
 

BASIN BÜLTENİ (01.12.2011) 

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz bugün (1 Aralık 2011 Perşembe) 

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği’ni (GİSBİR) ziyaret etti. 

Deniz Ticaret Odası ve Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği’nin 

düzenlediği program çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette Kalkınma 

Bakanı Cevdet Yılmaz, GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim 

Kurulu Üyelerinin onuruna verdiği davete katıldı ve sektörün içinde 

bulunduğu durumla ilgili bilgi aldı. 

Tersanelerde yerinde incelemelerde bulunan Kalkınma Bakanı Cevdet 

Yılmaz, tersane işçileri ile sohbet etti, tesisleri inceledi. Ardında da 

GİSBİR Genel Merkezi’nde, GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat 

Kıran, Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Başkanı Başaran Bayrak ve 

Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan’ın 

kendisine verdiği brifingi büyük bir ilgiyle takip etti. 

GİSBİR Başkanı Murat Kıran bilgilendirme toplantısında yaptığı 
konuşmada, 2006 yılında 59 olan çalışır haldeki tersane sayısının bugün 
71'e çıktığını ve şu anda inşaatına başlanmış 125 tersane bulunduğunu 
ancak global krizin etkisiyle buralardaki yatırımların durduğunu söyledi. 
2002 yılında 550 bin DWT olan gemi inşa kapasitesinin 3,6 milyon DWT'a 
çıktığını aktaran Kıran, ''Tersanelerin neredeyse yüzde 100'ü krize 
yatırımda yakalanmış durumda. Bugünkü sıkıntıların büyük çoğunluğu 
tersaneleri yatırım pozisyonunda yakalanmasından kaynaklanıyor'' dedi. 
 
Adet bazında 2010 yılı aralık ayında 127 olan gemi siparişi sayısının bu 
yılın mayıs ayında 108'e, ağustos ayında da 102'ye gerilediğini belirten 
Kıran, yaşadıkları sıkıntıları ''2008 küresel ekonomik krizinde sipariş 
iptalleri, yeni siparişlerin durması; devlet destekleriyle rekabet avantajı 
sağlayan rakip ülkeler; Avrupa'daki üretimin Çin başta olmak üzere Uzak 
Doğu'ya kayması'' olarak sıraladı. Kıran, sektörün yüzde 80'lere varan 



istihdam kaybının, uzun yıllar içinde elde edilen birikim ve deneyimin 
kaybedilmesi tehlikesi yarattığını kaydetti. 
 
Sektörün beklentilerine de değinen Kıran, uygun koşullu, yeterli hacimde 
kredi ve garantiler, rakip ülkelerde tersanecilere sağlanan desteklerin 
bizim ülkemizde de kendilerine de sağlanması, ARGE ve inovasyon 
destekleri verilmesi, işgücü üzerindeki yüklerin azaltılması, müşterileri 
olan armatörleri ürünlerini satın almaya cezbedecek düzenlemeler 
yapılması isteğinde bulundu. 
 

Tersane sahiplerinden ve armatörlerden aldığı bilgiler ışığında 

beklentilere yanıt veren Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ise, 

önümüzdeki dönemde teşvik sisteminin seçici bir şekilde, belli amaçlar 

doğrultusunda birtakım revizyonlarının söz konusu olacağını, teşvik 

sisteminin özellikle cari açığı azaltıcı yönünü güçlendirmeyi 

hedeflediklerini belirterek, “Ben Bakan olarak şimdi tek başıma size söz 

veremem. Ancak burada sektör ve sorunlar hakkında bilgi sahibi oldum. 

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun teşviklerle ilgili çalışmaları sürüyor. 

Gemi inşa sanayi ile ilgili yapılacak olan kurul toplantılarında daha 

donanımlı olacağım ve gerekli desteği vereceğim” dedi.  

Türkiye gemi inşa sektörünün 2000'li yıllarda ciddi bir sıçramayla 100'ün 
üzerinde tersane ve büyük bir kapasiteye eriştiğini, iş yapma biçimlerinin 
geliştiğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu: 
 
''Krizlere karşı çok daha hassas bir sektör olduğu için bu gerçeği bilerek 
planlamalarımızı yapmamız lazım. Geçmişten dersler çıkararak, geleceğe 
dönük uzun vadeli bir perspektifle bakmamız lazım. Bir taraftan 'krizin 
etkilerini nasıl hafifletebiliriz' diye düşünürken, uzun vadede sektörü 
nereye götürmek istediğimize karar vermemiz ve buna göre stratejiler 
geliştirmemiz lazım.'' Bu kapsamda ARGE ve inovasyona büyük önem 
verilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, patenti alınmış elektrik enerjisi 
üreten gemi inşa teknolojisi sayesinde katma değerin 50 kat 
artırılabilmesi örneğini verdi. 
 
Yılmaz, ''Yenilikçi, katma değeri yüksek, arz fazlası olmayan, dünyanın 
ihtiyaçlarına uygun gemiler yapmalıyız. Bunu yapmak da bilgiye yatırım 
yapmakla olur'' dedi. 


