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Özet 

 İşletmeleri ve ülkeleri dış ticarete yönlendiren parametreleri alt alta sıraladığımızda, mal 

ve fiyatta oluşan farklılık, tüketici tercih ve beklentilerindeki değişim, teknoloji ve nitelikli 

işgücündeki yetersizlik ve farklı coğrafyalar arası iklimsel değişiklikler şeklinde bir liste 

gerçekleşmektedir. Bu bağlamda hammadde, ara malı, nihai mal olarak adlandırabilen çeşitli 

nitelikteki malların ülke dışına taşınması gerekmektedir. Müşteri tercih ve beklentilerine uygun 

olarak üretilmiş malın kaliteli bir şekilde ve zamanında üretilmesi tek başına yeterli gelmemekte 

aynı zamanda müşterinin istediği zaman diliminde, sağlam ve doğru bir şekilde ulaştırılması ile 

proses ancak tamamlanabilmektedir. Bu noktada taşımacılığın arz ettiği önem, bir adım daha ön 

plana çıkmaktadır.  

 Günümüzde dünya ekonomisi içinde uluslararası ticaret ve küresel ekonominin 

belkemiğini oluşturan denizyolu ticareti, insanlık tarihinde refah düzeyini artırarak insanların 

zenginleşmesinde önemli bir rol oynamıştır. Lojistiğin en önemli halkası olan denizyolu 

taşımacılığında, küresel ticaretin hacim olarak %80’i ve değer olarak ta %70’inin üzerinde bir 

kısmı taşınarak dünya çapında bağlantı noktalarına ulaştırılmaktadır.  

Denizcilik sektörünün yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi finansmandır. Denizcilik 

yatırımlarının maliyetlerinin yüksekliği finansman kaynaklarına duyulan ihtiyacı arttırmaktadır. 

Dünyanın en fazla sermaye yoğun sektörlerinden birisi olan deniz ulaştırması, kendine has 

özellikleri ile gemi inşa sanayi ve deniz işletmeciliği yönünden sermaye ve emek yoğun 

şirketlerden oluşmaktadır. Büyük rakamlarla ifade edilen yatırım tutarlarının sadece özkaynaklar 

kullanılarak karşılanması mümkün olmadığından, alternatif finansman tekniklerinden özellikle 

banka kredilerine sıklıkla başvurulmakta olduğu görülmektedir.   
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THE IMPORTANCE OF SEA TRANSPORT AND BANK LOANS FOR THE SECTOR: THE CASE OF 

TURKEY 

 Abstract 

 When we list the parameters that direct businesses and countries to foreign trade, a list 

is made in the form of differences in goods and prices, changes in consumer preferences and 

expectations, inadequacy in technology and qualified workforce, and climatic changes between 

different geographies. In this context, various types of goods, which can be called raw materials, 

intermediate goods and final goods, must be transported out of the country. The quality and 

timely production of the goods produced in accordance with the customer's preferences and 

expectations is not sufficient on its own. At the same time, the process can only be completed if 

the customer is delivered in a timely and accurate manner. At this point, the importance of 

transportation comes to the fore one more step. 

 Today, international trade in the world economy and maritime trade, which constitutes 

the backbone of the global economy, have played an important role in the enrichment of people 

by increasing the level of welfare in the history of humanity. In maritime transport, which is the 

most important link of logistics, 80% of global trade in volume and over 70% in value are 

transported and delivered to connection points around the world. 

 One of the biggest problems faced by the maritime industry is financing. The high costs 

of maritime investments increase the need for financial resources. Maritime transportation, 

which is one of the most capital-intensive sectors in the world, consists of capital and 

labor-intensive companies in terms of shipbuilding industry and maritime management with its 

unique features. Since it is not possible to meet the investment amounts expressed in large 

numbers by using only equity, it is seen that alternative financing techniques, especially bank 

loans, are frequently used. 
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 Giriş  

 Genel bir tanımla denizyolu yolcu taşımacılığı, denizyolu yük taşımacılığı ve liman 

hizmetlerini de bünyesinde barındıran denizyolu taşımacılığı sektöründe; yolcuların ve yüklerin 

bir yerden başka bir yere denizyoluyla ulaştırılması gerçekleştirilirken limanlar ve liman 

hizmetleri sayesinde de yolcuların ve yüklerin deniz ile kara arasında teması sağlanmaktadır. 

Küresel çapta ve ülke ticaretinde denizyolu taşımacılığının önemli bir konuma sahip olması, 



özellikle yük taşımacılığı alanındaki hizmetlerinden kaynaklanmaktadır. Denizyolu yük 

taşımacılığı, kara, hava ve tren şeklindeki diğer taşımacılık modlarına nazaran, bir seferde daha 

yüksek miktarda ve daha fazla hacimde yükün daha uzak mesafelere daha uygun maliyetlerle 

taşınmasına imkan sağlamaktadır (Rekabet Kurumu 2012:31; Cesur, 2020:1).  

 

 Çalışmanın kapsamı, denizyolu yük taşımacılığıyla sınırlı tutulmuş ve bu bağlamda 

denizcilik sektörünün ticari filo envanter bilgisi detaylıca paylaşılarak sektörün yaşadığı en büyük 

sorunlardan bir tanesi olan finansman konusu ele alınarak incelemeye gayret gösterilmiştir. 

Denizcilik yatırımlarının maliyetlerinin yüksek olması, finansman kaynaklarına duyulan ihtiyacı 

günden güne arttırmaktadır. Dünyanın en fazla sermaye yoğun sektörlerinden birisi olan deniz 

ulaştırması, kendine has özellikleri olan, gemi inşa sanayi ve deniz işletmeciliği yönünden 

sermaye ve emek yoğun şirketlerden oluşmaktadır. Büyük rakamlarla ifade edilen yatırım 

tutarlarının sadece özkaynaklar kullanılarak karşılanması mümkün olmadığından alternatif 

finansman tekniklerinden özellikle banka kredilerine sıklıkla başvurulmaktadır. Bu çalışmada, 

öncelikle ülkemiz yanı sıra dünyadan deniz ticaretine ilişkin veriler sunularak sanayi üretiminin 

deniz ticaretine etkileri araştırılmakta ve mevcut filo kapasitesinin arttırılmasında denizcilik 

sektörüne yönelik olarak kullandırılan teşvik edici kredilerden Türk Eximbank kredilerinin gemi 

sanayine olan katkılarına da değinilmektedir.    

 

 Kavramsal Çerçeve 

Gelişmiş ekonomilere sahip birçok dünya ülkesinin ekonomik ve siyasi alanda güçlü 

olmasının altında yatan ana faktörlerin ilk sıralarında denizcilik alanında göstermiş oldukları 

başarı ve performans ile dünya denizlerinde söz sahibi olabilmelerinin getirdiği avantajlar olduğu 

bilinmektedir. Denizcilik sektörü, ülke ekonomisindeki yeri ve önemi, denizcilik sektörünü 

oluşturan bileşenler, bunların aralarındaki etkileşim ve sektörün finansmanı alanında 

gerçekleştirilen yerel ve uluslararası düzeyde birçok araştırma ve çalışma literatürde yerini 

almasına karşın, denizyolu taşımacılığı sektörümüzün finansal yapısı ve sektöre kullandırılan 

banka kredileri konusunda yapılan çalışmalar oldukça sınırlı düzeyde kalmış; bazı araştırmacılar 

ve yüksek lisans tezi şeklinde yapılan çalışmalar olarak gerçekleştirilmiştir.  

 

Köseoğlu (2010) “Uluslararası Denizyolu Taşımacılığı Sektöründe Risklerin Analizi ve Gemi 

Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Araştırılması” adlı çalışmalarında deniz yolu yük 

taşımacılığı sektörünün; navlun, gemi fiyatı, yakıt fiyatı, döviz kuru ve faiz oranı riskleri gibi piyasa 

riskleriyle sürekli karşı karşıya kaldığından dolayı riskli bir sektör olduğunu bildirmiştir. 

 

Erdoğan ve Madak (2004) “Gemi Sanayi Şirketleri İçin Finansal Risk Yönetimi” adlı 

çalışmalarında sektörün fon kaynakları ağırlıklı olarak oto finansman ve kısa vadeli borçlanmaya 

yönelik olduğu dolayısıyla etkin bir finansman modelinin oluşmadığı ifade edilerek, parite 



risklerine karşı swap, forward, futures ve opsiyon işlemleri şeklinde türev piyasası işlemlerinin 

kullanılması gerekliliği vurgulanmıştır.  

 

  Donatus ve Geraldine (2012), Bilgi ve iletişim teknolojilerinde kaydedilen gelişmeler 

yanısıra ulaştırma teknolojisindeki ilerlemeler ve serbest ticaretin artışı ile deniz taşımacılığının 

dinamik bir yapıya kavuştuğunu ifade ederek uluslararası ticaretin önemli bir parçası olduğunu 

kaydetmektedir.   

 

Kalkavan (1998), “Türk Gemi İnşa Sanayinde Finansal Sorunlar” adlı çalışmalarında Türk 

denizcilik sektörünün finansal yapısıyla ilgili tespitlerini; kaynak eksikliği, teminat sorunu, teşvik 

yetersizliği, işçilik maliyetlerinde yükselme, alt yapı yatırımlarının azlığı, denizciliğe ilişkin 

ihtisaslaşmış özel Türk bankalarının olmaması, finansman maliyetlerinin yüksekliği, tersanelerin 

sermaye yapılarının yetersizliği şeklinde maddeler halinde sıralamıştır.  

 

 Clarkson (2004), Gelişimini ve değişimini sürdüren denizyolu taşımacılığının, ölçek 

ekonomisiyle diğer bağlantılı sektörleri de etkisi altına aldığını vurgulayarak, mega gemilerin 

inşasına yoğunlaşma eğilimleri ile konteynerleşme sürecinin, deniz taşımacılığının yanısıra başta 

limanlar olmak üzere taşımacılığın diğer bağlantılı halkalarında da önemli değişikliklerin ortaya 

çıkmasını beraberinde getirdiğini bildirmektedir.  

 

 Stopford (2009) Deniz taşımacılığı sektörüne önemli katkılar sağlayan çalışmalarında, 

deniz taşımacılığı sektörünün birçok farklı yük türünün taşınmasına hizmet ettiğini ve taşınan 

yüklerin fiziksel özelliklerine ve parsiyel büyüklüğüne bağlı olarak ihtisaslaştığını, kendine özgü 

dinamikleri olan çok sayıda alt sektörü de bünyesinde barındıran deniz taşımacılığına dair 

yazında alt sektörlere ilişkin farklı görüşlerin olduğunu, alt sektörlerin genel itibariyle hitap 

edilen alana, hizmetin sürekliliği ve taşınan yük türüne göre ele alınabildiğini belirtmektedir. 

Düzenli hat taşımacılığı, ihtisaslaşmış yük taşımacılığı ve dökme yük taşımacılığı olmak üzere üç 

ana başlık etrafında deniz taşımacılığı alt sektörleri şekillendirilmektedir. Düzenli hat taşımacılığı; 

2.000- 3.000 ton altı parsiyeller olan genel yük parselleri için kullanılırken, homojen olmayan 

büyük parsiyeller için kullanılan ihtisaslaşmış yük taşımacılığı, hususi/ihtisaslaşmış yük 

parsiyellerini ifade etmektedir. Dökme yük taşımacılığı ise, 2.000-3.000 ton ve üzeri parsiyeller 

için kullanılan dökme yük parsiyelleri olarak tariflenmektedir.     

 

Erol ve Dursun (2015) Küreselleşme olgusunun da etkisiyle uluslararası iş olanakları artan 

denizyolu taşımacılığı sektörünün, daha karlı bir yapıya doğru geçiş yapması noktasında küresel 

ekonomik sistemde meydana gelen gelişmelerin ekonomik riskleri de beraberinde getirdiğini, 

risk yönetiminin doğru ve kabul edilebilir bir şekilde gerçekleştirilemediği veya risklerin kontrol 

altına alınamadığı durumlarda denizyolu taşımacılığı işletmelerinin sürdürülebilirliğine olumsuz 



etkilerinin oluşabileceğine işaret ettiği çalışmalarında, denizyolu taşımacılığına özgü finansal 

riskler tanımlanarak bu risklerden korunmak için finansal türev ürünlerin kullanımının örnek 

vaka çözümleri ile anlatılarak, düzensiz hat denizyolu taşımacılığı açısından en uygun türev 

araçların vadeli işlem ve alım opsiyon sözleşmeleri olduğu kaydedilmektedir.  

 

 Deniz taşımacılığına ilişkin literatürde genel yaklaşımın, hizmetin sürekliliği olduğu ele 

alınarak Stopford’un ihtisaslaşmış ve dökme yük taşımacılığı tanımlarının arızi hat taşımacılığı 

başlığı etrafında toplandığı böylece düzenli ve arızi hat taşımacılığı denilen iki alt sektör bazında 

deniz taşımacılığının alt sektörlere göre kategorize edildiği görülmektedir.    

 

 Erol ve Dursun (2016) Çalışmalarında alt sektörlerin yapısının; rekabetin derecesi, 

sektöre giriş ve sektörden çıkış engelleri, piyasaya sunulan gemi tipi, yükün türü, taşımacılık 

modeli ve buna bağlı olarak ortaya çıkan mali sorumlulukların taraflara dağılımı gibi birçok farklı 

parametreden etkilendiğine işaret etmektedir.  

 

Korkmaz ve Germir (2015), Dünya Bankası Uluslararası Ticaret Birimi tarafından 160 

ülkenin 2014 yılındaki lojistik performansının değerlendirildiği Küresel Lojistik Performans 

Endeksi’ne ilişkin TÜİK’den alınan 1992-2013 verilerinin ışığında ve denizyolu taşımacılığının 

sanayi sektörü ile ilişkisinin SPSS 18 programı ve ANOVA modeli kullanılarak analiz edildiği 

çalışma sonuçlarına göre; yıllık sanayi üretim endeksi ve GSYH arasında anlamlı bir ilişki 

gözlendiği, 2007-2008 küresel krizinin etkisiyle yaşanan global ekonomik gerileme ile 

taşımacılığın azaldığı ve denizyolu taşımacılığının 2009 yılında bir kırılma yaşadığı, denizyolu 

taşımacılığının diğer taşıma modlarına göre daha etkili ve verimli bir seyir izlediği, toplam 

ithalat-ihracat ve üretim indeksi ile denizyolu taşımacılığı arasında pozitif yönde ilişki olduğu, 

elde edilen istatistiksel bulgulara göre deniz yolu taşımacılığının sanayi üretimi açısından etkili 

bir taşımacılık sektörü ve ekonomik girdi anlamında aktif bir yapı sergilediği, denizyolu 

taşımacılığı ve gemi filosu anlamında ekonomik güç yönünden zengin gelişmiş dünya ülkelerinin 

yatırım anlamında aktif rol aldığı bildirilmiştir. 

 

 UNCTAD (2011) Ticaret dengesizliği, ölçek ekonomileri, taşıma ve liman hizmetlerindeki 

rekabet ile altyapı maliyetleri yanısıra navlun bedelleri ve taşıma maliyetleri ve bunların 

belirleyicileri olan uzaklık/mesafe gibi parametrelerin deniz taşımacılığını şekillendiren alt 

sektörlerde farklı özellikler sergileyebildiğine dikkat çekmektedir.  

 

Korkmaz ve Uygurtürk (2010), denizyolu taşımacılığı sektöründe faaliyette bulunan ve 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) borsasında hisse senetleri işlem gören 20 işletmenin 

2008-2010 yılları arasındaki finansal tabloları inceleyerek performans analizini gerçekleştirdikleri 

çalışmalarında; finansal oranların hesaplanması ve bu oranların TOPSIS yönteminde veri olarak 



kullanılmasıyla elde edilen analiz sonucuna göre denizyolu taşımacılığı faaliyetini gerçekleştiren 

işletmeler finansal performansları baz alınarak sıralanmıştır.   

 

Dursun ve Erol (2012), Ekonomik krizlerin globalleşmenin de etkisiyle kısa sürede etki 

alanını genişleterek küresel boyutta mali ve reel sektör krizine dönüşmesi sonucu ekonominin 

çoğu sektöründe olduğu gibi, dünya ticaretinin % 90’ından fazlasını realize eden deniz yolu yük 

taşımacılığında da etkilenme görüldüğü, navlun gelirleri düşme kaydeden şirketlerin giderlerini 

karşılayamaz bir durum ile karşı karşıya kaldıkları ileri sürülerek, TCMB sisteminde kayıtlı “H - 

502 Deniz ve Kıyı Sularında Yük Taşımacılığı” alt sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait mali 

tabloların oran analizi yöntemi ile incelenmesi ile sektörün finansal yapısının ortaya konulmaya 

çalışılmış ve denizcilik sektöründe aktif kârlılığının % 1 seviyelerine kadar gerileme gösterdiği, 

toplam net satışlar içerisinde üretim maliyetlerinin % 85 seviyelerine kadar yükseldiği 

kaydedilmiştir. 

 

Erdoğan (1999) “Denizcilikte Finansman ve Hisse Senedi Fiyatlandırma Modeli: Türkiye 

Örneği” adlı çalışmalarında Türk denizcilik sektörünün başlıca finansal sorununun sermaye 

yetersizliği olduğu vurgulanarak bu bağlamda sektörde faaliyette bulunan firmaların öncelikle 

uzun vadeli borçlanma imkanlarının kolaylaştırılması ve özendirilmesi, yüksek getirili tahvil 

benzeri finansal enstrüman kullanımının teşvik edilmesi, denizcilik şirketlerinin anonim şirket 

olarak örgütlenmesi ve sonrasında sermayelerinin bir kısmını halka arz ile sermaye yetersizliği 

sorununun aşılabileceği önerisinde bulunulmuştur.  

 

 Şipal (2014) Birçok dünya ülkesinde ekonominin lokomotifi olarak değerlendirilen 

denizcilik sektörüne yönelik, özellikle gemi yatırımlarının finansmanı için kullandırılan kredilerin, 

ticarî bankacılık faaliyetinde bulunan her banka tarafından temin edilemediğini, bu bağlamda 

hükümetlerin denizcilik sektörüne yönelik teşvik programlarını uygulayarak kredi kolaylıkları 

sağladığını bildirmektedir.   

 

 Germir (2021), Ulusal ve uluslararası seviyede ekonomik faaliyetlerin ilgi odağındaki 

dünyanın sürdürülebilirlik ihtiyacının giderek artış kaydettiği günümüzde AB’nin hazırlamış 

olduğu “Green Deal/Yeşil Mutabakat” ’ın küresel manada ekonomilerde ve ticarette etki 

yapacak tüm faaliyetleri tanımlar hale geldiğinin vurgulandığı çalışmasında; Yeşil Mutabakat ile 

ortaya konulan düzenlemeler çerçevesinde iktisadi faaliyetlerin sıfır karbon salınımını sağlar hale 

getirilmesinin sağlanmaya çalışıldığının altı çizilerek, karbon vergisi uygulanmasının kamuoyunda 

ön plana çıktığı, bu hedefe ulaşılması yönünde sanayiler, firmalar kısaca tüm  ekonomilerde 

köklü değişikliklerin yapılmasının bir gereklilik olduğu, kalıcı dönüşümler veya köklü değişimlerin 

önemli finansman ihtiyacını da beraberinde getirdiği, AB’nin bu dönüşüm için 750 milyar € 

bütçeye sahip destek ve finansman paketini açıklayarak Yeni Nesil olarak adlandırdığı fonun 



yüzde 30’unu yeşil dönüşüm yüzde 20’sini dijital dönüşüm için kullanmayı planladığı, dünyada ve 

Türkiye’de uluslararası ticaretin yüzde 90’ının denizyoluyla gerçekleştirildiği, 2023 İhracat 

Vizyonu bağlamında dünya ticaret pastasından yüzde 1,5 dilim almayı hedefleyen Türkiye’nin 

yeşil ekonomiyi ekonomik kalkınmada bir kriz değil aksine bir fırsat olarak görüp yeni bir kaldıraç 

olarak değerlendirebileceği ve “yeni bir ufka açılan yelkenli” misali Denizcilik sektörünün renove 

edilmesi yönündeki çalışmalarla enerji verimliliğinin artırılmasında bir fırsat penceresi olarak 

görülmesinin önemine işaret etmiştir.  

 

 Dikmen (2021) Denizyolu yük taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren işletmelere ait 

TCMB sektör bilançolarından elde edilerek hazırlanmış 2009 – 2019 yılları arasındaki verilerin 

incelenerek Türkiye’de denizyolu yük taşımacılığı hizmeti veren işletmelerin finansal 

performanslarının değerlendirildiği çalışmasında, oran analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen 

bulgulara göre; denizyolu yük taşımacılığı sektörünün kısa vadeli borçlarını genel olarak 

zorlanmadan ödeyebildiği, varlıklarının çoğunlukla uzun vadeli yabancı kaynaklar kullanılarak 

finanse edildiği tespit edilerek, 2011, 2013 ve 2016 yıllarında net satışlar üzerinden zarar eden 

sektörün diğer yıllarda kar elde ettiği sonucuna varılmıştır.  

 

Devlet Planlama Teşkilatı (2007), “9. Kalkınma Planı Denizyolu Ulaşım Özel İhtisas 

Komisyonu Raporu’nda” donatanların fon arz edenlerden genel olarak daha uzun vade diliminde 

ve daha düşük oranda sabit faizli kredi talep etmelerine rağmen, birkaç Türk Bankası tarafından 

verilen kredilerin gerek vadelerinin kısa, gerekse tutarlarının azlığı nedeniyle büyük yatırımlar 

için gerekli fonların temininde yeterli olmadığının altı çizilerek, yoğun piyasa risklerine maruz 

kalan, fon ihtiyaçlarını karşılamada finansal araçlardan yeterli düzeyde yararlanamayan, 

varlıklarını kısa vadeli maliyeti yüksek ticari kredilerle finanse etmek durumunda kalan denizcilik 

sektörüne fon sağlayacak ihtisaslaşmış bir Türk bankasının bulunmayışı da diğer önemli bir sorun 

başlığı olarak bildirilmiştir 

 

Öztürk (2006) “Banka ve Sendikasyon Kredilerinin Denizcilik Sektörünün Finansmanında 

Önemi ve Bankaların Bu Alandaki Yaklaşımları” adlı çalışmalarında Türk ticaret filosunun 

gençleştirilmesine katkı sağlayacak bir bankaya denizcilik sektöründe çok büyük ihtiyaç 

duyulduğunu ifade ederek, orta ve uzun vadeli imkanlarla verilebilecek kredilerin gemi inşasına 

yöneltilmesi ile yeni gemi yapımının desteklenmesi ve sektörün fon gereksiniminin sendikasyon 

kredileri ile karşılanabileceği dile getirilmiştir.  

 

 Donatus ve Aghalugbulain (2013), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ'ler)’in  

gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme ve yoksulluğun azaltılması için kritik önemli olarak 

kabul edildiğini, deniz taşımacılığı işletmelerinin KOBİ'lerin önemli bir bölümünü temsil ettiğini 

ve gelişmiş ülkelerdeki özel sektör yatırımlarına hakim olduğunu ve bu ülkelerde KOBİ'lerin 



finansmanına yardımcı olmak için yasal olarak konumlandırılan bankacılık kurumunun, bir dizi 

faktör tarafından kısıtlandığını ifade ederek, makalesinde Nijerya'nın deniz taşımacılığı 

sektöründe bankaların finansmanını ve KOBİ'lerin gelişimini etkileyen faktörlerini 

incelemektedir. Nakliye portföyü olan ticari bankalardan rastgele seçilen bir örneklemde 

uygulanan Likert ölçekli anketlerden yararlanılan verilerle sıralı logit regresyon modeli kullanılan 

çalışma sonuçlarına göre; bankaların risk algısı tutumu, KOBİ'ler üzerindeki bilgi kısıtlamaları, 

KOBİ'lerin finansmanında beceri eksikliği ve olumsuz düzenleyici ortamın, Nijerya'nın denizcilik 

sektöründeki KOBİ'lere banka yatırımlarını etkileyen önemli faktörler olduğu bildirilmiştir.  

 

Akça (2007) denizyolu taşımacılığında yeni finansman modellerini incelediği 

çalışmasında, banka kredi ücreti bağlı değişken olarak ele alınmış ve deniz taşımacılığında arz 

talep dengesini ne yönde etkilediği analiz edilmeye çalışılmıştır. Armatörlerin bankaların 

uyguladığı politikalardan fazlasıyla etkilendiği ve şirket nezdinde daha mikro bazda denizyolu 

taşımacılığının ülke ekonomilerine etkileri mercek altına alınmaya gayret gösterilmiştir.  

 

 Duramaz (2018) Yakın zamanda gerçekleştirdiği hamlelerle dünya gemi inşa sanayi 

alanında lider ülke konumuna yerleşen Çin ile gemi inşa sanayi sektörünün gelişim sürecinde 

olduğu Türkiye’nin karşılaştırıldığı, sektöre yönelik olarak Eximbank tarafından sunulan kredi ve 

teminat kaynakları incelenerek, kamu ve özel sektör finans kaynaklarının dikkatinin çekilerek 

literatüre de katkı sağlanmaya çalışıldığı çalışmasında, Çin ve Türk gemi inşa sanayinin 

konjonktürel durumu, üretim kapasitesi, istihdam ve uluslararası ticarete katkısı mercek altına 

alınarak günümüze değin gemi inşa sanayine ilişkin her iki ülke bazında Eximbank kredi ve 

politikaları değerlendirilerek gemi inşa sanayinin yapısına uygun olarak orta ve uzun vadeli kredi 

ile finansal destek kalemlerinin çeşitlendirilmesine yönelik öneriler getirilmiştir.  

 

 Varışlı (2015) İşletme maliyetlerini karşılayabilmek, yeni gemi inşası, marina, liman ve 

tersane inşası ile ikinci el gemi alımlarında denizcilik işletmelerinin, banka kredilerini en birincil 

finansman kaynağı olarak kullandıklarını, denizcilik işletmelerinin yatırım amaçlı finansman 

ihtiyaçlarının yüksek meblağlarda yoğunlaşması nedeniyle 5 yıl ve üzeri dilimlerin olduğu orta ve 

uzun vadeli olan bu kredilerin Türkiye’de denizcilik kredileri konusunda ihtisaslaşmış bir banka 

olmadığından ve bankalar nezdinde denizcilik kredileri konusunda özel bir departman da görev 

almadığından, genel hatlarıyla ticari kredi, proje finansmanı veya ihtiyaç kredisi adı altında 

kullandırıldığı, gemi alımı için kredi talep eden armatörden gemi bedelinin %10 ila %30 

aralığında belirli bir yüzdesine karşılık gelen özsermaye miktarını kendisinden isteyebildikleri, 

Türk Lirası veya farklı bir döviz cinsinden kredinin kullandırım imkanı olduğu, Türkiye'deki 

bankalardan yeterli finansman sağlayamayan işletmelerin yurtdışındaki bankalardan kredi temin 

edebildikleri, büyük tutarlardaki projeler için yerli ve yabancı birden çok banka ve finansal 

kuruluşun katılımı ile oluşturulan konsorsiyumlarla sendikasyon kredilerinin temin edilebildiği ve 



Türk armatörlerinin çoğunlukla denizcilikte ihtisaslaşmış ve Türkiye denizcilik piyasasına hakim 

olan Alman ve Norveç bankalarını tercih ettiklerini ifade etmektedir.   

 

Kang vd (2016), Bloomberg ve Thomson One Banker veri tabanlarından alınarak, 

Bloomberg Shipping Endesklerinde listelenen 64 adet firmanın 2004-2010 yılları arasındaki 

verilerinin panel regresyon analizi kullanılarak analiz edildiği çalışmada; Denizcilik sektörünün 

finansal performansı mercek altına alınmıştır. Sermaye yoğun bir görüntü arz eden sektörün, 

likidite ve varlık verimliliğinin karlılığı etkileyen parametreler olduğu, işletmelerin varlık devir hızı 

ve cari oranlarının ekonomik katma degree ve varlıkların yerine koyma maliyetine önemli bir 

katkı sunmadığı sonucuna varılmıştır.     

 

 Denizcilik Sektörü ve Denizyolu Taşımacılığının Yeri ve Önemi   

 Martin Stopford tarafından klasik iktisat dinazorlarının serbestçe dolaştığı ve müşterilerin 

oldukça iyi anlaşmalar yapabildiği ekonomik anlamda jurassic park olarak tasvir edilen denizcilik 

sektörü, düzensiz işleyen ve nasıl bir sürece gireceği önceden tam da belli olmayan ancak aşağı 

yukarı tam rekabetçi bir piyasa yapısı olarak da tariflenebilen bir görüntü arz etmektedir 

(Stopford, 2009).  Gemi taşıma hizmetleri önemli bir ihracat kalemi olmasının yanı sıra, bir 

ülkenin dış ticaretinin oluşturulmasında da en kayda değer kalemi oluşturmaktadır. Dünya 

ticaretinin %85’inin tonaj bazında denizyolu ile gerçekleştirildiği Deniz Ticaret Odası tarafından 

bildirilmektedir (İMEAK, 2018). 

 

 Türkiye mevcut konjonktürde dünyanın en güçlü ekonomileri sıralamasında on sekizinci 

sırada yer almakta, 2023 vizyonunda dünyanın ilk on ekonomisi içerisinde olmayı ve yıllık bazda 

500 milyar dolar ihracat gerçekleştirmeyi kendisine ilke edinmektedir. Ekonomik büyüklük 

bakımından G-20 ülkeleri denilen ilk yirmi ülke arasında yer alan Türkiye, lojistik performans 

bakımından otuz dördüncü sırada gerçekleşen bir performansa sahiptir. Küreselleşme trendinin 

hız kazanması ile dünya çapındaki ticaret ve taşımacılıkta serbestleşme eğilimleri, lojistik 

sektörünün stratejik bir konuma gelmesine yol açmıştır. SWOT analizi yapıldığında; güçlü yönleri 

olan ancak jeopolitik konumun getirdiği fırsatları yeterince kullanıp değerlendiremeyen 

Türkiye'nin lojistik sektöründe yer alan firmalara yönelik teşvik uygulamalarını daha da 

geliştirmesinin bir gereksinim olduğu, Türkiye adına küresel lojistik performans sıralamasının 

çıkarımları olarak değerlendirilebilir (Germir, 2020: 365-366). 

 

 Sahip olduğu jeopolitik konumu yanısıra yaklaşık 8.350 km uzunluğundaki kıyı şeridiyle 

deniz yolu taşımacılığında önemli bir yere sahip olan Türkiye, limanların kombine taşımacılığa 

uygunluğu ve bu uygunluğun geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürülebilir bir hal alması ile 

uluslararası ticaretteki rekabet gücünü giderek artırmaktadır (Cesur, 2020: 54).  

 



Dünya ticaretinin yüzde 90’ı, Türk dış ticaretinin ise yüzde 86,4’ü denizyoluyla 

yapılmaktadır.  Deniz yoluyla taşınan global yük miktarı son 20 yılda iki katına çıkmistır. Dünya 

ekonomisinde söz sahibi olan ülkeler bu pozisyonlarını denizyolu taşımacılığına borçludur. 1950 

yılında 500 milyon ton olan dünya deniz ticaret hacmi bugün 18 kat artarak 8.8 milyar ton’a 

yaklaşık 9 milyar tona, dünya deniz ticaret filosu 1.45 milyar dwt’e, ulaşmıştır. Dünya deniz 

ticaretinden yılda yaklaşık 400 milyar $ gelir elde edildiği tahmin edilmektedir. Hacim olarak 

dünya ticaretinin %75’i denizyoluyla, %16’sı demiryolu ve karayoluyla, %9’u boru hattı ile ve 

%0,3’ü havayoluyla gerçekleştirilmektedir (Çalışkan, 2019).  

 

Türk Deniz Ticaret Filosunun Mevcut Görünümü 

Deniz Ticaret Odası verilerine göre Haziran 2022 tarihinde 300 GT ve üzerinde; 1.099 

adet ve 6.280.490 DWT olarak Türk Bayraklı gemi envanteri bulunmaktadır. Adet bazında Mayıs 

2022 tarihine göre sayı değişmezken, DWT bazında yaklaşık %1 artış kaydedilmiştir (Tablo.1). 

 
Tablo.1: Türk Deniz Ticaret Filosu (DWT ve Adet Karşılaştırması Mayıs-Haziran 2022) 

 

 
Kaynak: https://cdn.denizticaretodasi.org.tr/Media/SharedDocuments/densek/dsg_temmuz_2022.pdf 

 

1999-2010 yılları arasında 150 GT ve üzeri gemiler için dünya sıralamasında yıllara göre 

filo kayıtlarında adet ve sıralamayı gösteren Tablo.2 incelendiğinde; GT, DWT ve adet bazında 

filo kayıtlarında artış kaydedilmekle birlikte, dünya sıralamasında dalgalı bir seyir izledikten 

sonra, 2008 yılında 24ncü sıraya yerleşildiği görülmektedir. 2009 global krizinin tüm dünyayı 

sarsan etkisi ve Covid-19 pandemisinin ardından, 1-2 Temmuz 2022 tarihlerinde 

Tersane/İstanbul’da gerçekleşen 2.Türkiye Denizcilik Zirvesi’nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 

Karaismailoğlu tarafından Türkiye Deniz ticaret filosunun 31,2 milyon DWT(dedveyt) tonluk 

kapasitesi ile küresel deniz ticaret filosu bakımından 15. sırada bulunduğu ifade edilmiştir 

(rayhaber.com). 

Tablo.2: Yıllara Göre Filo Kayıtları ve Ülkemiz Filosunun Dünya Sıralamasındaki Yeri 

( 150GT ve Üzeri Gemiler ) (1999-2010) 

https://cdn.denizticaretodasi.org.tr/Media/SharedDocuments/densek/dsg_temmuz_2022.pdf


 
Kaynak: https://denizcilikistatistikleri.uab.gov.tr/uploads/pages/arsiv/ulkemiz-filosunun- 

dunya-siralamasindaki-yeri-150-gt-ve-uzeri-gemiler-1999-2010.pdf 
 

2006-2021 yılları arasında 150 GT ve üzeri gemilerde 2014 ve 2015 yıllarındaki adet 
bazında gerileme göz ardı edilirse genel olarak toplamda artış grafiği izlendiği; 2021 yılında 
toplamda 2.100 adet olan geminin 996 adedinin Türk Uluslararası Gemi Sicili (TUGS)’ne ve 1.104 
adedinin Milli Gemi Sicili’ne kayıtlı olduğu görülmektedir (Bakınız Tablo.3). 

 

Tablo.3: Türk Deniz Ticaret Filosunun Yıllara Göre Adet Bazında Gelişimi 
(150 GT ve Üzeri Gemiler), 2006-2021 

 
Kaynak: https://denizcilikistatistikleri.uab.gov.tr/filo-istatistikleri 

 

150 GT ve üzeri gemiler için 2006-2021 yılları arasında DWT bazında gelişimi gösteren 
Tablo.4’de; TUGS ve Milli Gemi Sicili’ne kayıtlı gemiler bazında ve toplamda azalan bir grafik 
izlendiği dikkat çekmektedir2. 

 

Tablo.4: Türk Deniz Ticaret Filosunun Yıllara Göre DWT Bazında Gelişimi 
(150 GT ve Üzeri Gemiler), 2006-2021 

                                                           
2
 Millî Gemi Sicili, Türk vatandaşları ile Türk kanunlarına göre kurulmuş olan şirketlere ait olan gemileri kayıt 

altına alan, devletin vergilendirme hakkını tam olarak yansıtan ve hiçbir teşvik içermeyen sicili ifade etmek için 

kullanılır. Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu (TUGSK), yabancı bayrak altında faaliyet gösteren gemi ve 

yatların Türk gemi siciline çekilmesini teşvik etmek ve vergiye ilişkin ağır yönleri gidermek amacıyla yürürlüğe 

konulmuştur (Çalışkan, 2019:44). 

https://denizcilikistatistikleri.uab.gov.tr/filo-istatistikleri


 
Kaynak: https://denizcilikistatistikleri.uab.gov.tr/filo-istatistikleri 

 

150 GT ve üzeri gemilerde Türk Deniz Ticaret Filosunun 2006-2021 yılları arasında yaş 

ortalamasını gösteren Tablo.5 irdelendiğinde; dalgalı bir seyir izlemekle birlikte, 2007-2011 yılları 

arasında en az 21 yaş seviyesine inildiği, 23 yaşa çıkıldığı 2014 yılından sonra 2015-2019 yılları 

bandında 22 yaşın görüldüğü ancak 2020 yılından itibaren 23 yaşa çıkıldığı ve 21 yılında da 23 yaş 

ortalamasının devam ettiği izlenmektedir.  
 

Tablo.5: Yıllara Göre Türk Deniz Ticaret Filosunun Yaş Ortalamaları  
(150 GT ve Üzeri Gemiler), 2006-2021 

 
Kaynak: https://denizcilikistatistikleri.uab.gov.tr/filo-istatistikleri 

 

150 GT ve üzeri gemilerde 2017 yılına göre 2021 yılında kaydedilen gelişme, gemi 

cinslerine göre ve genel toplam olarak Tablo.6’da izlenmektedir. Kuru yük gemilerinde adet 

bazında %29 ve DWT bazında yaklaşık %31 azalma, Dökme yük gemilerinde adet bazında 29.9 ve 

DWT bazında %37.2 gerileme, Konteyner gemilerinde adet bazında 29.3 ve DWT bazında 28.3 

azalma, Sıvı/ gaz taşıyan tankerlerde adet bazında %0.54 artış DWT bazında %6.88 gerileme, 

Yolcu gemilerinde adet bazında %1.92 ve DWT bazında %9.45 azalma, Hizmet gemilerinde adet 

bazında % 25 ve DWT bazında yaklaşık %217 artış, Romorkörlerde adet bazında %18.30 artış 

DWT bazında %2.37 azalış, Deniz araçlarında adet bazında %29.6 ve DWT bazında %75’in 

üzerinde bir artış, Balıkçı gemilerinde adet bazında %34.4 artış, DWT bazında %0.69 azalış, 

Sportif ve eğlence amaçlı tekneler yatlarda adet bazında %11.3 ve DWT bazında %0.1 artış, genel 

toplam olarak adet bazında %5.05 artış ve DWT bazında %22.95 azalış şeklinde bir gelişme 

kaydetmiştir.   
 

https://denizcilikistatistikleri.uab.gov.tr/filo-istatistikleri
https://denizcilikistatistikleri.uab.gov.tr/filo-istatistikleri


Tablo.6: Türk Deniz Ticaret Filosunun Gemi Cinslerine Göre Yıllar İtibariyle DWT ve Adet Bazında Gelişimi 

(150 GT ve Üzeri Gemiler), 2017-2021 

 

Kaynak: https://denizcilikistatistikleri.uab.gov.tr/filo-istatistikleri 

 

Türk Deniz Ticaret Filosunu 300 GT ve üzerinde DWT ve adet bazında gemi cinslerine 

göre ayrımlayan Tablo.7’den incelendiğinde; 2021 yılında 2017 yılına göre kuru yük gemilerinin 

adet bazında yaklaşık %30, DWT bazında %30’un üzerinde gerilediği, dökme yük gemilerinin 

adet bazında %32, DWT bazında %37 oranında azaldığı, konteyner gemilerinin adet bazında 

DWT bazında %29 seviyesinde gerilediği, sıvı/gaz taşıyan tankerlerin adet bazında %5 artarken 

DWT bazında %6.6 gerilediği, yolcu gemilerinin adet bazında %0.5 artarken DWT bazında 

yaklaşık %10 düzeyinde gerilediği, hizmet gemilerinin adet bazında %30 DWT bazında yaklaşık 

%236 artış kaydettiği, römorkörlerin adet bazında %26.5 artarken DWT bazında %2.4 azaldığı, 

deniz araçlarının adet bazında yaklaşık %28.5 DWT bazında yaklaşık %75.3 artış kaydettiği, 

balıkçı gemilerinin adet bazında %62 DWT bazında %25 arttığı, sportif ve eğlence amaçlı tekneler 

ile yatların adet bazında %17 yükselirken DWT bazında %0.48 oranında azalım gösterdiği, gemi 

cinslerinin genel toplamdaki gelişimine bakıldığında ise; adet bazında %2 artarken DWT bazında 

%23 oranında gerilediği dikkat çekmektedir.  

 
Tablo.7: Türk Deniz Ticaret Filosunun Gemi Cinslerine Göre Yıllar İtibariyle DWT ve Adet Bazında Gelişimi 

(300 GT ve Üzeri Gemiler), 2017-2021 

 
Kaynak: https://denizcilikistatistikleri.uab.gov.tr/filo-istatistikleri 

 

 Türk deniz ticaret filosundaki gemilerin 2021 yılında 2017 yılına göre 150GT ve üzeri 

gemilerde genel toplamda adet bazında %5.05 artış ve DWT bazında %22.95 azalış gösterirken, 

300GT ve üzeri gemilerde genel toplamda adet bazında %2 artarken DWT bazında %23 oranında 

gerileme kaydettiği, her iki GT grubunda DWT bazında değişimin birbirine yakın seviyede azalma 

https://denizcilikistatistikleri.uab.gov.tr/filo-istatistikleri
https://denizcilikistatistikleri.uab.gov.tr/filo-istatistikleri


gösterirken, adet bazında artış yönlü gelişmenin 150GT ve üzeri gemilerde daha fazla olduğu 

görülmektedir. 

 

Türkiye’de Denizyolu Taşımacılığı’nın Tarihsel Gelişimi  

Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’i bir Türk Gölü haline getirdiği dönemlerde de benzer şekilde 

üç tarafı denizlerle kaplı olan Türkiye’nin, Denizyolu taşımacılık modunda belirgin bir politikası 

oluşmamıştır. Deniz kıyı şeridinin uzunluğuna karşın limanların az olması yanısıra 16. Yüzyılda 

kapitülasyonlar şeklinde Fransa’ya tanınan gemi işletme imtiyazı gibi parametreler 

sıralandığında, avantajlı konumumuzun denizyolu taşıma modunda yabancı işletmelerin mutlak 

hakimiyeti şeklinde kullanıldığı ifade edilebilir. Ardı sıra gelen savaşlarla derin hasar gören 

Osmanlı filosundan Türkiye Cumhuriyeti’ne işleyebilir vaziyette 35.000 tonluk filonun geçtiği 

kayıtlarda yer almaktadır. Cumhuriyetin ilanı ile kabotaj hakkının Türk gemilerine geçmesi 

sonrasında milli çıkarlara öncelik veren bir denizyolu politikası geliştirilerek, 1926 yılında 

yürürlüğe giren Kabotaj hakkı ile Türk bayrağı taşıyan gemiler, yabancı bayraklı gemilerin 

rekabetinden korunur hale getirilmiştir. Türkiye Sevr-i Sefain İdaresi’nin tesis edilmesi ile sahiller 

arasında yük ve yolcu transferi üstlenilerek özel sektör gemi inşa ve işletmeciliğinin teşvikine 

önem verilmiştir. Türk armatörlere hazine kaynaklı avans ve kredi imkanları gerçekleştirilmiştir. 

1930 senesinde Türk Ticaret gemilerinin toplam sayısı 240 adede ve 95.000 tona yükselme 

kaydetmiştir. 1932 yılında sahip olunan filo genel olarak çok yaşlı gemilerden oluştuğundan 

yabancı ülke limanlarına girişte büyük sıkıntılara yol açmaktaydı. 1933 yılında Türkiye Seyr-i 

Sefain İdaresinde yapılan düzenlemeler ile Devlet Denizyolları tesis edilmiş ve bu bağlamda 

mevcut ticaret filosunun revizyonunda devletin rolü gerçekleştirilmeye başlanmıştır. II. Sanayi 

Planı (1936) ile yeni gemi alımına ağırlık verilerek, Cumhuriyet sonrası dönemde liman 

işletmeleri yabancı şirketlerden devletin eline geçmiştir. İstanbul ve İzmir Limanlarının 1925 

yılında, Haydarpaşa Limanının da 1927 yılında yapılmasının ardından, 1920-1935 yılları arasında 

daha ziyade demiryolu inşaatları için malzeme taşımak üzere Bandırma, Samsun, Derince, Filyos 

ve Mersin limanları, 1939 yılından sonra İskenderun, Mudanya, Maltepe (İstanbul), Zeytinburnu 

ve Gemlik iskeleleri tesis edilmiştir. 1933 yılında Devlet Denizyolları ve Limanları Umum 

Müdürlüğü ile Devlet Limanları İşletmesi Umum Müdürlükleri oluşturulmuştur. 1940 yılında 18 

ve yukarı grostonluk gemi sayımızın 166'ya ulaştığı, 1945 yılına gelindiğinde 1850 yılında Osmanlı 

Devleti nezdinde ilk anonim şirket olarak kurulmuş olan ve Boğaziçi'nde yolcu ve yük taşımacılığı 

yapan Şirket-i Hayriyye' nin 94 yıl süren bağımsız faaliyetinin sonlandırılarak Devlet Limanları 

İşletmesi Umum Müdürlüğü’ne bağlandığı kaydedilmektedir (Çalışkan, 2019: 26-27). 

 

Denizyolu Taşımacılığının Finansal Görünümü  

Türkiye’deki denizyolu yük taşımacılığı sektöründe faaliyette bulunan 975 işletmenin 

finansal tablolarının oran analizi yöntemi ile analizi ve sektöre ait konsolide bilanço ve gelir 



tablolarından yola çıkılarak likidite, finansal yapı, varlık kullanım ve karlılık oranlarına dair 

saptamalarda bulunulmuştur.  

 

Tablo.8: Denizyolu Yük Taşımacılığı Sektörünün Bilanço Analizi 

 
Kaynak:Dikmen, 2021: 155 

 

Denizyolu yük taşımacılığı sektörünün aktif yapısının genel itibariyle  sabit duran 

varlıklar niteliğinde varlıklardan oluştuğu ve sektörün duran varlık oranlarının 2011 yılı hariç 

düşme eğilimi içerisinde olduğu, sektörün varlıklarını nasıl finanse ettiği noktasında 

incelendiğinde 2009 ve 2010 yıllarında özkaynakları ile, 2011 – 2019 yılları arasında ise yabancı 

kaynaklar ile finanse ettiği, bu kaynakların vade yapısının uzun nitelikte olmasının “cari aktifler 

cari pasiflerle uzun vadeli aktiflerde uzun vadeli pasiflerle finanse edilir” şeklindeki uyumluluk 

prensibine uygun şekilde hareket eden sektörün doğru bir finansman politikası belirlediği tespit 

edilmiştir (Dikmen, 2021: 155). 

 

 
Grafik.1: Sektörün Likidite Oranlarının Gelişimi 

Kaynak: Dikmen, 2021: 156 

 



Sektörlerin kısa vadeli borçlarını ödeme gücüne sahip olup olmadıklarının tespit 

edilmesinde kullanılan cari oranın genel teamüllere göre; gelişmiş ülkeler için 2, gelişmekte olan 

ülkeler için 1,5 olması beklenmektedir. Yapılan araştırma sonuçlarına göre 2013 yılı hariç 

denizyolu yük taşımacılığı sektörünün 2014 yılında %1.245 ve 2015 yılında %0.989 olması kısa 

vadeli yükümlülüklerini yerine getirme noktasında yeterli dönen varlığa sahip olmadığından 

güçlük yaşayabileceğine, 2013 yılında cari oranının 1,5 gerçekleşmesinin sektörün bu yıl kısa 

vadeli borçlarını zamanında ödeyebileceğine, 2013 ve 2014 yıllarında denizyolu yük taşımacılığı 

sektörünün asit test oranlarının standart oran olarak kabul edilen 1’in üzerinde gerçekleşmesi 

denizyolu yük taşımacılığı sektörünün stoklarını elinden çıkaramadığı durumlarda dahi kısa 

vadeli borçlarını ödeme gücüne sahip olduğuna, sektörün 2013 yılında nakit oranının 0,317 

değerinde gerçekleşmesinin sektörün kısa vadeli borçlarını ödeyebilmek için elinde gereğinden 

fazla para ve para benzeri nakde kolayca dönüştürülebilir varlık bulundurduğu ve bu varlıklarını 

önemli yatırım kararlarında etkin olarak kullanamadığına, denizyolu yük taşımacılığı sektöründe 

varlıkların finansmanında dengeli bir finansman politikası izlendiği ve sektörde uzun vadeli 

yabancı kaynakların kısa vadeli yabancı kaynaklara göre daha fazla kullanıldığı, kısa vadeli 

yabancı kaynakların pasif toplamına oranlarının 2013 yılında 0,213, 2014 yılında 0,250 ve 2015 

yılında 0,245 olarak gerçekleşmesinin standart oran olan 1/3’ün altında kalmasının sektörde yer 

alan işletmelerin kısa vadeli borçlarını ve faiz giderlerini zamanında ödeyebileceği ve bankaların 

kısa vadede sektör üzerindeki baskısının daha az olduğuna, sektörün uzun vadeli yabancı 

kaynaklarının pasif toplamına oranlarının yıllar itibariyle gelişiminde standart oran olan 1/6’nın 

üzerinde gerçekleşmesinin sektörün daha az kısa vadeli borç kullanımı nedeniyle normal kabul 

edilebileceğine, denizyolu yük taşımacılığı sektörünün kısa vadeli yabancı kaynakları olması 

gereken değerden daha düşük, uzun vadeli yabancı kaynakları olması gereken değerden fazla 

kullanması ile yabancı kaynak kullanımı dengesini sağlayabildiğine, sabit duran varlıkların ne 

kadarlık kısmının öz kaynak ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ile finanse edildiğini gösteren 

duran varlıkların devamlı sermayeye oranının 1’in altında olması beklenir, denizyolu yük 

taşımacılığı sektöründe duran varlıkların tamamının devamlı sermaye ile finanse edildiği 

dolayısıyla duran varlık finansmanında doğru bir finansman politikası izlendiğine, işletmelerin 

maddi duran varlıklarının finansmanında ne kadarlık uzun vadeli yabancı kaynak kullandığını 

gösteren maddi duran varlıkların uzun vadeli yabancı kaynaklara oranının 1’in üzerinde olması 

beklenir ki bu oranın 2013 yılı için; %1.086, 2014 yılı için: %1.131, 2015 yılı için; %0.986 

değerlerinde olması yabancı kaynaklarının teminatı olarak sunulan maddi duran varlığı bir başka 

deyişle sektörün 1 TL’lik uzun vadeli yabancı kaynağa karşın mevcutlarında ne kadarlık teminat 

olarak duran varlık bulundurduğu şeklinde yorumlanmaktadır.  



 
Grafik.2:Sektörün Varlık Kullanım Oranlarının Gelişimi  

Kaynak: Dikmen, 2021:158 

 

Standart bir değeri bulunmayan ve banka kredilerinin aktif toplamına oranı yani 

işletmelerin varlıklarının ne kadarlık kısmının banka kredileri yardımıyla elde edildiğini gösteren 

oran, denizyolu yük taşımacılığı sektöründe 2013, 2014 ve 2015 yıllarında artış göstermesi 

sektörün bankalar tarafından kredi ana taksitleri ve faizleri bakımından borç baskısı altında 

olabildiğine, işletmelerin alacaklarını yılda kaç kez tahsil ettiklerini gösteren alacak tahsil 

süresinin alacakların yılda kaç günde bir tahsil edildiğini ifade eden bir oran olarak, alacak devir 

hızı ve süresi birlikte değerlendirildiğinde, alacakların ortalama tahsil hızının 4,8-4,9 kez ve 73-75 

gün arasında olduğuna, stok devir hızı ve süresi bakımından değerlendirildiğinde; sektörün 13-14 

günde bir stok çıkışı olduğuna, işletmelerin aktiflerinin kaç katı kadar satış yapıldığını gösteren 

aktif devir hızı oranının yüksek olmasının işletmeler için olumlu bir gösterge olduğu ve 2013 

yılında %0.4 olan oranın 2014 ve 2015 yıllarında %0.5 oranına sabitlendiği ve denizyolu yük 

taşımacılığı sektörünün varlıklarının yarısı kadar satış geliri elde edebildiği, işletmelerin maddi 

duran varlıklarını ne ölçüde etkin kullandığını gösteren maddi duran varlık devir hızı oranının 

hizmet işletmeleri için belirli bir standart değeri bulunmamakla birlikte; sektörde elde edilen 

maddi duran varlık devir hızlarının 2013 yılında 1,2, 2014 yılında 1,3 ve 2015 yılında 1,4 olarak 

gerçekleşmesinin yıllar geçtikçe yükselme kaydeden oranın sektörün maddi duran varlık 

kullanım kapasitesinde de zamanla artış kaydettiğine, işletmelerin öz kaynaklarını ne ölçüde 

verimli kullandıklarının tespit edilmesinde kullanılan ve standart bir değeri bulunmayan öz 

kaynak devir hızının 2013 yılı hariç 1’in üzerinde ve yıllar itibariyle artış eğiliminde olduğuna, 

Sektörün brüt kar marjı ile ilgili oranlara bakıldığında; brüt kar marjının düşük gerçekleşmekle 

birlikte yıllar itibariyle artış eğilimi gösterdiğine, faaliyet kar marjının 2013 yılı için (3,3) 

değerinde zararla, 2014 yılında (0,4) oranında zararla ve 2015 yılında 1,7 oranında karla 

sonuçlanmış olmasının faaliyet giderlerinin 2013 ve 2014 yıllarında ortalama %8 oranında karı 

azaltarak sektörün dönemlerini zararla kapatmasına yol açtığına, 2013 ve 2015 yıllarında net 

satışlarından kar sağlayamayan ve zarar ortaya çıkan sektörün bu yıllarda zarar oranlarını 



arttırmasının, diğer faaliyetlerinden olağan/olağandışı gelir ve karlarının, gider ve zararlarından 

daha düşük gerçekleşmesi ya da katlanılan finansman giderlerinin yüksekliğinden 

kaynaklanabileceğine, 2014 yılı faaliyet kar marjının zarar olarak neticelenmesine karşın dönem 

net kar marjının 6,9 gerçekleşmesi durumları birlikte ele alındığında, 2014 yılı bazında 

olağan/olağan dışı gelir ve karların, gider ve zararlardan daha fazla gerçekleşmesi ile daha az 

finansman giderlerine katlanılmasından kaynaklanmış olabileceğine, işletmelerin varlıklarını ne 

derece karlı kullandıklarının değerlendirilmesinde kullanılan aktif karlılık oranının standart bir 

değeri bulunmamakla birlikte denizyolu yük taşımacılığı sektöründe aktif karlılık oranının 2013 

yılında (3.8), 2014 yılında 3.2, 2015 yılında (1.2) şeklinde gerçekleşmiş olmasının 2013 ve 2015 

yıllarında negatif bir başka deyişle zarar olarak gerçekleşmiş olması sektörün ilgili yıllarında 

dönemin zarar ile kapanması, bu yıllarda aktif karlılık oranlarının da negatif gerçekleşmesine 

neden olduğu ve işletmeye ortaklar tarafından tahsis edilmiş değerlerin ne ölçüde etkin ve 

verimli olarak kullanıldığını gösteren öz kaynak karlılık oranının 2013 yılında (8.4), 2014 yılında 

7.4 ve 2015 yılında (3.0) olarak gerçekleşmesi sektörün 2013 ve 2015 yıllarında öz kaynakları 

üzerinden kar sağlayamamakla birlikte 2014 yılında öz kaynakları üzerinden kar sağladığı 

şeklinde bildirilmektedir (Deran ve Erduru, 2018:488-498). 

 

 
Grafik.3: Sektörün Finansl Yapı Oranlarının Gelişimi 

Kaynak: Dikmen, 2021:157 

 

Denizyolu Taşımacılığının finansal analizine ilişkin yapılan araştırma sonuçlarına göre; 

yabancı kaynaklar içerisinde banka kredilerinin % 81 oranındaki payı varlıkların finansmanında 

leasing veya türev araçlar gibi başkaca finansal araçların yeterince kullanılmadığına, varlıkların 

finansmanında hesaplanan borç sermayenin oranının, öz sermayenin üzerine çıkmış olması, 



finansal kaldıraç oranının3 artış eğiliminde olmakla birlikte istenilen sınırın altında olmasının 

sektör firmalarının kredibilitelerinin yüksekliğini ancak sektörün borç verenlerin baskısı altında 

olduğunu, genel olarak likidite sorunu olmayan deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı alt 

sektörünün kısa vadeli borçlarını ödeyebilme kabiliyetinin olduğu ancak likidite oranlarının hızlı 

bir şekilde düşüyor olması nedeniyle gelecek dönemler açısından gerekli tedbirlerin alınması 

gerekliliği, 2010 yılında 0.26 olarak gerçeklene aktif devir hızının sektörün aktif yapısında 

meydana gelen artışa rağmen satışların aynı bantta ilerlemediği hatta gerilediği, sektör aktif 

karlılığının %1 seviyelerine inmesine karşın üretim maliyetinin %85 düzeyine çıktığı, elde edilen 

tespitlerin başlıcalarıdır (Dursun ve Erol, 2012: 380-381). 

 

 
Grafik.4: Sektörün Karlılık Oranlarının Analizi 

Kaynak:Dikmen, 2021: 159 
 

Denizyolu yük taşımacılığı alt sektöründe 2011, 2013 ve 2016 yılları itibariyle özkaynaklar 

üzerinden kar elde edilmediği, diğer yıllara bakıldığında karlılığın en düşük olarak 2015, en 

yüksek olarak da 2019 yılında elde edildiği bildirilmiştir (Dikmen, 2021: 159).  

 

Denizcilik Sektöründe Kullanılan Finansman Kaynakları 

Sektör yatırımlarının finanse edilmesinde kullanılan bazı alternatifler bulunmaktadır. 

Yatırımcılar bu seçenekleri değerlendirirken maliyet, ulaşılabilirlik, vergisel uygulamalar gibi 

birçok parametreyi dikkate alarak karar vermektedir. Vergi uygulamalarından bağımsız olarak 

düşünülemeyen gemi finansman modelleri, bu uygulamaların yasal altyapıları ile eş zamanlı ve 

koordinasyoneli bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Gemi yatırımları sonucunda yaratılacak 

ekonomik hacim, yatırımcılara sağlanacak finansmana bağlı bulunmaktadır. Gemi yatırımlarının 

                                                           
3
 Bir şirketteki toplam borçların toplam varlıklara (aktiflere) bölünmesi sonucunda bulunan finansal kaldıraç oranı 

ile varlıkların ne kadarının borçla finanse edildiği hesaplanır 

(https://piyasarehberi.org/sozluk/finansal-kaldirac-orani). 



finansmanında kullanılan yöntemlerin başlıcaları özkaynak ve borçlanma şeklinde iki başlıkta ele 

alınabilir veya iki yöntemin birarada kullanılması da söz konusu olabilir (Li, 2004: 9). 

 

Borçlanma 

Maliyetleri nedeniyle yüksek finansmana ihtiyaç duyan yatırımlar olan gemilerin 

finansmanında yatırımcıların genellikle öz sermaye yetersizliğiyle karşı karşıya kalması nedeniyle 

yatırımcılar dış kaynak kullanımına yönelmek durumunda kalmaktadırlar. Dış kaynak kullanımı 

sadece öz sermaye yetersizliği durumunda değil, vergi uygulamaları, öz sermayenin elde tutulma 

isteği gibi faktörlerden dolayı da tercih edilebilmektedir. Dış kaynakların elde edilmesi 

borçlanma yoluyla gerçekleştirilmekte olup; borçlanma yolunun seçilmesi, yükümlülükleri de 

beraberinde getirmektedir. Belirli şartlar altında gerçekleştirilen dış kaynak kullanımını, 

belirlenen vade dönemlerinde geri ödenmek üzere ödünç alınan varlıklar şeklinde tanımlamak 

mümkündür. Borçlanma yoluyla finansman elde edilmesinde kullanılan başlıca yöntemler 

bulunmaktadır. 

 

Krediler 

Borçlanma yönteminde ilk başvurulan kredi kullanımı olmaktadır. Yatırımların 

finansmanında yoğunlukla tercih edilen bir yöntem olan kredi kullanımı, bankalar ve finansal 

kuruluşlar tarafından piyasalardan toplanan varlıkların belirlenen şartlar altında girişimcilere, 

yatırımcılara sunulmasından ibaret olmaktadır. Büyük maliyet gerektiren gemi yatırımlarının 

finanse edilmesinde de krediler yoğunlukla kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Banka kredileri 

nakit ve gayrinakit krediler şeklinde iki başlık altında ele alınır.  (Yazgan, 2016: 40, 45).  

 

Ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak faaliyette bulunan bankalar, ülkelerin 

ekonomik faaliyetleri adına önemli görevleri yerine getirmektedir. Ekonominin gayri safi milli 

hasılası ve istihdamına olumlu katkıları yanı sıra sistem bünyesindeki fonları finansman 

kaynağına ihtiyaç duyan ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla tahsis ederek 

transfer işlemini gerçekleştirmektedir (Arslan ve Yapraklı, 2008: 89). Nakit paranın belirli bir 

süreliğine ve önceden kararlaştırılmış olan faiz ve komisyon karşılığında kullandırılması nakit 

kredi olarak adlandırılmaktadır (Baltacı, 2012: 5). Geminin inşa aşamasında kullanılan malzeme 

ve ekipmanlar genel olarak tersane dışından sağlanmaktadır. Geminin yaşam alanında kullanılan 

dekorasyon malzemesinden makine dairesi ekipmanlarına kadar gemi üzerinde bulunan tüm 

ürünlerin maliyet üzerinde belli oranda etkileri bulunmaktadır. Tersane veya armatörün ürünleri 

uygun maliyet ile temin etmesi, gemi inşa maliyetinin ortaya çıkmasında son derece etkili 

olmaktadır. Gemi yatırımlarında kullanılan banka kredileri, gemi inşasının aşamasına göre 

prefinansman ve post finansman kredileri olmak üzere iki başlıkta ele alınmaktadır. 

Prefinansman kredileri inşa süresince kullanılan kredilerdir. İnşası tamamlanmış gemilerin 

alınmasına yönelik kullandırılan krediler post finansman kredileri adını alır. Türkiye 



konjonktürüne uygunluğu nedeniyle kullandırılan kredilerin çoğunluğu prefinansman 

kredilerinden oluşmaktadır (Öztürk, 2009: 35). 

 

Yurt dışından sağlandığından yurt içi kredilere göre faiz oranı daha düşük olan ve Kaynak 

Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF)'ndan da muaf olduğundan dolayı, büyük maliyetler tutan 

gemi alımlarında ciddi maliyet avantajları sağlayan prefinansman kredisi işlemlerinde, aracılık 

işlemlerini gerçekleştiren bankalara garanti sağlama zorunluluğu bulunmamaktadır.  

 

Banka Kaynaklı Gayri Nakdi Krediler 

Ticari işlemlerde taraflar arasındaki ilişkide güven sağlayan ve kredinin geri ödenebilirlik 

kapasitesini arttıran en önemli faktör sunulan teminatlar olmaktadır. Yükümlülük ve 

taahhütlerine karşın teminat sunmaları beklenen işletmelerin, yükümlülüklerini yerine 

getirememesi durumunda karşı tarafın uğrayabileceği zararların bu teminatlarla karşılanması bir 

başka deyişle tazmin işlemi sözkonusu olmaktadır. Bu teminatı sağlayan krediler banka kaynaklı 

gayri nakdi krediler olarak adlandırılmaktadır. Bu tür kredilerde, bankanın en önemli geliri 

komisyonlar olmaktadır. Gayrinakdi kredilerin başlıcaları; teminat mektubu, akreditif, harici 

garanti ve kabul/aval kredileri olarak sayılabilir (Demir, 2010: 20).  

 

 

Türk Eximbank Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı 

Türk Eximbank/Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 31 Mart 1987 yılında ihracatın 

arttırılması, çeşitlendirilmesi ve ihracat yapılabilecek yeni pazarların kazandırılabilmesi adına 

döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunanların desteklenmesi amacıyla tesis edilmiştir (Çolak, 2007: 

84). Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin yaşadığı önemli sıkıntılardan bir tanesi olan dış ticaret 

açığı, toplumun refah düzeyinin düşmesine yol açmaktadır. İthalat ile ihracat miktarı arasındaki 

farktan oluşan dış ticaret açığının kapatılabilmesi veya azaltılabilmesi için ihracat miktarının 

arttırılması gerekmektedir. Bir başka deyişle, toplumun ürettiğinden fazla tükettiğini 

göstermekte olan dış ticaret açığı, özellikle makro ekonomik büyüklükler üzerinde olumsuz 

etkiye neden olmaktadır. Sermayesi kamusal destekli olan Türk Eximbank, bankalar ve 

uluslararası piyasa fonları yanı sıra uluslararası kuruluşlardan sağladığı sendikasyon kredileri ve 

ihraç ettiği tahvillerden oluşan kaynak yapısına sahiptir (Ürkmez, 2006:14).  

 

Türk Eximbank’ın sunduğu kredi imkanlarından Türkiye denizcilik sektörü de fayda 

sağlamaktadır. İç pazar ile birlikte dış pazara da yönelik olarak faaliyette bulunan gemi inşa 

sanayii, dış pazarlara ürün ihracında firmaların rekabet gücü artırmada etkili olmaktadır. Türk 

Eximbank tarafından gemi inşa sanayine Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı kapsamında 

finansman sağlama olanağı sunulmakta ve program kapsamında sunulan kredi ve teminat 

mektubu olanağından gemi ihracında bulunacak firmalar yararlanabilmekte, Vergi, resim ve harç 



muafiyeti bulunan program kapsamında EURO, Amerikan Doları ve Türk Lirası cinsinden kredi ve 

teminat mektubu sunulmakta, kredi veya teminat mektubundan yararlanan firmanın gemi ihraç 

işlemini tamamlaması ile kredi/teminat mektubu risk çıkışı yapılabilmektedir. Firmalara 

maksimum yirmi beş milyon dolarlık kredi/teminat mektubu sunulan programda kullandırılacak 

kredi/teminat mektubunun maksimum değeri gemi kontrat bedelinin %85 ile sınırlandırılmış 

bulunmaktadır. Firmaların öz kaynaklarıyla gemi kontrat bedelinin minimum %15'ini karşılama 

zorunluluğunun bulunduğu, gemi inşasında yerli ürün kullanım oranının da %25 olmasının 

gerektiği, Türk Eximbank'a firmalarca kullanmak istedikleri kredi/teminat mektubu tutarını 

karşılayacak düzeyde teminat sunma zorunluluğu bulunan; banka teminat mektubu, devlet iç ve 

dış borçlanma senetleri ve Kredi Garanti Fonu Kefaleti'nin teminat olarak kabul edildiği 

programda firmanın ihracat taahhüdünü yerine getirilmemesi halinde yaptırımlar 

gerçekleştirilmektedir. Günümüz konjonktüründe azami vadesi 360 gün olup, faiz oranı Türk 

Eximbank tarafından kararlaştırılmaktadır. Döviz kredilerinde dolar bazında işlemlerde LİBOR ve 

euro için EURIBOR baz alınarak hesaplama yapılan program kapsamında gemi inşa ihracı 

desteklenmekte ve gemi kontrat bedelinin önemli bir kısmı sunulan kredi/teminat mektubu ile 

finanse imkanına kavuşabilmektedir (Türk Eximbank).  

 

Ülkemizin İhracat Kredi Bankası olan Eximbank’ın deniz taşımacılığında ve gemi 

inşaatındaki etkinliğinin sektörün beklediği seviyelerde olmaması ya da bu konuda yetersiz 

kalınması ileriye dönük olarak yine gemi inşa sektörünü olumsuz olarak etkileyebilecektir (T.C. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2013) 

2010/406 ile 2010/1084 sayılı Kararlar kapsamında; tersane ve gemi işletmecilerine, 

inşası yarım kalmış gemiler ile römorkörlerin bitirilebilmesi için %10 özkaynak şartı ile 

kullanabilecekleri 3 yıl vadeli 10 milyon TL’ye kadar işletme, 8 yıl vadeli 30 milyon TL’ye kadar 

yatırım kredilerine Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından kredinin %75’ne kadar kefalet imkanı 

getirilmiştir. 11 adet Tersane, 15 adet Gemi Sahibi, 35 adet gemi için 26 adet Yararlanıcı Faaliyet 

Belgesi düzenlenmiştir. Yeni finans imkanları sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

(https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/08_Ulastirma_DenizYoluUlastirmasi.pdf

). 

 

Türk Eximbank Kaynaklı Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi 

Mal taşımacılığı hizmeti sunan firmaların finansman ihtiyaçlarının karşılanması böylece 

rekabet güçlerinin artırılarak ihracat yapan firmaların taşıma maliyetlerinin azaltılması adına 

Türk Eximbank tarafından doğrudan kullandırılmak üzere 03.12.2001 tarihinde “Uluslararası 

Nakliyat Pazarlama Kredisi (Karayolu) Programı, 07.02.2002 tarihinde Uluslararası Nakliyat 

Pazarlama Kredisi (Denizyolu) Programı yürürlüğe konulmuş olup; havayolu firmalarının da 

yararlanması amacıyla havayolu taşımacılığının da kredilendirilmesine karar verilerek bir önceki 

takvim yılı veya kredi başvuru tarihinden geriye dönük 12 (on iki) aylık dönem itibariyle navlun 



performansı asgari 500.000.-ABD Doları olan, Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi bulunan 

firmalara uluslararası kara/deniz/havayolu ile ihraç malının ilgili ülkeye taşınması yurtdışından 

yurtiçine ithal malı getirilmesi ve transit taşımacılık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi taahhüdü 

karşılığında TL ve Döviz olarak kullandırılacak olan Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi 

Programları uygulanabilmektedir. Programın azami vadesi 360 gün, Navlun performansının 

%20’si ile sınırlı olmak kaydıyla azami 2.000.000.-ABD Doları karşılığı firma limitli ve Ana para ve 

faiz tutarının %110’u oranında teminatlı olacağı duyurulmuştur 

(https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/sirkuler/krediler-hk-4405?page=361). 

 

Diğer Yöntemler 

Gemi yatırımcılarının finansman kaynağı olarak kullandığı yöntemlerden bir diğeri, tahvil 

ihracıdır. Bu sayede yatırımcı tarafından belirlenmiş olan vade hitamında yine yatırımcının 

belirlemiş olduğu faiz oranı üzerinden tahvili satın alana bir ödeme gerçekleştirilmektedir. 

Mantık olarak kredi işlemine benzetilmekle birlikte teminat gerektirmeyişi yatırımcı açısından bir 

avantaj olarak görülmektedir. Tahvillerin vadesinden önce satılabilmesi şeklinde, sahiplerine de 

sağladığı avantajlar bulunmaktadır (Yazgan, 2016: 40-41). 

 

Denizyolu Yük Taşımacılığı Sektörüne Kullandırılan Banka Kredileri: Türkiye Örneği  

TCMB Sektör Bilançoları alt başlığı olan Ulaştırma ve Depolama grubunun içinde H-502 – 

Deniz ve Kıyı Sularında Yük Taşımacılığı başlığından elde edilen veriler aşağıda şekil ve tablolarda 

sunulmuştur. 

 
Şekil.1: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı Sektör Kimlik Bilgileri 

Kaynak: https://www3.tcmb.gov.tr/sektor/#/tr/H/502/deniz-ve-kiyi-sularinda-yuk-tasimaciligi 

 

 Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı sektöründe Türkiye’de 997 firma faaliyette 
bulunmaktadır. Hukuki yapıları incelendiğinde; 992 adet firmanın sermaye şirketi hüviyetinde 
olduğu (439’u Anonim Şirket, 553’ü Limited Şirket) 3 adet firmanın kooperatif, 2 adedinin ise 
diğer başlığında hukuki yapısı olduğu görülmektedir. 

 

Tablo.9: Denizyolu Yük Taşımacılığı Sektörünün Ölçek ve İstihdam Bilgileri (31/12/2020) 

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/sirkuler/krediler-hk-4405?page=361
https://www3.tcmb.gov.tr/sektor/#/tr/H/502/deniz-ve-kiyi-sularinda-yuk-tasimaciligi


 

Kaynak: https://www3.tcmb.gov.tr/sektor/#/tr/H/502/deniz-ve-kiyi-sularinda-yuk-tasimaciligi 

 

2020 yılının 4ncü ve son çeyreği itibariyle sunulan TCMB sektör verilerine göre 997 adet 
olan sektör toplamının %60.1’i mikro, %28.7’si küçük, %9.3’ü orta ve %1.9’u 19 adet firmadan 
oluşmaktadır. Sektör toplamında 14.528 çalışan istihdam edilirken, orta büyüklükteki işletmeler 
en fazla istihdam hacmine sahip olarak görülmektedir.  

 
Tablo.10 Ölçek Bazında Net Satışlar-Aktif Toplamı ve Özkaynaklar 

 
Kaynak: https://www3.tcmb.gov.tr/sektor/#/tr/H/502/deniz-ve-kiyi-sularinda-yuk-tasimaciligi 

 

Ölçek bazında net satışların %50.4’ünün sektör aktif toplamının %37.5’inin büyük 

firmalar tarafından sağlandığı izlenmektedir. Kredi imkanları orta ölçekte ve büyük firmalara 

nazaran göreli olarak daha kısıtlı olan mikro ölçekteki firmalar özkaynakları ile faaliyetlerini 

döndürmeye çalışmaktadır. Sektör toplamının özkaynak bazında 34.6’sı mikro ölçekteki 

firmalara ait bulunmaktadır.  

 
Tablo.11: Yıllar İtibariyle Sektör Riskinin İzlenmesi (2018-2020) 

 
Kaynak: https://www3.tcmb.gov.tr/sektor/#/tr/H/502/deniz-ve-kiyi-sularinda-yuk-tasimaciligi 

 

31.12.2018 tarihli bilanço verilerine göre sektör risk toplamı 12.460.230,7TL olup bu 

toplamın yaklaşık %79’u uzun vadeli kredilerden oluşmaktadır. 2019 yılında 2018 yılına nazaran 

toplamda yaklaşık %2.4 artış gösteren sektör riski içerisinde uzun vadeli kredilerin payı artış 

kaydederek yaklaşık %82 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı son çeyreğinde 2019 yılının aynı 

https://www3.tcmb.gov.tr/sektor/#/tr/H/502/deniz-ve-kiyi-sularinda-yuk-tasimaciligi
https://www3.tcmb.gov.tr/sektor/#/tr/H/502/deniz-ve-kiyi-sularinda-yuk-tasimaciligi
https://www3.tcmb.gov.tr/sektor/#/tr/H/502/deniz-ve-kiyi-sularinda-yuk-tasimaciligi


dönemine göre toplam riskin %18.88 artış kaydederek 15.163.024,2TL değerine ulaştığı, bu 

toplamın içinde uzun vadeli kredilerin de payını arttırarak yaklaşık %87 değerine ulaştığı 

görülmektedir. 2018-2020 tüm yıllar itibariyle kısa ve uzun vadeli her iki vade dilimindeki nakit 

kredilerin önemli bir kısmının Yabancı Para (YP) kredilerden oluştuğu dikkat çekmektedir. 

Teminat mektubu, harici garanti, akreditif, postfinansman, kabul ve aval kredisi şeklinde alt 

başlıklara ayrımlanan gayrinakdi kredilerin tüm yıllar bakımından kısa vadede yoğunlaştığı ve YP 

üzerine olduğu görülmektedir.2018, 2019 ve 2020 yılları itibariyle tasfiye olunacak kredi 

niteliğine dönüşmüş olan sektördeki tahsil kabiliyetini yitirmiş alacakların kısa vadeli kredi vade 

diliminde olduğu ve takibe alınan kredilerin çoğunun TL kredilerden oluştuğu, 2019 yılında 2018 

yılına göre %32 artarken, 2020 yılında 2019 yılına göre takibe intikal eden kredilerde %11.8 

düzeyinde bir azalış olması sevindiricidir. Sektörün banka kredilerinden başka leasing veya 

finansal kiralama yöntemini de kullanmayı tercih ettiği ve yıllar itibariyle gerçekleşen artış ile 

kayıtlara yansıyan alternatif bir finansman modeli olduğu görülmektedir. 

Tablo.12: Sektör Firmalarının Kar Elde Etme Durumu 

 
Kaynak: https://www3.tcmb.gov.tr/sektor/#/tr/H/502/deniz-ve-kiyi-sularinda-yuk-tasimaciligi 

 
Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı yapan firmaların bilanço dönemi sonuçlarına göre 

21 adedinde kar veya zarar oluşmamış nötr bir durum söz konusu iken, 480 adet firma zarar ile 

bilançosunu kapattığını, 496 adet firmada kar elde ettiğini bildirmiştir.   

 

Sonuç ve Öneriler 

İnsanoğlunun var olduğu ilk andan itibaren ortaya çıkan bireyleri/işletmeleri küresel 

dünya ekonomisine taşıyan en önemli lojistik faaliyetlerden birisi olan taşımacılık, ağ yapıları 

içerisinde hammadde ve malzemelerin temin edilmesinden üretim sürecine verilmesine, 

üretilen nihai mamullerin dağıtım kanallarına sevkine kadar bir dizi yoğun proseslerden 

geçmektedir. İşletmeler bu faaliyetleri kendi bünyelerinde gerçekleştirebildikleri gibi üçüncü 

veya dördüncü parti lojistik hizmet sağlayıcılarından taşıma hizmeti şeklinde de servis 

alabilmektedirler. İşletmelere taşıma hizmetinde bulunan firmaların likit ve duran nitelikteki 

varlıklarının yapısı yan sıra bu varlıklarını finanse etme biçimleri işletmelerin finansal 

performanslarında büyük ölçüde farkların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Tüm taşıma modları 

içinde maliyet bakımından en düşük taşımacılık türü denizyolu ve boru hattı taşımacılığı olarak 

ifade edilebilir.  

 

Merkez Bankası sektör bilançolarından elde edilen veriler ve oran analizi yöntemleri 

ışığında; denizyolu yük taşımacılığı sektörünün likitide ve finansal yapısının oldukça güçlü buna 

https://www3.tcmb.gov.tr/sektor/#/tr/H/502/deniz-ve-kiyi-sularinda-yuk-tasimaciligi


karşın kârlılıklarının oldukça düşük olduğu ve varlıklarını daha az etkinlikte kullanabildikleri 

sonucuna varılmıştır. Denizyolu yük taşımacılığı sektöründeki karlılığın arttırılabilmesi adına 

maliyet ve gelir kalemlerinin doğru bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Denizyolu yük 

taşımacılığı sektöründe likidite oranlarında genel olarak dalgalanmalar meydana gelmekte ve 

yöneticilerin çalışma sermayelerinde ciddi bir paya sahip olan likit varlıklarına daha fazla önem 

vermelerinin değeri de böylece ortaya çıkmaktadır.    

 

İşletmelerde alacakların uzun sürelerde tahsil edilmesi söz konusu olduğundan ve 

sektörün giderek düşme eğilimi gösteren likiditesi nedeniyle de kısa vadede ödeme güçlüğüne 

düşmemek için adına yabancı kaynak-öz kaynak dengesini korumaya çalışmakla birlikte 

varlıkların finansmanında yabancı kaynakların etkisi giderek artmak durumunda olan sektörün 

banka kredisi yoluyla borçlanmayı tercih etmek durumunda kalmıştır. Bilançolarını zararla 

kapatan işletmeler açısından finansal bakımdan zor durumda kalabilecekleri açıktır. Borçlanma 

maliyetleri dikkate alındığında riskleri minimize edebilmek için leasing, tahvil ihracı, sendikasyon 

kredisi gibi farklı finansal enstrümanların da kullanılabilirliği araştırılmasında fayda 

bulunmaktadır. Ancak sektörün önemli düzeyde mikro ve küçük işletmelerden meydana geliyor 

olması kurumsal firmalara sağlanabilen sendikasyon, sermaye piyasası işlemlerinden olan tahvil 

ihracı yoluyla yeni kaynak temini şeklinde sofistike finansal ürünler bakımından şirketlerin elini 

daraltmaktadır. Aktif karlılığı oldukça düşük seviyelerde olan işletmelerin varlıklarını kar 

yaratmada etkin olarak kullanabilecekleri yeni stratejiler geliştirmesi önemlidir.  

 

Denizcilik sektörümüze tahsis edip kullandıracağı uzun vadeli krediler yoluyla finansman 

sağlayacak, gemi inşaatina yöneltebileceği düşük maliyetli ve uzun vadeli fonlarla yeni gemi 

yapilmasini böylece ticaret filomuzun gençleştirilmesini destekleyecek sektöre özel bir ihtisas 

bankasına acil düzeyde büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Sektöre özel bir banka tesis edilmeden 

sektörün finansal sorunlarının yakın zamanda çözülebileceği öngörülmemektedir. Norveç, 

Almanya ve İngiltere’deki gemi ipotek bankalari niteliğinde bir ihtisas bankasi yurtdişi finansman 

piyasalarindan daha uygun şartlarla temin edilebilecek krediler de kolaylıklar sağlayarak, 

oluşturacak fonlarla kendisi de kredi tahsis ve kullandırımını gerçekleştirilebilecek ve böylece 

sektörün özellikleri itibariyle büyük tutarlar gerektiren konsorsiyum kredilerini de yönlendirmesi 

mümkün olabilecektir. Sektörün uluslararasi işlemlerinde uzmanlaşacak böyle bir bankanın 

muhabir ilişkileri yanısıra diş ticaret işlemleri, döviz transferi ve teminat mektubu düzenlenmesi 

gibi alanlar başta olmak üzere daha rasyonel bir çalişma ortaminda işlerin yürütülmesine katkısı 

büyük olacaktır. Sektörün hassasiyetlerini gözeten bir Deniz İhtisas Bankasi kuruluncaya kadar 

kamusal sermayeli mevcut devlet bankalarının birisinin sektöre destek için tahsis edilerek 

Denizcilik sektörüne Devlet garantisi altında yurtiçi ve/veya yurtdişi kaynaklardan işletme kredisi 

sağlanması gerekmektedir. Bu süreç tamamlanıncaya kadar sektörün Türk bankalarından 

kullandığı işletme kredilerinin, maliyetlerinin daha ucuz bir düzeye indirgenerek vade yapılarının 



da daha kabul edilebilir bir süreye çıkartılmasına çalışılmalıdır.   

 

Türk Bankacilik Sistemindeki Denizcilik Sektörüne karşı takınılan yaklaşımın yabanci 

bankalarin sahip olduğu tutum ve anlayışa getirilmeye çalışılması da bir diğer önemli 

parametredir. Bati bankaciliğinda proje bazinda ve geleceğe dönük olarak kredi değerliliğinin 

tespiti gerçekleştirilmektedir. Kredi talebinde bulunan firmanın piyasadaki payına, sektördeki 

potansiyeline ve projesinin orta/uzun vadede geri ödeme kapasitesine bakilarak karar verilen 

batı bankacılığında, bilgisayar ortaminda yapay zekanın da desteğiyle gerçekleştirilen bilanço 

analizi erken uyari sistemleriyle, sektörün gidişatı sağlikli bir şekilde takip ve izlemeye tabi 

tutulmakta ve her firma içinde bulunduğu sektöre göre sektörel bazda değerlendirilmede 

bulunulmaktadır. Yabanci bankalar sektörde meydana gelen navlun krizi, konteyner krizi vb 

birçok sorunu daha uzun vadede ele alarak çözüme kavuşturmaya çalışmaktadır. Sermaye 

yapıları oldukça sığ olan Türk bankalari sorunlara spontane ve çok kisa vadeli olarak 

bakmaktadır. Coğrafi konumu ve komşulari ile ilişkileri açisindan büyük bir potansiyele sahip 

olan Denizcilik Sektörümüzde firmalarimızın yurtdışı kaynaklı kullanacakları kredilerde LIBOR 

veya FIBOR’a ek olarak hesaplanan spread içindeki unsurlardan olan ülke riski kavrami veya 

kredi derecelendirme kuruluşları bazlı ortaya konulan kredi notu gibi bileşenler nedeniyle 

hesaplanacak faiz yüksek çıkabilmektedir. Fizibilite etüdü, akreditifler, garantiler ve gemi ipoteği 

şeklinde farklı ve belirgin özelliklere haiz sektöre Türk bankaları riskli gördüklerinden gemi 

ipoteğine sıcak bakmamaktadır. Bu konularda uzmanlaşan yabanci bankalar ise konuya daha 

güvenle yaklaşım gösterdiğinden gemi ipoteğini tercihli bir ipotek şekli olarak kabul ederek kredi 

kullandırımını gerçekleştirmektedirler.  
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