 15.5.1985 tarihinde Bakanlar Kurulu karan ile mi.istakil bir genel 

mi.idi.irltik haline getirilmesine kadar banka personeli stati.ileri itibariyle ikiye aynlmaktayd1: 

-1475 saytlc i§ Kanunu' na tabi, akden ve hukuken ka.psam dc§c personel 

Toplu i§ sozle§mesi d1§mda tutulan personele, Yonetim Kurulu karan ile toplu i§ soz

le§mesinde belirtilen hi.iktimler aynen tatbik edilir. Kapsam d1§1 personel i~inde yer alan gi.i

venlik gorevlilerine oncelikle 2495 say11I "Ozel Gi.ivenlik Te§kilat1" hakkmdaki kanun ve bu 

kanuna ili§kin yonetmelik htikiimleri uygulanrr. 

(2) Sendikalz Personel 

1475 say1h i§ Kanunu hiikiimlerine tabi olarak bankada ~ah§makta olan persanele Toplu 

i§ Sozle§mesinin disiplin htiktimleri uygulanrr. 

May1s 1985 tarihinden itibaren a~1ktan sozle§meli personel almmasma ba§lanm1§trr. Ka

mu iktisadi Te§ebbi.isleri Personel Rejimini di.izenleyen 308 say1h KHK 'nin ge~ici 1/4 f1kra

smda belirtilen "te§ebbi.is ve bagh ortakhklarm bu kanun htikmtinde karamamenin yi.iri.irltige 
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girdigi tarihle toplu i§ sozle§meleri kapsam d1~mda hizmet akdi ile ~ah~an yonetim personeli 

en g~ 3 I. I 2. I 988 tarihine kadar sozle~meli stati.iye ge~irilirler" hiikmii uyannca banka perso

nelinden (miifetti§, milfetti§ yard1mcilan, miidilr, mi.idi.ir yard1mctlan, eksperler (muhendis

ler), avukatlar) sozle§meli statiiye ge~irilmi§lerdir. 

Ancak Anayasa Mahkemesi, 22.12.1988 giin ve E.1988/5, 1988/55 say1li karan ile ge~i

ci 1. maddenin 4. numarah fikrasmtn birinci tiimcesinde yer alan kapsam d1~1 personelin soz

le§meli statilye g~irilmesi ibaresinin "Memur ve diger kamu gorevlileri kurumunu ortadan 

kaldtran zorunlu bir uygulama olarak degerlendirilerek Anayasa'nm 128. maddesine aykm 

bulunarak oy ~oklugu ile iptal edilmi~tir. 

Anayasa Mahkemesinin 308 say1h KHK 'nin baz1 maddelerini iptali sonucu sozle§meli 

personelin ~ah§ma ve ozlilk haklan 29.1.1990 tarihinde yaymlanan 399 say1h KHK ile diizen

lenmi§ ve amlan kararnamenin yiiriirliikten kaldmlan hiikiimler ba§hkh 59. maddesiyle 308 

say1h KHK'nin ge~ici 1. maddesinin tamam1 yiiriirlillilkten kaldmlm1§ ve dolaylSlyla kapsam 

d1§1 personelin soz~e§meli statiiye ge~irilmesine son verilmi§tir. 

TC Emekli Sand1g1 Kanunu ile 233 ve 399 say1h Kanun Hiikmiinde Kararnamelerde de

gi§iklik yapilmasma dair 408 say1h Kanun Hiikmilnde Kararnamenin 3. maddesiyle 399 say1h 

Kanun Hilkmilndeki Kararanemeye a§ag1daki madde eklenmi§tir: 

"Ek Madde 1. 233 say1h KHK'nin yilriirlilge girdigi tarihten once ozel hukuk hilkilmle

rine gore kurulmu§ olup, i§ ·kanunlanna tabi personel ~ah§tlrmakta iken 233 say1h KHK'nin 

yiiriirltige girdigi tarihten sonra, te§ebbiis ve bagh ortakh.klann yeniden te§kilatlanrrialan ile 

yeniden kurulan Hava Alanlan, Yer Hizmetleri A~, Tiirkiye Gemi Sanayi A~. Tilrkiye Deniz

cilik i§letmeleri A~, DB Deniz Nakliyat A~'nin kadrolanm 399 say1h kanun hiikmiinde ka

rarnamenin eki (I)' say1h cetvelden ~1kanlm1§tlr. Bu te§ebbils ve bagh ortakhklarm personeli 

hakkmda bagh ortakhklann veya yeniden te§kilatlanma suretiyle aynld1klan te~ebbiis ve bagh 

ortakhklann personelinin 233 say1h KHK'nin yilriirliige girdigi tarihten once tabi olduklan i~ 

kanunlan hilkilmleri uygulamr. .. " 

Bu defa Anayasa Mahkemesi'nin 4.4.1991 giin ve E.1990/12, K.199ln say1h karar1 ile 

399 say1h KHK'nin baz1 maddelerini Anayasaya aykm bularak iptal ettigi maddeler arasmda 

AT AMA ba§hkl1 5. maddenin 2. f1krasmda bulunmaktad1r. 

399 say1h KHK'nin 5. maddesinin 2. f1krasmda "1. f1kra uyarmca yap1lacak atamalarda 

te§ebbus ve bagh ortakhklarda sozle~meli veya kapsam-d1~1 statiide ge~en hizmetler memur 
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statiisiinde ge~mi§ gibi degerlendirilir" hiikmii yer almaktadir. ikinci f1krada yer alan, kap

sam-dt§t statiide ge<;en hizmetlerin memur statiisiinde ge9mi~ gibi degerlendirilebilecegi yo

lundaki yasa hilkmil, kamu sektoril dt§mda ve kamu sektoriinde i§\:i statiisilnde ~ah§anlan 

kapsamaktadir. Bu hizmetlerin mall, sosyal haklann saptanmasmda ve emeklilikte oldugu gibi 

degerlenebilir duruma gelmesr, gene! uygulama dt§mda KiT'lerde <;alt§acak bir k1s1m gorevli

ye ayncahk saglad1g1 i~in 399·say1h KHK:nin 5. maddesinin 2. f1krasmda yer alan "veya kap

sam-d1§1" ibaresinin iptaline uyulmakta ve bu konuda bir dUzenleme yap1lmamaktad1r. 

Kapsam-dI§I personel ~ah§t1ran kurulu§lann 408. say1h KHK 'nin 3. maddesi ile 399 sa

y1h KHK dt§tnda ~1kanlmas1 nedeniyle uygulama alam kalrnayan bu ibareye tasanda yer ve

rilrnemi§tir" denilmekle kapsam-d1§1 personel c;ah§tiran te§ebbiis ve baglt ortakhk personeli

nin 399 say1h KHK dt§ma, c;1kanld1g1 belirtilrnekte ise de Denizcilik Bankasi TAS personeli 

bu kanun hiikrnilndeki kararnamenin i~inde bulunmaktad1r. 

399 say1h KHK'deki kararnamenin iptal edilen maddeleri, i9in ~1karilan 5.2.1992 tarih 

ve 3771 say1h Kanµn da Bilt~ Komisyonu Raporunu uygulayarak 399 say1h KHK'nin 5. 

maddesine ait herhangi bir dilzenleme yaptlmam1§tlr. 

Denizcilik Bankasi T.A.~'nin halen 389 say1h K.H.K'nin ic;inde kalmas1 sonucu olu§an 

personel yap1s1 a§ag1daki gibidir. 

- Kadrosunda sozle§meli personel 

- Sozle§meli personel 

- Kapsam 01§1 Personel 

- Sendikah Personel 

- Kadrosunda Sozlefmeli Personel 

I say1h listeye tabi edilen bu konumdaki personel ozli.ik haklan bak1mmdan 657 say1h 

Devlet Memurlan Kanunu'na, sosyal haklar bak1mmdan 5434 say1h ve 3771 say1h Emeklilik 

Kanununu tabidir. 

- Sozlefmeli Personel 

Ozliik haklan bak1mmdan 399 say1h K.H.K. 'ye tabi olan II say1h Iiste personelide 

emeklilik bak1mmdan 5434 say1h emeklilik kanunun 'na tabidir. 

Sendikah personel ve kapsam d1~1 personel hakkmda daha dnce bilgi ve1ilmi~tir. 
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3. Denizbank'in 1991 ydi Faaliyet Sonuflan 

1991 y1h ba§mdan itibaren yeniden yapilanma stireci 'ba§latan DENiZBANK' m ~agda~, 

dinamik, rakipleriyle her aland~ rekabet edibilir bir banka olmasm1 teminen yapt1g1 hamleler 

ve dtizenlemelerden soz edilecektir. 

3.1. Organizasyondaki degi§iklikler 

Mali yap1s1 gtic;lti, orta btiytikltikte, dinamik bir banka olmak amac1yla; 

-Yeniden yapilanmakta olan Bankanm ihtiyac;lanna uygun olmayan organizasyon §e

mas1, ula§Ilmak istenen hedeflere, gtintin §artlarma ve modem bankac1hk anlay1§ma uygun ha:

le getirilm.i§tir. 

-Kaynak yaratma gticti ve palasman yapabilme imkanlan s1mrh §Ubelerin kapatilmas1 

ile ktic;tilerek giic;lenme politikas1 izlenmi§tir. 

3.2. insan Kaynagma Yapdan Yatmmlar 

Mali biinyenin gilc;Iendirilmesi, karhhk ve verimliligin yiikseltilmesinde en onemli fak

tOriin insan oldugu goz oniine almarak, 

-Nitelikli elemana duyulan ihriyac; ve bankanm gelecege yonelik hedefleri de goz onii

ne almarak, egitim c;ali§malann agirhk verilmi§tir. Bu c;ah§malar kapsammda Bankanm kendi 

alanmda uzmanla§IDI§ elemanlan ve banka d1§mdaki egitici kurslar diizenleyen, kurulu§lar va

s1tas1yla banka personelin niteliginin yekseltilmesine c;al1§1lm1§tlf. 

3.3. Otomasyon 'a g~i§ 

~ubelerin c;ah§malarmm daha seri ve saghkh olmas1m teminen, §Ube otomasyonu c;ah§

malarma gereken onem verilerek yll sonu itibariyle 16 §Ube on-line sistemine gec;irilmi§. Ay

nca SWiFf sistemi ve elektronik Fon Transferi projesi ba§lat1lm1§tlf. 

3.4. in§3.at ve Emlak i§leri 

Genel Miidiirliik birimlerinin faaliyetlerine devam edecekleri yeni hizmet binas1 

01.06.1991 tarihi itibariyle kiralanmI§ olup, kullanm:i1m1za uygun hale getirilmesi ic;in gerekli 

ii; projeler Eylill 1991 'de tamamlanm1§t1r. Eyliil 1991 tarihinden itibaren tadilet ve dekaros-
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yon si.ireci ba§lamI§, ve Nisan 1992 tarihi itibariyle tamamlanm1§ ve i~erisine ta§mdm1§t1r. 

Tilm katlarda bankac1hk faaliyetlerine uygun; yerle§im, s1hhi tesisat, havaland1rma, 1S1tma vb. 

dilzen teknolojinin en son geli§mi§ §ekline gore dilzenlenmi§tir. 

3.5- Y eni Kurum Kimligi ~ah~malan 

1991 y1hna girilirken, Banka aktif, dinamik ve silratli bir banka olma yolunda yeni ku

rum kimligi 9ah§malan yapilm1§t1r. Sozkonusu 9ah§malar kapsammda yap1lan kamuoyu ara§

t1rmas1 ile bankac1hk ve finans sektorilniln incelemesiyle ula§ilan sonu9Iar degerlendirilerek 

yeni amblem ve logu hazirlatilm1§ ve daha sonraki a§amalarda; 

- Yeni amblem ve logonun, 9e§itli yerlerde kullammmm kurallanm koyan, kurum 

kimligi kilavuzu hazirland1g1, 

- Bankanm yeni amblem ve logosu ttim matbuat ve reklam malzemelerinde kullaml

maya ba§landig1 

-· Bankanm degi§en kurum kimliginin kamuoyunun duyurulmas1 amac1yla TV ve ba

s1m arac1hg1 ile reklam kampanyasmm yapdd1g1 belirlenmi§tir. 

Bankanm mali btinyesini saghga kavu§turmak i9in 1991 y1lmda yogun 9aba sarfedilmi§ 

ve bir onceki yila gore; mevduatlarda % 105, Nakit Kredilerde % 101, Gayrinakdikredilerde% 

96 ve faiz gelirlerimizde % 156 oramndaartl§ saglanm1§tlf. 

1991 y1lmda plasman 9ah§malannda emniyet, seyyaliyet, verimlilik ve mevzuata uy

gunluk prensiplerine uyulmu§, kanuni takibe ciddi boyutlarda intikaller olmam1§, ge9mi§te 

problemli hale gelen kredilerdende tahsilatlar saglanmi§tlf. 

Ttim bu geli§meler ragmen; 

-Odenmi§ sermayenin yetersizligi, 

-Artan kaynak maliyeti, 

-Artan Personel giderliri, 

-Baz1 KiT'lerden olan alacaklanmn tahsil edilmemesi nedeniyle: 

1991 y1hm yakla§Ik 88 milyar TL. zararla kapatm1§tlf. 

Denizbank'm faaliyet neticelerinden sonra mali durumu da rakamlar itibariyle a§ag1da 

a~lklanm1§tir. 
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3.6. Denizcilik Bankasi T.A.~'nin Mali D.urumu 

Denizcilik Bankasi T.A.~. 'nin mali durumu Aktif Hesaplar ve Pasif Hesaplan 

31.12.1990-31.12.199 I tarihleri itibariyle ayn ayn kar~1la~tmlmah olarak incelenecektir. 

3.6.1. AktifHesaplar 

Aktif kalemlerin 1990 ve 1991 y11lan tutarlan ile artI§ azah§ rakamlar1 a~ag1daki gibidir. 

Tabla: 8 Aktif Kalemlerin 1990-1991 rakamlart 

31.12.1990 13.12.1991 ArtI§-AzalI§ 

mil yon mil yon % 

Nakit Degerler 42.847 64.142 (+) 49,7 

TC. Merkez Bankasi 54,558 65,517 (+) 20,09 

Bankalar 228,738 230,716 (+) 0,86 

Diger Mall Kurumlar 18 

Bankalar Aras1 Para Piyasas1 -, - 148,230 

Menkul Degerler Ctizdam 150,140 92,444 (-) 38,43 

Mevduat Munzam Kaf§1hg1 38,525 146,885 (+) 281,27 

Krediler 382,679 767,621 (+) 100,59 

Takipteki Alacaklar (Net) (-) 12,445 38,800 (+) 211,76 

K.Y.A.K Devlet Tah. Hes. 8,696 8,696 -,-

Faiz ve Gelir Taahhuk ve Rees 100,618 153,689 (+) 52,74 

Muhtelif Alacaklar 232,271 200,772 (-) 13,56 

Sabit K1ymetler Net 17,524 29,197 (+) 66,61 

Diger Aktifler 49,488 137,513 ( +) 181,54 

1,318,547 2,084,222 (+) 58,07 

Kaynak: Denizcilik Bankasi 1991 y1h Faaliyet Raporu. s. 10. 
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Nakit degerler, Tilrk paras1, efektif ve alman banka ireklerinden olu§an bu hesap grubun

da bii- onceki y1la gore% 49,70 oranmda art!§ olmu§tur. 

T.C. Merkez Bankasi hesab1, Tilrk Liras1 vadesiz, yabanc1 para vadeli ve yabanc1 para 

vadesiz hesaplardan olu§maktadir. 

Bankalararas1 para piyasas1 hesabmda T.C Merkez Bankasi, yurtiiri bankalarda ve ya

banc1 Para i§lemlerinde olan paralan i~erir. 

Kredilerde Fon kaynakh, T.C.M.B kaynakh, Y. Dt§I Bank. Kaynakh, Bankam1z kay

nakh krediler ile ve kanuni takipteki taksitlendirilmi§ kredilerden olu§maktad1r. 

31.12.1991 tarihi itibariyle takipteki alacaklanm1zm bilrilt toplam1 76,619 milyon TL 

dir. Bunun 38,800 mil yon TL. net takipte. olacagtm1z kalmaktadtr. 

K.Y.A.K. Devlet Tahvili Hesab1: 3182 say1h Bankalar Kanunu'nun 33. maddesinin 

3291 say11t kanunla degi§ik §ekline istinaden, Bankam1z 1988 y1h kan ilZerinden aytrd1g1 2 

kalem yedek ak~e ile·l kalem muhtelif zararlar kaf§1ltgmm toplam1 kadar T.C Merkez Banka 

nezdindeki Kanuni Yedek Ak~a Kar§tltg1 devlet tahvili hesabma yatirml§ oldugu meblagm 

kay1th bulundug bu hesabm bekiyesini gosteremektedir. 

Sabit K1ymetler; Bankanm menkul, gayrimenkul ve ozel maaliyet bedellerinin kay1tlt 

. bu1undugu hesapttr. 
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3.6.2. Pasif Hesaplar 

Bilanc;onun pasif kalemlerinin, 31.12.1990 ve 31.12.1991 tarihli rakamlan ve artI§-aza

h§ oranlan incelenecektir. 

Tablo: 9 Pasif Kalemlerin 1990-1991 Rakam/an 

31.12.1990 13.12.1991 ArtI§-Azah§ 

mil yon mil yon % 

Mevduat 804,296 1,644,865 (+) 104,76 

Bankalar Aras1 Para Piyasas1 i§. -,- 27,080 (+) 100 

T.C.M.B. Kredileri 72,839 75,640 (+) 3,84 

AlmanDiger Krediler 257,671 84,438 (-) 67,23 

Fonlar 22.399 23,692 (+) 5,77 

Faiz ve Giderler Reeskont 89,715 155,412 (+) 73,23 

Odenecek Verg1, Resim, Hare;, Prim 10,995 10,081 (-) 8,31 

ithalat Teminatlanve Transfer Emirleri 1,164 3,332 (+) 186,11 

Muhtelif Borc;lar 22,107 45,838 (+) 107,35 

Kar§1bklar -,- -,- -,-

Diger Pasifler 13,525 45,080 (+)233,31 

Ozkaynaklar 23,837 -33,235 (-) 239,43 

Kar -1- -,- -,-

PASiF TOPLAMI 1,318,548 2,084,222 58.07 

Kaynak: Denizcilik Bankasi T.A.~ 1991 Y11I Faaliyet Raporu, s. 16. 

Yabanc1 Kaynaklanm1zm yakla§Ik % 90'mm olu§turan mevduat1m1z, 31.12.1991 itiba

riyle bir onceki oranla % 105 artl§ gostererek, 1,646,864,965 TL. ye ula§mI§tlr. 

31.12.1990 tarihi itibariyle toplam mevduatm % 78,48'i 31.12.1991 y1h itibariyle de 

toplam mevduann % 88,68'i vadeli mevduattan olu§maktadir. 

Fonlarda Gemi in§a Tadil Fonu, Gemi in§a Satm Alma ve Tersane Kurma Fonu, Gemi 

in§a Projeleri ikmal Fonundan, ithalat Teminatlan ve Transfer Emirleri ise Bankan11z pozis

yonlarmdan v~ T.C. Merkez Bankasi 'ndan kar§tlanan transfer emirleri ve ithalat teminatlann

dan olu§maktad1r. 
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tur. 

31.12.1991 tarihi itibariyle Ozkaynaklarmm detaylan ise a§ag1daki gibidir. 

Nominal Sermaye 

Odenmi§ Sermaye 

Odenmemi§ Sermaye 

Kan uni Y edek Ak~eler 

Muhtelif Zararlar Kar§1hg1 

Yeniden Degerlendirme Fonu 

Zarar 

1991 Y 1h Zarar1 

Ge9mi§ Y 1h Zarar1 

Ozkaynak Toplam1 

150,000,000,000 .

(78, 136,771,255) .-

71,863,228,745 .-

25,425,730,214 .-

2,857,999,752 .-

19,043,722,882 .-

152,426,009,128 .-

88,245,046,609 .-

64, l 80, 962,519 .

(-) 33,235,327 ,535. TL. 

Aynca 31.12.1991 tarihi itibariyle 787,803 Milyon TL. Gayrinakdi plasmanlan mevcut-

Bankalar Kanunu 38. maddesi 1. 2. flkrasma gore "Bir Bankanm verecegi nakdi krediler 

ve satm alacag1 tahvil ve benzeri menkul k1ymetlerin tutan ile teminat mektuplan, kefeletler, 

aval, ciro ve kabuller gibi gayri nakdl kredilerin toplam1 oz kaynaklanmn 20 katm1 a§am1z" 

hilkmil getirilmi§tir. 

Denizcilik Bankasi T.A.~. ozelle§tirilmek amac1yla, Kamu Ortakhg1 idaresi'ne devre

dilmi§tir. Ozelle§tiginde denizcilik sektOriinii finanse edip etmeyecegi hususu belirsizdir. 

<;ilnkil Denizbank'1 alacak olan ki§i yada kurulu§un tercihi onemli rol oynayacakur. Deniz

bank '1 satm alacak olanlar bellci de kredilendirme ac;1smdan denizciliksektoriiniln riskli bir 

sektOr olmas1 nedeniyle hie; tercih etmeyecektir. Boylece denizcilik sektOriinil finanse eden 

tek banka olan Denizbank ortadan kalkacak ve sektOriin durumu daha da kotille§ecektit. <;un

kil bu sektoriin kulland1g1 kredilerin yakla§ik % 98'i Denizbank tarafmdan verilmektedir. 

Gemi ve yat in§a sanayi emek yogun, istihdam kapasitesi yilksek birim i§c;i ba§ma yau

nm maliyeti dil§ilk ve bu sektortin yan sanayi iirilnlerine ihtiyacm fazla olmas1, aynca denizi 

olan illkeler sanayile§irken deniz ticaretinde etkin ve ba§arih olduklan olc;ilde kalkmabilmi~

lerdir. Gi.ini.imilzde ise Japonya, Gi.iney Kore, gibi Ulkelerin deniz ticaretiyle si.iratli kalkmma

\an ve dtinya kamuoyunda gtic; kazanmalar1 gozler oniindedir. 
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Ttirkiye'nin ti~ tarafmm denizlerle ~evrili olmas1, Asyay1 Avrupaya baglayan koprti du

rumunda olmas1 sebebiyle deniz ticaretine son derece elveri§lidir. Olkemiz de deniz ticareti 

yoluyla halen kalkmma §ansma sahiptir. Denizcilik sektOrtintin sorunlar1 ve ~oztim onerilerini 

belirldigimize gore; bu oneriler i~risinde Denizcilik Bakanhg1 ve sektOr Bankasi 'm oncelikle 

kurulmas1 gerektigi goril§ilne van1m1§trr. 

Sektor Bankasi kurulabilmesi i~in iki altematif soz konusudur. Ya yeni bir banka kuru

lacak yada mevcut kamu bankalanndan biri sektor bankas1 olarak tahsis .edilecektir. Yeni ban

ka kurmak avantajh degildir. <;unkti yeni bir bankanm kurulmas1, genel mtidilrltik birimleri 

ile §Ubelirin a~Ilmas1, personel ahm1, kadronun oturtulmas1 hem ~ok masrafh ve hemde fazla 

zaman alacakur. Denizcilik sektoriiniln sorununun ~ozilmilniln zaman kaybetmeye tahammillil 

yoktur. Mevcut kamu bankalari i~inde de tek aday DENiZBANKTIR. <;ilnkti hem tecrtibeli 

ve hemde kti~tik ~aph olmas1 nedeniyle ihtisasla§maya en elveri§li bankadlf. 

31.12.1991 tarihi itibariyle Denizcilik Bankas1'mn Sermayesi'nin (-) 33,235,327,535. 

TL. oldugundan kredi verememektedir. Bu yilzden Denizcilik Bankasi 'nm 1992 y1lmda kredi 

~ullandmm1 durdurulmu§tur. Banka, ihtiya~larim toplad1g1 mevduattan kar§ilamakta ve sozo

kunusu mevduata da faiz odediginden ve kredileri de giln gec;tikc;e azalmasmdan dolay1 zarari 

giln ge~rik~e arrmaktadrr. 

c1yla: 

Denizbank mali yaplSl gti~tii, orta bilytikltikte, aktif ve dinamik bir banka olmak ama-

- Y eni kurum kimligi c;ah§malarim tamamlam1§ 
- ~ubelerinin ~ogunu otomasyona gec;irmi§, SWIFf ve Elektronik Fon Transferi Sis~ 

temlerine tiye olmu§, 
- Organizasyonunu gilniin §artlarina ve modem bankac1hk anlay1§ma uygun hale getir

mi§, 
- Di§ i§lemler, deniz kredileri ve diger bankac1hk konularinda kalifiye eleman yeti§tir

rni~ ve egitirn faaliyetleriyle nitelikli eleman kapasitesini artt1rm1§, 
- Kuruldugundan bu yana sm1rh sermayesi ile denizcilik sektorilndeki firmalari finans 

etmeye r;ah§ffil§, 
- Te§vik Tedbirlerini ta.kip edecek ve uygulayacak elemanlara sahip olmas1, 
nedeniyle tek sorunu sermayesinin arttmlarak mali bilnyesinin gti~lendirilmesidir. 

4.5. Denizbank'm "Sektor Bankasi" olmas1 i.;in yapdmas1 gerekenler 

Sektor Bankasi 'nin kurulmas1 i~in yap1lmas1 gereken kanuni dtizenlerneler ile bankanm 

denizcilik sektOrilnil en iyi bir ~kilde finense edebilmesi i<;in yapmas1 gereken ~ah§malar in

celene(_·ektir. 
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4.5.1. 6zelle§tirme kapsammdan r1kanlmas1 

Tasfiye, devir, satJ§ veya i§letme haklannm verilmesi 2883 say1li Tasarruflann Te~vik 

ve Kamu Yatmmlannm H1zlandmlmas1 Hakkmdaki Kanunun ogngordi.igi.i esaslara gore ka

mu Ortakhg1 idaresi tarafmd~n yilriittiltir. Denizcilik sektori.iniln finansman ve diger sorunlan

nm ~oziimilne arac1hk etmek amac1yla Denizbank'm ozelle§tirme kapsammdan 91kanlmas1 

gerekir. 

4.5.2. Bankanm "Sektor Bankasi" o/arak tahsis edilmesi 

Denizbank'm "SektOr Bankasi" olarak tahsis edilmesi ir;in oncelikle yapllmas1 gereken; 

Bankalar Kanunu 73. maddesi htikmti geregi, Denizcilik'ten sorumlu Devlet Bakam'nm one

risi ilzerine konunun Bakanlar Kurulu Karan ile "Denizcliik Bankasi T.A.~. 'nin denizcilik 

sektorilniln "Sektor Bankasi" olarak gorevlendirilmesi gerekmekterdir. Aynca Denizbank'rn 

Ana statilsil'nde de gereken degi§iklikler yap1lmahd1r. 

4 .5 .3. Bankanm Sermayesinin Arttirilmas1 

Bankanm Sermayesi T.C. Ba§bakanhk Hazine ve OI§ Ticaret Mi.iste§arhgi'nm teklif ya

z1sma 1stinaden Yilksek Planlama Kurulu karan ile Bankac1hk SektOriine cevap verebilecek 

§ekilde sermayesinin arttmlmas1 zorunludur. <;ilnkil 31.12.1991 tarih itibariyle ozkaynaklan 

eksi (-) oldugundan kredi verememekte ve zaran gtin ge<rtik<re daha da artmaktadir. Bu §art

larda "Sektor Bankasi" olarak gorevlendirilse "Sermaye Yetersizligi" ytiztinden kredi vereme

yecek ve dolay1s1yla faydall olamaycaktir. Denizcilik sektOrtine "SektOr Bankasi" kurulmas 

izorunlu olduguna gore en iyi r;ozilm bankamn sermayesini artnrmaktadir. 

4.5.4. Denizbank'zn kurulacak olan Denizcilk Bakanhg1' na bagla11mas1: 

Denizcilik Bakanhg1 kurulduktan sonra "Denizcilik Bakanhg1"na baglanmas1 gereklidir. 

<;unkil, denizcilik sektorfiniln sorunlan "Denizcilik Bakanhg1" ve "Denizbank" m ortakla§a 

<ralI§mas1 ile oncelikle belirlenecek ve problem r;oztilecektir. 

4.5.5. leasing i§lem/eri Konusunda Personelin Yeti§tirilmesi: 

Denizbank'm "Sektor Bankasi" olarak gorevlendirilmesinden sonra, Fininsal kiralama 

konulannda personeli yeti§tirilerek, bu banka vas1tas1yla yurt dt§mdaki gilr;Iil kurulu~lardan 

finansal kiralama yoluyla gemi edinilmesi mi.imktin kihnacak, "SektOr Bankasi" tarafmdan 

yurt d1~mdaki Leasing kurulu§lan ile pazarhk yapilabilecek ve boylece Tilrk Annatoril daha 

ucuz maliyetle finansal kiralama yoluyla gemi temin edebilecektir. Dolay1s1yla Deniz Ticaret 

Filomuzun ta§tma kapasitesi artacakt1r. 
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SONU<;: 

Ulkemizin cografi konumu, iklimi ve konuksever insanlanm1zm mevcudiyeti itibariyle 

deniz ticaretine son derece elv,eri~lidir. I 991 y1l sonu itibariyle 57 ,442, I I 7 ton, olan di§ ticaret 

hacmimizin % 32,3'i.ini.in payla Ti.irk bayrakh gemilerle ta§mmas1 sahip oldugumuz zenginligi 

yeterince degerlendiremedigimizi gostermektedir. 

Gemi ve yat in§a sanayiinin emek yogun, istihdam kapasitesi yi.iksek, birim i§<;i ba§ma 

yatmm maliyetlerinin dti§i.ik olmas1 sebebiyle , Japonya, Gtiney Kore gibi i.ilkeler deniz tica~ 

reti ile si.iratli kalkmm1§lardir. Otkemiz de halen deniz ticareti ile kalkmma §ansma sahiptir. 

Bunun i<;in denizcilik sektOri.iniln sorunlanm acilen te§his edip, c;oziim onerileri getirmeliyiz. 

Denizcilik sektorilmiiziin ir;erisinde bulundugu sorular1 ozetleyecek olursak; 

- Filomuzun nisbeten ya§h olmas1 giiniin ta§ima tekniklerine ve iilkemizin di§ ticaret 

ihtiya<;lanna uygun yeterli geminin olmamas1 ve kapasitelerinin artmlmas1 gerektigi, 

-Te§vik mevzuat1m1zm, sektOre yetirince kaynak yaratamamas1, 

- Arz edilen yolcu ve ara<; kapasitesini kar§1layacak yolcu gemileri, araba vapurlar1 ve 

feribotlann olmamas1, 

-Mevcut tersanelerimizin teknoljik olarak geli§memesi sebebiyle yiiksek maliyetle c;a

h§mas1, 

-Y atc1hk ve yat turizminde yeterli tamt1m ve pazarlama c;ah§malarmm yapda1)1.amas1 

nedeniyle 3000 adet yat11k filonun biiyiik bOliimiinii olu§turan yerli yatlanm1zm atil kapasite 

ile c;ah§mas1, 

- Limanlanm1zm sahasmm, su derinliginin, alt yap1, deniz arar;lar1 ve ekipman yat1-

nmlan kapasite ve teknik donammlanmn yetersiz olmas1, 

- Bahkc1 gemilerinin bilin<;siz ve projesiz in§a edilmesi, 

- Denizcilik sektoriinden sorumlu ve yetkili bakanhk ve kurumlarm <;ok dag1mk olma-

s1 tek elden yonetecek denizcilik bakanhgmm kurulamamasr, 

-Uzaktan kumanda ve teknolojik sistemlerin geli§mi§ olmas1 nedeniyle egtilmi§ yeterli 

gemi adammm olmamas1, 

- Denizcilik sektortiniin istisna uygulamalar1 nedeniyle ahnmas1 gereken KDV iadele

rinin <;ok ge<; almmas1 

Denizcilik SektOriiniin finansman sorunl<mna \:Ozecek "Sektor Bankas1"nm olma-

mas1, 
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- Deniz ihtisas Mahkemelirin kurulamamas1, 

gibi sorunlan vardir. 

Denizcilik sektOriiniin sorunlanm te~his etmek ne kadar onemliyse de daha onemlisi te§-

his edilen sorunlar1 ~ozmektir. Denizcilik sektoriiniin i~inde bulundug sorunlann ~ozlimii i~in, 

- Kaynak kullammm1 destekleme priminin krediye donU§tiiri.ilmesi, 

-Yatmm ozkaynak oranm indirilmesi, 

- Yatmm tutar1 smmn indirilmesi, 

-Tuzla tersaneler bolgesinin organize sanayi bOlgesi olarak ilan edilrnesi, 

- Gemi ve gemi yan sanayi liriinleri ihracatma prim odenmesi, 

- Giimriik teminatlannm kaldmlmas1, 

- KDV uygulamasmdan kaynaklanan sorunlarm croziilmesi, 

- Limanlanm1zm hem i§letilmesinin ve hemde in§aasmm modemle§tirilmesi, 

- Egitim ihtiyacm1 ~ozerek egitilmi§ gemi adam1 say1s1m artt1rmak, 

- Deniz ihtisas mahkemelerinin kurulmas1, 

- Yat ve yat turizminde tamttm ve pazarlama faaliyetlerinin h1zlandmlmas1, 

- Bilimsel ve istatistiksel ~alt§rnalann s1k arahklarla yap1lmas1, 

- Deniz Fonu Kurulmas1, 

- Uzun Vadeli dii§iik faizli kredi temin edilmesi, 

- Denizcilik Bakanhg1 ve sektor bankas1'nm kurulmas1, 

gerekmektedir. 

Denizcilik sektOriiniin sorunlannm hepsini bir anda ~ozmek miimkiin degildir. Bundan 

dolay1 sorunlann ~oziimiinde bir oncelik siralamas1 yapmak gerekir. Aynca oncelikleri belir

lerken, baz1 sorunlarm ~oziilmesinin diger sorunlann planh bir ~ekilde ~ozlimi.ine katk1da bu

lunup bulunmad1gma da bakmak gerekir. Bu ~ah§mamda denizcilik sektOriiniin, sorunl~nm 

~oziimii i~in oncelikle Denizcilik Bakanhg1 ve sektOr bankas1 'nm kurulmas1 onerilmi§tir. Bu

nun nedenlerini k1saca a~1klayacag1m. 

Denizcilik sektOri.i hizmet ag1rhkh uluslararas1 bir ekonomik faaliyettir. Bu faaliyetten 

beklenen faydanm arttmlmas1 i~in yeterlilik, etkinlik, h1zhhk ve <;agda~hk olgulannm birlikte 

ger~ekle§rnesi ile mi.imki.in olur. Ba~ka bir deyi§le di.inya konjonktiirlindeki ekonomik ve ticari 

geli§meler yakmdan izlenerek, uzmanla§mI§ ve deniyimli elemanlar vas1tas1yla gerekli pozis-
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yonu alabilecek bir kadroya sahip olmak gerekir. Aynca bir i§in, bir tek sahibinin olmas1, 

kaynaklann optimum kullamlmas1, denizcilik sektOri.ini.in ti.imi.ini.i temsil edecek bir bakanl1gm 

kurulmas1 ile mi.imki.in olacaktir. Denizcilik sektori.i ne kadar desteklenirse desteklensin, de

nizcilikten sorumlu ve yetkili birden ~ok bakanhk ve kurulu§ oldugu si.irece, ba§an saglana

maz. <;i.inki.i yeterlilik, etkinlik, h1zhhk ve ~agda§hk ilkelerine gore hareket edilmemi§ olmak

tad1r. Denizcilikte ileri gitmi§ i.ilkeler konuyu ayn bir bakanhk di.izeyinde kurumlar olu§tura

rak takip etmekte ve yonetniektedir. Bizim de oncelikle Denizcilik Bakanhg1m1Z1 acilen kur

mam1z ve bu bakanhk di.izeyinde kurumlar olu§turmam1z gerekiyor. 

Denizcilik sektori.iniln sorunlannm ~ozi.imi.inde diger bir acil konu "SektOr Bankasi" ku

rulmas1 sorunudur. A§ag1daki nedenler yi.izi.inden sektor bankas1 kurmam1z gerekmektedir: 

- Denizcilik sektori.ini.in kredilendirmede riskli bir sekWr olmas1 nedeniyle diger ban

kalann denizcilik sektOrilne kredi vermemesi, 

- Hem denizcilik firmalan ve hemde devlet a~rsmdan te§vik tedbirlerinin takip edilme

si, kullandmlmas1 ve aksayan yonlerin tespit edilerek ilgililere iletilmesi a~rsmdan, 

tiim bunlan gozetecek, 

- Denizcilik Fonunu kurulmasm1 takip ederek, uzun vadeli dil§ilk faizli kredi temin 

edecek, finansal kiralama ile gemi edinmeye arac1 olacak, 

- Menkul Kiymetler Piyasasmdaki ve bankac1hk sektori.indeki geli§meleri yakmdan ta

kip ederek, denizcilik firmalarmm bu piyasalardan etkin bir §ekilde yararlanmasm1 

saglayacak, 

- Gelecege doniik beklentileri dikkate alarak, denizcilik firmalanna onerilerde buluna

cak ve yol gosterecek, 

bir Sektor Bankas1'na ihtiya~ vardir. 

Yukanda da gorillecegi gibi "SektOr Bankasi" kurulmas1 sonucunda denizcilik sektOrti

niin sorunlannm bir kismi kendiliginden ~ozi.ilmektedir. Onemli olan bir diger husus .. SektOr 

Bankasi" hangi banka olacak. Burada iki ttirlti ihtimal goz oniine ahnabilir. Bi1incisi yeni bir 

banka kurmak, digeri mevcut bankalardan birini "Sektor Bankasi" olarak tahsis etmektir. 

Birinci ihtimal avantajh degildir. Yeni bir bankanm kurulmasi uzunca bir zaman alacak

t1r. Denizcilik sektOriiniin de finansal sorunlannm ~oziimiinde fazla zaman kaybetmeye ta

hammiilti yoktur. Aynca, yeni gene! mi.idi.irlilk ve §Ube a~mak, personel almak ve kadroyu 

oturturmak pahah ve zor i§tir 
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Diinyadaki Denizcilik Sektoriindeki geli§melere ayak uydurabilmek amac1yla ikinci ~1k

k1 tercih etmek gerekir. Mevcut bankalar ic;inde "SektOr Bankasi" olabilecek tek aday da DE

NiZBANK'tir. <;iinkii denizcilik sektorii alanmda en tecriibeli ve kiic;iik c;aph olmas1 nedeniy

le ihtisasla§maya daha elveri§li bir bankadir. 

Denizbank'm en son ic;inde bulundugu durum incelendiginde; 

-Yeni kurum kimligi c;ah§malan tamamlamt§, 

- Subelerinin c;ogunu otomasyona gec;irmi§, 

- Organizasyonu gGnGn §artlanna ve modern bankac1hk anlayi§ma uygun hale getir-

mi§, 

- DI§ i§lemler, deniz kredileri ve diger bankac1hk konulannda kalifiye eleman yeti§tir-

- Sm1rh kaynaklan ile denizcilik sektOrilndeki firmalan finanse etmeye c;ah§mI§, 

- Gemi in§a tadil fonu, Gemi in§a satm alma ve Tersane kurma fonu, gemi in§a proje-

leri ikmal fonlanm kulland1rm1§ olmasma ragmen,odenmi§ sermayesinin yetirsizligi, 

artan kaynak maliyeti ve personel giderleri ve baz1 KiT alacaklanm tahsil edememe

leri nedeniyle 1991 y1hm 88 milyar TL. zararla kapatmI§ olup, sermayesi (-) eksiye 

inmi§tir. Bu yiizden de kredi kullandiramamaktadir. Yapllmas1 gereken tek c;ozi.im 

sermayesini artt1rmaktad1r. 

Denizcilik Bankasi 'nm "Sektor Bankasi" olabilmesi ic;in; 

-Denizbank'm ozelle§tirme kapsammdan 91kanlmas1, 

- Bankanm sekt5r Bankasi olarak tahsis edilmesi, 

- Bankanm sermayesinin, denizcilik sektorilnil yeteri kadar finanse edebilecegi dilzey-

de arttmlmas1, 

- Denizcilik Bankasi 'nm kurulacak olan Denizcilik Bakanhg1 'na baglanmas1, 

- Leasing i§lemleri konusunda Denizbank personelinin egitilmesi, 

Denizcilik sektOrilmtiziln sorunlannm bir an once c;oziime kavu§turulmas1 ic;in gerekli ve zo

runlu goriilmektedir. 
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KiTAPLAR 

Ali Sait Ytiksel 

Belkis Seval 
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Senan Uyamk 
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Kredilenme Stireci ve Kredi Yonetimi 

Ulusal Deniz Ticaretimizin Sektorel Bir Degerlendiril 

mesi 

Finansal Kiralama Semineri 

Para-Banka 

Bankalar Kanunu ~erhi 

Proje Finansmamnda Finansal Kiralamanm Roli.i 

Bankalanm1z 1989 

Bankalanm1z 1990 

Denizcilik SektOrii, At1hm, Geli§me Prog 

ram1 ve Denizcilik Bakanhg1 

Deniz Y olu Ula§tlrrnas 1 Raporu 

- Deniz Ticaret Filosu 

- Gemi ve Yat in§aat San. ve Onar1m Tesisleri 

- Y at~1hk ve Y at Turizmi 

-Limanlar 

- Mevzuat1m1zda Yapllmas1 Onerilen Belli Ba§h Dti 

zenlemeler 

1988 Deniz Sektoril Raporu 

1990 Deniz SektOril Raporu 

Denizyolu Ula§tirmas1 Raporu 

Denizcilik Bakanhgma dogru 

Neden Denizcilik Bakanhg1 
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KANUNLAR ve KANUN HUKMUNDE KARARNAMELER 

l(l Nisan 1926 tarih 815 Say1h Kabotaj Kanunu 

IX Say1h Limanlar Kanunu 

l CJ Ekim 1983 tarih ve 2929 say1h iktisadi Dev let Te§ekktilleri ve Kamu iktisadi Kuru
l u~lan Hakkmda Kanun 

<1762 say1h Tlirk Ticaret Kanunu 

m:.06.1984 tarih ve 233 say1h Kamu iktisadi Te§ebbtisleri Hakkmda K. H. K. 

T~26 say1h Finansal Kiralama Kanunu 

Oti. I 0.1989 tarih ve 181920 Say1h Resmi Gazetede yaymlanan Denizcilik Bankasi 
TA.S. Ana Stattisti 

2<J83 say1h Tasarruflarm Te§viki ve Kamu Yatmmlarmm H1zlandmlmas1 Hakkmdaki 
Kanun 

2~i.04.1985 tarih ve 3182 Say1h Bankalar Kanunu 

l :-).01. I 988 tarih ve I 9698 Say1h Resmi Gazetede yaymlanan 308 Say1h Kamu iktisadi 
T·~~ebbtisleri Personel Rejimini Dtizenleyen K.H.K. 

1,175 Say1h i§ Kanunu 

.2~ 1.01.1990 tarih ve 20417 Say1h Gazetede Yaymlanan 399 Say1h Sozle§li Personel <;a
i t:;ma ve Ozltik Haklan Hakmdaki K.H.K. 
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Numaras1 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

TABLOLAR 

Adi 

Filomzun Kamu - Ozel SektOr Dag1hm1 

Filo Kapasitemizini Kamu - Ozel Sektor Dag1hm1 

Yolcu Gemilerinin Groston itibariyle Dag1hm1 

Yolcu - Ara~ Ta§ima ile Arzedilen Kapasite Kar§t 
la§tmlmas1 

Kabotaj Ta§1malarmm Emtia Gruplar1 itibariyle Da 
g1hm1 

Ticari Ama~h Gemi ve Y at in§a ile Tami~'&len Ter 
sanelerin Kapasiteleri 

Toplam Krediler i~inde Denizcilik sektOri.ine Verilen 
Kredilerin Payr 

Denizbank Aktif Kalemlerin 1990-1991 Rakamlan 

Denizbank Pasif Kalemlerin 1990-1991 Rakamlar1 
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