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Uluslararası ticarette güvenin tekrar kurulup, büyümenin ve ge-
lişimin sağlandığı 2010 yılı, küreselleşmenin ve iletişimdeki iler-
lemenin doğal sonucu olan, ulusal ve uluslararası ticarette
can/mal güvenliğini sağlayan ve çevreye karşı duyarlı endüstri ve
taşımacılık sektörlerinin gelişimini ve bunu güvence altına alan
uygunluk değerlendirme kuruluşlarının oluşmasını sağlamıştır.
IMO’da yetkilendirilmiş kuruluşlar kurallarının geliştirilme faali-
yetleri, AB’de yeni yaklaşım direktifler; (CE), onaylanmış kuruluş
çalışmaları, Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının sınırlar ötesi
akreditasyonunda karşılıklı tanınırlık anlaşmaları, IACS’ın yeni
üyelik kurallarını değiştirmesi uygunluk değerlendirme kuru-
luşlarının uluslararası etkinliğini zorunlu hale getirmektedir.

Hızla gelişen ve küresel değişimlerden kolayca etkilenen eko-
nomik ortamda, sürdürülebilir büyüme ve kaliteli hizmet temini
uygunluk değerlendirme kuruluşlarının en önemli unsurları
olarak ortaya çıkmaktadır. Türk Loydu’nun bu dönemdeki gelişimi,
uzman kadrosunun ve etik değerlere uygun çalışma prensiplerinin
sağladığı güvence ile hızla devam etmektedir;

Türk Loydu, eğitim ve uzmanlaşma çalışmalarının sonuçlarını
2010 yılında alarak ve mevcut kadrosunu yeni katılımlarla güç-
lendirerek ulusal klas kuruluşundan uluslararası alanda faaliyet
gösteren uygunluk değerlendirme kurumuna dönüşmektedir.

Denizcilik sektöründe uluslararası tanınırlık yönünde atılan
adımlar devam etmekte olup, IACS tarafından tanınır klas kuruluşu
olma aşaması tamamlanarak, IACS üyelik sürecinde önemli bir
gelişme sağlanmıştır. Liman devleti kontrol istatistiklerinde ba-
şarıların sürdürülebilir olduğu gösterilmiş, Askeri gemilerin klas-

lanmasında kazanılan deneyim ile Türk Loydu bu konuda dünyada
sayılı klas kuruluşları arasına girmiştir. Uluslararası kural ve
konvansiyon gelişimlerini yakından izleyen Türk Loydu, yeni nesil
özgün Türk Loydu tekne ve makina kuralları 2010 yılında gelişti-
rilerek, tüm sektörün görüş ve kullanımına sunmuştur.

Endüstri sektöründe Türk Loydu ülkemizin gereksinim duyduğu
büyük projelerde uygunluk değerlendirme hizmetlerini gerçek-
leştirebilecek kritik kütleye erişmiştir. Çelik yapılar, depolama
tankları, basınçlı kaplar ve kazanlar, boru hatları yanında Türk
Loydu küresel ısınmanın sebep olduğu iklim değişikliği önlemlerinin
en önemli kısmını oluşturan enerji verimliliği ve yenilenebilir
enerji konularında ülkemizde önderlik eden konuma erişmiştir.
Endüstri ve hizmet kuruluşlarının iklim değişikliği etkilerinin as-
gariye indirilmesi için enerji verimliliği ve emisyon yönetim sis-
temlerinin belgelendirme faaliyetleri başlamıştır. Yapısal güvenlik
faaliyetleri dışında yangın ve elektrik sistemlerinde güvenlik faa-
liyetlerinde hızlı ilerlemeler kaydedilmiştir.        

Türk Loydu her yıl artan faaliyet alanlarında can ve mal
güvenliği, iklim değişikliği ve çevre korunması konularında uzman
ve etkili servisleri ile tüm endüstri sektörlerinin güvencesi olmaya
devam edecektir.

Faaliyet alanının genişlemesine paralel olarak Türk Loydu
Vakfı burslar, konferans ve akademik etkinliklere katkılar, teknik
eleman yetiştirilmesi, uluslararası platformlarda can ve mal gü-
venliğinin sağlanması, iklim değişikliği ve çevre korunması ko-
nularında yapılan teknik çalışmalara katkılarını 2010 yılında da
arttırmıştır.
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ürk Loydu,  kaliteli hizmet anlayışıyla yürüttüğü
faaliyetlerini 2010 yılında da başarıyla sürdürmüştür.
Bilindiği üzere Klas kuruluşlarının performansla-

rının ölçüldüğü ve sonuçlarının sergilendiği önde
gelen alan, Paris Memorandumu’na taraf ülkelerin

limanlarında yapılan Liman Devleti Kontrolleri (LDK) ve bunların
sonuçlarının açıklandığı Paris Memorandumu (Paris MoU) yıllık
raporlarıdır.

Türk Loydu, 2007-2009 arasındaki 3 yıllık döneme ilişkin LDK
sonuçlarını kapsayan “Paris MoU 2010 Raporu”nda; belirtilen
dönemde Memoranduma taraf ülke limanlarına uğrayan gemilerde
yapılan liman devleti kontrollerinde klas kusuru nedeniyle tutuk-
lanan gemi sayısı bazında yapılan değerlendirmede, IACS üyesi
bazı klas kuruluşlarını geride bırakarak yine 6. sırada yer almıştır.
Türk Loydu böylece, 4 yıl önce 9. sıradan başlayarak yükseldiği
“yüksek performanslı klas kuruluşu” konumunu, son 3 yıl üst
üste 6. sırada yer alarak sürdürmeyi başarabilmiştir.

T

Şevki BAKIRCI

Türk Loydu Genel Müdürü
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Klaslanan gemi sayısındaki azalmayı 2008 yılında ortaya çıkan
büyük ekonomik krize rağmen göze alarak, dört yıl üst üste
“yüksek performanslı klas kuruluşu” konumunu muhafaza etme
başarısını sürdürebilmek, Türk Loydu’nun hizmet kalitesine, can,
mal ve çevre güvenliğine verdiği önem ve önceliğin göstergesidir.

Türk Loydu bir yandan “yüksek performanslı klas kuruluşu”
konumunu muhafaza ederken diğer yandan büyüme ve gelişmesini
sağlayarak Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği (IACS-International
Association of Classification Societies)  üyeliğini gerçekleştirmeyi
stratejik planının temel maddesi olarak belirlemiştir. Bu kapsamda,
2008 yılında başlatılan çalışmalar sonucunda gerekli hazırlıkların
ve dokümanların tamamlanmasının ardından 30 Eylül 2010
tarihinde IACS’a üyelik amacıyla başvuru yapılmıştır. Başvuru ile
birlikte sunulan dokümanlar üzerinden yapılan incelemeden
sonra IACS Konseyi, Türk Loydu’nun “Klas Kuruluşu Statüsü”nü
teyid ederek buna ilişkin kararını (Classification Society Status
Decision) IACS Sekreteryası’nın 14 Ocak 2011 tarihli yazısı ile ku-
ruluşumuza ulaştırmıştır. IACS üyeliği sürecinin ilk eşiğinin ge-
çilmesi anlamına gelen bu kararın ardından, sıra son aşama
olan üyelik denetiminin de başarıyla sonuçlandırılarak üyelik sü-
recinin tamamlanmasına gelmiştir.

2010 yılında çeşitli nedenlerle Türk Loydu klasından çıkan ya
da klası askıya alınan gemi sayısı 135’dir. Yıl içinde Türk Loydu
klasına alınan gemi sayısı ise 69 olmuştur. Yıl sonu itibariyle Türk
Loydu filosunda 100 GT’dan büyük klaslı gemi sayısı 542, toplam
tonaj da 1.059.000 GT’dur.

Türk Loydu klasındaki filodan söz etmişken, Türk Loydu’nun
kurulduğu 1962 yılında G-0001 sicil numarası ile ilk klasladığı
gemi olan CAMİALTI römorkörünün satın alınmış olduğundan ve
gerekli onarım ve yenilemelerin sonuçlandırılmasının ardından
Tuzla Tesislerimizde sergileneceğinden de söz etmek gerekmek-
tedir. CAMİALTI, ileride de Türk Loydu’nun attığı her yeni adımda,
elde ettiği her başarıda, yola hangi noktadan çıkıldığını hatırlamak
açısından yararlı olacaktır.

T.C. Savunma Sanayi Müsteşarlığının Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığı adına Türk Loydu klasında inşa ettirdiği 16 adet Yeni Tip
Karakol Botu’nun ilki tamamlanarak, 27 Aralık 2010 tarihinde
teslim edilmiştir. LCT tipi 8 adet Çıkartma Gemisi’nin inşaatı
devam etmekte olup; bu serinin ilk gemisinin liman testlerine
başlanmıştır. Ayrıca, proje onayı Türk Loydu tarafından gerçek-

leştirilen Milgem (Milli Gemi) konsepti HEYBELİADA korvetinin
seyir tecrübeleri devam etmektedir.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına inşa edilecek gemilerde
Türk Loydu’nun tercih edilmiş olması; gemilerde kullanılan ürün,
malzeme ve firmalara yönelik sertifikalandırma faaliyetlerimizde
de kayda değer artış sağlamıştır. Önemli ana makina üreticilerinden
Alman MTU ve Japon YANMAR firmalarına verilen tip onaylarının
ardından, Belçika ABC firması ürünü olan gemi ana makinalarının
tip onayı işlemleri de son aşamasına gelmiştir. 

Devam etmekte olan Türk Loydu’nun özgün kurallarını oluş-
turma çalışmaları kapsamında; “Klaslama ve Sörveyler Kuralları”,
“Tekne Kuralları” ve “Makina Kuralları” 2010 yılında tamamlanarak,
sektörün ve ilgililerin görüş ve değerlendirilmelerine sunulmuştur.
“Malzeme Kuralları”, “Kaynak Kuralları” ve “Elektrik Kuralları”nın
hazırlıkları sürmektedir.
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Türk Loydu, her yıl çeşitlenerek artırdığı akreditasyon kapsamına
ISO 17024 Personel Belgelendirme akreditasyonu kapsamında
TÜRKAK’tan Sualtı Kaynakçı belgelendirmesi, Çelik Yapı Kay-
nakçıları belgelendirmesi ve Çelik Köprü Kaynakçılarının belge-
lendirmesinde akreditasyonlarını almıştır.             

Ayrıca, ISO 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Ça-
lıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı kapsamında kaldırma
ve iletme makinalarının proje onayı ile elektrik kabloları, topraklama
ve yıldırımdan korunma tesisatı konularında TÜRKAK’tan akre-
ditasyonları almıştır.                                                                                                             

Türk Loydu, çelik yapıların imalat ve montaj konrolündeki
bilgi ve deneyimini 2010 yılında da yeni projelerle sürdürmüştür.
Galatasaray için Seyrantepe’de inşaa edilen “Türk Telekom Arena”
stadyumunun çelik yapısının imalat ve montaj konrollük hizmeti
“Kayseri Kadir Has” ve “Rize Şehir” stadyumlarından sonra ba-
şarıyla tamamladığımız önemli projelerimizdendir.

İstanbul Zincirlikuyu eski karayolları arazisi üzerinde yapımına
başlanan “Zorlu Center” projesinin çelik yapısının imalat ve
montaj kontrolleri, İstanbul Ataşehir’de yapımına başlanan “Fe-
nerbahçe Ülker Arena Spor Kompleksi”, İstanbul Kağıthane’de
inşa edilmekte olan “Milli Arşiv Sitesi” projesi, İstanbul’da inşaatına
başlanan “Marmara Forum Alışveriş Merkezi” ve “Haliç Metro
Geçiş Köprüsü” inşaatlarının çelik yapılarının imalat ve montaj
kontrolleri 2010 yılında başlamış olduğumuz önemli referansla-
rımızdandır.

Türkiye Petrolleri A.O. ile Türk Loydu arasında imzalanan açık
deniz platformların beş yıllık periyodik kontrolleri kapsamlı söz-
leşme gereği, Karadeniz Akçakoca doğalgaz sahasında -80m dip
derinliğine sahip bölgede bulunan Ayaklı platformunun periyodik
kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Alsim Alarko Kırklareli Kombine
Doğalgaz Çevrim Santrali’nin kapasite artırım projesi üçüncü
taraf kontrollük hizmeti 2010 yılı içerisinde tamamladığımız
önemli işlerdendir.
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DENİZ
ENDÜSTRİSİ

ürk Loydu, filosunda bulunan gemilerin LDK denetimi
sonuçları açısından 2010 yılında oldukça başarılı
bir performans sergilemiştir. Paris MoU tarafından

2010 yılı ortalarında yayınlanan ve 2007-2009 yıllarını
kapsayan Tanınmış Kuruluşlar performans tablosuna

göre; Türk Loydu son 4 yılda olduğu gibi “Yüksek Performans”
konumunu korumuş ve yine birkaç IACS üyesi klas kuruluşunu
geride bırakarak son iki yıldır olduğu gibi 6. sırada yer almıştır.

2009 yılından beri uygulanmakta olan, LDK performansları
değerlendirilen bazı gemilere “Program Dışı Sörvey” uygulaması,
2010 yılında da devam etmiş böylece bu gemilerin LDK denetim-
lerinde bir sorun yaşamadan problemlerin tespit edilmesi ve gi-
derilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, Program Dışı Sörvey’lerin ISM
denetimleri sırasında da uygulanmasına devam edilmiş  ve bu
suretle Türk Loydu filosunda yer alan birçok geminin LDK pers-
pektifi ile değerlendirmeleri yapılmıştır.   

T
LİMAN DEVLETİ KONTROLLERİ  
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Tansel TİMUR

Deniz Endüstrisi Bölüm Başkanı
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T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı ile bu alanda sürdürülen
yakın işbirliği, 2010 yılı içerisinde daha da geliştirilmiş; bu
çerçevede Türk Loydu bünyesinde düzenlenen ISM uygulama ve
denetçi seminerlerine bayrak devleti ve liman devleti denetçilerinin
de katılmaları sağlanmıştır. Rusya’nın Novorossiysk limanlarında
görevli LDK denetçileri 3‐8 Ekim 2010 tarihlerinde Türkiye’ye ve
Türk Loydu’na bir ziyarette bulunmuşlar ve Türk Loydu faaliyetleri
konusunda bilgilendirilmişlerdir. Bu çerçevede 6‐8 Nisan 2010
tarihleri arasında, Türkiye’nin ev sahibi olduğu Karadeniz
Memorandumu 2010 Yılı Komite Toplantısı’na da katılım sağlanarak
Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin Denizcilik İdareleri ile kurulan
yakın ilişkiler devam ettirilmiş; Türk Loydu’nun bu alanda kurumsal
tanınırlığı arttırılmıştır. 

Uluslararası ilişkiler alanında yürütülen faaliyetler çerçevesinde
7‐10 Haziran 2010 tarihleri arasında Yunanistan Denizcilik İdaresi’ne
ve çeşitli liman başkanlıklarına ziyaretler yapılmış ve bu ziyaretler
sırasında Türk Loydu’nun LDK konusundaki çalışmaları ile ilgili
görüş alışverişinde bulunulmuştur. 
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SVEP - TÜRK LOYDU SÖRVEYÖR VASIFLANDIRMA 
VE EĞİTİM PROGRAMI
2010 yılı içerisinde SVEP-Türk Loydu Sörveyör Vasıflandırma

ve Eğitim Programı kapsamında 32 adet eğitim düzenlenmiştir.
Eğitimlerin toplam süresi 53 gün olup, 567 adamxgün toplam
katılım sağlanmıştır. 

Sörveyörlere yönelik düzenlenmiş olan eğitimlerin yanında;
T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı teknik personeli için
“MLC 2006”, “Load Line Sörveyleri”, “Yeni İnşa Sörveyleri”, “ISM
Kod Denetçi”, “Yat ve Ahşap Teknelerin Yapımı/Klaslanması” ve
“Gezi Tekneleri Yönetmeliği” konularında, Kıyı Emniyeti Genel
Müdürlüğü teknik personeli için de “MARPOL” eğitimi gerçek-
leştirilmiştir. Yurt dışı eğitim faaliyetleri kapsamında, Türk Loydu
Libya Temsilciliği ve Libya Denizcilik İdaresi için 2010 yılı içinde
“Türk Loydu Tanıtımı ve Klaslama” semineri düzenlenmiştir. Ku-
rumlara özel olarak düzenlenmiş bu eğitimlerin toplam süresi
19 gün olup yaklaşık toplam 340 adamxgün katılım sağlanmıştır.

Türk Loydu 2009 yılında uygulamaya başladığı SVEP’te bir
adım daha atarak; sörveyörlerinin eğitim ve vasıflandırma kayıt-
larının elektronik veri tabanında tutulabilmesi için yazılım geliş-
tirmiş ve ERP üzerinde SVEP Modülü’nü uygulamaya almıştır. 

TÜRK LOYDU KLASI ALTINDA YENİ İNŞA EDİLEN 
GEMİLER
2010 yılında 14 adet muhtelif yeni inşa sözleşmesi yapılmıştır.

Bunlar; 5 adet Römorkör, 1 adet Araba Vapuru, 2 adet Tren
Ferisi, 2 adet Yolcu Motoru, 1 adet Split Barge, 1 adet Çöp
Toplama Gemisi ve 1 adet Duba sözleşmeleridir. 2010 yılı içinde
ayrıca yeni inşa edilen 8 adet Yolcu Gemisi, 1 adet Oil Product
Tanker, 1 adet Çöp Toplama Gemisi, 1 adet Araştırma Gemisi, 3

adet Pilot Bot, 1 adet Hizmet Teknesi ve 3 adet Barge’ın sertifi-
kalandırılması gerçekleştirilmiştir.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) adına Dearsan Tersane-
si’nde inşa edilmekte olan 16 adet Yeni Tip Karakol Botu’nun
klaslama sörveylerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, 1.
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gemi tamamlanarak teslim edilmiştir. 2. geminin HAT’ları (Liman
Tecrübeleri) tamamlanmış, Şubat 2011 itibariyle SAT’lara (Seyir
Tecrübeleri) başlanmıştır. 3. geminin denizde, 4. ve 5. gemilerin
karada donatım işleri, 6., 7. ve 8. gemilerin de çelik tekne
inşaatları devam etmektedir.  

8 adet LCT (Landing Craft Tank) Çıkartma Gemisi’nin inşası
Anadolu Tersanesi’nde devam etmektedir. 1. geminin HAT’larına
başlanmıştır. 2. geminin denizde, 3. geminin karada donatımı
devam etmektedir. 4., 5., 6., 7. ve  8. gemilerin çelik tekne
imalatları çeşitli aşamalarda devam etmektedir. 

Ayrıca Anadolu Tersanesi’nde inşa edilecek ve klaslama hiz-
metleri Türk Loydu tarafından verilecek olan 2 adet LST (Landing
Ship Tank/Anfibi Çıkarma Gemisi)’nin klaslama sözleşmesinin
2011 yılı ilk yarısı içinde sonuçlanması ve inşaatlarına başlanması
beklenmektedir.

Yine SSM ihalesinin neticesinde klaslama hizmetleri Türk
Loydu tarafından yapılacak olan 1 adet MOSHIP (Denizaltı Kurtarma
Gemisi) ile 2 adet RATSHIP (Kurtarma ve Yedekleme Gemisi) iha-
lesini kazanan İstanbul Tersanesi ile 2011 yılının ilk yarısında
klaslama sözleşmelerinin yapılması ve inşaatlarına başlanması
beklenmektedir. 

GESTAŞ tarafından ihale edilen ve SEFİNE Tersanesinde yapıl-

makta olan 2 adet 80 araba ve 600 yolcu ile 2 adet 80 araba 400
yolcu kapasiteli toplam 4 adet “Çift Başlı Feriden (Double Ended
Ferryboat)” 18 MART adı verilen 1. gemi  ile 57. ALAY adı verilen 2.
gemi tamamlanarak sertifikalandırılmıştır. 3. ve 4. gemilerin
inşaatları devam etmektedir. 1 adet Self Elevating Barge’ın Azer-
baycan’da klaslama faaliyetlerine devam edilmektedir.

2010 yılında Yat ve Gezi Tekneleri kapsamında 6 adet yat, 10
adet yolcu teknesi klaslanmış, 7 adet gezi teknesi uygunluk de-
ğerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. 

İşlemleri devam edenler arasında 33 adet yat, 10 adet ahşap
yolcu teknesi ve 8 adet ETP malzemeli muhtelif tekne, 8 adet
içsu yolcu teknesi  ile 9 adet CE uygunluk değerlendirmesi hiz-
metleri sayılabilir.

Sözleşmeleri 2010 yılında yapılan, ahşap, çelik ve ETP malze-
melerden imal edilecek yat sayısı 8, Ahşap/ETP yolcu teknesi
sayısı 8, CE Uygunluk değerlendirmesi yapılacak gezi teknesi
sayısı 6 dır.

MALZEME, ÜRÜN, FİRMA SERTİFİKALANDIRMA
Türk Loydu klas kontrolünde inşa edilen gemilerde kullanılmak

üzere yurtdışından tedarik edilen ürünlerin sertifikalandırması
2010 yılı içinde bu ülkelerde büyük ölçüde Türk Loydu sörveyörleri
tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda ZF dişli kutuları Al-
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manya’da, Volvo dizel makinalar İsveç’te, Berg Propulsion sevk
sistemleri Singapur’da, FUNKE Waermeaustauscher Apparatebau
GmbH eşanjörleri Almanya’da, GEA Bloksma BV eşanjörleri Hol-
landa’da, KUNGS Hydroliks dümen makinaları İsveç’te, FUNDIVISA
pervaneleri İspanya’da, Brevini dişli kutuları Hollanda’da, Rexnord
Antriebstechnik kaplinleri Almanya’da, Stamford alternatörleri
İngiltere’de, gemi saçları Ukrayna’da, gemi balistik saçları Ruuki
İsveç’te sertifikalandırılmıştır. Ana sevk makinaları üreticisi MTU
GmbH – Friedrichshafen’in 4000 Serisi makinaları için gerekli
denetim ve testler yapılarak Tip Onayı Belgesi düzenlenmiştir.
ABC Diesel N.V., DOOSAN Infracore Co., Ltd., Societe International
Des Moteurs BAUDOUIN ile Tip Onay sözleşmeleri imzalanarak
sertifikalandırma faaliyetlerine başlanmıştır.  

Yurt içi/yurtdışı malzeme ve ürün imalatçıları ile geliştirilen
ilişkiler sonucunda 2010 yılında “Türk Loydu Tip Onaylı Ürün”
gamı genişlemiş, sonuç olarak belgelendirme faaliyeti sonuç-
landırılmış ürün sayısı 150 olmuştur.

Sektörde Türk Loydu onaylı servis sağlayıcılara talep artarken,
Türk Loydu’ndan “kalınlık ölçümü”, “yangınla mücadele sistemleri”,
“sualtı sörveyleri”, “haberleşme teçhizatı testleri” konularında
“Onaylı Servis Sağlayıcı Firma” belgesi alanların sayısı 48’e ulaş-
mıştır.

BAYRAK DEVLETLERİ İLE İLİŞKİLER
Türk Loydu, IMO Üye Devletler Denetim Programı’nın (VIMSAS)

tanıtılması amacıyla IMO ve T.C. Başbakanlık Denizcilik Müste-
şarlığı’nın 28-30 Haziran 2010 tarihleri arasında İstanbul’da dü-
zenlediği eğitim programına katılmış; Denetim Programı hazırlıkları
çerçevesinde, uluslararası mevzuatın Türkçe’ye çevrilmesi ko-
nusunda görev almıştır.

T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı ile yapılan yetki devri
anlaşması gereği her yıl yapılması gereken yıllık denetim bu yıl
13-14 Mayıs 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Türk Loydu’nun “beyaz bayrak yetkisi”ni artırma hedefi doğ-

rultusunda Panama Denizcilik İdaresi ile başlatılan çalışmalara
hız verilmiş olup; önümüzdeki yıl içinde sonuçlandırılması bek-
lenmektedir.

Benzer şekilde St. Kitts & Nevis Denizcilik İdaresi ile görüş-
melere başlanmış olup; Comoros Denizcilik İdaresi ile yapılan
görüşmeler yıl içinde sonuçlandırılarak yetki devri anlaşması 22
Aralık 2010 tarihinde imzalanmıştır.

Birleşik Arap Emirlikleri Denizcilik İdaresi ile de muhtelif gö-
rüşmeler yapılmış olup bu ülkeden yetki alınması hususunda
nihai aşamaya gelinmiştir.

Savunma Sanayii projelerinde kapsamlı görevler yüklenmiş
olan Türk Loydu’nun Türkiye dışındaki ülkelerle ilgili olarak
başlattığı ve yürüttüğü ilişkiler arasında Malezya önemli bir yer
tutmaktadır. Bu çerçevede Malezya Savunma Bakan Yardımcısı
H.E. Datuk Dr. Abd Latif bin Ahmad başkanlığındaki bir heyet 3
Ağustos 2010’da Türk Loydu’nu ziyaret etmiş; bu ziyarette Savunma
Sanayii Müsteşarı Sayın Murat BAYAR da bulunmuşlardır.
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DİĞER KLAS KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLER
30 Eylül 2010 tarihinde Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği

(IACS-International Association of Classification Socities) Daimi

Sekretaryası ziyaret edilerek; IACS’a üyelik başvurusuna ilişkin
ayrıntılar görüşülmüş ve resmi başvuru gerçekleştirilerek IACS’a
üyelik süreci başlatılmıştır. Ayrıca, IACS üyesi klas kuruluşlarının
veri sağlayıcısı oldukları European Quality Information System
(EQUASIS)’e Türk Loydu’nun da veri sağlayıcı olabilmesi için
2009 yılında başlatılan çalışmalar, 2010 yılında tamamlanmış ve
Türk Loydu EQUASIS Yayın Kurulu’nun kararı ile 04 Kasım 2010
tarihinden itibaren IACS üyesi klas kuruluşları ile birlikte  EQUASIS’e
veri sağlayan bir klas kuruluşu olmuştur.

Diğer yandan, üyeleri arasında yer aldığımız Askeri Gemiler
Klas Kuruluşları Birliği’nin (NCSA - Naval Ship Classification So-
cities) 18 Ekim 2010 tarihinde Amsterdam’da düzenlenen yıllık
toplantısına da katılınmıştır.

Rusya klas kuruluşu Russian Maritime Register of Shipping
ile mevcut karşılıklı işbirliği anlaşması çerçevesinde sürdürülen
ilişkiler kapsamında RMRS’in St. Petersburg Merkez Ofisinde
25 Mayıs 2010 tarihinde IACS Kalite Yönetim Sistemi ve Eğitim
konularında işbirliği oluşturulmasına yönelik hususların gö-
rüşüldüğü bir toplantı düzenlenmiş St. Petersburg ve İstanbul’da
yapılan muhtelif toplantılarla birlikte taraflar işbirliği anlaş-
masının yürütülmesindeki memnuniyetlerini beyan ederek;
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kapsamın geliştirilmesi konusunda mutabakata varmışlardır.
Diğer yandan, söz konusu anlaşma çerçevesinde, 2010 yılı sü-
resince de Türk Loydu klaslı gemilerin Kuzey Karadeniz li-
manlarındaki acil sörvey ihtiyaçları, Türk Loydu adına RMRS’in
kadrolu sörveyörleri tarafından sağlanmıştır.

ACS-Asia Classification Society ile mevcut işbirliği anlaşması
kapsamında 20 adet yolcu motoru inşa edilmektedir. Türk Loydu
tarafından onaylanan planlara göre Türkiye’de inşa edilen botlardan
iki adedinin sörveyleri de Türk Loydu tarafından gerçekleştirilmiş;
diğerlerinin inşaatları ise İran’da ACS kontrolunda devam et-
mektedir.

YURT DIŞI OFİS, ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERE 
İLİŞKİN FAALİYETLER
Türk Loydu’nun büyüyerek gelişmesi, buna paralel olarak yurt dışı

örgütlenmesinde de ifadesini bulmuştur. 2010 yılına kadar temsilcilik
statüsü taşıyan Suriye birimi, temsilciliğin yanısıra sörveyör ofisi
niteliğine de kavuşturulmuş; 1 adedi sorumlu yönetici, 2 adedi sörveyör
ve 1 adedi sekreter olmak üzere 4 kişilik bir kadronun istihdamı sağ-
lanmıştır. 9 Mart 2010’da Türk Loydu Suriye Temsilciliği’nin organizasyonu
ve Merkez Ofisimizden sağlanan katkı ile Suriyeli Armatörlere yönelik
ve 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan Paris MOU Yeni
Denetleme Rejimi’ni tanıtan bir seminer düzenlenmiştir.

Yıl içerisinde ayrıca Türk Loydu Romanya sörvey ofisi de faaliyete
geçmiş olup; bir adet kadrolu sörveyör tam zamanlı olarak Köstence’de
göreve başlamıştır.

Türk Loydu’nun Ortadoğudaki faaliyetleri, gelişen talepler
doğrultusunda arttırılarak sürdürülmekte olup; Abu Dhabi biriminin
2011 yılı içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.



2010 - ÇALIŞMA RAPORU

18



PLAN KONTROL
VE ARAŞTIRMA 

ilindiği üzere, Denizcilik Müsteşarlığı (İdare) tara-
fından yayınlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek
Yerleri Yönetmeliği uyarınca, bu tesislerde yer alan

mevcut veya yeni tesis edilecek yüzer havuzların,
İdare’den işletme izinlerinin alınabilmesi için, havuzun

çalışmasında sakınca olmayacağına dair yetkilendirilmiş klas
kuruluşundan alınacak, mukavemet yönünden kontrol raporuna
gerek bulunmaktadır. Ayrıca, yeni tesis edilecek yüzer havuzlar
için tonoz ve bağlantı elemanlarının yüzer havuzu emniyetli bir
şekilde konuşlandıracağına dair raporun da yetkilendirilmiş klas
kuruluşundan alınması söz konusudur. 

Bu çerçevede; yüzer havuzların hidrostatik ve stabilite hesap-
larının, boyuna mukavemet hesaplarının, lokal mukavemet he-
saplarının ve bağlama hesaplarının yapılarak, doğrulanmak üzere
yetkilendirilmiş klas kuruluşuna verilmesi gerekmektedir. 

Hidrostatik ve stabilite hesapları; yüzer havuzun hidrostatik
ve stabilite açısından yeterliliğini kanıtlamak ve mukavemet he-
sapları için alt yapı oluşturmak üzere yapılır. 

Boyuna mukavemet hesapları; stabilite hesaplarındaki yükleme
durumları için yapılır.

Lokal mukavemet hesapları; doğrudan hesaplama yoluyla
(örneğin, sonlu elemanlar yöntemi) gerçekleştirilir. 

Yüzer havuzun bağlama durumunun incelenmesi için öncelikle
havuza etkiyen dış yükler hesaplanır ve bu yükler esas alınarak
bağlama sisteminin dayanımı değerlendirilir. 

Bu hesaplar, analizler ve bunların kontrolleri, çelik ve beton
havuzlar için benzer şekilde yapılır.

B
YÜZER HAVUZLARIN GÜVENLİ 
ÇALIŞABİLİRLİK ANALİZLERİ

2010 - ÇALIŞMA RAPORU

19

R. Ercan GÜÇ

Plan Kontrol ve Araştırma Bölüm Başkanı



2010 - ÇALIŞMA RAPORU

Hesap ve analiz sonuçlarının uygun bulunması halinde, yetki-
lendirilmiş kuruluşca yüzer havuzun güvenli çalışabileceğine
dair bir rapor düzenlenir.

2010 yılı içinde bu konuda yapılan çalışmalara örnek olarak,
Tersan-yüzer beton havuzu güvenli çalışabilirlik analizi ve rapor-
laması verilebilir.

SİLAH SİSTEMLERİ TEMELLERİ ANALİZLERİ
Savaş gemilerinin en önemli tasarım amaçlarından biri,

üzerinde taşıdığı silah ve silah sistemleri ile düşman veya tehdit
ile verimli ve sorunsuz bir şekilde savaşmasıdır. Dolayısıyla,
silahlar operasyon, deniz ve çevre şartlarından etkilenmeden
kullanılabilmelidir.

Bu anlamda, silah sistemlerinin gemi ile olan bağlantıları
büyük önem taşımaktadır. Silah sistemlerinin gemi ile olan bağ-
lantısını sağlayan temeller, mukavemet ve titreşim açısından
yeterli şartları sağlaması gerekmektedir. 

Türk Loydu, savaş gemilerinde kullanılacak olan silah sistemleri
temelleri ile ilgili gerekli deniz, çevre ve operasyon şartlarını
dikkate alarak mukavemet ve titreşim analizlerini gerçekleştir-
miştir.

HAVUZ KAPAĞI ANALİZLERİ
Van Gölü’nde çalışan tren ferilerinin bakımlarının yapıldığı

havuzlarının kapaklarının çeşitli yük koşulları altında mukavemet
analizleri yapılmıştır.

BİR DENİZALTI YAPISININ DİNAMİK YAPISAL 
DAVRANIŞLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA
Denizaltılar, tasarım amaçları gereği çalıştıkları sürenin çoğunu

suyun altında yüzeyden bağımsız olarak geçirirler. Bu yüzden
denizaltıların suyun altındaki dinamik davranışları çok önemlidir.
Bir denizaltının çeşitli titreşim ve şok kaynaklarına karşı olan ce-
vapları çok önemlidir. Türk LOYDU ve İ.T.Ü. G.İ.D.B. fakültesinin
birlikte yürüttüğü ortak bir çalışma ile 23 – 26 Ağustos 2010 ta-
rihlerinde Rusya’nın Vladivostok şehrinde düzenlenen TEAM 2010
konferansında sunulmak üzere “Bir Denizaltı Gövdesinin Dinamik
Cevap Davranışları Üzerine Deneysel Ve Teorik Çalışma” isimli
bir bildiri yayınlanmıştır.

20
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DİZEL MAKİNA SERTİFİKASYONU
Türk Loydu mevcut projeler kapsamında, dizel

makinelerin sertifikasyonu işlemini sür-
dürmektedir. Bu işlemler kapsa-
mında, Volvo, ABC, Scania, Doo-
san firmalarına ait çeşitli tiplerde
makinaların ana sevk makinası

ve jeneratör olarak sertifikasyon
işlemleri yapılmıştır. 

Sertifikasyon sürecinde,
makinalara ait gövde, ma-
kina yatakları, krankşaft mu-
kavemeti hesapları ile yakıt, yağlama,
soğutma suyu, ilk hareket havası ve güvenlik ve
kontrol sistemlerinin proje kontrolleri gerçekleştirilmiştir.  

Yine sertifikasyon sürecinde, IACS UR
M44 ve M53 kapsamında mevcut

kuralların yeniden değer-
lendirilmesi ve güncellen-
mesi gerçekleştirilmiştir. Bu

kapsamda, krankşaft yağ delik-
lerinde oluşan gerilmeler de dikkate alınmaya başlanmıştır.

Ayrıca, tüm sevk sistemini
ve tüm jeneratör paketini kap-
sayan sertifikasyon süreçle-
rinde, burulma titreşim he-
sapları ilgili projelerde de-
ğerlendirme kapsamına alın-
mış ve İstanbul Teknik Üni-
versitesi ile işbirliği içerisinde
bu kontroller yürütülmüştür.

YANGIN DAMPERİ SERTİFİKASYONU
Noske Kaeser Türkiye fir-

ması ile yapılan çalışma doğ-
rultusunda, FTP Code, ISO
10294 – 1, 2, 3 ve IMO Res.
A.754(18) referans alınarak,
firmanın NK-TR-FDA-25 mo-
del yangın damperi A sınıfı
perdelerde kullanılmak üzere
sertifikalandırılmıştır. 

Bu sertifikasyon süreci kapsamında, damper malzemeleri,
izolasyon gereksinimi , damperin bağlantı türü, aktivasyon ve yay
elemanları, açık/kapalı göstergelerinin uygunluğu ilgili standartlar

doğrultusunda değerlendirilmiş ve onaylanmıştır. Sertifikasyon
işlemlerinin tamamlanması için gerekli testler ve test koşulları
tanımlanarak, testlerin gerçekleştirilmesi konusunda bilgi aktarımı
sağlanmıştır.

USTURMAÇA SERTİFİKASYONU
Ermaksan firmasına ait 100x45x1500 ~300x150x1500 aralığında

çeşitli boyutlarda B tipi usturmaçaların TS 1967, TS 1969, TS2680,
TS 2827, TS 4595, TS 4698, TS 9568, TS 9743, TS 11007, ISO 34-1,
ISO 37, ISO188, ISO 815, ISO 1431-1, ISO 1817, ISO 2781, ISO
4649, ISO 4662, ISO 7619, ASTM D 429 (B),  ASTM D 430-95 (B),

ASTM D 575-91, ASTM
D 2240 standartları
kapsamında proje
kontrolleri gerçekleş-
tirilmiş ve bu standart-
lar kapsamında tabi
tutulması gereken
testler ve test koşulları
tanımlanarak, testlerin
gerçekleştirilmesi ko-
nusunda bilgi aktarımı
sağlanmıştır. 

ISI DEĞİŞTİRİCİ SERTİFİKASYONU
2010 yılı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında,

BLOKSMA, HC Cooler, FUNKE gibi çeşitli firmalara ait Box Cooler
tipi, tüp tipi ve plakalı tip ısı değiştiricilerin tip onay ve ürün ser-
tifikasyonları sürecinde, projeleri  Türk Loydu Kuralları, ASME
(American Society of Mechanical Engineers) Standartları ve TEMA
(The Tubular Exchanger Manufacturers Association) Standartları,
AD-Merkblaetter  AD2000 standartları kapsamında kontrol edilmiş
ve onaylanmıştır.
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500 KW RÜZGAR TÜRBİNİ PLAN ONAYI
2010 yılında yerli rüzgar türbini üreticisi Soyut Yapı ve Mühendislik

A.Ş. ile 500kW rüzgar türbininin tip sertifikalandırılması kapsamında
aşağıda listelenen plan onay faaliyetleri yürütülmüştür:

n Rüzgar türbini teorik güç eğrisi ve kontrol-kumanda siste-
mi kontrolü.

n Rüzgar türbini kanatlarının aerodinamik özellikleri ve ka-
natlara etkiyen kuvvetlerin belirlenmesi

n Ana mil yataklamasının değerlendirilmesi.
n Farklı rüzgar koşullarına göre kanat, flanş ve destek ele-

manlarının statik analizlerinin değerlendirmesi.

TÜRK LOYDU KURALLARI
Teknolojik gelişmeler, ulusal ve uluslararası kurallardaki de-

ğişimler, geliştirilen standartlar, verimlilik, çevre güvenliği, iş
güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili yeni düzenlemeler gibi konular
göz önüne alınarak, Türk Loydu kuralları güncellenmekte ve yeni
kurallar yayımlanmaktadır.

Türk Loydu ve İTÜ kadrolarından oluşan kural komisyonları
çalışmaları sonucu özgün Türk Loydu Klaslama ve Sörvey kuralları,
Tekne kuralları ve Makina kuralları 2010 yılı sonunda tamamlanmış
ve ilgili kuruluşlara görüş alınmak üzere gönderilmiştir.

Bu kapsamda özgün Türk Loydu Elektrik ve Malzeme kural-
larının oluşturulmasına devam edilmektedir.

2010 yılında;
Cilt C, Kısım 29 Soğutulmuş Konteynerlerin Gemilerde Taşınması

ile İlgili Esaslar 
Cilt D, Kısım 33 Kutup Klaslı Gemilerin Yapımı ile İlgili

Esaslar 
Cilt F, Kısım 202 – Rüzgar Türbinlerinin Durum İzleme Sis-

temlerini Sertifikalandırma Esasları 

Ve ayrıca Cilt D, Kısım 70 – Çok Noktalı Bağlama Sistemleri
ile ilgili Kurallar (Chapter 70 – Multi-mooring Systems) İngilizce
olarak yayımlanmıştır.

22
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HAVA ARACI, UÇUŞ VE BAKIM FALİYETLERİYLE 
İLGİLİ KURALLAR
Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından 2010 yılı başlarında

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca ihtiyacı belirtilen Havuzlu Çıkarma
Gemisi, LPD’nin tedarikiyle ilgili duyuru yapılmıştır. 

Amfibik askeri gemi sınıfına giren Havuzlu Çıkarma Gemisi,
LPD (Landing Platform Dock); görev, savaş ve hatta doğal afetler
durumlarında yükleme/boşaltma, taşıma sağlamasının yanında
uçan askeri araçların konabilme ve konaklaması gibi kabiliyetlere
de sahiptir. 

Bu duyuru sonrasında konuyla ilgilenen tersaneler istenen
bu gemiye yönelik çalışmalarını başlatarak ön dizayn çalışmalarına
hız vermiştir. Gemiye ait taslaklar, teknik şartnamede belirtilen
istek ve kaynak dokümanlar doğrultusunda oluşturulmaya baş-
lanmış, geminin birçok özelliği kendi üzerinde barındırmasından
kaynaklanan karmaşık yapısı, dizayn aşamasında önemli

soruların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Askeri gemi klasla-
madaki tecrübesi ve Askeri Gemilere ait kurallarıyla bu konuda
da önemli bir kaynak olarak gösterilen Türk Loydu, bu özel
geminin tasarımına yönelik tersanelerden gelen birçok önemli
soruyla karşılaşmıştır. 

Gemideki helikopter güvertesinin yerleşimi konusu, gemi ana
boyutları üzerindeki önemli etkisi nedeniyle Türk Loydu’nun da
dahil olduğu en çok tartışılan konulardan biri olarak gösterilebilir.
Belirtilen helikopterlerin birbirleri ve üst bina ile arasındaki
güvenli mesafe, bu bölgelerdeki güverte mukavemeti gibi konu-
larının net bir şekilde herhangi bir kaynakta belirtilmemiş olması,
özellikle bu konuya odaklanan bir kural çalışması gereğini ortaya
koymuştur.

Bu nedenle 2010 yılı sonunda, Türk Loydu Plan Kontrol Bölümü,
Araştırma ve Kural Geliştirme birimi; Askeri Gemilere Ait Kurallar,
Kısım 102-Tekne Yapısı ve Donanımı Kuralları kapsamında “Hava
aracı, uçuş ve bakım faaliyetleriyle ilgili kurallar” adı altında yeni

bir bölüm oluşturmaya başlamış ve bu
yeni bölümün 2011 yılı Mart ayı sonunda

tamamlanması planlanmıştır.
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ENDÜSTRİYEL
MUAYENE

ALATASARAY SEYTANTEPE  STADYUMU  (TÜRK TE-
LEKOM ARENA) 

Çelik konstrüksiyon imalatına 2010 yılı Şubat
yılında başlanan 55.000 seyirci kapasiteli ve 7.500ton

tonajlı stadyumun şantiyedeki imalat ve montaj kont-
rolleri hizmetleri tamamlanmıştır. Proje kapsamında Çelik Yapı
Teknik Şartnamesinin kaynak yöntemleri ve yöntem onaylarının
ardından, kaynakçılar EN1090-2 standardına göre sertifikalandı-
rılmıştır. Şantiyedeki imalat ve montaj kontrolleri müşteri tarafından
belirlenen teknik şartname ve Muayene ve Test Planına (ITP)
göre yapılmıştır. Stadyumun, çelik konstrüksiyon imalat kontrolleri
2010 yılında tamamlanmış, düzenlenen törenle hizmete açılmıştır.
Türk Loydu, 2010 yılı sonunda bu projedeki görevini tamamlayarak,
sahadan ayrılmıştır.

G
ÇELİK YAPI İMALAT KONTROLLERİ
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Ayfer ADIGÜZEL

Endüstri ve Belgelendirme Bölüm Başkanı
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ZORLU CENTER PROJESİ
Zincirlikuyu-Eski Karayolları arazisinde yapılmakta olan Zorlu

Center Projesinin Çelik Yapı Teknik Şartnamesinin hazırlanmasında
EN 1090-2 standardı esas alınmış olup, TÜRK LOYDU’nun bu alandaki
deneyimi aktarmak sureti ile hazırlık sürecinde destek verilmiştir. 

Teknik Şartnamenin müşteri tarafından onayı sonrası projenin
Muayene ve Test Planı oluşturulmuştur.  13.000 ton ağırlığındaki çelik
yapı imalatı, müşteri tarafından üç ayrı çelik imalatçısına verilmiştir. 

İmalat öncesi çelik imalatçıları ile yapılan toplantılarda, Muayene
ve Test planının tam olarak anlaşılması ve özellikle projede, kimin
hangi kontrol aktivitesini, hangi dokümana göre ne zaman, hangi stan-
darda göre yapacağı ve kontrol sonucunu nereye kaydedeceği detaylı
olarak anlatılmıştır.

Şantiye de dahil olmak üzere, toplam dört TÜRK LOYDU enspektörü
tam zamanlı olarak projede çalışmaktadır. 

Çelik yapı imalatının Temmuz 2011’de tamamlanması planlan-
maktadır. 

HALİÇ METRO GEÇİŞ KÖPRÜSÜ
Unkapanı Köprüsü’nün yanında yapılacak olan ve tamamı çe-

likten toplam 13.000 ton ağırlığındaki köprünün imalatına  2010
yılı Mart ayında başlamış ve halen devam etmektedir. Ana imalat
kodu AWS D1.5 Bridge Welding Code’dur.

Çelik İmalatı yanında, köprünün yurtdışında yapılan diğer bazı
sistemlerinin kabul testleri yine TÜRK LOYDU uzmanlarının
gözetimi ve onayı sonucu yapılmaktadır.

n FENERBAHÇE ÜLKER ARENA PROJESİ 
İstanbul-Ataşehir de inşa edilen 1.600 ton’luk projenin Çelik

Yapı Teknik Şartnamesi ile Muayene ve Test Planı EN 1090-2
standardı esas alınarak, TÜRK LOYDU uzmanları desteği ile ha-
zırlanmıştır. Yapının çelik kısmının imalatı ve kontrolü devam et-
mektedir.

n DIAMOND OF
İSTANBUL KULESİ  

2006 yılında İstanbul
Maslak’ta yapımına
başlanan toplam 15.000
ton tonajlı Diamond of
İstanbul Kulesi’nin be-
ton çekirdek etrafındaki
çelik konstrüksiyon ya-
pının imalat ve montaj
kontrollüğü kapsamın-
daki üçüncü taraf kont-
rollük hizmetleri AWS
D1.1 Structural Welding
Code’a göre 2010 yılın-
da da  devam etmiştir. 
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ÇELİK YAPI İMALAT KONTROLLERİ
n MARMARA FORUM AVM 
İstanbul-Merter’de inşa edilen 8.000 ton’luk projenin imalat

öncesi Çelik Yapı Teknik Şartnamesi ile Muayene ve Test Planı
EN 1090-2 standardı esas alınarak, TÜRK LOYDU uzmanları
desteği ile hazırlanmıştır. Yapının çelik kısmının imalatı ve kontrolü
2010 yılı içinde tamamlanmıştır.

n MİLLİ ARŞİV PROJESİ- KAĞITHANE
Şu an İstanbul’un dört ayrı merkezinde bulunan Osmanlı Ar-

şivlerinin tek bir merkezde toplanması amacıyla TOKİ tarafından
Kağıthane’deki Cendere Vadisi’nin arka bölümlerinde bulunan 9
hektarlık araziye yaptırılan Milli Arşiv Binası aynı zamanda kongre
merkezi, sosyal tesisler, konferans salonları, sergi salonlarından
oluşmaktadır.

Arşiv binasının fuaye Alanı, oturtma çatılar ve konferans salonunda
kullanılacak olan 1500ton çelik yapının EN 1090-2 standardına göre
yapılan fabrika imalat kontrolleri 2010 yılı sonunda tamamlanmış
olup, şantiyedeki imalat kontrolleri devam etmektedir.

RAFİNERİ-PETROKİMYA VE ENERJİ TESİSLERİ 
KONTROLÜ
n ALSİM ALARKO KIRKLARELİ KOMBİNE ÇEVRİM 
DOĞALGAZ SANTRALİ KAPASİTE ARTTIRIM İŞİ PROJESİ
Ekim 2009 ayında kontrollerine başlanmış olan proje 2011 yılı

başında tamamlanmıştır. Proje kapsamında ASME Sec.IX a göre
WPS, PQR onayı, Kaynakçı Sertifikalandırma, Isıl işlem prose-
dürlerinin onaylanması, Borulama hatlarında Kaynakların göz
kontrolü, NDT filmlerinin değerlendirilmesi sonuçlarının onay-
lanması, Ultrasonik ve Manyetik Parçacık Testlerine nezaret edil-
mesi,kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi ve basınç testlerine
nezaret ve onaylama  hizmetlerini kapsamaktadır.

BORU HATTI ÇALIŞMALARI
n BORU HATTI VANA DEĞİŞİMİ
Botaş Ceyhan Termi-

nali’ne Irak’tan gelen 2
adet ham petrol boru
hattına (40” ve 46” ça-
pındaki hatlar) değişik
şantiyelerde olmak üzere
toplam 13 adet küresel
vana montajı işinde pro-
jeye bağlı olarak tüm
by-pass imalat ve mon-
tajları, boru hattı kesim, vanaların montajları ve montajlar sonrası
yapılan tüm NDT testleri TÜRK LOYDU kontrolünde  yapılmış ve



2010 - ÇALIŞMA RAPORU

28

12 ay süren proje tüm
teknik detaylar yerine
getirilerek  sonuçlandı-
rılmıştır.

Proje Siirt - Silopi’de
Irak sınırı sıfır noktasın-
daki şantiyeden başla-
mak üzere Siirt – Cizre ,
Siirt – İdil, Bozova – Urfa,
Narlı – Kahramanmaraş,

Nurdağı – Kahramanmaraş, Osmaniye ve Ceyhan – Adana şanti-
yelerini kapsamaktadır. 

OFF-SHORE PLATFORMLARIN PERİYODİK  
KONTROLLERİ
2009 yılında Türkiye Petrolleri A.Ş. ile Türk Loydu arasında

imzalanan Off-shore platformların beş yıllık periyodik kontrolleri
kapsamlı sözleşme gereği Akçakoca doğalgaz sahasında -80m
dip derinliğine sahip bölgede bulunan  Ayazlı platformunun, Türk
Loydu tarafından oluşturulan kontrol listesine göre, sualtı
kontrolleri (kalınlık ölçümü, anod potansiyel ölçümü ve çelik yapı
kaynaklarının göz kontrolü) gerçekleştirilmiştir.

Kuzey Marmara Doğal Gaz Platformunda ise deck kısmında
bulunan çelik yapı genel durumu, kuyu ve kuyu başı sistemlerindeki
basınçlı ekipmanlar, elektrik sistemi, solar panel, yaşam destek
ünitelerinin TÜRK LOYDU kontrol listesine göre denetimi ta-
mamlanmıştır. 2011 yılında Kuzey Marmara Platformunda anod
değişimleri yapılacaktır.

Anod değişimi sualtında kaynak yapmayı gerektirdiğinden,
TÜRK LOYDU 2010 yılı içinde Sualtı kaynakçı Sertifikalandırma
akreditasyonunu alarak (EN 15618-1 ve AWS D3.6), anod değişimi
öncesi yaşanabilecek sertifikalı sualtı kaynakçı sıkıntısını gidermeyi
hedeflemiştir. 

n STEEL STRUCTURE WEEK-2010 ULUSLARARASI 
SEMPOZYUMU
Türk Loydu çelik imalat ve montaj konusunda sahip olduğu

tecrübeyi sektörle paylaşmak için 20-24 Eylül 2010 tarihinde İs-
tanbul-The Marmara otelinde düzenlenen Steel Structure Week

– 2010 adlı Uluslararası sempozyumuna katılmıştır.  Sem-
pozyuma, bu sektörde faaliyet gösteren projeci, imalatçı ve kontrol
kuruluşları katılmıştır. Türk Loydu adına “THIRD PARTY FABRI-

CATION INSPECTION OF STEEL STRUCTURES” adlı sunum
yapılmış bu sunumda TÜRK LOYDU tarafından imalat ve montaj
kontrolleri konusunda katılımcılar bilgilendirilmiştir. Aynı zamanda
TÜRK LOYDU’nun kontrollerini tamamladığı ve halen devam eden
projeler taraflara aktarılmıştır.

Sempozyum’da bulunan TÜRK LOYDU standında, Çelik İmalat
Kontrolü konusunda daha detaylı bilgi almak isteyen katılımcılara
gerekli bilgilendirme yapılmıştır. 

ELEKTRİKSEL FAALİYETLER VE RÜZGAR 
TÜRBİNLERİNİN SERTİFİKALANDIRILMASI
2010 yılında aşağıda belirtilen alanlarda TÜRKAK’tan akredi-

tasyon alınmıştır:

n Topraklama Ölçümlerinin Doğrulanması, Periyodik Kont-
roller,

n Elektrik Panolarının Ürün Muayenesi ve Onayı,
n A.G. ve Y.G. Transformatörlerinin Ürün Muayenesi ve Onayı,
n Elektrik Kablolarının Tip / Ürün Muayenesi ve Onayı,
n Yangın Algılama ve Uyarı Sistemlerinin periyodik kontrolü.

12-14 Mayıs 2010 tarihleri arasında WOW Convention Center/İs-
tanbul’ da düzenlenen “16’ncı Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı
ve Konferansı”na katılım sağlanmış ve “TÜRKİYE’DE RÜZGAR
TÜRBİNLERİ” konulu sunum yapılmıştır.

15-17 Haziran 2010 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde
düzenlenen “9’ncu Dünya Rüzgar Enerjisi Konferansı ve Sergisi’
ne katılım sağlanmış ve “AN APPROACH TO WIND TURBINE
CERTIFICATION SYSTEM FOR WIND ENERGY MARKET OF TURKEY”
konulu sunum yapılmıştır.

02-04 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “INTERNA-
TIONAL TURKISH ENERGY SUMMIT” etkinliğinde  RÜZGAR ENER-
JİSİ TEKNOLOJİLERİNİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ” konulu panelinde
“RÜZGAR TÜRBİNİ SERTİFİKASYONU” adlı sunum yapılmıştır. 
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SUALTI KAYNAKÇI BELGELENDİRME AKREDİTASYONU
Türk Loydu; EN ISO 15618-1 Sualtında Kaynak Yapan Kaynak-

çıların Sınıflandırma Deneyi- Bölüm 1: Yüksek Basınç Altında
Yaş Kaynak Yapan Dalgıç Kaynakçılar ve AWS D3.6 ’ya göre 17024
Uygunluk Değerlendirmesi-Personel Belgelendirmesi Yapan Ku-
ruluşlar İçin Genel Şartlar standardı kapsamında TÜRKAK’tan
akredite olan ilk kuruluşudur.

Sualtı kaynağı; petrol ve gaz yataklarının sondaj donatım ve
platformlarında (off-shore platformlar), sualtı yapıları güç tesis-
lerinde, sualtındaki boru hatlarının bağlantı yerlerinin yapım ve
onarımında liman inşaatı ve onarımlarında, köprü ayaklarının in-
şaatında, kanal havuzlarının inşaatında, gemi ve denizaltıların
onarımlarında, bilimsel ve askeri denemeler gibi yerlerde uygu-
lanmaktadır. Onarımın ekonomik ve donatımın seyyar olması
sualtı teknolojisindeki önemini daha da artırmaktadır. Örneğin,
gemilerin yıllık onarımı için tersaneye çekilmelerinin dışında
hasarı gidermek için tersanede bakıma alınması büyük maliyetler
getirmekte gemicilik şirketlerini zarara sokmaktadır. Oysa bu
yapıların geçici onarımlarının sualtı kaynağı ile sağlanması
oldukça ekonomiktir.

Sualtında yapılan kaynak işlemleri kuru kaynak ve yaş kaynak
olmak üzere iki sınıfa ayrılır. 

n Kuru Kaynak: Kaynakçı ve kaynak edilecek iş parçası ta-
mamen sudan izole edilmiş ve ortam basıncında olan bir oda da
yer alırlar. Kaynakçı dalma donanımını kullanmaz ve oda kaynak
için özel olarak hazırlanmıştır.

n Yaş Kaynak: Kaynak yapılacak iş parçası ve kaynağı yapa-
cak olan dalgıç tamamen suyun içinde yer alırlar. Kaynağı yapa-
cak olan dalgıç sualtı için özel olarak geliştirilmiş ve tasarlan-
mış penseler, üfleçler, elektrot tutucuları ve örtüsü su geçirme-
yecek şekilde kaplanmış elektrotlar kullanılır. Bu yöntemde
yüksek kalitede kaynak, elektrot ve kaynak yerini kaynak sıra-
sında oluşan örtücü gaz ile sararak suyun absorpsiyonu engel-
lenerek elde edilir.

AWS D 1.1 VE AWS D1.5 KAYNAKÇI 
BELGELENDİRME AKREDİTASYONU
Türk Loydu 2010 yılında ISO 17024 Uygunluk Değerlendirmesi

- Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar
standardı AWS D 1.1’ e göre Çelik Yapı Kaynakçı Belgelendirme
ve AWS D 1.5’ e göre Köprü Kaynakçısı Belgelendirme TÜRKAK’tan
akreditasyon almıştır. 

AWS D 1.1 ÇELİK YAPI KAYNAKÇI BELGELENDİRME
Çelik yapılarda (Plaza, otel, gökdelen, AVM, hangar, stadyum

vb.) kaynaklı imalatta çalışacak kaynakçıların Türk Loydu Sörveyörü
nezaretinde ISO / IEC 17024 Personel Belgelendirme standardına
uygun kaynakçı sınavının yapılıp, test parçalarının tahribatlı

ve/veya tahribatsız test sonuçlarının değerlendirilerek  sertifika-
landırılması hizmetidir. 

AWSD1.1 çelik yapı imalatında taraflara sorumlulukları kap-
samında temel bilgiler verir. Kaynak bağlantı noktalarının dizaynı,
kaynak yöntem onayı, montaj, kontrol, yapının güçlendirilmesi ve
onarımı gibi konuları içerir. Tam ve kısmi penetrasyonlu kaynakların,
plaka ve tüp bağlantıları ayrıntılı olarak detaylandırılmıştır.
Malzeme - tel ve/veya elektrot kombinasyonu, tahribatlı ve/veya
tahribatsız testlerin seçimi ve muayene yönteminin sınıfı konusunda
ayrıntılı bilgiler verilmiştir.    

AWS D 1.5 KÖPRÜ KAYNAKÇI BELGELENDİRME
Çelik köprülerde (Boğaziçi Köprüsü, FSM, Haliç Metro Köprüsü

vb.) kaynaklı imalatta çalışacak kaynakçıların Türk Loydu Sörveyörü

ENDÜSTRİYEL BELGELENDİRME
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nezaretinde ISO / IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardına
uygun kaynakçı sınavının yapılıp, test parçalarının tahribatlı
ve/veya tahribatsız test sonuçlarının değerlendirilerek  sertifika-
landırılması hizmetidir. 

AWSD1.5 çelik köprü imalatında kaynaklı imalatın gereksi-
nimlerini kapsar. Ana metal, imalatçıda olması gerekli sertifikalar,
tanımlamalar, ölçüm standardı,  kaynak bağlantı noktalarının di-
zaynı, kaynak yöntem onayı, mekanik testler hakkında bilgi verir.
Tahribatlı ve / veya tahribatsız testlerin seçimi ve muayene yön-
teminin sınıfı konusunda ayrıntılı bilgiler verilmiştir.    

KALDIRMA VE İLETME MAKİNALARI PROJE ONAYI 
AKREDİTASYONU
Türk Loydu; 2010 yılında ISO 17020 Çeşitli Tipteki Muayene

Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı kap-
samında kaldırma ve iletme makinalarının proje onayı konusunda
TÜRKAK’tan akreditasyon almıştır. 

Türk Loydu; daha önceden ISO 17020 akreditasyonu kapsamında
kaldırma ve iletme makinalarının imalat kontrolü ve sertifika-
landırma hizmetleri ile periyodik kontrol hizmetlerini gerçekleş-
tirmekte idi.

Akreditasyon kapsamına alınan bu faaliyet ile Türk Loydu; bu
ürünlerin ilgili FEM, ISO, DIN-EN tasarım kurallarına uygun
şekilde proje kontrol  ve  onayı hizmetlerini TÜRKAK – Türk Ak-
reditasyon Kurumu  tarafından akredite edilmiş bir kuruluş olarak
gerçekleştirmektedir. 

Kaldırma ve iletme makinaları; portal  vinçler, gezer köprü
vinçleri, döner bomlu rıhtım ve tersane vinçleri, konteyner  vinçleri
(Rayda yürüyen ve lastik tekerlekli), gemi yükleme/boşaltma sis-
temleri, mobil vinçler, kule vinçleri, yüzer vinçler, güverte vinçleri,
boatlift’ler, manlift’ler, ceraskallar ve balanser’ler vb. ekipman-
lardır.

Projeleri  tarafımızdan onaylanmış ekipmanların imalat, montaj
ve hizmete alma aşamalarında aşağıdaki kontroller yapılmakta-
dır:

n Malzeme kontrolleri
n İmalat kontrolleri
n Kaynakçıların kontrolü ve belgelendirilmesi

n Kaynak yöntemlerinin kontrolü ve belgelendirilmesi
n Fabrika testlerine nezaret 
n Montaj kontrolü
n İşlevsel ve yük testlerine nezaret ve sertifikalandırma

TANK STORAGE FUARINA KATILIM
3-4 Kasım 2010 tarihleri arasında İstanbul’da Port Finance Inter-

national tarafından organize edilen uluslararası “Tank Storage” konferans
ve fuarına katılım sağlanmıştır. Konferans’ta Türk Loydu olarak
‘Depolama Tanklarının Sertifikasyonu’ başlığında bir sunum gerçek-
leştirilmiştir.

Depolama tanklarının proje ve hesap kontrollerinde Türk Loydu ta-
rafından kullanılan COADE programının yanı sıra, API 650, API 653
standartları hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Proje ve hesap kontrollerinde ele alınan konular;
Tank gövdesi, tank çatısı, zemin yapısı, rüzgar yükü, sismik analiz

Sunumda ayrıca, imalat esnasında kullanılabilecek pratik bilgiler,
işletme esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve depolama
tankları yangın söndürme sistemlerinde standartlarda yer alan dizayn
kriterleri ele alınmıştır.

İmalat kontrollerinde ele alınan konular;
Kaynak yöntemleri ve onayları, kaynakçı sertifikasyonları, markalama,
çelik plakaların oryantasyonu

Tank gövdesi, çatısı ve nozulların kaynağında dikkat edilmesi gere-
kenler, katodik koruma yöntemleri, NDT yöntemleri, depolama tanklarının
hidrostatik basınç testi, yangın söndürme sistemlerinde NFPA, API ve
IP standartlarının farkları.
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YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ KONTROLÜ
Özellikle yangın riskinin yüksek olduğu mahallerde yangın

söndürme sistemlerinin 3. taraflarca kontrol edilmesi işletme
körlüğünden, tasarımdan ve yanlış uygulamalardan kaynaklanan
kusurların önüne geçilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu
amaçla Türk Loydu; yangın söndürme sistemlerinin proje kontrolü,
montaj kontrolü ve sistemin işletmeye uygunluğu konularında
endüstriyel tesisler, ticari bina ve rezidanslara hizmetler ver-
mektedir.

Bunların yanı sıra Türk Loydu, yangın söndürme sisteminin
kalbi sayılan yangın pompalarının “Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik” tarafından istenen kapasite-basınç de-
ğerlerinin karşılayıp karşılamadığının tespitine yönelik hidrolik
performans testlerine nezaret ederek uygunluk belgesi verebil-
mektedir.

“Türk Loydu, Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamına giren tesislere,
özellikle limanlarda yangın söndürme sistemlerinin uygunluğunun
ve fonksiyonlarının Binaların Yangından Korunması Hakkında Yö-
netmelik ve bu yönetmelikteki ilgili standartlara göre değerlen-
dirmektedir.

Türk Loydu 2010 yılı içerisinde:
n Yangın söndürme sistemleri proje onayı alanında; 
n ERDEMİR LİMANI, AYGAZ DOLUM TESİSİ

Yangın söndürme sistemleri tesisat kontrolleri alanında; 
ERDEMİR LİMANI ve MARTAŞ LİMANI, HİLTON Otellerinin

Ankara, İstanbul, İzmir Şubeleri, İstanbul CONRAD oteli, MERCEDES
BENZ TÜRK A.Ş. kuruluşlarına uygunluk değerlendirme hizmetleri
gerçekleştirmiştir.

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ
Türk Loydu tarafından 1785 no’lu onaylanmış kuruluş kimlik

numarası ile CE uygunluk değerlendirmesi gerçekleştirilen ürünlere
örnek,  buhar kazanları, buhar jeneratörleri, kızgın yağ kazanları,
sıcak su kazanları, kızgın su kazanları LPG tankları, LNG tankları,
LPG transport tankları, kompresör tankları, buhar sterilizörleri,
LPG tüpleri, LPG otogaz tankları,hiperbarik basınç odaları, valfler,
ısı eşanjörleri, otoklavlar  vb  ekipmanlar olarak sayılabilir.

Türk Loydu; 2010 yılında 485 adet çeşitli kapasite ve tipte
basınçlı ekipmanın CE belgelendirme hizmetlerini gerçekleştir-
miştir.  

ÜRÜN BELGELENDİRME FAALİYETLERİ
Türk Loydu tarafından imalat kontrolü ve sertifikalandırılması

yapılan ürünler aşağıda belirtilmektedir.

KAZANLAR (Buhar kazanları, sıcak su kazanları, kızgın yağ
kazanları vb.)

BASINÇLI KAPLAR (LPG, LNG, hava, azot, oksijen vb tankları)

DEPOLAMA TANKLARI (Akaryakıt ve kimyasal madde vb. de-
polama tankları)

KALDIRMA MAKİNALARI (Portal vinç, köprü vinç vb.)
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Türk Loydu; 2010 yılında 10 ila 500 metrekare arasında 110
adet kazanın, 1 ila 300 metreküp arasında 653 adet basınçlı
kabın imalat kontrolü ve sertifikalandırma hizmetlerini gerçek-
leştirmiştir.

KAYNAKÇILARIN BELGELENDİRİLMESİ
Türk Loydu; 23 Haziran 2009 tarihinden itibaren kaynakçı bel-

gelerini ISO 17024 Uygunluk Değerlendirmesi-Personel Belge-
lendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar standardı kapsamında
akredite belgelendirme kuruluşu olarak düzenlemektedir.

Akreditasyon kapsamı aşağıda belirtilmektedir.

n TS EN 287-1:2007 Çelik Kaynakçıların Belgelendirilmesi, 
n TS EN 1418:2003 Metalik Malzemelerin Tam Mekanize ve

Otomatik Ergitme Kaynağı için Kaynak Operatörleri ve Direnç
Kaynak Ayarcıları Belgelendirilmesi, 

n API 1104:2005 Boru Hattı Kaynakçılarının Belgelendirilmesi, 
n TS EN 13067:2005 Plastik Kaynağı Yapan Personel Belge-

lendirilmesi,
n AWS D 1.1 Çelik Yapı Kaynakçı belgelendirme
n AWS D.1.5 Köprü Kaynakçısı belgelendirme
n AWS D3.6  Sualtı Kaynakçı belgelendirme
n EN15618-1  Sualtı Kaynakçı belgelendirme
Ayrıca bireysel kaynakçılar için Türk Loydu- GİSAŞ işbirliği

projesi kapsamında verilen eğitimi takiben kaynakçı sınavları
düzenlenerek belgelendirme hizmetleri gerçekleştirilmektedir.
Yalnızca bu proje kapsamında 2010 yılında 182 adet kaynakçı eği-
tilmiş ve belgelendirilmiştir.

Bunun yanı sıra, GİSAŞ ile yapılan anlaşma neticesinde bireysel
olarak kaynakçıların sertifikalandırma hizmetlerine 2010 yılının
ikinci yarısında başlanmıştır.

Türk Loydu; 2010 yılında toplam 2004 adet kaynakçı belgelen-
dirmesi hizmeti gerçekleştirmiştir. 
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SİSTEM BELGELENDİRME

osyal sorumluluk ve çevre bilincini kendine ilke
edinen Türk Loydu, bu bilinci müşterilerine akta-
rarak sürdürülebilir bir enerji yönetimi kurulmasına

katkıda bulunmak ve kuruluşların yasal mevzuatlara
uyumunu kolaylaştırmak için EN 16001:2009 Enerji

Yönetim Sistemi Standardı ile ilgili belgelendirme faaliyetlerine
başlamıştır.

Enerji Yönetimi; ürün kalitesinden,  güvenlikten veya çevresel
tüm koşullardan fedakârlık etmeksizin ve üretimi azaltmaksızın
enerjinin verimli kullanımı doğrultusunda yapılandırılmış ve or-
ganize edilmiş disiplinli bir çalışmadır. Enerji atıklarının değer-
lendirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve mevcut enerji
kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının ekonomik

kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden, kalite ve performansı
düşürmeden en aza indirilmesini ilke edinmektedir.

Toplam enerji maliyetlerinin toplam üretim maliyetlerinin
%50’sinin üzerine çıktığı ve Enerji Verimliliği Kanunu’nun enerjinin
etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin eko-
nomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması
için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin
artırılması yönündeki yaptırımı da düşünülecek olursa, enerji ta-
sarrufuna gidilmesi ve bir enerji yönetim sistemi oluşturulması
kaçınılmazdır.  

EN 16001: 2009 Enerji Yönetim Sistemi standardı, enerji tipi
ne olursa olsun, daha etkin, daha sürdürülebilir enerji tüketimi

S
EN16001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ 
BELGELENDİRMESİ
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şeklinde sürekli iyileştirme için gereklilikler üzerine kuralları
koymaktadır. 

Enerji verimliliği ihtiyaçlarının belirlenmesi, politika ve hedeflerin
oluşturulması, proseslerin belirlenmesi, enerji yöneticisi ve diğer
kaynakların belirlenmesi, ölçüm ve izleme planlarının belirlenmesi,
prosedürlerin hazırlanması, iletişimin sağlanarak uygulamaların
gerçekleştirilmesi,  iç tetkik yapılması, gözden geçirme ve sürekli
iyileştirme, sistemin uygulama adımlarıdır. 

ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 
YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRMESİ
Bir müşterinin memnuniyetini ya da memnuniyetsizliğini ya-

kınındaki insanlara anlatması satınalma sürecinde en etkin yön-
temlerden biridir.

Şirketler tarafından bu konu iyi yönetilebilirse aynı zamanda
en etkili pazarlama şeklidir. Zira bu yöntemde müşteri bilgiyi
direkt olarak yakınından aldığı için inandırıcılık ve yönlendiricilik
oranı çok yüksektir. 

Müşterileri nezdinde farklılık yaratmak isteyen, müşterilerinin
görüş ve düşüncelerine önem veren ve bu görüşleri mümkün ol-
duğunca sürekli gelişme amacıyla kullanan kuruluşlar için ge-
liştirilen standart, ”ISO 10002: 2004 Kalite Yönetimi-Müşteri
Memnuniyeti-Kuruluşlarda Şikayetlerin Ele Alınması İçin Kılavuz”
adıyla ISO tarafından yayınlanmıştır. 

ISO 10002 standardına göre; müşteri şikayetleri birer iyileştirme
fırsatı olarak görülmeli, müşteri sadakatini ve sadık müşteri

sayısını artırmak için çok önemli bir araç olduğu gözden kaçırıl-
mamalıdır. Aynı zamanda bu konuda belgeli olmak imaj ve pa-
zarlama açısından önemli bir artıdır. 

Kuruluşların kendilerine uygun bir şikayet yönetim sistemi
kurma ve uygulamasıyla rekabet güçlerini artırarak uluslararası
pazarda söz sahibi olabilecekleri gerçeğinden hareketle Türk
Loydu;  2009 yılında başladığı ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti
Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmalarını 2010 yılı içerisinde
de devam etmiştir. 

ISO 14064 SERA GAZI EMİSYONU ONAYLAMA 
VE DOĞRULAMA FAALİYETLERİ
ISO 14064; bir kuruluşun; sera gazı emisyonu ve uzaklaştır-

malarının raporlanması, envanterinin çıkartılması, sera gazı
emisyon azaltımı veya uzaklaştırılması, iyileştirme projeleri ve
sera gazı bildirimlerinin doğrulanması ve geçerli kılınması için
bir rehber olarak kullanılmak üzere önerilen bir standartlar
serisidir. Bir denkleştirme protokolüdür. 2006 yılında Uluslararası
Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından çıkarılmıştır, gönüllü
olarak sera gazı azaltımını amaçlamaktadır.
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Kuruluşlar; rekabetçilik, liderlik, çevresel ve sosyal sorumluluk
ile birlikte geleceğe yönelik mevzuata hazırlıklı olmak amacıyla
sera gazı emisyon envanterlerini oluşturmaktadır.

Türk Loydu, uzman ve deneyimli kadrosu ile sera gazı emis-
yonları konusunda onaylama ve doğrulama hizmetleri yürüt-
mektedir.

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ 
YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRMESİ
Türk Loydu Sistem Belgelendirme Birimi 2000 yılından itibaren

HACCP spesifikasyonuna uygun olarak gerçekleştirdiği gıda gü-
venliği yönetim sistemi belgelendirme faaliyetlerini 2008 yılında
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirme konusunda
Türk Akreditasyon Kurumu – TÜRKAK’tan ISO 17021 standardına
göre akredite olarak sürdürmektedir.

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE 
YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRMESİ 
Son dönemlerdeki teknolojik gelişmeler ve artan globalleşme

eğilimi telekomünikasyon sektörünü klasik kalıpların dışına çı-
kararak köklü bir geçiş sürecine sokmuştur. Hızlı teknolojik
gelişme, ürün yelpazesinin giderek genişlemesi ve artan rekabet,
radikal kurumsal değişimi gerektiren anlayış ve politika değişik-
liklerini kaçınılmaz kılmıştır. Yönetim sistemleri belgelendirme
çalışmaları bu kapsamda kuruluşlara ulusal ve uluslararası ge-
rekliliklere uygun olarak sürekli gelişimi hedefleyerek yol gös-
termektedir.

Bu dönüşümü sağlayabilmek bilgiyi, hizmet kalitesini geliş-
tirmeyi, yaratıcı çözümler bulmayı, nitelikli işgücünü, insana ve
çevreye saygıyı gerektirir. Entegre yönetim sistemleri sayesinde
kurumlar; müşterilerine verdikleri hizmetleri sürekli hale getirirler,
müşteri ve tedarikçileri ile olan iletişimleri gelişir, maliyetleri
azalır, yönetim güçlenir, tedarikçi performansının etkili izlenmesi
sağlanır, kuruluş için çalışanların motivasyonu arttırılır, zaman
ve kaynak yönetimi daha etkin hale getirilir, çalışanların, kuruluş
adına çalışanların ve çevredeki insanların sağlık ve güvenliği
sağlanarak çevreye olan etkinin en az seviyede olmasına önem
verilerek sosyal sorumluluk görevini de yerine getirmiş olurlar.

Türk Loydu 2010 yılı içerisinde telekomünikasyon sektörünün
ihtiyaçlarını göz önüne alarak sektörde önemli kuruluşlara ISO
9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartlarında belgelendirme
hizmetleri sunmuştur.
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TERSANELERDE YÖNETİM SİSTEMLERİ 
BELGELENDİRMESİ

10 Ağustos 2008 tarihinde yayınlanan 13 Şubat 2009 ve
11.12.2010 tarihlerinde revize edilen “Tersane, Tekne İmal ve
Çekek Yerlerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik” kapsamında tersanelere işletme izni aldığı
tarihten itibaren en fazla üç yıl içinde TS EN ISO 9001 kalite, TS
EN ISO 14001 çevre ile OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği stan-
dartlarında belgelerini alma yükümlülüğü getirilmiştir.

Türk Loydu bu kapsamda gemi inşa konusundaki birikimi,
akreditasyonu ve uzman kadrosu ile tersanelere ve gemi yan
sanayi kuruluşlarına ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 yönetim
sistemleri kapsamında belgelendirme hizmetleri sürdürmektedir. 

ISO 30000 GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM 
YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRMESİ 
Gemi geri dönüşümü, ekonomik ömrünü tamamlamış gemilerin

seferlerden çekilerek, ekonomiye tekrar kazandırılmak üzere
geri dönüşüm (recyling) işlemine tabi tutulmasını amaçlamaktadır.
Ülkemizde Gemi Söküm Sanayi, bölgede bulunan demir çelik
fabrikalarına hammadde üretmek üzere İzmir/Aliağa ilçesinde
kurulmuş ve 1970’den beri faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Bu sektörde uzun yıllar çalışmalar yaparak tecrübe kazanan
Türkiye, bölgesinde en avantajlı ülke konumundadır. Bu bakımdan
ISO 30000 çevreci ve emniyetli gemi sökümü standartlaşma ça-
lışmaları hızlandırılarak, belgeli tesislerce faaliyetlere devam
edilmesi, gemi geri dönüşüm sanayine önemli bir katkı sağlaya-
caktır. 

Türk Loydu, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda sanayimizin
gelişimine katkı sağlayacak hizmet verme bilinciyle, ISO 30000
standardına göre belgelendirme çalışmalarına başlamıştır. De-
nizcilik ve belgelendirme sektöründeki tecrübesi, yetişmiş kadrosu
ve bilgi birikimiyle gerekli dokümantasyon ve denetçi altyapısını
tamamlayarak gemi geri dönüşüm sektörüne belgelendirme hiz-
meti vermeye hazır hale gelmiştir.
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YÖNETİM SİSTEMLERİ 
BELGELENDİRMESİ 
2010 yılında yönetim sistem standartları kapsamında 71 adet

belge düzenlenmiştir. Ayrıca belgeli olan firmalarda periyodik
(gözetim) denetimleri gerçekleştirilmiştir. 

2010 yılı içerisinde düzenlenen sistem belgelerinin ilgili stan-
dartlara ve sektörlere göre dağılımı aşağıda belirtilmektedir. 

Standartlara göre dağılım Sektörlere göre dağılım
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TÜRK LOYDU 
VAKFI

ÜRK LOYDU faaliyet alanına giren alanlardaki yük-
seköğretim kurumlarında öğrenim gören lisans
ve lisansüstü öğrencilerine yönelik karşılıksız burs

ve eğitim yardımları 2010 yılında da devam etmiştir.
TÜRK LOYDU karşılıksız burs ve eğitim yardımı ya-

pılmasını, toplumsal sorumluluklar çerçevesinde ele almaktadır.
Karşılıksız burslar eğitim öğretim yılının başlangıcından (Ekim
ayı) itibaren, bitimine dek (Haziran ayı) dokuz ay boyunca aylık
burs olarak verilmektedir. 2009/2010 eğitim öğretim yılı başında
karşılıksız burs vermek üzere belirlenmiş toplam 82 öğrenciye
kararlaştırıldığı gibi 2010 yılında karşılıksız burs yardımı sürdü-
rülmüştür.

2010/2011 eğitim öğretim yılı başında alınan Vakıf Yönetim
Kurulu kararı ile 2009/2010 Eğitim Öğretim yılına göre karşılıksız
burs verilecek öğrenci sayısı %25 arttırılmıştır. Vakfımızca
2010/2011 eğitim öğretim yılında 98 öğrenciye lisans, 3 öğrenciye

T
I - TÜRK LOYDU BURSLARI
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yüksek lisans, 2 öğrenciye doktora bursu olmak üzere toplam
103 karşılıksız burs kontenjanı kullanılmaktadır. 2010/2011 eğitim
öğretim yılı burslarının dağılımı kurumlara göre aşağıdaki gibi-
dir.

• İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi: 24 
(21 lisans, 2 yüksek lisans, 1 doktora) 
• İTÜ Denizcilik Fakültesi: 9 lisans
• İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalurji ve 
Malzeme Mühendisliği Bölümü: 2 lisans
• İTÜ Makina Fakültesi, tüm programlar: 2 lisans
• KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi İnşaatı ve 
Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü: 6 lisans
• KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Deniz Ulaştırma 
İşletme Mühendisliği Bölümü: 2 lisans
• YTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Gemi İnşaatı ve 
Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü: 14 (12 lisans, 1 yüksek 
lisans, 1 doktora)
• YTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Gemi Makinaları 
İşletme Mühendisliği Bölümü): 2 lisans
• YTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalurji ve 
Malzeme Mühendisliği Bölümü: 2 lisans
• YTÜ Makine Fakültesi, tüm programlar: 2 lisans
• ODTÜ Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve 
Malzeme Mühendisliği programı: 2 lisans
• ODTÜ Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü: 
2 lisans
• Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, tüm programlar: 
2 lisans
• Piri Reis Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Gemi İnşaatı v
e Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü: 2 lisans
• Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, tüm programlar: 
2 lisans
• TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası: 3 lisans
• TMMOB Gemi Mühendisleri Odası: 8 lisans
• TMMOB Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası: 
3 lisans
• TMMOB Makina Mühendisleri Odası: 3 lisans
• TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası: 3 lisans
• Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği: 3 lisans
• Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği: 5 lisans

Yukarıda belirtilen karşılıksız burslara ek olarak; 1999 Doğu
Marmara Depremi mağduru Dz. K.K.lığı mensubu ailenin çocuğu
Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Öğretmenliği
Bölümü’nde lisans öğrenimi gören bir öğrenciye, İTÜ Gemi İnşaatı
ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören bir öğrenciye,
Balıkesir Üniversitesi Bandırma Meslek Yüksekokulu Gemi İnşaatı
programında öğrenim gören bir ön lisans öğrencisine 2010/2011
Eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere bir defaya mahsus
karşılıksız eğitim yardımı yapılmıştır. Denizcilik Müsteşarlığı’ndan
bir personelin IMO Dünya Denizcilik Üniversitesi’ndeki yüksek
lisans eğitimi için katkı sağlanmıştır.

II - AR-GE DESTEĞİ ile AKADEMİK 
ve ÇEŞİTLİ YARDIMLAR
AR-GE Destekleri
Türk Loydu Vakfı, faaliyet gösterdiği sektörlerin ilgi ve ihtiyaç

duyduğu sahalarda lisansüstü ve akademik seviyede araştırma
yapacaklar için özel AR-GE desteği de sağlamaktadır.

2010 yılında sağlanan AR-GE destekleri:

• Yurt dışı araştırmalarının desteklenmesi amacıyla İTÜ Gemi
İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlilerine, Yıldız
Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Araştırma
Görevlilerine yurtdışında bilimsel faaliyetlerde bulunmaları için
katkı sağlanmıştır.

• “Gemilerde Altı Serbestlik Dereceli Birleşik Salınım Hare-
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ketlerinin İncelenmesi ve Askeri Gemiler Üzerine Uygulanması’’
konulu tezin desteklenmesi amacıyla İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz
Bilimleri Fakültesi’ne bağış yapılmıştır.

• Prof.Dr. Ömer Gören yönetiminde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
tarafından desteklenen Sanayi Tezleri (SANTEZ) projesi kapsamında
‘’İnterpolasyonlu Parçacık Hidrodinamiği Yöntemi ile Gemi Tank-
larının Çalkantı Probleminin İki ve Üç Boyutlu Olarak İncelenmesi”
başlıklı proje TÜRK LOYDU’NUN ortaklığında başlatılmış olup,
proje bütçesinin %25’i Türk Loydu tarafından karşılanmaktadır.

Gemi İnşa Sektörüne Destek:
• Sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere TÜRK

LOYDU ile  GİSAŞ Gemi İnşa Sanayii A.Ş. işbirliği ile kurulan
‘’TLV-GİSTEM Teknik Eleman Yetiştirme ve Geliştirme Merkezi’’nde
sürdürülen kaynakçı eğitimi kurslarına  maddi desteğimiz devam
etmiştir.

• TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın mühendislik öğrenci-
lerine ve mühendislere yönelik olarak Türk Loydu Vakfı Eğitim
Salonlarında düzenlemiş olduğu eğitimlere maddi katkı sunul-
muştur.

Yurtiçi Konferans ve Toplantı Destekleri:
• İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Enerji Kulübünün öncülü-

ğünde düzenlenen “Yeşil Enerji’10” (Greenenergy’10) etkinliğinin
maddi destekçilerinden olunmuştur.

• İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi mezuniyet tö-
renine katkı sağlanmıştır.

• 3. Uluslararası Deniz Kültürü Festivali için Deniz Kültürü
Derneği’ne bağışta bulunulmuştur.

• Denizcilik sektöründe geçtiğimiz yılda başarılı çalışmalarda
bulunana kuruluşlara verilen 5. Altınçıpa denizcilik başarı ödülleri
törenine maddi destek sağlanmıştır.

• TMMOB Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası tara-
fından düzenlenen “1. Küresel Deniz Teknolojilerinde İnovasyon
Konferansı” için Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası’na
katkı sağlanmıştır.

• İstanbul’da düzenlenen Karadeniz Liman Devletleri Denetimi
Mutabakat Zaptı (Karadeniz MOU) 10. Kuruluş yıldönümü toplantısı
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organizasyonuna katkı sağlanmıştır.
• İTÜ Gecesi etkinliğine bağışta bulunulmuştur.
• TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Vapur Gezisi etkinliğine

katkı sağlanmıştır.
• TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın düzenlemiş olduğu

“Gemi Mühendisliği Haftası” ve “Oda Gecesi” etkinliklerine maddi
katkıda bulunulmuştur.

• Işık Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen “Şile’nin Deniz
Tarihi ve Şile Deniz Feneri” konulu sempozyum organizasyonuna
katkı sağlanmıştır.

Çeşitli Yardımlar:
• Pendik Anadolu Denizcilik Meslek Lisesine bağışta bulu-

nulmuştur.
• İTÜ Yelken Kulübüne maddi katkı sağlanmıştır.
• 2010 yılında İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi,

İTÜ Denizcilik Fakültesi, İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi, YTÜ Gemi
İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Gemi İnşaatı Mühendisliği, KTÜ
Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mü-
hendisliği bölümlerinden ilk üç derece ile mezun olan öğrencilere
çeşitli ödüller verilmiştir.

• TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen
“Yaratıcı Fikirler Yarışması”nda ilk üç dereceye giren yarışmacılara
ve Jüri Özel Ödülü almaya hak kazanan yarışmacıya ödül veril-
miştir.

• “1. Turgutreis Estetik, Çevresel ve İşlevsel Deniz Aracı (Eco-
siklet) Yarışması’’nda finalist olan İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz
Bilimleri Fakültesi öğrencisine maddi destek verilmiştir.

• Denizcilik Müsteşarlığı’nın VIMSAS çalışmaları çerçevesince
Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodun
(IMDG Kod) Türkçe’ye çevrilmesi ile ilgili çalışmalara maddi katkı
sağlanmıştır.

42
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III- ULUSLARARASI TOPLANTILARA KATILIM
Faaliyet gösterilen sektörlere destek vermek amacıyla, ulus-

lararası toplantılara katılımlar desteklenmiştir.:
• Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) düzenlemiş olduğu

Deniz Emniyeti Komitesi’nin MSC.87. ve 88. Dönem toplantıları
(TÜRK LOYDU’ndan katılım)

• Uluslararası Denizcilik Örgütünün düzenlemiş olduğu Deniz
Çevresini Koruma Komitesi’nin MEPC 60. ve 61. Dönem toplantıları
(TÜRK LOYDU’ndan katılım)

• Uluslararası Denizcilik Örgütünün düzenlemiş olduğu Dizayn
ve Ekipman alt komitesi DE.53. ve 54. Dönem toplantıları (TÜRK
LOYDU’ndan katılım)

• Uluslararası Denizcilik Örgütünün düzenlemiş olduğu Bayrak
Devleti Uygulamaları alt komitesi FSI.18. Dönem toplantısı (TÜRK
LOYDU’ndan katılım)

• Uluslararası Denizcilik Örgütünün düzenlemiş olduğu
Gemilere Yönelik Enerji Verimliliği Tedbirleri Çalışma Grubunun
ilk ara toplantısı (TÜRK LOYDU’ndan katılım)

• Avrupa Deniz Ekipmanları Konseyi’nin (EMEC) düzenlemiş
olduğu Etkin Klas çalışma grubu toplantısı (TÜRK LOYDU’ndan
katılım)

• Uluslararası Denizcilik Örgütünün düzenlemiş olduğu
Stabilite, Yükleme Sınırı ve Balıkçı Gemilerinin Emniyeti (SLF) Alt
Komitesi 52. Dönem Toplantısı’na İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz
Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin TAYLAN ve YTÜ
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Hüseyin YILMAZ’ın katılımlarına destek sunulmuştur.
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Endüstriyel hizmet sunduğumuz sektörlerin (Denizcilik, Gemi
ve Yat İnşa, Enerji, İmalat, Gıda, Ulaştırma, Savunma Sanayisi vb)
gelişen teknik ve yasal düzenlemeler kapsamında eğitim ihtiyaç-
larını karşılamak üzere düzenlemiş olduğumuz eğitimlerimiz
2010 yılında da sürdürülmüştür. Eğitimler genel katılıma açık
eğitimler ve firma ve kuruluşlar ile resmi kurumların (Denizcilik
Müsteşarlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü,
vb.) taleplerine göre düzenlenen eğitimler olarak iki ayrı bölümde
ele alınabilir.

2010 yılında genel katılıma açık eğitimler ve firma/kurum ta-
lepleri ile gerçekleştirilen eğitimlere ilişkin rakamlar aşağıda
verilmektedir. Verilen eğitimler de çeşitlilik artmış, 2009 yılına
göre düzenlenen toplam eğitim sayısında % 16, eğitime katılanlar
sayısında da % 17 artış olmuştur.

2008, 2009 ve 2010 yılları rakamlarıyla gerçekleştirilen toplam
eğitim sayısı ve eğitime katılan sayısı aşağıdaki grafikte veril-
miştir.

EĞİTİM FAALİYETLERİ

Gerçekleştirilmiş Toplam Eğitim Sayısı: 50
Eğitme Katılan Sayısı: 762
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TÜRK LOYDU; daha önce eğitim faaliyetlerini yürüttüğü Prof.
Dr. Teoman Özalp Konferans Salonu’na ek olarak, 2008 son çey-
reğinde faaliyete geçen biri bilgisayar donanımlı olmak üzere 7
eğitim salonu ile ilgili sektörlerin eğitim gereksinimlerini göz
önünde tutarak eğitim faaliyetlerini daha yaygın ve etkin bir
biçimde sürdürmek amacındadır.

DÜZENLENEN EĞİTİMLER
Yönetim Sistemlerine yönelik;
n “ISO 9001 Kalite YS (Yönetim Sistemi)”, “ISO 14001 Çevre

YS”, “OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği YS”, “ISO 22000 Gıda
Güvenliği YS”, “ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri
YS”, “ISO 30000 Gemi Geri Dönüşüm YS” standartları temelinde
verilen bilgilendirme/temel ve iç denetçi eğitimleri ile bu stan-
dartların belirli birleşimlerinden oluşan Entegre YS eğitimleri

n “Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi” ve “Kuruluş İçi Denetçiler
İçin Tazeleme ve Deneyim Paylaşımı” eğitimleri

Çevrenin korunması ve sürdürülebilir yaşama yönelik;
n “ISO 14064 serisi Sera Gazları Emisyonu ve Uzaklaştırılması”

standart eğitimleri
n “Çevre Mevzuatı” eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik;
n “İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği

Bilinçlendirme” Eğitimleri.

Kaynak Teknolojisi ve Uygulamalarına yönelik:
n Çeşitli birleştirme/kaynak teknolojilerine (Plastik Kaynağı,

Elektrik Ark Kaynağı, Gazaltı Kaynağı, TIG Kaynağı, Sert ve
Yumuşak lehimleme, vb.) ait Firma taleplerine bağlı düzenlenen,
ilgili standartların da göz önüne alındığı teorik ve uygulamaya
dönük bilgi tazeleme eğitimleri; 

n TS EN ISO 14731 Kaynak Koordinasyonu Görev ve Sorumlu-
luklar Bilgilendirme Eğitimi.

n ISO 3834 serisi Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı İçin
Kalite Şartları standart eğitimleri.

Denizcilik ve Gemi Yapım Bakım ve 
Onarım Endüstrisine yönelik:
n Uluslararası Emniyetli Yönetim Sistemi (ISM Code) kapsa-

mında “Uygulama”, “Denetçi” ve “Risk Analizi/Risk Değerlendir-
me/Risk Yönetimi” eğitimleri.

n “MARPOL Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin
Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme” eğitimi.

n “TMSA2 (Tanker Management Self Assessment /Tanker Yö-
netimi Öz Değerlendirme)” bilgilendirme eğitimi.

n “MLC, 2006 ILO Denizcilik Çalışma Konvansiyonu” eğitimi
(T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı personeline yönelik de
düzenlenmiştir).

n “Load Line Sörveyleri” eğitimi (T.C. Başbakanlık Denizcilik
Müsteşarlığı personeline yönelik düzenlenmiştir).

n “Yeni İnşa Sörveyleri” eğitimi (T.C. Başbakanlık Denizcilik
Müsteşarlığı personeline yönelik düzenlenmiştir).

n “Yat ve Ahşap Teknelerin Yapımı/Klaslanması ve Gezi
Tekneleri Yönetmeliği” eğitimi (T.C. Başbakanlık Denizcilik Müs-
teşarlığı personeline yönelik düzenlenmiştir).

n “Gemilerde Akaryakıt Kaçakçılığının Önlenmesi İçin Denetim”
eğitimi (İstanbul ve Kocaeli Emniyet Müdürlükleri Deniz Liman
Şube Müdürlüğü personeline yönelik olarak 27 Ocak 2010 ve
17 Haziran 2010 tarihlerinde düzenlenmiştir).

n “Gemi ve Su Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım Onarımlarında
Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” kapsamında
17–18 Haziran 2010 günlerinde T.C. Başbakanlık Denizcilik Müs-
teşarlığı personeline yönelik düzenlenen eğitim.
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Endüstrinin özel gereksinimleri çerçevesinde 
sunulan eğitimler:
n Firmaların/İşletmelerin yapmakta olduğu işler ile ilgili eği-

timler/seminerler (“Helyum Gazı İçeren Basınçlı Kapların Dolumu,
İşletilmesi, Bakım ve Onarımı Eğitimi”; “Basınçlı Kaplar ve Basit
Basınçlı Kaplar Direktifleri Bilgilendirme Semineri”; “Ham Petrol
İskele Ölçüm Sistemleri İletme, Bakım ve Onarımı Eğitimi”)

TÜRK LOYDU EĞİTİM/SEMİNER SALONLARININ 
DIŞ TALEPLER ÇERÇEVESİNDE KULLANIMA 
SUNULMASI
Eğitim Salonlarımız, faaliyette bulunduğumuz sektörlerin ge-

reksinimleri de göz önünde tutularak, çeşitli kurum, kuruluş ve
firmaların düzenlemiş oldukları eğitim, kurs ve benzeri faaliyetler
çerçevesinde kullanıma sunulmuştur. Bunlardan başlıcaları:

n TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın 16 Ocak 2010’da dü-

zenlediği “Gemi İnşaatında Tahribatsız Muayene (NDT) Uygula-
maları” Semineri’ne eğitim salonu tahsis yapılmıştır.

n 2010 da iki kez (15–20 Şubat 2010 ve 04–09 Ekim 2010 ta-
rihlerinde) düzenlenmiş olan, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası,
T. C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı ve MEB Pendik Anadolu
Denizcilik Meslek Lisesi işbirliğinde yapılan “PSPC-Gemi Boya
Denetmenliği Kursu” için eğitim salonu tahsisi yapılmıştır.

n TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın 27 Şubat 2010’da
düzenlediği “Hidrolik ve Pnömatik” Semineri’ne eğitim salonu
tahsis yapılmıştır.

n TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın 6-13 Mart Şubat
2010’da düzenlediği “IMO ve Uluslararası Anlaşmalar” Semineri’ne
eğitim salonu tahsis yapılmıştır.

n 05–10 Temmuz 2010 tarihlerinde düzenlenen, TMMOB Gemi
Mühendisleri Odası, T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı ve
MEB Pendik Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi işbirliğinde yapılan
“Gazdan Arındırma Kursu” için eğitim salonu tahsisi yapılmıştır.

n TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın 29 Eylül 2010’da dü-
zenlediği “KOBİ Ar-Ge Destek Programı” Semineri’ne eğitim
salonu tahsis yapılmıştır.

n Ağır ve Tehlikeli İşler Kapsamına giren Gemi Yapım, Bakım
ve Onarım Sektörü’ndeki çalışanların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı yasal düzenlemeleri uyarınca Mesleki Eğitim Sertifikası
almaları zorunluluğu kapsamında, Gemi Sanayicileri Derneği’nin
(GESAD) tersane çalışanlarına yönelik düzenlemekte olduğu
“Mesleki Geliştirme ve Uyum Kursları” için Mayıs 2009’dan bu
yana kullanım bedeli karşılığında eğitim salonu tahsisi yapıl-
maktadır. Düzenlenen kursların ağırlıkla “gemi kaynak işleri”,
“gemi montaj işleri”, “gemi boya ve raspa işleri” konularındadır.
GESAD’ın düzenlemekte olduğu bu kapsamdaki mesleki geliştirme
ve uyum kurslarına katılımcı sayısının kursların düzenlendiği
Mayıs 2009’dan 2010 yılı sonuna kadar yaklaşık 6,000 çalışana
ulaştığı GESAD yetkililerince belirtilmiştir.



2010 - ÇALIŞMA RAPORU

47

NOTLAR:

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................



2010 - ÇALIŞMA RAPORU

48

NOTLAR:

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................




