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Abstract
According to a Mayan belief, in order to relax and strengthen the spirit after a certain period of rapid
living, it is necessary to occasionally think about, analyze and evaluate the past. This was believed to be
beneficial both for the rest of the soul and for the development of the mind. In order to understand and
evaluate the maritime sector better and to be able to make strategic decisions for the future, we have to
get rid of the effects of actual happenings in maritime markets and calmly evaluate the events from a
wide perspective.
In this study, we will try to address the recent economic developments in the industry and find out the
implications of these developments in the global maritime market and shipbuilding industry and their
reflections on Turkey. Moreover, we will examine in particular shipbuilding, container, tanker and bulk
markets on a global basis in the light of current data and finally we will refer to some precautions that can
be taken in Turkey.
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Özet
Bir Maya inanc na g re, h zl ya anan belirli bir süre sonunda ruhu dinlendirmek ve gü lendirmek ad na,
ara s ra geriye d nüp ge mi üzerine dü ünmek ve ge mi i analiz edip de erlendirmek gerekiyor. Bunun
hem ruhun dinlenmesine hem de akl n geli mesine faydalar oldu una inan lmaktayd . Biz de denizcilik
sekt ründe ya ananlar daha sa l kl anlayabilmek ve gelece e d nük strate ik kararlar alabilmek i in,
denizcilik piyasalar nda son d nemlerde ya anan güncel olaylara ili kin dinamiklerin etkisinden kurtulup,
ya anan olaylar daha geni a dan ve sakin ve sa l kl bir ekilde de erlendirme durumunday z.
Bu al mada, son zamanlarda denizcilik sekt ründeki ya anan ekonomik geli melere de inmeye
al acak, bu geli melerin küresel denizcilik piyasas nda ve gemi in a sekt ründe ne gibi etkileri oldu una
ve ülkemize yans malar na bakmaya al aca z. Bu al ma kapsam nda zellikle konteyner, kuru yük ve
tanker piyasalar n güncel veriler
nda küresel bazda irdeleyecek ve son olarak bu verileri temel alarak
ülkemizde al nabilecek baz nlemlere de inece iz.
Anahtar Kelimeler: Denizcilik Ekonomisi, Gemi n a, Tanker, Kuru ük, Konteyner

1. Giri
Bilindi i üzere, ekonomik ve ekolo ik olmas ndan dolay dünya üzerinde yap lan uluslararas ticaretin
yakla k %90’ deniz yolu ile yap lmaktad r (IMO, 2012). Tarihin ba lang c ndan itibaren süregelen bu
durum, günümüzdeki hassas küresel ekonomik de i imlerin denizcilik sekt rü üzerindeki h zl ve do rudan
etkilerini ortaya koymaktad r. 2000’li y llar n ba ndan günümüze kadarki süre te ise denizcilik
sekt ründe, denizcilik tarihinde benzeri g rülmemi geli meler ya and . Sekt rde bahsedilen d nemin ilk
yar s nda, bir yandan ya anan küreselle meye ba l olarak dünya piyasalar ndaki likidite bollu u di er
yanda ise ba ta in, Hindistan ve benzeri ülkeler olmak üzere, ülkelerin taleplerindeki art ile birlikte ok
karl kazan lar sa land (OECD, 2015). Sekt r alt n y llar n ya ayarak bu d nemde filo, liman, tersane ve
finans alanlar nda kapasitelerini art rarak yeni yat r mlara y neldi. Daha sonralar ise, dünya genelinde
ya anan malum ekonomik sorunlardan dolay küresel ticarile me h z n kaybedince, uluslararas deniz
ta mac l na olan talep de k sa bir süre i erisinde h zla azald . avlunlar n yüksek oranlarda dü mesinin
sonu lar da ayn ekilde denizcilik sekt rü i in a r, iddetli ve y k c oldu. Sekt r, alt n a n ya ad bu
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d nemin ilk safhalar nda elde etti i ift haneli k rlar sa lamaktan ok uzakla t . ine de sonu lar sekt r
i in ne kadar y k c olsa da ileriye d nük sa l kl strate ik kararlar alabilmek ve sekt rün varl klar n
sürdürebilmek i in hem so ukkanl l
koruyarak sekt rde ya ananlar iyi analiz etmek hem de
sonu lardan dersler karmak uygun olacakt r.
Bu al mada, küresel ekonomideki geli melere k saca de inilmeye müteakip, bu geli melerden do rudan
etkilenmesi ka n lmaz olan denizcilik sekt ründeki son geli meler ele al nacakt r. Konu, sekt rün temel
elemanlar baz nda incelendi inde resmin tamam n g rme imk n verebilecektir. Sekt rün temel
elemanlar kapsam nda gemi in a sanayi ( elik piyasalar ve kilit rol oynayan ülkelerin büyüme oranlar
d hil), konteyner piyasas (petrol fiyatlar ndaki e ilim d hil), tanker ve kuru yük pazar ndaki geli meler
ayr ayr incelenerek gelecek i in tahminlerde bulunulmaya al lacakt r. Bu de erlendirmeleri müteakip,
Türkiye’nin bu sekt rdeki konumu, tehdit ve f rsatlar baz nda ele al narak neriler geli tirilecektir.

2. Gemi in a piyasas
Clarksons Research (2017) verilerine son y llar n yeni gemi in a sipari leri irdelendi inde, yeni in a
sipari lerinde dü ü ün devam etti i g rülmektedir ( ekil 1). ine bu ara t rmaya g re, dünya denizcilik
sekt ründe, 2016 y l Eylül ay na kadar toplam 23,5 milyar dolar tutar nda yat r m yap ld ve bunun da
2015 teki ayn d nem ile k yasland nda yakla k % 60 l k bir dü ü anlam na geldi i anla lmaktad r.
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ekil 1. 2012-2016 llar aras ndaki toplam yeni in a s zle meleri
2016 y l nda yeni in adaki sipari lerin ekseriyetini kü ük tona l kimyasal tankerler olu tururken, ok az
say da da olsa LCC (very large crude carrier) ve Suezmax gemileri sipari edildi. Kuru yük gemilerinde ise
ok az say da sipari verildi. Benzer bir durum da, yat r m n sadece 1,7 milyar USD ye ula t konteyner
sekt ründe kendini g sterdi. Konteyner segmentinde, ger ekle tirilen 69 yeni in a s zle mesinden 61 i
3.000 TEU dan kü ük gemiler olurken, ancak 8 gemi 14.000 TEU kapasitesini üzerinde oldu. Bu sipari lerin
büyük bir o unlu unun Asya-Pasifik ülkeleri in (6.5 milyon GT), aponya (2.9 milyon GT) ve Güney Kore
(2.4 milyon GT) taraf ndan ger ekle tirilece ini belirtmek gerekir.
Bilindi i üzere gemi in a sekt rünün temel yap malzemesi olan eli in üretiminde hurda elik ve demir
cevheri kullan lmaktad r. Son d nemlerde hurda elik, demir cevherine nazaran daha fazla kullan ld i in,
hurda elik fiyat n n takip, analiz ve nceden tahmin edilmesi daha fazla nem kazanmaktad r. ekil 2’de
her iki piyasada fiyat dalgalanmalar n n birbiriyle yak n ili kide oldu u g rülmektedir (LME, 2017). 2011
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y l n n ilk eyre inden sonra 2016 y l ba na kadar dü en fiyatlar n, y lba ndan itibaren tekrar yükseli e
ge ti i g rülmektedir.
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ekil 2. llara g re elik ve hurda fiyat ndaki de i imler
2008 y l n n ortalar ndan itibaren denizcilik sekt ründe ya anan küresel krizden sonra, krize ba l olarak
ortalama gemi kazan lar nda da h zl dü ü ler g zlenmi tir (Clarkson, 2017). 2014 ba itibariyle tanker
piyasalar nda hafif canlanma g zlense de, zellikle 2015 y l i erisinde bu piyasada da kazan lar n tekrar
dü ü e ge ti i g rülmektedir ( ekil 3).
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ekil 3. llara g re baz ta mac l k segmentlerindeki ortalama günlük gemi kazan lar
ekil 4’te ise, 2000 y l nda itibaren dünya ekonomisinde a rl kl s z sahibi olan ülkelerin gayri safi yurti i
h s la de erlerinin art oranlar verilmi tir (Clarkson, 2017). in d ndaki ülkelerin de erlerinde 2011
y l ndan itibaren pek fazla bir de i im g zlenmezken, in’in ve ülkemizin gayri safi yurti i h s la oranlar nda
son d nemlerde dü ü ler g rülmektedir. Dünya genelinde ya anmakta olan siyasi ve ekonomik veriler
nda bu dü ü ün devam edece i tahmin edilmektedir.
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ekil 4. llara g re ülkelerin y ll k büyüme oranlar ndaki de i im

3. Konteyner piyasas
Küresel tüketici talebini kar layan ürünlerin o u standart konteynerler ile ta nmaktad r. Elektronik
ürünler, otomobil par alar , g da, tekstil, kimyasal ürünler benzeri bir ok ürün konteynerler ile okyanuslar
a arak üreticiden tüketiciye ula t r lmaktad r. Küresel konteyner ta mac l n n geli imi incelendi inde,
2014 – 2015 y llar aras dü ü g rülse de tekrar art sa lanm t r. ekil 5’te de g rüldü ü üzere, 2017 y l
i erisinde bu art n %4 mertebelerinde olaca tahmin edilmektedir (Clarkson, 2017).

ekil 5. Küresel konteyner ta mac l n n y llara g re de i imi
2000 y llar n ilk eyre indeki pazar sava n n ard ndan ya anan kay plardan sonra, zellikle büyük irketler
aras nda ittifaklar ya anm t . Bu ortakl klar sayesinde giderler minimize edilerek, büyük konteyner
i letmecileri ayakta kalmay ba arabilmi lerdi. ekil 6’da da g rüldü ü üzere, son d nemlerdeki
navlunlarda süregelen dü ük seviyelerden dolay günümüzde konteyner ta mac l k sekt rü ok zay f bir
pazar ortam yla mücadele etmek durumundad r (Clarkson, 2017). Son y llardaki küresel konteyner
ta mac l nda ( ekil 5) ve konteyner filo geli imindeki ( ekil 6) büyüme oranlar incelendi inde bu
sekt rde navlunlar n dü ece ini tahmin edebiliriz.
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2017 y l nda, 2016 y l na g re yakla k %6 oran nda filo kapasitesinde bir art beklenmektedir. üphesiz
bu durum, 2015 teki %8,5’lik filo kapasitesi art ndan sonra olumlu bir geli medir. ine de 2017 de
konteyner ta mac l nda %3,9’luk bir art a kar l k, konteyner filosundaki art n yakla k %6 oran nda
tahmin edilmesi, navlunlar n nümüzdeki k sa vade i erisinde de dü ük seviyelerde kalaca n
g stermektedir ( ekil 6).
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ekil 6. llara g re konteyner filosunun geli imi
ekil 7’de g rüldü ü üzere, yeni in a gemi piyasas nda ise 2015 y l i erisinde %4’lük bir dü ü ya ayan
fiyatlar, nispeten dengeli bir seviyede seyretmekteydi (Clarkson, 2017). Ancak 2016 y l ba ndan itibaren
günümüze kadarki süre te yakla k %7’lik bir dü ü ya and . Bu durum, ticaret ko ullar n n en sonunda
yeni gemi in a pazar na da yans d n g stermektedir.
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ekil . llara g re yeni konteyner gemisi in a fiyatlar
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4. Tanker piyasas
Siyah alt n olarak da adland r lan fosil bazl ham petrol sanayi, ula m ve kimya benzeri günlük hayat m z n
bir ok alan nda kullan lmaktad r. Ham petrol fiyatlar , siyasi ve ekonomik geli melere kar da büyük
duyarl l k g stermektedir. Ortado u’daki eopolitik, siyasi ve ekonomik risklerin artmas da petrol
fiyatlar nda yüksek oynakl a neden olmaktad r (Erdo an ve di erleri, 2017). 2014 y l ortalar ndan itibaren
petrol fiyatlar nda ya anan h zl dü ü ten sonra, günümüzde petrol fiyatlar nda tekrar yukar do ru bir
hareketlenme g zlenmektedir. 2014 y l ba lar nda varil ba na 120 USD’ye yakla an ham petrol fiyat ,
2016 y l ba nda 30 USD’lerin alt na, bunker fiyatlar ise bu d nem i erisinde 600 USD/t dan 150 USD/t’a
gerilemi tir. ekil 8’de g rüldü ü üzere, günümüzde ham petrol fiyat 55 USD/varil, bunker fiyat ise 250
USD/t mertebelerinde seyretmektedir (Clarkson, 2017).
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ekil . llara g re ham petrol ve bunker fiyatlar n n de i imi
Bu d nemde dü ük ham petrol fiyatlar ndan kaynaklanan avanta lardan en fazla yararlanan tanker
ta mac l olmu tur. Ayr ca ucuz petrol, rafineriler i in ok daha büyük kar mar anlam na geldi inden
rafinerilerde üretim artm t r. Bu d nem i erisinde ucuz petrol, sekt rdeki deniz ta mac l n n
büyümesini tetikleyen bir unsur oldu undan tankerler yakla k iki y ld r ok iyi bir performans sergilediler.
ekil 9’da da g rüldü ü üzere, küresel petrol talebindeki art lar d nemsel olarak de i iklikler g sterse de
talepteki art sürmektedir (Clarkson, 2017).
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2017 ye girdi imizde tankerlerin halen iyi kazan sa lad , ancak ufukta g rünen nemli miktarda yeni
gemi teslimatlar yla zellikle 2017’nin ikinci yar s nda sorunlar n ya anaca ng rülmektedir. Ger ekten
de yaza do ru, navlun fiyatlar hem ham petrolde hem de ürün petrol tankerlerinde ciddi dü ü ler
ya am t r. a anan siyasi sorunlar dolay i erya daki petrol üretimindeki aksamalar ve Bat Afrika
ülkelerindeki üretimin azalmas ile birlikte a rl kl olarak Suezmax gemi türlerinde ta nacak petrol
miktar n n azald g rülmektedir ( ekil 10).

ekil 1 . llara g re ham petrol ve ürün tankeri taleplerindeki de i im
Piyasa verileri inceledi inde, i inde bulundu umuz d nemde tanker piyasas nda nemli oranlarda
geli meler kaydedildi i g zlenmektedir. LCC ler ve Suezmax s n f gemiler, navlunlarda s ras yla 50.000
ve 30.000 USD/gün seviyelerini g rmektedir ( ekil 11). Ayr ca hem i erya’n n hem de Libya’n n petrol
ihracat de erlerini art rma abas i inde olduklar bilinmektedir. Ek olarak, Rusya ve skandinavya
ülkelerindeki ham petrol ihracat n n da yüksek olmas beklenmektedir. ine de, tanker sekt ründe de uzun
sürecek iyile me i in biraz daha beklememiz gerekmektedir. ira k sezonunun akabinde tanker
ta mac l ndaki dengeler bozulma e ilimindedir. 2016 y l ndaki teslimat seviyesinin yakla k d rt kat na
kan yeni teslimatlar ile birlikte, navlunlar büyük bask alt nda olacakt r.

ekil 11. llara g re tanker filo geli imi ve time charter fiyatlar

5. D kme yük piyasas
Maden cevherleri, hurda metal, hububat benzeri paketlenemeyen yükleri ta yan d kme yük gemilerinin
piyasas n inceledi imizde, ge en y ldan bu yana d kme yük piyasas nda navlunlar n erimeye ba lad n
- 26 -

GMO-SHIPMAR / Number: 209 October 2017

ve 2016 y l n n ilk yar s nda tarihsel olarak en dü ük seviyelere ula t n g rürüz. Bu piyasada, 2016 y l n n
ilk yar s i in ortalama kazan lar n 4.825 USD/gün olarak ger ekle ti i ve ikinci yar s nda ise 6150 USD/gün
mertebelerine yükseldi i g rülmektedir ( ekil 12). Ancak, bu navlun seviyeleri ile yaln zca i letme
maliyetleri kar lanabilmektedir. kinci el gemi fiyatlar 2015 te nemli l üde dü mesine ra men u an
dipten km gibi g rülmektedir. rne in 5 ya ndaki bir capesize türü d kme yük gemisi fiyat 2014 y l
sonunda 40 milyon USD seviyelerinde iken, Temmuz 2016 da 24 milyon USD dolar seviyelerine dü mü tür
(Clarkson, 2017).
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ekil 12. llara g re d kme yük navlunlar n n gemi tipi baz nda de i imi
Demir cevheri ve k müre beklenenden fazla olan in talebi, piyasay desteklerken demir cevheri ve
k mürde daha zay f ithalat ger ekle tiren Asya ve Avrupa ekonomileri piyasay dengelemektedir. 2016’n n
a ustos ay nda in’in deniz ta mac l yla yapm oldu u toplam demir cevheri ithalat %18 artarak 88
milyon tona ula m t r. Bu durum, y l n ilk sekiz ay nda %9’luk bir büyümeye katk da bulunmu tur
(Clarkson, 2017). Buna ek olarak büyüme, dü en yerel üretim ve demir cevheri stokuyla desteklenmi tir.
Sonu olarak 2016 y l i in, in’in deniz yoluyla demir cevheri ithalat %7 artarken deniz yoluyla demir
cevheri ta mac l küresel bazda %4 büyümü tür ( ekil 13).

ekil 13. in’in ülke baz nda y llara g re demir cevheri ithalat
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2016 y l nda in’in k mür ithalat yerel k mür üretiminin azalt lmas tedbirleriyle %5 artarak 134 milyon
ton seviyesine ula m t r ( ekil 14). Bununla birlikte, in’deki termal ener i üretiminin yava lamas ve hava
kirlili ini nleme tedbirleri k mür ithalat üzerinde bask olu turmaktad r. Ocak-May s aras nda termal gü
üretimi, sanayi ener i talebinin azalmas , rüzg r ve hidroelektrik gibi yenilenebilir ener i kaynaklar n n %20
oran nda artmas yla %2 oran nda azalm t r. in’in elik üretimi fazla miktarda demir cevheri ve k mür
üretimiyle birle ince, piyasa üzerinde daha dengeli bir durumun ve daha iyi oranlar n elde edildi i
g rülmü tür.

ekil 14.

llara g re k mürün ülke baz nda deniz yoluyla yap lan ithalat de erleri

Son d nemlerde durgun piyasa ko ullar denizcilik sekt rü payda lar na finansal bask uygulamaya devam
etmi , bu durum h zla gemi s kümlerinin artmas na neden olmu tur. ekil 15’te g rüldü ü üzere, son
aylarda gemi s küm faaliyetleri biraz daha yava larken 2012’de ger ekle tirilen y ll k 33,4 milyon tonluk
d kme yük gemisi s küm rekoru 2016’da yakla k 37 milyon tonla k r lm t r (Clarkson, 2017). 339 d kme
yük gemisi (97 panamax, 92 handysize, 74 handymax, 67 capesize, 7 LBC (very large bulk carrier) ve kü ük
d kme yük gemileri) s külen tüm gemilerin %42’sini olu turmu tur. 2015 y l nda s küme g nderilen
gemilerin ya ortalamas 25 iken bu say 2016 y l nda 23 ya na gerilemi tir.

ekil 15.

llara g re d kme yük gemisi s n f na g re tahmini teslimatlar ve s kümler

Ta nan yük miktar n n geli imi irdelendi inde, son d nemde filoya kat lan 167 handymax, 106 handysize,
76 capesize, 4 LBC ile teslimatlar n halen ihtiyac n üzerinde oldu u g rülmektedir ( ekil 15). Bu
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teslimatlar ton baz nda a rl kl olarak Asya-Pasifik ülkeleri ( in %44, aponya %13, Güney Kore %38)
taraf ndan yap lm t r (Clarkson, 2017).

ekil 16.

llara g re d kme yük gemisi s n f baz nda kontratlar n de i imi

Dünya d kme yük gemi filosu 2016 y l nda sadece %1,5 büyümü ve yakla k son on y ll k süre zarf nda ilk
kez filo büyümesinde bir yava lama g rülmü tür ( ekil 16). 2016 y l son eyre i itibariyle d kme yük gemi
filosu yakla k 11700 adet gemiyle toplamda 782.2 milyon DWT seviyesine ula m t r (Clarkson, 2017).

ekil 1 .

llara g re d kme yük gemisi s n f baz nda filo geli imi

Günümüzde k s tl say daki sipari ler i in tersanelerin aras nda k yas ya rekabetler ya anmaktad r. Bir ok
tersane verimlili i art rma ad na yeniden yap lanmaya, i i karmaya veya birle erek rekabet gü lerini
art rmaya gitmektedir. Ge mi e k yasla yeni in a piyasas nda fiyatlar dü ük seviyelerde seyretmektedir.
Bunun ana sebeplerinden birisi ikinci el piyasas ndaki fiyatlar n gemi sahiplerini cezbetmesi iken, di er bir
sebebi de ta nan yüklerde istenen seviyelere ula lamamas d r (Erdo an ve di erleri, 2017).

6. Sonu lar
ukar da ele al nan veriler
nda ve son d nemlerde dünya ekonomisinde ya anan s k nt lara paralel
olarak dünya denizcilik ve gemi in a sekt ründe de sorunlar ya anmaktad r. Hatta bu sorunlar n dünya
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ticaret hacmindeki dalgalanmalar, küresel ekonomik krizin etkilerinin halen piyasalarda devam etmesi ve
petrol fiyatlar ndaki oynakl a ba l olarak bir müddet daha devam edece ini dü ünerek ileriye d nük
planlar m z buna g re yapmak durumunday z. Sonu itibariyle, ba ta Amerika ve Avrupa ülkelerinde
ya anan siyasi ve ekonomik de i imler talebi olumsuz etkilese de, dünya nüfusunun yakla k ü te birini
te kil eden in ve Hindistan gibi ülkelerdeki ya am standard n n art na paralel olarak artan hammadde
ve ener i talepleri sekt rü zorda olsa ayakta tutmakta ve tutmaya devam edece e benzemektedir. ine
de, denizcilik sekt rünün strate ik ve ekonomik boyutunun neminden dolay sekt re devlet deste inin
de sa lanmas yla a a da belirtilen baz hususlarda ivedilikle planl al malar yap lmal d r:
x Türk Koster ilosunun yenilenmesi i in devlet deste inin sa lanmas ve yürürlü e giren IMO kurallar n
da g z nünde bulunduran pro eler geli tirilmelidir,
x Tersane ve denizcilik i letmelerinde verimlili i art r c ve bilgiye dayal üretim ve i letim teknolo ileri
konular nda al malar ba latarak irketlerin rekabet gü leri art r lmal d r,
x Hem yürürlü e giren emisyon hacmini dü ürme ama l kurallar hem de artan petrol fiyatlar n g z
nünde bulunduran ARGE al malar n gü lendirilmelidir,
x Piyasa ara t rmalar , teknolo ik vb. ara t rmalar yapabilecek ve elde edece i verileri Türk Denizcilik
Sekt rünün hizmetine yapabilecek bir Denizcilik Mükemmeliyet Merkezi kurulmal d r,
x Denizcilikte s z sahibi unanistan, Almanya, orve ve Hollanda gibi baz Avrupa ülkelerinde ya ayan
Türkleri de de erlendirerek bu ülkeler ile ortak al malara girilmelidir,
x Türk Su ollar n deniz ticaretinde kullanan politikalar olu turulmal d r,
x
rat ehri’ni kullanarak Birecik-Basra K rfezi aras nda deniz ta mac l na uygun bir hat
olu turulmal d r,
x nümüzdeki k sa d nem i erisinde daha da fazla nem kazanacak olan gemi geri d nü ümü konusunda
hem kaliteli eleman yeti tirilmesine hem de sekt r altyap s na y nelik al malar ba lat lmal d r,
x eni ve ileri teknolo i malzemelerden üretim yap labilmesi konusunda al malar ba lat lmal d r.
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