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1.GENEL OLARAK GEMĠ GERĠ DÖNÜġÜMÜ  

 

Gemi Geri DönüĢüm Endüstrisi; ekonomik ömrünü tamamlamıĢ gemilerin seferlerden 

çekilmesi ve yerlerine yeni tonajda ve teknolojide çevreye duyarlı, daha fazla iĢletme verimi 

olan gemilerin getirilmesi iĢlemlerinde, denizcilik risklerini daha aza indiren tabii bir teknolojik 

süreç içinde yerini bulmaktadır.     
 

Gemi Geri DönüĢümü, Gemi ĠnĢası iĢleminin   tersidir . Hurda geminin sökümü esnasında 

direkt olarak metal malzemeler değerlendirilir ya da haddehanelere gönderilir. Gemi Geri 

DönüĢümü bu iĢlevi ile hurdayı değerli mala çeviren ve kullanılan doğal kaynakları geri 

dönüĢtüren bir üretimdir. Diğer taraftan Gemi Geri DönüĢümü, çevreyi koruyan endüstri 

çeĢitlerindendir. Doğal kaynakların etkin ve verimli kullanımı amacıyla hurda gemiler sökülür 

ve iĢlemlere tabi tutularak çeĢitli ürünler elde edilir. Ekolojik dengenin korunmasında etkin bir 

rol üstlenen Gemi Geri DönüĢümü IMO Dünya Denizcilik Örgütünün de kabul ettiği gibi   “yeĢil 

endüstri” diye de anılmaktadır. Demir cevherinin doğadan çıkarılması, eritilmesi ve 

haddelenmesi ile karĢılaĢtırıldığında gemi geri dönüĢümünün, enerji ve maliyetlerden büyük 

tasarruf sağladığı ve daha az çevre kirliliği yarattığı görülmektedir.  

 

Çeliğin hurda gemilerden üretilmesine alternatif üretim yöntemi, bunun demir cevherinden 

üretilmesidir. Önce yüksek fırınlarda pik demir elde edilmekte, daha sonra bu pik demir 

konvektörlerde indirgenerek çeliğe dönüĢtürülmektedir.  Yüksek fırınlarda pik demir elde 

edilmesinde üç hammadde kullanılmaktadır. Bunlar; Demir Cevheri, Kok Kömürü ve Kireç 

TaĢıdır.  

 

Her üç hammadde de yeryüzünde açılan ocaklardan elde edilmekte,  bu da geniĢ yeryüzü 

alanlarının tahrip olmasına neden olmaktadır. Kok kömürü ise uygun özellikteki taĢ 

kömürünün dönüĢtürülmesi ile elde edilmektedir. Kok kömürü iĢlem sonunda kısmen 

karbondioksite kısmen de demir karbüre dönüĢmektedir. Ancak bu demir karbür de çelik 

elde etme iĢlemi süresince yine karbondioksit olarak atmosfere salınmaktadır. 

 

Hurda demirden çelik elde edilmesi, gerek doğanın tahribine, gerek sera gazı salınımına yol 

açan bu iĢlemleri ortadan kaldırdığı için çevre dostu bir teknoloji olarak 

değerlendirilmektedir.  Ayrıca enerji tüketimi açısından bakıldığında, 1 ton hematit cevherinin 

pik demire dönüĢtürülmesi için 7400 MJ. 1 ton çelik hurdasının eritilmesi için ise 1350 MJ 

enerji tüketilmekte, bu iĢlemler sonucunda yüksek fırında 2200 kg. CO2 atmosfere 

salınmakta, bir ton hurda çeliğin eritilmesi iĢleminde CO2 salınım miktarı ise 280 kg 

olmaktadır. Elektrik enerjisinin elde edilmesinde doğal enerji kaynaklarının kullanımı arttıkça 

bu miktar da düĢecektir.  
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Hurda çelik geri kazanıldığında; 

 

Enerjinin %74 Hammadde kaynaklarının %90 oranında korunduğu, 

Su tüketiminin %40 azaltıldığı, 

Atık su kirlenmesinde %76,  

Hava kirlenmesinde %86  

Maden atıklarında %97 azalma olduğu gözlenmiĢtir. 
 

Gemi Geri DönüĢüm sektörü öncelerde önemsenmeyen ve gözden ırak genellikle geri kalmıĢ 

ülkelerin yaptığı bir sektör iken, küresel ısınma ve iĢsizliğin arttığı, doğal kaynakların azaldığı 

günümüzde, bütün ülkelerin dikkatle izlediği/ yapmaya hazırlandığı  bir faaliyet alanı 

olmuĢtur.  Halen   dünyada  Avrupa  Birliği ülkeleri de  dahil olmak üzere   bir çok  ülkede 

gemi geri dönüĢüm faaliyetleri yapılmaktadır. 

 

 

 

Ülkemizde tek gemi söküm bölgesi olan Aliağa‟da Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından 

gemi söküm izni, UlaĢtırma ve Alt Yapı Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel 

Müdürlüğünden Gemi Söküm Yetki Belgesi almıĢ, 22 Gemi geri dönüĢüm firması 28 parselde 

faaliyetlerini sürdürmektedir.  
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Gemi geri dönüĢümü, iĢletme ömrünün sonuna eriĢen gemilerin bertarafının Ģüphesiz ki en 

„çevreye duyarlı‟ yoludur. Gemi bünyesinde bulunan hemen her malzeme geri 

dönüĢtürülebilir veya olduğu gibi ya da elden geçirilerek yeniden kullanılabilir.  

 

Hurda gemilerin % 98’i çelik bununda %95’i yeniden kullanılabilir maddelerdir. (Fire oranları 

hariçtir.) Bu nedenle ekonomik ve çevresel açıdan yapılmaya değer bir sektördür. 
 

Dünya ticaretinde denizlerde halen 300 Grt üzerinde 53000 gemi dolaĢmaktadır. (yaklaĢık 

1,8 milyar DWT)  Bu gemilerin yaĢ  ortalaması  17 ‘dir. Ġstatistikî olarak 20 yaĢını geçmiĢ 

gemilerin çevre felaketleri ile sonuçlanan kazalara sebebiyet verme riskleri oldukça 

yüksektir. 

                                  

               
 

20 yaĢ üstü gemilerin ticari faaliyet için bulundukları liman kontrollerinde yaĢadıkları sıkıntılar, 

yük bağlantılarında teknolojik ve daha süratli gemilerin tercih edilmesi yaĢlı gemilerin 

seferlerden çekilmesi ,  deniz ticaret filosunun yaĢı da dikkate alındığın da ortaya sökümü 

gerçekleĢtirilecek müthiĢ bir çelik atığın çıkması, kaçınılmaz hale gelmektedir.    
 

Bu müthiĢ çelik atığın çevre ve insan sağlığına duyarlı Ģekilde geri kazanılmaması halinde 

çevre ve insan sağlığı için trajik sonuçlar doğurması kaçınılmaz olacaktır. 

 

Halen yılda 20 milyon DWT geminin geri dönüĢtürülmesi gerekmektedir. Ancak çevre ve iĢ 

sağlığına uyumlu gemi geri dönüĢüm tesislerinin azlığı da ayrıca üzerinde durulması gereken 

bir husustur.  
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Gemi geri dönüĢüm sektörü, denizcilik sektörünün iç dinamiklerine olumlu etkiler 

yapmaktadır. 

Filo tonaj sayısını dengeleyerek navlun fiyatlarına etki eder. Gemi inĢa sanayinin yeni sipariĢler 

almasını sağlar. 

Bu saptama; Navlun bedellerinin yalnızca ekonomik aktiviteye bağlı olmadığını, aynı 

zamanda sektördeki gemi tonaj eksikliği ya da fazlalığı ile ilgili olduğunu göstermesi açısından 

önemlidir.  

 

Gemi Geri DönüĢüm sektörünün Ekonomiye katkıları için temel üç baĢlık  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      HAMMADDE  

 Demir çelik fabrikaları 

ve haddehanelerin 

hurda hammadde 

ihtiyaçlarının 

sağlanması. 

 

 Hurda hammadde 

ithalatının düĢürülmesi 

 

 

 Yassı demir çelik 

mamullerinin üretim 

kalite standartlarının 

artırılmasına katkı 

 

            KATMA DEĞER   

 

Fabrikaların ithal hurda 

hammadde tedarik 

maliyetlerin düĢürülmesi 

sonucu ton baĢına 100 

USD döviz tasarrufu 

 

 

        ĠSTĠHDAM  

Gemi geri dönüĢüme 

bağlı olarak geliĢen,  

Gemi yan sanayi ,tekne 

bakım/tamir sanayi  

Haddehaneler  

Müteahhitler , TaĢeronlar,  

Nakliyeciler      Yardımcı 

hizmetler  

ile birlikte 10.000 kiĢiye 

dolaylı  istihdam  
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2.ULUSLARASI MEVZUATLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

 

BaĢlı baĢına bir endüstri dalı olan gemi geri dönüĢümü,  baĢta,  arasında ülkemizin de yer 

aldığı, dünya hurda gemi tonajının %97’sini iĢleyen beĢ ülke olmak üzere, bazı ülkelerdeki 

yerel ve ulusal ekonomilerin temel bir bileĢenini oluĢturmaktadır. Kolayca tahmin 

edilebileceği gibi, bu endüstrinin bağlı olduğu pazar ve bu pazarın kuralları / iĢleyiĢi, özünde 

deniz ulaĢtırması ve çelik endüstrilerinin sosyo-ekonomik unsurlarından etkilenmektedir.  

 

            

 

 

TartıĢılmaz yararlarına karĢın gemi geri dönüĢüm endüstrisi, çevre ve güvenlik konularında, 

günden güne artan kamusal duyarlılığın da etkisiyle çözüm üretmesi gereken birçok 

sorunsalla karĢı karĢıyadır.  

 

Farkındalıkların küresel boyutta geliĢmesiyle, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), BirleĢmiĢ 

Milletler Çevre Programı (UNEP), Basel SözleĢmesi (BC) ve Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) 

gibi uluslararası kurumlar birbiri ardına gemi geri dönüĢüm rehberleri yayımlamıĢlar ve konuya 

özgü ortak bir çalıĢma grubu oluĢturmuĢlardır.  

 

IMO‟nun Gemilerin Güvenli ve Çevreye Duyarlı Geri DönüĢümü Ġçin Hong Kong 

SözleĢmesi’nin kabulüyle bu endüstri dalında önemli bir aĢamayı iĢaret etmektedir. Kısa süre 

içinde, endüstriyi küresel ölçekte düzenlemenin yaygın kabul görmüĢ bir aracı olarak 

benimsenen Hong Kong SözleĢmesi gemi geri dönüĢüm tesislerini, gemi sahipleri, gemi 

inĢaatçılarını olduğu kadar en üst düzeyde devletlerin düzenlemelerini de Ģimdiden 

etkilemeye baĢlamıĢtır ki yakın bir gelecekte, gemi geri dönüĢüm sürecindeki tüm anahtar 

unsurlar bu küresel düzenlemeye uyum sağlamak zorunda olacaklardır.  
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Hong Kong SözleĢmesinin yürürlüğe girmesi için;  

 

En az  15 devletin;  

1.Çekince koymaksızın onay& kabul, 

2.Uygun bulmaya iliĢkin imza, 

3.Katılım için gerekli belgeleri vermesi, 

SözleĢmeyi kabul eden ülkelerin toplam ticari filolarının, dünya ticari taĢımacılığının en az % 

40’ını oluĢturması gerekmektedir.  

 

2020 yılı son durum (çekincesiz taraf olan ülkeler)  

 

 
 

Türkiye  Fransa            Belçika             St.Kıts Nevis         Norveç  Hindistan 

 

SözleĢme, henüz yürürlüğe girmemiĢ olmasına karĢın temel beĢ geri dönüĢümcü ülkelerin 

ulusal mevzuatında olduğu gibi pazarın tümünde etkisini göstermeye baĢlamıĢtır. Buna 

paralel olarak, deniz ulaĢtırma endüstrisi de sözleĢme‟nin beklenen etkilerini içselleĢtirmeye 

hazır görünmektedir. 

 

 

Özünde, konvansiyonel atık hiyerarĢisindeki atığın kaynağında azaltılması, yeniden kullanım, 

geri dönüĢüm, enerji geri kazanımı ve bertaraf süreçlerinin tümünü gemi özelinde içeren 

„Gemi Geri DönüĢümü‟ için Hong Kong SözleĢmesi‟ndeki “bir geminin, tehlikeli ve diğer 

maddelere dikkat edilmesi kaydıyla, bileĢenlerin ve malzemelerin yeniden iĢleyip kullanılır 

duruma getirmek amacıyla geri kazanımı için, bir gemi geri dönüĢüm tesisinde, tam veya 

kısmi olarak sökülmesi faaliyeti ile depolama, bileĢenlerin ve malzemelerin sahada iĢlem 

görmesi gibi birleĢik iĢlemleri içeren, ancak farklı tesislerde daha ileri iĢlem görmesini ve imha 

edilmesi faaliyetini içermeyen iĢlemler bütünü” tanımı, gemi geri dönüĢüm tesisi dıĢındaki 

enerji geri kazanımı ve bertaraf aĢamalarını içermemekle birlikte oldukça kapsayıcıdır.  

 

Dünya‟daki hemen hemen her ülke, belli ölçülerde gemi geri dönüĢüm etkinliği içindedir. Bu 

etkinlik çoğunlukla limanlarda terk edilmiĢ ve hatta batmıĢ halde bulunan görece olarak 

küçük gemilerin sökümü Ģeklinde gerçekleĢtirilmektedir. Bununla birlikte, birkaç ülkede ise 

ticari olarak sürdürülebilir temelde ve endüstriyel bir ölçekte gemi geri dönüĢümü 

operasyonları yapılmaktadır. Bu ülkelerde, gemi geri dönüĢüm Ģirketleri, gemileri küresel 

pazardan temin etmekte ve onların çeliğini, demir dıĢı metallerini, makinelerini, donanımlarını, 

donatılarını ve mobilyalarını satarak kazanç sağlamaktadırlar. 

 

Günümüzde geri dönüĢüm faaliyetleri grafikleri halen keskin bir Ģekilde yükselmekte ve geri 

dönüĢüm tesisleri maksimum kapasiteye yakın faaliyet göstermektedir. Küresel krizin en kötü 

günlerinin geride kaldığı iyimserliği halen mevcut olsa da, bazı ileriye dönük ekonomik 

analizler denizcilik sektörünün gemilerin aĢırı arzı nedeniyle karĢılaĢabilecekleri zorlukları iĢaret 

etmektedir. 
 

Son yıllardaki rekor geri dönüĢüm seviyelerine rağmen, hala pazara katılan yeni inĢalar ile geri 

dönüĢtürülen tonaj ve emniyetli ve çevreye duyarlı geri dönüĢüm tesisleri arasında önemli bir 

uyumsuzluk vardır. 
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Genellikle bir geminin ömrü ortalama yaĢı 20 ila 35 yıl arasında değiĢmektedir. 

 

Geminin bakım ve iĢletme maliyetleri olası gelirlerini aĢmaya baĢladığında, ya da ikinci el 

piyasası söz konusu gemi için bir seçenek olmadığında bir gemiyi hurdaya gönderme kararı 

alınır. Gemi sahibinin gemisini geri dönüĢüme gönderme kararı birçok faktör tarafından 

etkilenir. Fakat bu faktörlerden en önemlisi navlun fiyatlarıdır. Genellikle, navlun oranları geri 

dönüĢüme gönderilen gemi miktarlarıyla ters orantılıdır. 

 
YAŞLI-GENÇ GEMİ MALİYETLER   

 

 

 

                   
  

 

Basel SözleĢmesi, tehlikeli atıklara iliĢkin hükümler içerdiğinden ve hurda gemilere iliĢkin 

uygulanabilir hükümleri geliĢtirilmediğinden uluslararası deniz ulaĢtırmasının paydaĢları 

tarafından göz ardı edilmiĢ olup SözleĢmenin gemi geri dönüĢüm endüstrisi için sıkıntılar 

yarattığı ortaya çıkmıĢtır.  

 

Bunun yanı sıra SözleĢme‟de, Avrupa Birliği tarafından tehlikeli atıkların OECD üyesi  olmayan 

ülkelere ihraç edilmesini yasaklayan yeni bir Karar (the Ban Amendment,Yasak 

Kararı)alınmıĢtır. Ayrıca Basel SözleĢmesi ve Yasak Kararının eĢdeğeri olan Avrupa Birliği 

mevzuatındaki Atık TaĢınımı Tüzüğü‟nün (Waste Shipment Regulation) yine hurda gemiler için 

uygulanabilir bir mekanizma içermemesi nedeni ile ömrünü tamamlamıĢ Avrupalı gemilerin 

%91’inin, yukarıda bahsedilen mevzuattan kaçınarak, farklı çözümlere yöneldiğini AB 

Komisyonu tarafından belirlenmiĢtir. 
 

Basel SözleĢmesin gemilerin geri dönüĢümünü düzenleyemeyeceğinin anlaĢılması, Hong 

Kong SözleĢmesi‟nin yürürlüğe giriĢ tarihinin gecikeceği endiĢesiyle „ara 

dönem‟de uygulanabilir yaptırımların düzenlenmesine iliĢkin, olarak AB Konseyi, AB 

Parlamentosu ile anlaĢarak 27 Haziran 2013 tarihinde Gemi Geri DönüĢüm Yasasını kabul 

etmiĢ, 22 Ekim 2013 tarihinde Gemi Geri DönüĢüm Yasası AB Parlamentosu'nun ana 

toplantısında onaylamıĢ ve 30.12.2013 tarihi itibariyle kabul edilmiĢtir. 

 

AB Bayraklı gemilerin geri dönüĢümü sırasında oluĢabilecek olumsuz emniyet ve çevre 

etkilerinin, gereksiz ekonomik yük oluĢturmadan azaltılmasının sağlanmasıdır. Yeni Yasa, AB 

Bayraklı gemilerin OECD ülkeleri dıĢında kalan ülkelerde yer alan tesislerde minimum çevresel 

ve emniyet koĢulları yerine getirerek yasal olarak geri dönüĢtürülebilmesine imkân 

sağlamaktadır. Gemi sahipleri gemi geri dönüĢüm kriterlerini sağlayan tesisleri "AB Listesi" 

içinden seçebilecektir.  

 

AB Gemi Geri dönüĢüm tesisleri listesine dahil olmak için öncelikle müracaat ve daha sonra 

AB komisyonu tarafından yetkilendirilen, DNV GL kuruluĢu tarafından denetime tabi olunması  

gerekmektedir. 

Personel Giderleri                       % 28 

Stoklar&Sarf Malzemesi              % 25 

Bakım&Tutum                              % 139.6 

Sigorta Tekne ve Makine           %115.8 

Genel Gider                                Aynı  

Günlük iĢletme gideri                  %45 
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31  Aralık  2018‟de  yürürlüğe giren ve uygulanmaya baĢlanan, Avrupa Geri DönüĢüm 

Yönetmeliği ile, Avrupa Birliği  bayraklı  gemilerin AB Gemi Geri DönüĢüm listesine dahil 

olmayan tesislere gönderilmesinin yolu kapanmıĢtır.  

 

Türkiye AB Gemi Geri DönüĢüm tesisleri listesinde Ġlk planda 3 firma ile yer almıĢ,    2020 yılı 

içinde  8  firma listeye dahil olmuĢtur. 

 

  AB GEMĠ GERĠ DÖNÜġÜM LĠSTESĠNDE SON DURUM 

   

LĠSTEYE  DAHĠL OLAN FĠRMALARIMIZ 

 

 
 

      
 

 
 

Yıl içinde EGE GEMĠ-TEMURTAġLAR ve ANADOLU GEMĠ firmaları AB komisyonu tarafından 

yetkilendirilen DNV GL kuruĢuĢu tarafından saha denetimine alınmıĢtır.Denetim bulguları ilgili 

firmalara bildirilmiĢtir.2021 Yılı içinde listeye dahil olmaları beklenmektedir. 

ALĠAĞA GEMĠ-BMS GEMĠ  firmalarımız saha denetimleri beklemektedir.  
Gemi geri dönüĢüm iĢlerinin 3.  Dünya   ülkelerinin  yaptığı  bir endüstri olduğu ile ilgili 

kamuoyu algısı  2013 yılında yayımlanan AB gemi geri dönüĢüm yönetmeliği ile son buldu. 

Avrupa ülkeleri gemi sökümü için ilk planda 40 firma ile AB gemi geri dönüĢüm listesine 

girerek bu sektörde ben de varım dedi. %98 „i çelik olan gemilerin çevre ve iĢ sağlığına 

uyumlu olarak geri dönüĢtürülmesi halinde ülke  ekonomilerine  hammadde –istihdam 

açısından büyük bir katkı sağladığı anlaĢılmıĢ oldu. 
 

Yönetmeliğin uygulanması süreci ile ilgili bir çekinceler; 

 

AB Yönetmeliği ile  AB  Bayraklı  gemilerin  yönetmelik  kriterlerini yerine getirmeyen ülkelere 

gönderilmesinin engellenmesi planlanmıĢtır. Ancak bu hükmün uygulanabilirliği konusunda 

çekinceler elbette bulunmaktadır. BaĢlıca   çekince ;  AB bayraklı gemilerin bayrak değiĢikliği 

yolu ile, Asya ülkelerine gönderilmesi önünde bir engel bulunmamaktadır.Sonuçta armatörler 

gemilerini daha yüksek bedel ödeyen tesislere gönderme eğiliminde olacakları baĢlıca 

çekincemizdir.Bu durumun engellenmesi için NGO  Gemi söküm platformu baĢta olmak 

üzere bu tip örgütlere görevler düĢmektedir. 

 

 

https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.resimler.tv/data/media/203/ab_bayragi.jpg&imgrefurl=http://www.resimler.tv/resim1633.htm&docid=biI03_BtDl6lzM&tbnid=N81FWcp4IAyZ4M:&w=799&h=537&ei=bY5SU5W9DYr-PKOEgdgC&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Yıllık olarak hurdaya çıkacak AB bayraklı gemi tonajını karĢılama kapasitesi 

Yıllık olarak hurdaya ayrılacak AB bayraklı gemi tonajı yaklaĢık 2 milyon ton civarındadır. AB 

listesine dahil olan tesislerin söküm kapasitelerinin 1-1.5 milyon ton olarak kabul ettiğimizde 

bu listeye dahil edilecek tesislerin artırılması gerekmektedir.  

AB bayraklı gemilerin sökümünün çevre ve iĢ sağlığına uyumlu tesislerde yapılmasının 

sağlanması için ülkemizin katkısı ve avantajları  

Tüm bu geliĢmeler, hurda gemilerin bir çöp olmadığını, önümüzdeki yıllarda sektör üzerinden 

aslında devam eden ekonomik savaĢın Ģiddetinin artacağını göstermektedir. Türk gemi geri 

dönüĢüm sektörü 2000‟li yıllarda aldığı tedbir ve uygulamaları nedeniyle. Hong Kong 

SözleĢmesine 2009 yılında yapılan diplomatik konferansta imza atan ülkelerin baĢında 

gelmektedir. Türkiye AB Gemi geri dönüĢüm yönetmeliği kurallarını uygulayan önemli bir 

ülkedir. Türkiye AB Yönetmeliği yazım aĢamalarına fiili olarak katılmıĢtır. Türkiye yıllar içerisinde 

kural konan ülkeler içinden çıkarak kural koyan ülke durumuna gelmiĢtir. Dünyanın en büyük 

hurda ithalatçısı olan ülkemiz de hurda tedarik bağımlılığının azaltılması için iç tedarikçilerin 

desteklenmesi önem arz etmektedir. 

Türkiye gemi geri dönüĢüm faaliyetlerinin çevre ve iĢ sağlığına uyumlu yapma kararlığı ile, 

Dünyanın yeĢil gemilerine sahip, Petrol ve Gaz ve Off Shore Ģirketleri SHELL, CHEVRON, ENI, 

TRANSOCEAN, SBM, SAĠPEM, TECHNĠP, SUBSEA 7, SCHLUMBERGER ve denizcilik devleri AP 

MOLLER-MAERSK, CMA CGM, HAPAG-LLOYD, CSL, MOL, NYK, K LĠNE, ROYAL BOSKALĠS gibi 

diğer birçok  firmanın  önemli Ģirketleri tarafından tercih edilen ülke olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

Ülkemiz , yıllık 1 milyon çelik ağırlığını(LTD) aĢan kanıtlanmıĢ gemi geri dönüĢüm kapasitesi ile 

AB listelerinin kapasite sorununa büyük çözüm sunmaktadır. Ġlk planda AB Gemi Geri 

DönüĢüm listesine dahil olan ve olacak firmalar kapasitelerini iki katına çıkarma becerisine/ iĢ  

gücüne  sahiptir.   

 
AB Gemi geri dönüĢüm listesine dahil olma sektörümüzde önemli bir rekabet süreci baĢlatmıĢ 

bulunmaktadır.   Önümüzdeki   yıllarda  diğer firmalarımızın da listeye dahil olması takip 

edilen  çalıĢmalar  kapsamında beklenmektedir. 

 

Bu rekabet süreci, sektörümüzü çevre ve iĢ sağlığı uygulamalarına koĢulsuz uyumun merkezi 

haline getirecektir. Sektörümüzün kapasite ile yüzleĢmesi beklenmemektedir. 

AB komisyonu 1 milyon ton kapasitesi ile Türkiye‟nin AB Geri dönüĢüm listesine  dahil olması 

halinde AB bayraklı gemilerin Türkiye haricinde baĢka bir ülkede sökülemeyeceğini 

açıklamıĢtır.  

Bayrak değiĢtirmek suretiyle yönetmeliğin baypas edilebileceği gerçeğini de kabul eden 

yetkililer, bu sorunun çözümü noktasında arayıĢ içinde olduklarını ancak yönetmeliğin her ne 

kadar hukuksal bağlayıcı maddelere sahip olsa da listede yer almanın gönüllük esasına bağlı 

olduğuna dikkati çekmiĢlerdir. 

 

AB bayraklı gemi sahipleri  için  uygulanan  yaptırımların sonuçları 2020 yılında  hissedilmeye 

baĢlanmıĢtır. AB Bayraklı  gemiler  izlemeye alınmıĢlardır. 
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Dünyada hurda gemilerin %95 ‘ini söken Diğer Asya ülkelerinin AB bayraklı hurda gemiler ile 

ilgili meydana gelen geliĢmeler ile tavrı.  

AB bayraklı hurda gemilere iĢçilik –atık bertaraf ve yatırım maliyetleri avantajını kullanarak, 

yüksek fiyatlar veren diğer Asya ülkeleri, AB bayraklı gemilerin AB geri dönüĢüm listesinde 

bulunan tesislerde ve ülkemizde sökülecek olmasının hurda gemi fiyatlarını düĢüreceği ve 

armatörlerin kazanç kaybına uğrayacağını dillendirmeye baĢlamıĢlardır.    

Türkiye ve Avrupa'daki  gemi  geri  dönüĢüm  tesisleri   halen  kapasitelerinin  altında faaliyet 

göstermekte, çünkü Güney Asya'da  bulunan  tesislerin  yüksek gemi alım fiyatları ile rekabet 

edememektedir. 

 

Akdeniz çanağında legal bir sektör olarak faaliyet gösteren Türk Gemi Geri DönüĢüm Sanayi, 

çevre ve iĢ sağlığı en iyi uygulamaları ile, AB bayraklı ve diğer  gemilerin  geri dönüĢtürüleceği 

bir ülke  olarak her zaman tercih edilecektir. 
 

3.TÜRKĠYE’NĠN AVANTAJLARI  

Ülkemiz; gemi geri dönüĢüm sanayinin  kolay bulunabilir kalifiye iĢ gücüne sahip olması 

pazara (Avrupa) olan yakınlık,  

 

 Akdeniz çanağında gemi geri dönüĢüm endüstrisine sahip tek ülke olunması,  

 Tesislerinin toplu olarak Aliağa bölgesinde bulunması,  

 OECD Üyesi tek gemi geri dönüĢüm endüstrisine sahip ülke olması,  

 Geri dönüĢüm malzemelerinin ülke içinde ihtiyacının olması ve bunların gemi söküm ile 

elde edilebilir olması,  

 Türk insanının giriĢimci yapısı, tecrübeli iĢ gücü  

 OECD üyesi olarak gemi söküm açısından Basel anlaĢmasına göre avantajlar, 

 OECD içindeki devlet gemilerinin sökümü, global büyümenin yavaĢlaması, 

 AB Gemi Geri DönüĢüm listesinde en çok tesisle bulunması.  

 

  Sanayinin dernek çatısı 

altında örgütlenmesi, faaliyetlerin kayıt altına alınması ulusal ve uluslararası örgüt-STK 

bağlı olunan  ilgi  Bakanlıkların  verilere /talep edilen bilgilere  en kısa sürede ulaĢımı 

diğer gemi geri dönüĢümcü ülkelere göre önemli bir avantaj olarak tespit edilmiĢtir. 
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2020 YILI PANDEMĠ ETKĠLERĠ DEĞERLENDĠRMESĠ  

 
Mart 2020 de Ülkemizde ilk COVID-19 vakalarının görülmesi ile baĢlayan  

Pandemi  sürecinde  tesislerde gerekli önlemler alınarak faaliyetlere devam edilmiĢtir.  

Yılın  ilk  üç  ay‟ında 31 adet gemi tesislere getirilerek söküme alınmıĢtır. Bu süreçte bölgedeki 

demir çelik fabrikalarının hurda hammadde ihtiyaçları karĢılanmıĢtır. 

Korona virüsle mücadele sürecinde üretim ve istihdamı koruma kararlılığı gösterilmiĢtir. 

Bu süreçte gemilerin sadece römorkör yedeğinde (personelsiz)    olarak  getirilmesi  kaynaklı  

olarak bağlantılarda bekleme sonucu, yılın ilk 3 ay‟ında 2019 yılı ilk üç ayına göre 140.000 

tonluk düĢüĢ tespit edilmiĢtir. 

 

Yılın ilk üç ayındaki düĢüĢ, Haziran –Temmuz-Ağustos aylarında telafi edilmiĢ ağustos ay‟ı 

itibariyle, tesislerimize 562.000 ton çelik ağırlığında 82 gemi gelmiĢtir.  

 

Pandemi sürecinden en çok etkilenen cruise sektörü olmuĢtur. AB ülkelerinin Cruise 

iĢletmecileri  sefer yapamayan gemilerinin personel ve diğer giderlerini karĢılama zorluklarına 

düĢerek alacak davaları ile karĢı karĢıya kalmıĢlardır. ĠĢletmeciler geliĢen bu durum karĢında 

gemilerinin rotalarını AB listesinde bulunan tesislerimize çevirmiĢlerdir.  

 

 
Çevre ve insan sağlığına uyumlu olarak inĢa edilmiĢ gemiler temmuz ve ağustos aylarında 

tesislerimizde söküme alınmıĢtır. 

 

GEMİ ADI  GROS  LDT  DWT TİPİ IMO NO BAYRAK İNŞA YILI

SOVEREIGN 73529 28797 7546 YOLCU 8512281 MALTA 1990
MONARCH 73937 29149 7357 YOLCU 8819500 MALTA 1991
CARNIVAL FANTASY 70367 30896 7200 YOLCU 8700773 PANAMA 1990
CARNIVAL INSPIRATION 70367 30623 7180 YOLCU 9087489 BAHAMA 1993
CARNIVAL IMAGINATION 70367 30605 7180 YOLCU 9053878 BAHAMALAR 1995  
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PANDEMĠ    KAYNAKLI KRĠZĠN FIRSATA ÇEVRĠLMESĠ  

 

 

Ülkemizde ilk COVID-19 vakalarının görüldüğü Mart ay‟ında gemilerin sadece römorkör 

yedeğinde  tesislere  getirilmesi  uygulaması etkileri  görülmüĢ  ancak haziran ay‟ında  

tesislere gemi tonajlarında önemli bir artıĢ tespit edilmiĢtir. 
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4.YILLARA GÖRE GEMĠ GERĠ DÖNÜġÜM VERĠLERĠ 
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   2020 yılında, gemilerin geldikleri ülkelere göre sıralama 
 
   Yunanistan 22 gemi ile ilk sırayı alırken;  
   İtalya-Norveç-Rusya-Belçika Lübnan-Mısır- Kanada- malta - Hollanda-İngiltere- 
   Avusturalya-     Venezuela –Fas-Cebelitarık- Cezayir -Fransa-İspanya-Almanya-İsrail- 
  Cezayir-Arnavutluk-   Malta-Marshall adaları-Fildişi sahili diğer ülkeler olarak sıralanmıştır. 
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5. YILLARA GÖRE GELEN ORTALAMA GEMĠ TONAJLARI (LDT) 
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6. GEMĠ TĠPLERĠNE GÖRE GELEN GEMĠLER 1000 LDT/TON  
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2015 yılında gerileyen ham petrol fiyatlarının etkileri, 2020 yılında da devam etmiĢ, Dünya 

gemi geri dönüĢüm sektörlerinde ülkemiz petrol platformlarının geri dönüĢümünde tercih 

edilen tek ülke olarak kayıtlara geçmiĢtir.  

 
 

7. PLATFORMLAR (LDT- TON/YIL) 
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8. YILLARA GÖRE ÇALIġAN SAYILARI  
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9. 2020 YILI HURDA FĠYATLARI, DEĞERLENDĠRME  
 

2020 yılına 300 dolar seviyesinde baĢlayan DEMĠR ÇELĠK hurda fiyatları mayıs ayında 230 

dolara kadar geriledi. Haziran ayında 250 dolar seviyesindeki fiyatlar bu tarihten itibaren 

yükseliĢ trendi izleyerek yılı 455 dolar ile kapattı. 
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10.2020 YILI ATIK YÖNETĠMĠ ÖZETĠ  

 

Sektör de maden, hurda, donanım geri kazanımı yanında atıkların iyi bir yönetimle geri 

kazanılarak, doğal kaynakların tüketimine engel olunmaktadır. 

2020 yılında, tesislerimize gelen uluslararası tehlikeli maddeler envanterine sahip (petrol 

platformları tanker ve yolcu  gemilerin  yapısal  elemanlarında  tehlikeli kimyasalların(PCB-

HBCCD-FSPO-PCN TBT vb) olmadığı/olanların ise uluslararası tehlike sınır değerleri altında 

olduğu tespit olunmuĢtur. Bu durum, gemilerin  yıllar  içerisinde  asbestten  olduğu  gibi  diğer  

tehlikeli  maddelerden  de   arınmaya  baĢladığını   göstermektedir. 

Bölgede Çevre ve ġehircilik Bakanlığımız tarafından 2007 yılında  oluĢturulan  özel bir atık 

yönetim-takip sistemi uygulanmakta  Dernek bünyesinde faaliyet gösteren Atık Yönetim 

Merkezi  Birimi  Hurda gemilerde  mevcut atıkların tespiti/ geçici depolanması Berta rafının 

sağlanarak ilgili makamlara  raporlanması faaliyetlerini merkezden yürütmekte idi. 

 

 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığınca "Gemi  Geri DönüĢüm Bölgesinde  faaliyet gösteren 

firmaların  Avrupa Birliği listesinde yer alma konularında  en az sorunla karĢılaĢması , bölgesel 

ve uluslararası , mevzuatlara aykırılık oluĢmaması,, tesislerin uluslararası ölçekte eĢ 

uygulamaların avantajlarından  yararlanabilmesi amacıyla, tesislerin atık üreticisi 

yükümlülüklerini münferit olarak da verine getirmesinin  önem arz ettiği " bildirilmiĢtir.  

 

Bu kapsamda yıl içinde 7 firma bazı firmalar geçici depolama izinlerini alarak münferit Atık 

Yönetim uygulamalarına baĢlamıĢlardır. Derneğin Atık Yönetim sorumluluğu devam 

etmektedir. 

 

  

Derneğimizce Ulusal  Atık Yönetim  Yönetmeliği  ve AB Gemi Geri DönüĢüm Yönetmeliğine  

uyumlu olarak yapılan  yönetim sonucunda;  hurda gemi ve saha faaliyetlerinden 

kaynaklanan, 8200  ton katı ve sıvı tehlikeli atık lisanslı geri dönüĢüm ve bertaraf tesislerine 

sevk edilmiĢtir. Atıkların mevzuatlara uyumlu olarak yapılan yönetimi ile,  atık kaynaklı çevre 

kirliliği önlenmiĢ, doğal kaynak ve fosil yakıtlardan tasarruf sağlanmıĢtır.   
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11. TÜRKĠYE'NĠN GEMĠ GERĠ DÖNÜġÜM VĠZYONU  

 

Türkiye Akdeniz çanağında gemi geri dönüĢüm faaliyetlerinin sektör olarak yapıldığı tek 

ülkedir. Bu nedenle, büyük önem arz etmektedir. Türkiye AB bayraklı gemilerin %85‟inin geri 

dönüĢümü yapıldığı önemli bir merkezdir. Türkiye gemi geri dönüĢüm faaliyetlerinin çevre ve iĢ 

sağlığına uygun yapma kararlığı ile Gemi geri dönüĢüm Hong Kong sözleĢmesini hiçbir 2009 

yılında diplomatik bir konferansta imzalayan tek ülkedir. Ayrıca Ülkemiz Ģerh koyarak 

TBMM‟de sözleĢmeyi kabul eden ülkelerin baĢında gelmektedir. Bu durum Gemi geri 

dönüĢüm faaliyetlerinin çevre ve iĢ sağlığına uyumlu yapma kararlılığını göstermektedir. Gemi 

geri dönüĢümü yapılan diğer Asya ülkelerine rol model olan ülkemiz,  özellikle askeri gemiler 

ve AB bayraklı gemilerin geri dönüĢümü için önemli bir gemi geri dönüĢüm merkezidir. Bu 

durum  ülkemizin odak noktasının yalnızca Avrupa değil, güvenli ve çevreye duyarlı bir gemi 

geri dönüĢümü için küresel bir rejim olduğunu göstermektedir. 

 

Diğer gemi geri dönüĢüm ülkelerine nazaran Ģeffaflık politikamız kapsamında sektörümüzü 

temsil eden, Gemi Geri DönüĢüm Sanayicileri Derneği olarak, tüm STK‟lara yabancı 

kuruluĢlarda dâhil olmak üzere kapımızı her zaman açık tutmak ĠstiĢare etmek tavsiyeleri 

dikkate almak, yapıcı eleĢtirileri değerlendirmek temel politikamızdır. 

Ülkemiz Avrupa Birliği Gemi Geri DönüĢüm Yönetmeliği‟nin yükselen gereksinimlerini 

karĢılayan ve Hong Kong SözleĢmesini kabul eden hâlihazır konumuyla modern yeĢil gemi 

geri dönüĢümü dünyasında çevreye saygısı, iĢ sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine uyumuyla 

lider konumdadır” olmaya devam edecektir.  

 

12.2021 YILINDAN BEKLENTĠLER VE MUHTEMEL GELĠġMELER  
 

(1) 2012 yılında 927.000 ton çelik ağırlığında gemi geri dönüĢüme alınmıĢ bu 43 yılık gemi geri 

dönüĢüm tarihinde bir rekor olarak kayıtlara geçmiĢtir. 2020 yılında bu tonaja yaklaĢılmıĢ yıl  

855.000 tonla kapatılmıĢtır.  

2021 yılında AB listesine dahil olacak tesislerin artması , pandemi kaynaklı cruıse sektöründeki 

kriz etkilerinin sürecek olması nedeniyle, 2021 yılında da 2020 yılı tonajının yakalanacağı  

öngörülmektedir. 

(2) 2004 yılında yayımlanan Gemi Söküm Yönetmeliği‟nin AB –Hong-Kong vb uluslarası 

mevzuatlara uyumlu haliyle 2021 yılında yayımlanması beklenmektedir. 

(3) 2004 yılından itibaren dernek bünyesinde kurulan ve bugünkü geliĢmelerin öncüsü olan 

Atık Yönetim Merkezi 2021 yılı içinde faaliyetlerine son verecektir. 

 

13 . DĠĞER HUSUSLAR 
1.TOKĠ Mülkiyetinde bulunan Gemi söküm bölgesine ait kıyı kenar çizgisini de kapsayan revize 

imar planı çalıĢmaları 2017 içinde tamamlanmıĢ onay sürecinde bulunmaktadır. 

 

Gemi Geri DönüĢüm firmalarına, UlaĢtırma ve  Alt Yapı Bakanlığı  tarafından  verilen  gemi 

söküm yetki  belgesi ve Çevre ġehircilik Bakanlığı tarafından  verilen Gemi söküm izinleri imar 

planı kaynaklı olarak, yıllık olarak düzenlenmektedir. Bu durum, firmaların izin ve yetki 

belgeleri yenileme  süreçlerinde  hurda gemi  tedarik, sözleĢme kaynaklı hukuksal sorunlar 

ve en baĢta kapasite düĢüĢlerine neden olmaktadır.  

 

Bu nedenle, revize planının onaylanması ve izin yeki sürelerinin 5 yıla (yıllık  genel kontrol) 

çıkarılması büyük önem arz etmektedir.  

 



         

                                       

2020 YILI  GEMĠ GERĠ DÖNÜġÜM SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ SEKTÖR RAPORU 

 

Firmalardan kaynaklı olmayan revize imar planı  konusundaki  mağduriyetlerin  asgariye 

indirilmesi için   UlaĢtırma ve Alt Yapı  Bakanlığı  ve Çevre ġehircilik Bakanlığı‟ndan gerekli 

destek alınmaktadır.  

 

AB  Gemi Geri DönüĢüm Yönetmeliği ve Hong Kong sözleĢmesi ile Avrupa Birliği ve diğer Asya 

ülkelerin de  dahil olduğu bir rekabet süreci baĢlamıĢtır. Süreçte kalıcı yatırımlar (Kuru 

havuzlar-merkezi arıtma-tesisleri ara  depolama  tesisi vb.) büyük önem arz etmektedir. 

Ancak sektörün önündeki en önemli engel,   2026 yılında sona erecek kira sözleĢmeleridir. 

 

Firmaların kira sözleĢmelerinin Gemi ĠnĢa Sektöründe olduğu gibi, sözleĢme bitim tarihi olan 

2026 tarihi beklenilmeden uzatılması sektörde kalıcı yatırımların devamı/rekabet  için önemli 

bir husustur. 

 

Saygılarımla,  


