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Kurumlar için en kuvvetli sermaye, zekâ, dikkat, 
iffettir; teknik ve metodik çalışmasını bilmektir. Bu 
inançla işe sarılınız, mutlaka başarırsınız! Bu işte 
başarı kazanmayı, eğer şahsî bir onur meselesinden 
daha ileri, millî bir gurur, millî bir onur meselesi 
yaparsanız çalışmak için, amacınıza ulaşmak ve 
daha yükselmek için muhtaç olduğunuz ateşi, 
enerjiyi bol bol yüreklerinizde bulacaksınız.
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İLKELERİMİZ

Bağımsızlık ve Tarafsızlık,

Dürüstlük ve Güvenilirlik,

Sürekli Gelişim,

Bilgi Üretimi ve Paylaşımı,

Müşteri Odaklı ve Nitelikli Hizmet,

Çalışanlara değer verme.

VİZYONUMUZ

Ürettiğimiz kurallar, bilgi ve 

uzmanlığımızdan aldığımız güçle, 

uluslararası alanda ilk tercih edilen 

klaslama ve sertifikalandırma 

kuruluşu olmaktır.

MİSYONUMUZ

Can ve mal güvenliği ve çevre 

korunması ile ilgili alanlarda, 

ilkelerimiz doğrultusunda klaslama, 

yasal gereklilik ve uygunluk 

değerlendirme hizmetleri vermektir.
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HAKKIMIZDA



TÜRK LOYDU UYGUNLUK 
DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ 

A.Ş. YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
Lütfü SAVAŞKAN

Yön. Kur. Bşk. Vekili
Ayfer ADIGÜZEL

Üye
Okan ÇETİN
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TÜRK LOYDU 
SAĞLIK, GÜVENLİK, ÇEVRE VE 
KALİTE POLİTİKASI

Türk Loydu ;

• Bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik ve güvenilirliğin sürdürülmesini,

• Türk Loydu Etik Prensipleri’ne uyulmasını,

• Müşteriler tarafından talep edilen şartlar da dahil olmak üzere,

tabi olunan yasal mevzuata, kurallara, standartlara uygun hizmet

vereceğini,

• Geliştirdiği kurallar ve gerçekleştirdiği hizmetlerle; can ve mal

emniyetinin ve çevrenin korunmasının sağlanmasına katkıda

bulunacağını,

• Ulusal ve uluslararası tanınırlıkların Sağlık, Güvenlik, Çevre ve

Kalite standartlarına uygun olarak sürdürülmesini,

• Müşteri memnuniyetinin; müşteri beklentileri doğrultusunda,

zamanında ve eşit seviyede hizmet verilerek sağlanmasını,

• Yüksek nitelikli teknik çalışan kadrosunun sürekliliğini sağlamak

üzere etkin eğitim ve vasıflandırma sisteminin sağlanmasını,

• Hizmet süreçlerine ilişkin risklerin yönetilmesini,

• Çalışanlarının yaralanma ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve

güvenlikleri için gerekli ortam şartları ve kaynakları sağlamayı,

• İşlerin sahada güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için

müşterilerinden gerekli kaynağın sağlanmasını talep edeceğini,

• Çalışanlarına sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürebilecek

durumlarda gerekli sağlık ve emniyet şartları sağlanana kadar

hizmet sunmama yetkisini ve sorumluluğunu tanıyacağını,

• Çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma bilincini

sürekli yüksek tutacağını,

• Gerçekleştirilen faaliyetlerde çevresel etkileri değerlendireceğini,

çevresel etkilerin minimize edilmesini ve kirliliğin önlenmesini,

• Kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılmasını,

• Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Kalite performansını; bu amaçla

belirlenmiş anahtar performans göstergeleri, hedefleri ve bunların

periyodik olarak gözden geçirilmesi yoluyla sürekli iyileştirileceğini

taahhüt eder.

TÜRK LOYDU VAKFI YÖNETİM 
KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
Cem MELİKOĞLU

Yön. Kur. Bşk. Vekili
Atilla ÇİFTÇİGÜZELİ

Sayman Üye
Halim METE

Üyeler
Mehmet Akif EROĞLU 

Atilla OKSAY 
Ferhat ACUNER 
Gürsel GÜRÇAY 
Gürsel YILDIZ

Prof. Dr. Hakan AKYILDIZ

Denetim Kurulu
Ali ÖNDER 

Derya TURGUT
Ufuk TEKER
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YÖNETİM KURULU

Cem MELIKOĞLU 
Yönetim Kurulu Başkanı 

1964 İstanbul doğumludur. Özel 
İstanbul Alman Lisesi’ni taki-
ben İstanbul Teknik Üniversitesi 
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları 
Mühendisliği’nden 1988 yılında 
mezun olmuştur. İyi derecede Al-
manca ve İngilizce bilmektedir.
ExxonMobil firmasında 21 yıl-
dan fazla Avrupa, Afrika ve Or-
tadoğu yetkilisi olarak Sağlık, 
Emniyet, Çevre ve Güvenlik ko-
nularında uluslararası görevlerde 
çalışıp daha sonra OMV Petrol 
Ofisi Şirketi’nde ve TANAP Do-
ğalgaz Boru Hattı Projesi’nde üst 
düzey yöneticilik görevlerinde 
bulunmuştur. Ülkemizin başlıca 
petrol şirketlerinin oluşturduğu 
Petder’de yaptığı çalışmalarla ül-
kemizde atık yağların toplanması 
üzerine sistem kurulumları ve 
yönetim kurulu üyelikleri, Petder 
ve Gemi Mühendisleri Odası’nda 
İSG Komisyonu başkanlıkları, 
ayrıca 2011-2012 yıllarında Açık 
Radyo’da İSG üzerine “Testi Kı-
rılmadan” isimli haftalık radyo 
programları yapmıştır. İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nde İş Sağlı-
ğı ve Güvenliği Dersleri ve çeşitli 
üniversitelerde gerçekleştirdiği 
mesleki seminerlerle gençlerin 
eğitimlerine destek olmaktadır. 
Cem Melikoğlu, Türk Loydu 
Vakfı Genel Kurulu’nca 2015 ve 
2017 yıllarında seçilmiş olduğu 
Türk Loydu Vakfı Yönetim Ku-
rulu Başkanlığı görevini sürdür-
mektedir.
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Atilla ÇIFTÇIGÜZELI
Yön. Kur. Bşk. Vekili

1951 yılında Kilis’te doğdu. 
1974-1975 dönemi İstanbul Tek-
nik Üniversitesi Denizcilik Fa-
kültesi (Yüksek Denizcilik Oku-
lu)’ndan mezun oldu. TMMOB 
Gemi Makineleri İşletme Mü-
hendisleri Odası üyesidir. 1988 
yılına kadar D.B Deniz Nakliyatı 
T.A.Ş.’de gemi Baş Mühendisliği 
ve Türkiye Gemi Sanayinde Yeni 
İnşa Kontrol Heyeti Başkanlığı 
yaptı. 1988-1996 yıllarında Türk 
Loydu’nda uzman sörveyör ola-
rak çalıştı. 2012-2013 yıllarında 
Türkiye Gemi Sanayicileri Birli-
ği’nde Başkan yardımcılığı yaptı. 
Defav Vakfı’nın kurucuların-
dan olup 2002-2004 yıllarında 
Başkanlığını yaptı. 2009-2013 
döneminde Deniz Ticaret Oda-
sı Meclis Üyeliği yaptı. Halen 
İstanbul Sanayi Odası Meclis 
Üyesidir. 1996 yılından bugüne 
kadar İstanbul Tersanesi İcra 
Komitesi Başkanlığı görevini 
yapmaktadır.

Halim METE
Sayman Üye 

1948 Rize doğumludur. Yük-
sek öğrenimini İstanbul Üni-
versitesi İktisat Fakültesi’nde 
tamamlamıştır. Mete Kardeşler 
Şirketler Grubu’nun Başkanı, 
grup bünyesinde ve dışında 15 
civarında şirketin ortağıdır. İşi 
dışında gerek sektörüyle ilgili, 
gerekse değişik sosyal konular-
da birçok kurum ve kuruluşun 
yönetiminde görev aldı. Başta 
Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği olmak üzere pek çok vakıf 
ve kuruluşun Yönetim Kuru-
lunda aktif yer almaktadır. Ha-
len TOBB Başkan Yardımcılığı 
görevini sürdürmektedir. İME-
AK Deniz Ticaret Odası Meclis 
Üyesidir. Evli, üç çocuk babası ve 
beş torun dedesidir. Türk-İtalyan 
ilişkilerine katkılarından dolayı 
11 Kasım 2008 tarihinde “İtalya 
Cumhuriyeti Yüksek Liyakat Ni-
şanı”na layık görülmüştür.

Prof. Dr. Hakan AKYILDIZ
Üye

1965 İstanbul doğumludur. 1987 
yılında İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz 
Bilimleri Fakültesi, Gemi İnşaatı ve 
Gemi Makinaları Mühendisi ola-
rak mezun olmuştur. 1989 yılında 
Yüksek Mühendis olduktan sonra 
1999 yılında doktor ünvanını almış 
ve öğretim üyesi olarak akademik 
kariyerine başlamıştır. Prof. Dr. Ha-
kan Akyıldız, İTÜ Gemi ve Deniz 
Teknolojisi Mühendisliği Bölümü 
Bölüm Başkanı olarak akademik ve 
idari çalışmalarına sürdürmektedir. 
Birçok akademik ve ticari projede 
görev alan Prof. Dr. Hakan Akyıldız 
bu çalışmalarından ürettiği çok sa-
yıda akademik yayına sahiptir. De-
ğişik zamanlarda Türk Loydu Vakfı 
delegeliği de yapmıştır. Akademik 
ve idari görev ve çalışmaların yanı 
sıra farklı disiplinlerle yürüttüğü 
projelerde mevcuttur. Prof. Dr. Ha-
kan Akyıldız İngilizce bilmektedir.
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Gürsel GÜRÇAY
Üye

1988 yılında Kadıköy 
Anadolu Lisesi’nden, 1995 
yılında Yıldız Teknik Üni-
versitesi Gemi İnşa Mü-
hendisliği bölümünden 
mezun olmuştur. 1995 
yılında Torgem Tersane-
si’nde Gemi Onarım So-
rumlusu olarak çalışmaya 
başlayıp, 2002 yılına kadar 
sırasıyla Nissan Otomotiv 
A.Ş.’de Servis Mühendisi,
Temmar Denizcilik ve Se-
lay Denizcilik firmaların-
da Yeni İnşa Kontrol Mü-
hendisi olarak çalışmıştır.
2002- 2006 yılları arasında
kurucu üyesi olduğu ATG
Mühendislik Gemi İnşa
San ve Tic. Ltd. Şti.’nde
ticari ve özel amaçlı gemi
tasarımları ve müteahhit-
lik faaliyetlerinde bulun-
muştur. 2006 yılında boru
devreleri imalatları yapan
Güray Mühendislik, boru
devreleri yüzey hazırla-
ma ve fosfatlama işlemleri
yapan Pastem Gemi İnşa
San. ve Tic. Ltd. Şti.’ni kur-
muştur ve halen bu firma-
larda faaliyetlerine devam
etmektedir. İyi derecede
İngilizce bilgisi vardır.

Gürsel YILDIZ
Üye

1967 Ardahan doğum-
ludur. 1989 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi 
Gemi İnşaatı ve Deniz Bi-
limleri Fakültesi’nde lisans 
eğitimini tamamlamış, 
sonrasında Fen Bilimleri 
Enstütüsü Gemi İnşa Prog-
ramında Yüksek Lisansını 
tamamlamıştır. 1991 yılın-
da Japonya da 6 ay kaynak 
mühendisliği eğitimi al-
mış, bu sürede Japon gemi 
inşa teknolojisini inceleme 
imkanı bulmuştur. 1989-
1995 yılları arasında Tür-
kiye Gemi San. A.Ş. Cami-
altı Tersanesi’nde Dizayn 
departmanında Büro Şefi 
olarak çalışmış, sonrasında 
askerlik görevini Taşkızak 
Tersanesi Komutanlığı’n-
da yedek subay olarak ta-
mamlamıştır. 1997 – 2000 
yılları arası Gemak ve 
Torgem Tersanelerinde, 
2000- 2007 yılları arasında 
RMK Marine Tersanesi’n-
de Gemi Bölüm Müdür-
lüğü görevini üstlenmiştir. 
2007-2015 yılları arasında 
Yardımcı Grubunda Ter-
sane Müdürlüğü yapmış, 
2015 yılından bu yana 
Üniversite-Sanayi işbirli-
ğine destek olmak adına 
İTÜ Gemi İnşaatı ve Den. 
Bil. Fakültesinde Akade-
mik Personel olarak görev 
yapmaktadır. Halen Ku-
zey Star Tersanesinde Yeni 
Gemi İnşa Bölüm Müdür-
lüğü görevini sürdürmek-
tedir.

Ferhat ACUNER
Üye 

1966 doğumludur. 1991 
yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi Gemi İnşaatı 
ve Gemi Makineleri Mü-
hendisliği’nden mezun 
olmuştur. 1994-2010 yılla-
rında Fast Denizcilik, İn-
şaat ve Ticaret Ltd. Şti’ de 
Firma Ortaklığı ve Yöneti-
ciliği yapmıştır. 2007-2008 
yılları arasında Düzgit 
Group of Companies Fir-
ması’nda Genel Müdür-
lük yapmıştır. 2009- 2014 
yılları arasında Karadeniz 
Holding A.Ş.’de Powership 
Program Koordinatörü 
olmuş ve 2014 yılından 
günümüze Navtek Deniz 
Teknolojisi A.Ş.’de Genel 
Müdürlük yapmaktadır. 
2015-2016 yılları arasında 
ise TMMOB Gemi Mü-
hendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcı-
lığı görevini yürütmüştür. 
İyi derecede İngilizce bil-
mektedir.

Atilla OKSAY
Üye 

1972 yılında Ankara’da 
doğan Atilla Oksay, 1994 
yılında İstanbul Üniversi-
tesi Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi İşletme bölümünden 
mezun olmuştur. İş yaşa-
mına 1995 yılında Türki-
ye Sigorta, Reasürans ve 
Emeklilik Şirketleri Bir-
liği’nde araştırmacı ola-
rak başlayan Oksay, birlik 
bünyesinde uzman, teknik 
grup müdür yardımcısı 
ve teknik birim yönetici-
si olarak görev yapmıştır. 
Sigortacılıkla ilgili çeşitli 
branşlarda eğitimlere ka-
tılmış olup, üniversitelerde 
sigortacılık alanında kısa 
süreli eğitimler vermiştir. 
Sektörle ilgili düzenlenen 
toplantı ve seminerlerde 
sunulan çeşitli tebliğlerin 
yanı sıra sigortacılıkla ilgi-
li yayınlanmış makaleleri 
bulunmaktadır. 03.10.2011 
tarihinde Türkiye Sigor-
ta ve Reasürans Şirketleri 
Birliği Genel Sekreter Yar-
dımcılığı görevine atanan 
Oksay, Türk Loydu Vakfı 
Yönetim Kurulu, Türki-
ye Motorlu Taşıt Bürosu 
Yönetim Kurulu, OSEM 
Sertifikasyon A.Ş. Yönetim 
Kurulu üyeliği görevlerini 
sürdürmektedir. Evlidir ve 
1 çocuk babasıdır.

Mehmet Akif EROĞLU
Üye 

1991 yılında AÜ Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Uluslara-
rası İlişkiler bölümünden 
mezun oldu. 1992 yılında 
Hazine Müsteşarlığı’nda 
iş hayatına başladı. 1992-
2007 döneminde bankalar 
yeminli murakıbı olarak 
bankaların denetimini ve 
bankalar ile finansal ku-
rum ve sigorta şirketleri 
gibi iştiraklerinin konsoli-
de mali bünye denetimini 
gerçekleştirmiştir. Eroğlu, 
2004-2006 döneminde 
ABD Chicago’da Illinois 
Üniversitesi’nde işletme 
mastırı yaptı. Akabinde 
BDDK’da “Daire Başkanlı-
ğı”na atandı. 2009 yılında 
Finansal İşlerden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcı-
sı olarak Ziraat Hayat ve 
Emeklilik Şirketi’nin ku-
rucu ekibine katıldı. 2010 
yılı itibariyle Şirketin Ge-
nel Müdürlüğü görevine, 
2012 yılında ise Ziraat 
Sigorta Şirketi Genel Mü-
dürlüğü’ne atandı. Eroğlu 
Mayıs 2015’ den beri TSB 
Genel Sekreterliği görevini 
yürütmektedir. Akif Eroğ-
lu, halen TARSİM, DASK, 
Tahkim Yönetim Kurulu 
üyesi olup, YMM ve Ba-
ğımsız Denetim Sertifika-
sına sahiptir.



Cem
MELİKOĞLU
Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı
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“Türk Loydu aşılmaz 
denilen engelleri birer 

birer aşarak yoluna devam 
etmektedir.”

2018 yılındaki başlıca olaylara kısaca bakarsak; ABD’nin Rusya, Çin ve İran 
üzerinden başlattığı ticaret savaşlarını, küresel ekonomide çeşitli korumacı 
tedbirlerin devreye girmesini, dolayısıyla navlunları olumsuz etkileyen dış ti-
caret gerilemelerini ve genelde dış politikaların ekonomiler üzerinde bir silah 
olarak kullanıldığını gördük. Dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelerin etkisi 
ile gerek dünya ticareti gerek bu ticaretin %90’na yakın lojistiğini gerçekleşti-
ren denizcilik sektörü için zor geçen bir yıl oldu. Ülkemizde deniz savunma 
sanayi projelerinin geçmiş yıllara göre yavaşlaması ve yeni inşa ticari gemile-
rinde siparişlerin istenen seviyelere çıkmaması, ülkemiz gemi inşa sektörünü 
ve gemi yan sanayini maalesef olumsuz yönde etkiledi.

2018’deki tüm bu negatif gelişmelere rağmen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
liderliğinde gerçekleştirilen destekleme faaliyetleri ile sektörün gelişmesi için 
önemli adımlar atılmış ve Türk denizciliği makro ölçekte gelişimine devam 
etmiştir. Gemi sanayisine ilişkin altyapı yatırımları ile sektör yaklaşık 2.5 mil-
yar dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaştı ve buna bağlı olarak Türk deniz tica-
ret filosu ise gelişimini sürdürerek taşıma kapasitesi bakımından 28.6 milyon 
DWT’a ulaştı. Denizcilik sektörünün büyümesine yönelik çalışmaların yanı 
sıra Türkiye karasularında ve marinalarında Türk sahipli olup, yabancı bay-
rakla dolaşan teknelerin Türk bayrağına geçişini sağlayacak düzenlemeler de 
gerçekleştirildi. TÜRK LOYDU olarak ülkemiz ve bayrağımız için yapılan 
tüm çalışmalara desteğimizi sürdürdük ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile 
işbirliğimizi yeni alanlara yaymak için çalışmalar yaptık.

TÜRK LOYDU olarak 2018 yılında denizcilik sektöründe büyümemizi sür-
dürdük ve klasımıza kayıtlı gemileri hem sayı hem de tonaj olarak artırmayı 
başardık. Gemi sayı ve tonajını artırırken hem ülkemiz için stratejik olan alan-
larda daha fazla yer almak için hem de filomuzda bulunan gemilerin çeşitleri-
ni artırmak üzere çeşitli çalışmalar yaptık. Bu kapsamda Türkiye’nin ilk sondaj 
gemisi Fatih TÜRK LOYDU klasında hizmet vermeye başladı. Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı ile yapılan protokolün genişletilmesi ile birlikte Türkiye’nin 
gururu olan enerji üretim gemilerinin klaslanması için anlaşmalar yapıldı. Ül-
kemizin yerlileşme ve millileşme hedefleri doğrultusunda canla, başla çalış-
malarımıza devam ediyoruz, edeceğiz.

Askeri gemilerde MİLGEM Projesi ile başlayan tecrübemiz ve yetkinliğimiz 
her geçen gün daha da artarak devam etmekte, Savunma Sanayi Müsteşarlığı-
mızın ve Donanmamızın TÜRK LOYDU’na vermiş olduğu bu değerli görevi 
milli bir bilinç ve gururla yerine getirmekteyiz. Şu ana kadar 150’ye yakın as-
keri gemiye klas vererek, dünya denizlerinde askeri gemi klasında en tecrübeli 
kuruluşlar arasına girmiş olmak, TÜRK LOYDu için haklı bir gurur kaynağı-
dır. Askeri gemi projelerinde mevcut liderliğimizi pekiştirerek devam ettirme-
yi ve yeni projelerde Savunma Sanayi Başkanlığı ve tersaneler ile işbirliğimizi 
geliştirmeye devam etmek üzere çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
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TÜRK LOYDU’nun en büyük stratejik hedeflerinden olan 
IACS üyeliği - Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği- ve Avrupa 
Birliği’nden Tanınır Kuruluş olmak için yapılan ilerleme plan-
ları doğrultusunda çalışmalarımıza hedefimizden sapmadan 
devam etmekteyiz. Sistemlerimize bütünleşmiş hale getirilen 
IACS kriterleri artık TÜRK LOYDU kriterleri olmuş, verilen 
hizmetlerin kalitesi dünya kalitesine yükselmiştir. Türk Loydu 
aşılmaz denilen engelleri birer birer aşarak yoluna devam et-
mektedir.

2018 yılında yaptığımız çalışmalar neticesinde TÜRK LOYDU, 
Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO’da Türkiye adına önem-
li bir başarıya imza attı. TÜRK LOYDU’nun Klas Kuralları, 
IMO’nun en önemli komitelerinden olan Deniz Emniyeti Ko-
mitesi’nin tarihi 100. oturumunda görüşülerek onaylandı. Türk 
Loydu, kuralları IMO tarafından doğrulanmış olan IACS dışın-
daki ilk kuruluş oldu. “IACS + TÜRK LOYDU” ifadesini IMO  
literatürüne soktuk. Böylece dünyada 150 metre ve üstünde 
Tankerlerinin ve Dökme Yük Gemilerinin yeni inşaat klaslama-
larını yapabilen, kuralları IMO tarafından doğrulanmış çok az 
sayıda kuruluştan biri olduk. Bu yetkinliğimiz ile önümüzdeki 
yıllarda daha çok yeni inşa ticari gemi klaslamayı hedefliyoruz.

TÜRK LOYDU açısından 2018’in önemli bir diğer başarı-
sı Paris MoU değerlendirmelerine göre son 12 yıldır “Yüksek 
Performans” kategorisindeki yerimizi korumamız ve tüm dün-
yada yer alan klas kuruluşları arasında 9. sıraya yükselmemiz 
olmuştur. Bu performansımız ile birçok IACS üyesi kuruluştan 
daha başarılı bir performans gösterdik. Ancak bizim için daha 
da önemlisi Türk Bayrağının en üst seviye olan beyaz bayrak 

statüsünü korumasına katkı sağlamış olduk. Elbette 2015’ten 
bu güne kadar TÜRK LOYDU hatası sebebi ile hiçbir geminin 
tutulmamış olması başarımızı perçinleyen bir gelişmedir.

2018 yılında Endüstri ve Belgelendirme faaliyetlerimiz kapsa-
mında; enerji, inşaat, maden, imalat, kimya, ulaşım ve lojistik 
sektörleri başta olmak üzere; hizmet yelpazemizi ve paralel ola-
rak, yurtiçi ve yurtdışı coğrafik hizmet alanlarımızı genişleterek 
hizmet vermeye devam ettik. Çelik yapı kontrollük hizmetleri-
miz önceki yıla oranla % 200 büyüdü. 2018 yılında Çanakkale 
Köprüsü ve yeni İstanbul Havalimanı başta olmak üzere çeşitli 
çelik yapılar, köprüler, stadyumlar, hastaneler, uçak bakım han-
garları, endüstriyel tesisler ve çeşitli tip sivil yapılardan oluşan 
birçok projeyi hayata geçirdik.

Akkuyu Nükleer Santralı başta olmak üzere; ülkemizdeki nük-
leer santrallerin ilgili mevzuat ve standartlara göre güvenli 
kurulum ve işletmesi için uygunluk değerlendirme hizmetle-
ri gerçekleştirmek üzere TAEK’ten Nükleer Santrallerin Yapı 
Denetimi Yönetmeliği hükümleri kapsamında ‘’Nükleer Yapı 
Denetimi Kuruluşu Yetkisi”ni almış bulunuyoruz. Bu yetki ile 
ülkemiz için stratejik enerji kaynağı olacak olan nükleer enerji 
santrallerinde hizmetlerimizi Türk Loydu güvencesi ile sağlıyo-
ruz. 

Geçtiğimiz dönemde hizmet yelpazemize eklediğimiz demir-
yolu sektöründe altyapıdan, sinyalizasyona, makinist eğitim-
lerinden, TSI belgelendirmesine kadar geniş yelpazede eğitim, 
muayene ve belgelendirme konularında geniş yelpazede hiz-
metler vermeye başladık. 
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Stratejik amaçlarımız doğrultusunda 2019 yılında; TÜRK 
LOYDU marka değerini daha da güçlendirmeyi, ürün 
yelpazemizi çeşitlendirmeyi, pazarda yaygınlaşarak 
sektörümüzün ihtiyacı olan uygunluk değerlendirme ve teknik 
uzmanlık hizmetlerinin yanı sıra birçok yenilikçi ve teknolojik 
hizmetler sunarak ülkemizde ve bölgemizde saygın bir marka 
olmayı sürdüreceğiz. 

Faaliyet alanının genişlemesine paralel olarak TÜRK LOYDU 
Vakfı; araştırma ve geliştirme, burslar, konferans ve akademik 
etkinliklere katkılar, teknik eleman yetiştirilmesi, uluslararası 
platformlarda can ve mal güvenliğinin sağlanması, iklim deği-
şikliği ve çevre korunması konularında yapılan teknik çalışma-
lara katkılarını arttırmıştır.

TÜRK LOYDU Vakfı; faaliyet alanları kapsamındaki yükse-
köğretim kurumlarında öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğ-
rencilerine yönelik karşılıksız burs ve eğitim yardımlarını 2018 
yılında da sürdürmüştür. Karşılıksız burs ve eğitim yardımı 
desteklerimizle, faaliyet sürdürdüğümüz alanlara ve ülkemize 
yararlı insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlamak yoluyla, 
toplumsal sorumluluğumuzun yerine getirilmesi amaçlanmak-
tadır.

TÜRK LOYDU Vakfı tarafından kurulan ve 2017 yılında ye-
niden yapılandırılan TL Teknik ARGE ve Tasarım Ltd.  Şirketi, 
2018 yılı içerisinde araştırma geliştirme faaliyetlerinin yanında 
Türk Loydu’nun 57 yıllık tecrübesini de arkasına alarak gerek 
denizcilik gerek kara endüstrileri alanlarında teknik danışman-
lık hizmetlerine başarıyla devam etmektedir. Ayrıca Avrupa 
Birliği destekli olan NEO-COL, SEAMAP projeleri tamamlan-
mış olup, SKILLSPATH, MARED projeleri ise yüksek bir per-
formans ile gerçekleştirilmektedir. TL Teknik ARGE ve Tasa-
rım Ltd Şirketimiz başarılı büyüme hızını sürdürerek gelecek 
yıllarda Vakfımız çatısı altında ülkemize faydalı ve katma değer 
içeren hizmetler sunan ikinci önemli şirketimiz olma yolunda 
hızla ilerlemektedir.

 “İçe kapanarak değil, değişerek ve dönüşerek” çıkabileceğimiz 
yeni bir dünya kuruluyor. Bu dünyada Türkiye’nin güçlü ve 
lider bir ülke olması için de gerçekleri konuşmaya, çözümler 
sunmaya, birlikte ortak akıl ile ortak bir vizyonla oluşturmaya 
ihtiyacımız olduğu görülüyor. Yerlileşme ve millileşme anla-
mında yapılan hamlelerin geliştirilerek, yeni ve daha da yüksek 
hedefler oluşturulması için adımlar atılması gerekiyor.

Ev ödevlerimizi eksiksiz yerine getirirken, aynı zamanda her 
alanda yüksek teknoloji kullanımını da artırmaya gayret etme-
liyiz. Yüksek teknolojili üretim yaparak ve hizmet sağlayarak, 
yüksek katma değer yaratıp, küresel rekabet gücümüzü artır-

mak için dijitalleşmeyi kaldıraç olarak kullanabiliriz. Dijital 
dönüşüm bir amaç değil, kalkınma odaklı sürdürülebilir eko-
nomi için bir araçtır. Gelişen dünya teknolojilerini bu dönem-
de yakalayıp geçebilme şansımız vardır. Bu şansı en iyi şekilde 
kullanmalıyız.

Ülke olarak GSYİH’dan ARGE’ye ayırdığımız payı, rekabet 
ettiğimiz ülkeler düzeyinde artırmamız; sadece bu teknolojiyi 
üretmek ve kullanmak değil, yaratacağı yeni ekonomik, sosyal 
ve toplumsal hayatı da bugünden tasarlamamız gerekiyor. Ül-
kemizin gerçek gündeminin, A’dan Z’ye dijital dönüşüm olması 
gerektiğine inanıyoruz. Dijitalleşmenin bir lüks değil, aksine bir 
zorunluluk olduğunu unutmamalıyız. 

Bu düşünceler ile 2018 yılında çok çalışan, çok yorulan, ama 
muhteşem başarılara imzalarını atan  tüm TÜRK LOYDU 
personeline içtenlikle teşekkür ediyor, 2019 yılının ülkemize, 
TÜRK LOYDU Vakfı’na ve şirketlerine ve elbette tüm değerli 
paydaşlarımıza başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum.

Cem MELİKOĞLU
Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
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Dijitalleşen Dünya’da Türk 
Loydu’nun Geleceğini 
Şekillendiriyoruz

12

Türkiye ve Dünya için zor geçen bir yılın ardından, TÜRK 
LOYDU olarak 2018 yılını hedeflerimiz doğrultusunda 
kapatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2018 yılını, devam eden 
projeleri en iyi şekilde sonuçlandırarak ve kurumumuzun 
çalışma kapsamına ivme katacak yeni hizmetler ekleyerek 
başarı ile tamamladık. 

TÜRK LOYDU ekibi olarak, zorlu iş dünyası koşullarına rağ-
men, kendine özgün, başarılarıyla dikkat çekecek, teknolojik 
gelişmeleri yakından takip eden, inovatif projeler orataya koyan 
butik bir yapı oluşturabilmek için var gücümüzle çaba harcı-
yoruz. Bu anlayış ile çözüm ortağı olduğumuz müşterilerimize 
ve paydaşlarımıza hızlı, ihtiyaca özel ve kaliteli hizmet vermek 
öncelikli hedefimiz olarak yer alıyor.

Denizcilik sektörü hizmetlerimiz kapsamında, 2018 yılında 
yeni inşa ve servisteki gemi portföyümüzü geliştirmeyi başar-
dık. Her iki kapsamda da hem yeni projelere imza attık hem de 
geçmişte imzalanan ve devam eden projeleri başarı ile sürdür-
dük. Ülkemizin gurur kaynağı olarak kabul edilen birçok proje-
nin içerisinde yer almak bize çalışmalarımızda güç vermektedir. 
1996 yılında hizmete alınan TCG Yarbay Kudret Güngör Gemi-

si ile başlayan, teslim edildiğinde TCG Anadolu ismini alacak 
olan devasa projeye kadar uzanan askeri gemi inşaatına ilişkin 
yol hikâyesinde gelinen son noktada TÜRK LOYDU, 150’ye ya-
kın ulusal ve uluslararası askeri projede yer almış, kurumumuz 
üzerinde çok büyük değer oluşturacak bir uzmanlık ve bilgi bi-
rikimi oluşmuştur. Çalışanlarımız, edinmiş oldukları engin de-
neyimlerini Türk Milletinin güvenliği için büyük önem taşıyan 
yeni projelere aktararak yeni eserler yaratacaklardır.

Askeri gemi projelerinde mevcut liderliğimizi pekiştirerek de-
vam ettirmekte ve yeni projelerde Savunma Sanayi Başkanlığı 
ile işbirliğimizi geliştirerek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 
Bu süreçte Savunma Sanayi Başkanlığı ile yaklaşık 20 yıldır or-
taklaşa olarak devam eden askeri gemi klaslama faaliyetlerinin 
yanı sıra; eğitim hizmetleri, danışmanlık ve Ar-Ge faaliyetlerini 
de kapsayan Niyet Anlaşması 12 Haziran 2018 tarihinde imza-
lanmış ve TÜRK LOYDU ile Savunma Sanayi Başkanlığı ara-
sında işbirliği perçinleşmiştir.

Klaslama faaliyetlerimizin ve kadromuzun uzmanlık seviye-
sinin vardığı seviyenin iyi bir göstergesi olan ve 2019 yılında 
denize indirilecek TCG Anadolu projesi, gelecek süreçte yapıla-

Lütfü
SAVAŞKAN

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Bşk, Türk Loydu 
Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.



cak olan askeri ve sivil projelerde, bağımsız, güvenilir ve tarafsız 
bir paydaş olarak TÜRK LOYDU’nun yerini sağlamlaştırmış ve 
geleceğe yönelik ümitlerimizi arttırmıştır.

Askeri gemiler kapsamında TÜRK LOYDU ve Ares Tersane-
si işbirliği ile yapımları ve klaslama işlemleri 2014’den bu yana 
devam eden Hercules serisi Yüksek Süratli Botların son 4 tane-
si 2018 yılında teslim edilerek proje başarıyla tamamlanmıştır. 
Serinin en büyük gemisi olan 150 Hercules Açık Deniz Karakol 
Gemisi, Avustralya’lı Work Boat World Dergisi tarafından seg-
mentinde Dünyanın En İyisi Ödülü’ne layık görülmiş ve bizlere 
büyük gurur vermiştir.

Klaslama sözleşmeleri 2017 yılında imzalanan Acil Müdahale 
ve Dalış Eğitim Gemileri ve 2019 yılında teslim edilmesi plan-
lanan Lojistik Destek Gemilerinin inşa süreçleri Türk Loydu 
gözetiminde başarı ile devam etmektedir.

2018 yılında TÜRK LOYDU ve Sefine Tersanesi arasında De-
nizde İkmal ve Muharebe Destek Gemisinin klaslama hizmet-
leri için sözleşme imzalanmıştır. Gemimiz, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı’na ait muharip gemilerin; akaryakıt, su, gıda, ye-
dek parça, tıbbi malzeme ve cephane gibi ikmal ihtiyaçlarını, 
denizde ikmal yöntemiyle gerçekleştirecek yetenekte bir plat-
form olacaktır.

Askeri gemi klaslama alanında sadece Türkiye’de değil dünya-
nın birçok ülkesinde de faaliyetlerimize hız kesmeden devam 
ediyoruz. Katar Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacı kapsamında Adik 
Tersanesi tarafından inşa edilecek olan iki adet askeri eğitim ge-
misinin klaslama sözleşmesi 2018 yılında imzalanmıştır. 3 yıl 
içinde tamamlanması planlanan askeri öğrenci eğitim gemile-
ri, yurt dışında pek çok projede yer almaya hazırlanan TÜRK 
LOYDU için ayrı bir öneme sahip olacaktır.

2018 tarihinde, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan 
27 Askeri Fabrika ve 3 Askeri Tersane’nin imkân ve kabiliyetle-
rini kullanarak ekonomiye katkıda bulunmak ve savunma sa-
nayiine dünya çapında hizmet etmek amacıyla Asfat A.Ş. kurul-
muş bulunmaktadır. Asfat A.Ş. ile Pakistan Savunma Üretimi 
Bakanlığı arasında; ikisi İstanbul Askeri Tersanesi Komutanlı-
ğında diğer ikisi de Pakistan Karaçi Tersanesi’nde inşa edilecek 
toplam 4 adet MİLGEM Korveti anlaşması imzalanmıştır. 2019 
yılının ilk çeyreğinde başlaması beklenen projenin klaslama fa-
aliyeti TÜRK LOYDU tarafından gerçekleştirilecektir. Bu bü-
yük ve zorlu projeyi de büyük bir heyecan ile beklemekteyiz. Bu 
vesile ile MİLGEM Projesi’nin TÜRK LOYDU ile başlamasında 
önemli katkıları olan eski Yönetim Kurulu Başkanlarımızdan 
Sn. Prof Yücel Odabaşı’nı rahmetle anar, bu projenin başından 
beri TÜRK LOYDU’na destek vererek askeri gemilerimizin ve 
savunma teknolojilerimizin gelişimini sağlayan Savunma Sana-
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yi Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teşekkürü bir 
borç biliriz.

2018 yılında Savunma Sanayi için sürdürdüğümüz yeni inşa 
projelerinin yanı sıra ticari gemiler kapsamında da birçok pro-
jeyi başarı ile tamamladık ve yeni projelere imza attık. Dentur 
Avrasya Firması’nın, İstanbul Boğazı’ nda kullanılmak üzere 
TÜRK LOYDU klası altında inşa ettirdiği 4 adet yolcu gemisi 
projesinin son iki gemisi de teslim edilerek, planlandığı gibi İs-
tanbullular için hizmet vermeye başlamıştır.

2018 yılında bizi heyecanlandıran bir başka proje ise “Pil Bes-
lemeli Sıfır Emisyon Römorkör” projesi oldu. Ekim ayında im-
zalanan projenin klaslama işlemlerine TK Tuzla Tersanesi’nde 
başlanmıştır. Ana güç kaynağı olarak Li-ion pillerinin kullanıl-
dığı proje, dünyada örneği az olan bir gemi sınıfına girmektedir. 

2018 yılında TÜRK LOYDU sicilinde bulunan servisteki ge-
milerin sayısını ve tonajını çoğaltırken, ortalama filo yaşını 
gençleştirdik. 2018 yılının sonunda TÜRK LOYDU klası altın-
da kayıtlı bulunan gemi sayısı 610 adet gemiye ulaştı. Klasımız 
altında bulunan gemilerin toplam tonajını da 2018 yıl sonu iti-
barıyla toplam 941,923 grt’ye çıkarmayı başardık. 

Servisteki gemi sayısını ve tonajını geliştirirken, filomuzda bu-
lunan gemi tiplerinin çeşitliliğini artırmak üzere de çalışmalar 
yaptık. Türkiye’nin ilk sondaj gemisi olan 229 metre uzunlu-
ğundaki Fatih, TÜRK LOYDU klası ile hizmet vermeye baş-
ladı. TPAO tarafından ülkemize kazandırılan bu özel geminin 
eşi olan diğer geminin de klaslanması için çalışmalara başlamış 
bulunuyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan yetki protokolünün 
genişletilmesi ile birlikte, Dünyanın tek enerji gemisi filosuna 
sahip olan Karpowership’in Entegre Yüzer Enerji Santrallerin-
den Türk bayraklı olanlarında klaslama hizmetleri yapılacaktır.

Filomuzda bulunan gemilerin çeşitliliği her gün artarken, uz-
man kadromuzun yeni teknolojilere, yeni gemi tiplerine ve 
her gün daha karmaşık hale gelen uluslararası kurallara uygun 
olarak vasıflandırılabilmeleri için de çalışmalar yaptık. Bu kap-
samda dünyanın en önemli klas kuruluşlarında görev almış 
olan tecrübeli ve uzman arkadaşlarımızı ve eğitimcileri bünye-
mize katarak insan kaynaklarımızı zenginleştirme çalışmamızı 
başlattık. Kurum genelinde bu çalışmanın çok önemli sonuçları 
olacağını düşünüyorum. TÜRK LOYDU’nun gelecekte sektör-
deki herkesin çalışmak isteyeceği bir cazibe merkezi olacağı ve 
uluslararası platformda özel bir konuma yerleşeceğine gönül-
den inanıyorum. 

Türk denizcilik sektörünün büyük emek harcayarak kazandığı 
Türk bayrağının Paris MoU - Beyaz Liste’deki yeri korunmuş 
olup, 2018 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte bü-
yük bir dikkatle gerçekleştirilen uygulamalar ile Türk bayraklı 
gemiler, tarihin en düşük tutulma oranı ile seneyi kapattılar. 
Paris MoU tarafından yapılan performans değerlendirmele-
rine göre TÜRK LOYDU son 12 yıldır “Yüksek Performans” 
kategorisindeki yerini korumuş ve 2015 yılından beri sorumlu 
olduğumuz bir tutulma olayı yaşanmaması da ayrı bir sevinç 
kaynağı olmuştur.

Endüstri ve Belgelendirme alanında 2018 yılında; enerji sant-
ralleri, çelik ve betonarme yapılar dahil olmak üzere inşaat, 
madencilik, imalat sanayii, ulaşım ve lojistik sektörleri kapsa-
mında hizmetlerimizi genişleterek çalışmalarımıza devam et-
tik. Çelik yapı kontrollük hizmetlerimiz, Çanakkale Köprüsü 
ve yeni İstanbul Havalimanında gerçekleştirilen faaliyetler ile 
birlikte önceki yıla oranla katlanarak büyümüş bulunmaktadır. 

Ülkemizde gerçekleştirilen çelik yapı kontrollerine ilave ola-
rak yurtdışında da birçok mega proje için hizmet vermekteyiz. 
2018 yılında devam eden projelerimiz; Siempel Kamp Ameri-
ka MDF Fabrikası, Litvanya için inşaa edilen Endüstriyel Tesis 
ve imalatı Çin’de yapılan Expo 2020 Dubai Metrosu, Erdemir 
Galvaniz Tesisi, 3.Havalimanında inşa edilen THY Uçak Bakım 
Hangarı ile Kartal Devlet Hastanesi kontrollük hizmetleri başa-
rı ile sürdürülmektedir.

Ülkemizdeki nükleer santrallerin güvenli kurulum ve işletme-
si için uygunluk değerlendirme hizmetlerini gerçekleştirmek 
üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan alınan yetki ile 
Mersin Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nin kontrol hizmetle-
rine devam etmekteyiz. Ülkemizin enerji ihtiyacını karşılama 
anlamında yeni ufuklar açacak nükleer enerji santralleri ile 
ilgili faaliyetlerde de milli bir kuruluş olarak çalışmalarımızı 
titizlikle sürdürüyoruz. Nükleer santrallere ilaveten konvansi-
yonel enerji tesisleri, termik santraller, rüzgar türbinleri, kimya 
ve petrokimya tesisleri ve boru hatları için endüstriyel muayene 
hizmetleri sunuyoruz.

Geçtiğimiz yıllarda hizmet vermeye başladığımız raylı sistem-
ler ile ilgili olarak; ülkemizde devam eden birçok projede, raylı 
sistem altyapısından sinyalizasyona, eğitimden belgelendirme-
ye kadar geniş bir yelpazede hizmetlerimize devam ediyoruz. 

Savunma sanayi yatırımlarında yerli ürün ve hizmet kullanı-
mının artırılmasına yönelik çalışmalarda sektörün kapasite ve 
kabiliyetlerini geliştirmek üzere kurulan Savunma Havacılık ve 
Uzay Kümelenmesi Derneği bünyesindeki komitelerde görev 
almaktayız. Savunma sanayiinin belgelendirme ihtiyaçlarının 
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ulusal belgelendirme kuruluşu olan TÜRK LOYDU tarafından 
sağlanmasını hedefliyoruz. Endüstri ve Belgelendirme Sektö-
rünün savunma sanayii kapsamında hizmetlerini genişletme 
sürecinin ilk aşaması olarak Havacılık, Uzay ve Savunma Ku-
ruluşları için Kalite Yönetim Sistemi Standardına yönelik ilk 
eğitimimizi gerçekleştirdik. Bu kapsamda faaliyetlerimizi 2019 
yılında da genişletmek üzere çalışmalar yapmaktayız.

Teknolojik olarak hızla değişen ve yenilenen Dünya’da, müşteri 
ve paydaşlarımıza daha iyi ve yeni hizmetler sunabilmek için 
araştırma ve geliştirme ve faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. 
TÜRK LOYDU Vakfı iştiraki olan TL Teknik Arge ve Tasarım 
Limited Şirket ile birlikte gerçekleştirilen, Avrupa Birliği tara-
fından desteklenen Seamap ve Neo-Col projeleri başarı ile de-
vam etmektedir.

Klas Kuruluşları, günümüzde dijital teknolojiler ve inovatif 
gelişmeler ile hızla şekil değiştiren denizcilik ve endüstriyel 
sektörlerde dijitalleşmeye yatırım yapmak, gelişmelere uyum 
sağlamak, hatta önderlik etmek zorundadırlar. TÜRK LOYDU 
olarak biz de gelişmeleri yakından izliyor ve geleceğimizi şekil-
lendirmeye çalışıyoruz. Hizmet verdiğimiz tüm sektörlerdeki 
dijitalleşme süreçlerine paralel olarak uzaktan sörvey yapabil-
me araçları, sanal gerçeklik uygulamaları ve eğitim kabiliyet-
lerinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve trendlere uygun çalış-
malar yapmaktayız.

2019 yılında daha detaylı olarak sektör ile paylaşacağımız bu 
projeler kapsamında, sektör odaklı bir Ar-Ge Tasarım ve Mü-
kemmeliyet Merkezinin kurulması için çalışmalara başlanmıştır.

Var gücümüzle Milli Teknoloji hamlelerimize katkı koymaya, 
hizmet verdigimiz alanlarda liderlik rolü üstlenmeye çaba har-
camaktayız. 

Bu vesile ile TÜRK LOYDU olarak hizmetlerimizin gelişerek 
devam etmesi için özenle görev yapan tüm çalışma arkadaşları-
ma çabaları için çok teşekkür ediyorum. 

TÜRK LOYDU’na duydukları güven ile bizlere destek olan tüm 
müşterilerimize ve paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyor, 
yeni yılın hepimize başarılar getirmesini diliyorum.  

Lütfü SAVAŞKAN
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Bşk, Türk Loydu 

Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.
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Türk denizcilik sektörünün 2019’da dalgalı 
denizleri aşacağına ve sakin limanlara 
varacağına inanıyoruz. Türk Loydu Deniz 
Sektörü olarak bu süreçte daha çok çalışarak, 
tüm paydaşlarımıza destek olmayı sürdüreceğiz.
Dünya ticareti ve bu ticaretin dinamosu olan küresel denizcilik sektörü için zor 
geçen bir 2018 yılını geride bıraktık. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren ya-
şanan küresel ticaret savaşları ile bundan etkilenen Türkiye’nin ihracat ve ithalat 
faaliyetlerinde yaşanan yavaşlama ile deniz ticareti ve taşımacılık sektörlerinin 
yanı sıra limancılık faaliyetlerinin de gerilediğine şahit olduk. Bunlara ilave ola-
rak ülkemizde savunma sanayi projelerinin geçmişe göre azalması ve yeni inşa 
ticari gemi proje siparişlerinin istenen seviyelere çıkmaması ile ülkemiz gemi inşa 
sektörü ve gemi yan sanayi olumsuz olarak etkilenmiştir. Ortalama gemi işletme 
maliyetlerinin 2017’ye göre daha yüksek seviyede seyretmesi ve navlun piyasası-
nın 2018 yılının büyük kesiminde düşük seviyelerde seyretmesi de gemi sahipleri 
üzerinde ilave maliyet baskısı oluşturmuştur. 

Bu koşullara rağmen TÜRK LOYDU denizcilik sektöründe büyümesini sürdür-
müş ve klası altında bulunan gemileri hem sayı hem de tonaj olarak artırmayı 
başarmıştır. 2018 yılının sonunda TÜRK LOYDU klası altında kayıtlı bulunan 
gemi sayısı 610 adet gemiye ulaştı. Klasımız altında bulunan gemilerin toplam to-
najını da artırarak yılsonu itibarıyla toplam 941,923 tona çıkarmayı başardık. Bu 
gelişmeler ile birlikte filomuzun ortalama yaşını düşürmeyi ve filomuzda bulunan 
gemilerin çeşitliliğini artırmak üzere çalışmalar yaptık.



Okan ÇETİN
Deniz Sektörü Direktörü
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Dünyada çevreyi koruma bilinci yükseldikçe denizcilik sektö-
ründe de yeni kurallar ve düzenlemeler ardı ardına devreye gir-
mektedir. Yeni emisyon kontrol bölgeleri, düşük sülfürlü yakıt 
zorunlulukları, balast suyu konvansiyonu, MLC 2006, İzleme 
Raporlama ve Doğrulama düzenlemeleri gibi son dönemde yü-
rürlüğe giren birçok düzenleme denizcilik sektöründe önemli 
etkiler yaratan değişikliklere neden oluyor. Ayrıca denizde di-
jitalleşmenin ve teknoloji kullanımının artışıyla siber güvenlik 
endişeleri de artış gösterdi. Tüm bu gelişmeler ortalama gemi 
işletme maliyetlerinin daha yüksek seviyelerde seyretmesine 
sebebiyet vererek armatörler ve gemi işletmecileri üzerinde 
maliyet baskısı yaratmaktadır. 2018 yılında kısmen yaşanan bu 
etkinin, özellikle 2019 yılında gücünü artırması bekleniyor.

TÜRK LOYDU’nun en büyük stratejik hedeflerinden olan 
IACS üyeliği - Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği- ve Avru-
pa Birliği’nden Tanınır Kuruluş olmak için yapılan planlamalar 
çerçevesinde çalışmalarımıza var gücümüz ile devam etmek-
teyiz. 2017 yılı sonunda değiştirilen üyelik kıstasları sebebi ile 
geciken üyelik sürecinin kısa süre içerisinde olumlu olarak so-
nuçlanmasını hedefliyoruz. Üyelik süreci boyunca sistemleri-
mize entegre hale getirdiğimiz tüm IACS standartları ile verilen 
hizmetlerin kalitesi yükselmiştir. 

IACS, 1 Ekim 2017 tarihinde üyelik kriterlerini güncelleyerek 
üye kuruluşlar ile üye olmak isteyen klas kuruluşlarının klas 
kurallarının IMO’nun Amaç Esaslı İnşa Standartları’na (GBS) 
uygun olduğunun, IMO Deniz Emniyeti Komitesi (MSC) tara-
fından doğrulanmasını ön şart olarak belirlemişti. 1 Ocak 2012 
tarihinde yürürlüğe giren GBS ile 1 Temmuz 2016 veya daha 
sonra inşaat sözleşmesi yapılan 150 metre ve üzerindeki tüm 
petrol tankerleri ve dökme yük gemilerinin standardın ilgili ya-
pısal şartlarına uygun olmasını gerektirmektedir. 27 Mart 2018 
tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın desteği ile IMO’ya 
başvuran TÜRK LOYDU, klas kurallarının GBS kapsamında 
doğrulanması talebinde bulunarak, denetimlerden olağanüstü 
bir performans ile geçmiş ve IMO MSC Komitesine sunulma 
hakkını kazanmıştı. TÜRK LOYDU klas kurallarının doğru-
lanmasına ilişkin nihai karar, 4 Aralık 2018 tarihinde başlayan 
IMO Genel Merkezi’nde gerçekleşen Deniz Güvenliği Komi-
tesinin tarihi 100. oturumunda görüşülerek büyük çoğunlukla 
alınmış ve TÜRK LOYDU’nun GBS kapsamında uygun olduğu 
IMO tarafından onaylanmıştır. Böylece TÜRK LOYDU 150 m 
üzeri tanker ve dökme kuru yük gemilerinin inşaasına yönelik 
kuralları IMO tarafından onaylanan IACS üyesi olmayan ilk 
klas kuruluşu olarak aşılmaz denilen engelleri bir bir aşarak yo-
luna devam etmektedir.

TÜRK LOYDU askeri gemilerin klaslanmasında yaklaşık 20 
yıllık tecrübesiyle bugüne kadar 150’yi aşkın askeri geminin 

klaslama hizmetlerini başarıyla tamamlamış ve bu alandaki 
tartışmasız liderliği ile 2018 yılında da Türk Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı ile yabancı ülkelerin donanmaları için değişik tip 
ve büyüklükte askeri gemilerin klaslama hizmetlerini başarıyla 
sürdürmüştür.

2018 yılında 4 yeni inşa askeri gemi projesi tamamlanmış ve 
aralarında TCG ANADOLU’nun da olduğu birçok önemli as-
keri gemi projesinin klaslama süreci ise başarı ile devam ettiril-
miştir. TÜRK LOYDU ve Ares Tersanesi işbirliği ile yürütülen 
Hercules serisi yüksek süratli teknelerin son 4’ü 2018 yılında 
Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı’na teslim edilerek proje ta-
mamlanmıştır. 

TÜRK LOYDU ve Sefine Tersanesi arasında Denizde İkmal ve 
Muharebe Destek gemisinin klaslama hizmetleri için sözleşme 
2018 yılı sonunda imzalanmıştır. Denizde İkmal ve Muharebe 
Destek gemisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait gemilerin; 
akaryakıt, su, kumanya, yedek parça, tıbbi malzeme, cephane 
ikmal ihtiyaçlarının karşılanmasını yapabilecektir.

Askeri gemi klaslama alanında dünyanın birçok ülkesinde de 
faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Adik Tersanesi tarafından 
Katar Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacı kapsamında inşa edilecek 
olan askeri eğitim gemileri için klaslama sözleşmesi 2018 yılın-
da imzalanmıştır ve projenin 2021 yılında tamamlanması bek-
lenmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan kurulan Asfat 
A.Ş. ile Pakistan Savunma Üretimi Bakanlığı arasında ikisi
İstanbul Askeri Tersanesi Komutanlığı’nda, diğer ikisi de Pa-
kistan’da inşa edilecek 4 adet MİLGEM Korveti için klaslama
sözleşmesi imzalanmıştır. TÜRK LOYDU’nun askeri gemiler
alanında mevcut liderliğini tüm dünyaya yaymak için çalışma-
larımızı hız kesmeden sürdürüyoruz.

TÜRK LOYDU klası altında inşa edilmekte olan Acil Müdahale 
ve Dalış Eğitim Gemileri ile 2019 yılında teslim edilmesi 
planlanan Lojistik Destek Gemilerinin inşa süreci TÜRK 
LOYDU gözetiminde başarı ile devam etmektedir.

Ticari gemiler kapsamında da birçok yeni inşa projesini başarı 
ile teslim ettik ve yeni projelere imza attık. İstanbul Boğazı’n-
da hizmet vermeye başlayan Dentur Avrasya’ya ait 4 adet yolcu 
teknesinin son iki gemisi de teslim edilerek  hizmet vermeye 
başladı. 

TÜRK LOYDU için yenilikçi ve önemli projelerden birisi ola-
rak gördüğümüz ve 2018 yılında klaslama işlemlerine başlan-
mış olan “Navtek TK NB02” isimli tekne ana güç kaynağı ola-
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rak Li-ion pillerini kullandığı için dünyada örneği az bateri ile 
çalışan gemi sınıfına girmektedir. Aksoy Gelibolu Tersanesi’nde 
inşası ve klaslama işlemleri 2018 yılında biten ve Gestaş fiolsuna 
katılan ‘Gelibolu’ isimli Ro-Ro yolcu gemisi 88 metre uzunluğu 
ile de TÜRK LOYDU klaslı büyük yolcu gemileri arasında yerini 
almıştır.

Ustamehmetoğlu Tersanesi’nde inşa edilen İlhan Yilmaz 3 Yeni 
tip balıkçı gemisinin klaslama hizmetleri 2018 yılında tamam-
lanmıştır. 50 metrelik boyu, 17 metrelik genişliği ile Türk sahip-
li en büyük balıkçı gemisi ünvanına sahip olan gemi hizmete 
başlamıştır.

2018 yılının Aralık ayında klaslama hizmetleri sözleşmesi im-
zalanan, Trabzon Çebi Tersanesi’nde inşa edilen 90 metre bo-
yunda ve 22 metre genişliğindeki Çebi Meleksu Ro-Ro Yolcu 
gemisi, Doğu Karadeniz´de inşa edilen en büyük yük taşıma 
gemisi ünvanına sahip olacaktır.

TÜRK LOYDU klas hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen yeni 
inşa projelerinin artışıyla birlikte malzeme ve ürün sertifikalan-
dırma projelerinde de hem nitelik hem de nicelik olarak çok 
değerli artışlar gözlemlenmiştir. Dünyanın önde gelen makine 
üreticileri MTU, Wartsila, Mitsubishi, Scania, Yanmar ve Volvo 
gibi dizel makine üretici firmaları ile yeni tipleri için tip onay ser-
tifikasyon sözleşmeleri 2018 yılında da devam etmektedir. De-
nizcilik alanında en çok tercih edilen bazı ürünleri üreten başta 
Caterpiller, Tenmat Ltd, Scania, Baudouin, Shanghai Diesel ve Jo-
tun Boya gibi firmaların da yeni ürünlerine tip onay sertifikasyon 
projeleri tamamlanmış ve tip onay sertifikaları yayınlanmıştır.

2018 yılında TÜRK LOYDU sicilinde bulunan servisteki gemi-
lerin sayısını ve tonajını artırırken, ortalama filo yaşını genç-
leştirdik ve filomuzda bulunan gemilerin tipleri çeşitliliğini 
artırmak üzere çalışmalar yaptık. Türkiye’nin ilk sondaj gemisi 
olan 229 metre uzunluğundaki Fatih, TÜRK LOYDU klası ile 

hizmet vermeye başladı. TPAO tarafından ülkemize kazandırı-
lan bu özel geminin eşi olan diğer geminin de TÜRK LOYDU 
klasına almak için çalışmalara başladık.

Dünyanın tek enerji üretim ve çevrim gemisi filosuna sahip 
olan Karpowership’in Türk bayraklı entegre yüzer enerji sant-
rallerinin klaslanması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile 
protokol imzaladık. Bu protokol ile filoya yeni katılan Türk bay-
raklı gemileri için klaslama hizmetleri sağlanacaktır.

Servisteki gemiler için en önemli performans göstergelerinden 
birisi olan ve dünyanın ilk ve en önemli Liman Devleti Kontrol 
rejimi olan Paris MoU tarafından yapılan performans değerlen-
dirmelerine göre TÜRK LOYDU 2018 yılında da “Yüksek Per-
formans” kategorisindeki yerini korumuştur. 2015 yılında beri 
sorumlu olduğumuz bir tutulma olayı yaşanmaması da ayrı bir 
sevinç kaynağı olmuştur.

Dünyadaki global gelişmeler, ticaret ve gümrük savaşları, ham-
madde ve enerji ihtiyacı, denizciliği doğrudan etkilese de 2019 
yılından umutluyuz. Geçtiğimiz yılsonunda alınan veriler bu 
yılın 2018 yılından daha iyi bir yıl olacağı yönünde. Yeni inşa si-
parişlerinin, hurdaya giden gemiler ile belirli bir dengeye otur-
ması, Türk koster filosunun yenilenmesine yönelik çalışmalar, 
Balast Suyu Sözleşmesi’nin kabulü ve önümüzdeki süreçte bu 
kuralın eski gemiler için hurdaya giden tonajı artıracak oluşu, 
baca gazları ile ilgili SOX-NOX, Tier 3 gibi yeni regülasyonların 
yürürlüğe girecek olması piyasalara hareketlilik getirecektir.

2019 yılında Türk denizcilik sektörünün daha çok desteklen-
mesi ve özellikle standart altı gemilerin sularımızdan çekilerek, 
Türk bayraklı gemi filosunun yenilenip büyütülmesi sektörü-
müze güç katacaktır. Türk denizcilik sektörünün 2019’da dalga-
lı denizleri aşacağına ve sakin limanlara varacağına inanıyoruz. 
TÜRK LOYDU Deniz Sektörü olarak bu süreçte daha çok çalı-
şarak, tüm paydaşlarımıza destek olmayı sürdüreceğiz.
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DENİZ SEKTÖRÜ
YENİ İNŞA BÖLÜMÜ
Kurumumuz, kurulduğu günden bu yana birçok farklı gemi 
tiplerinin klaslamasını yapmış olup deneyimlerini 2018 yılında 
da Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, yerli ve yabancı arma-
törlere değişik tip ve büyüklükte gemi klaslama hizmetleriyle 
başarıyla sürdürmüştür. Aşağıda Tablo 1 ve 2 de 2018 senesinde 
klaslama işlemleri tamamlanmış 28 adet geminin ve yine 2018 
yılı içinde yeni inşa sözleşmesi imzalanmış 18 adet geminin, 
tiplerine göre dağılımları gösterilmiştir.

SAVUNMA SANAYİ PROJELERİ
TÜRK LOYDU, askeri gemilerin klaslamasındaki yaklaşık 20 
yıllık tecrübesiyle bugüne kadar 140’ ı aşkın askeri geminin 
klaslama hizmetini başarıyla tamamlamıştır. 2018 yılında da 4 
yeni inşa projesi tamamlanmış olup aralarında TCG Anadolu’ 
nun da olduğu önemli askeri gemilerin klaslama süreçleri de-
vam etmektedir.

2018 Yılında Tamamlanan Askeri Projeler
ARES HERCULES FİNALLENDİ
TÜRK LOYDU ve Ares Tersanesi işbirliği ile yapımları ve klas 
işlemleri 2014’den bu yana devam eden 17 adet Hercules serisi 
yüksek süratli teknelerden; 2018 yılının ekim ve temmuz ayla-
rında son 4 adeti de başarıyla tamamlanmıştır. 

TÜRK LOYDU Askeri Gemi Kurallarına göre inşa edilen 2 
adet Hercules 150 ve 2 adet Hercules110 tipli patrol tekneleri, 
Katar Körfezi ve okyanuslarda çalışmaya başlamıştır. 

Ares Tersanesi Antalya Serbest Bölge’de inşası tamamlanan ve 
Türkiye’de bugüne kadar inşa edilmiş en büyük kompozit göv-
deli gemi unvanına sahip olan Ares 150 ve 110 Hercules tipli 
Katar İçişleri Bakanlığı Sahil güvenlik gemileri, sırasıyla 48 ve 
34 metre boyunda; 9 ve 8 metre genişliğindedir. 

2 adet 150 Hercules ve 2 adet 110 Hercules tipli yüksek süratli 
tekneler Katarlı yetkililere teslim edilmiş olup Ares 150 
Hercules 35; deniz mili azami süratiyle dünyanın en hızlı açık 
deniz karakol gemisi olma özelliğine sahip olmuştur. 

Aşağıda teknik özellkleri verilen Ares 150 Hercules, askeri pro-
jesi olmasına rağmen oldukça konforlu ve lüks inşa edilmiş 
olup geminin içi lüks otel odalarını aratmamaktadır. VIP ka-
maralar,  dinlenme salonları, kaptan köşküne kadar birinci sınıf 
malzemelerin kullanıldığı gemi; Katarlı yetkilileri de kendine 
hayran bırakmıştır.
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Tablo 1; 2018 yılında klaslama işlemleri tamamlanan 28 adet projenin tip/adet dağılımı

Tablo 2; 2018 yılında sözleşmesi imzalanan 18 adet projenin tip/adet dağılımı

Askeri Gemi - 3 Yolcu Gemisi - 1 Tanker - 1 Ro-Ro Cargo Gemisi - 1
Romorkor - 1 Yat - 4 Hizmet Gemisi - 1 Duba - 6

Askeri Gemi - 4 Yolcu Gemisi - 3 Tanker - 1
Tarama Gemisi - 1 Hizmet Gemisi - 3 Duba - 8
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2018 Yılında Devam Eden Askeri 
Projeler

ACİL MÜDAHALE VE DALIŞ EĞİTİM 
BOTLARININ İNŞASI, TÜRK LOYDU 
KLASI ALTINDA DEVAM EDİYOR
29 Kasım 2017 tarihinde klaslama sözleşmesi imzalanan iki 
adet Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Gemilerinin (ACMB) 
inşaları DESAN Deniz İnşaat San. AŞ. tarafından üstlenil-
miştir ve inşa süreci 2018 yılında da devam etmektedir.  

Türk Loydu klası altında inşa edilmekte olan Acil Müda-
hale ve Dalış Eğitim Botları tamamlandığında Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığı tarafından; Marmara Denizi’ nde dalış 
eğitimleri ve acil dalış görevlerinde, kurtarma dalgıçlığında, 
muhtelif sualtı onarımda (kaynaklı / kesme / yama yapma 
/ perçin vs.), kaldırma balonu / yüzdürme pontonu kullan-
mada, derin su dalışında, basınç odası operasyonu ve tedavi 

yöntemlerinde, uzaktan kumandalı sualtı robotları kullanma 
faaliyetlerinde kullanılabilecektir. Ek olarak envantere yeni 
giren modern dalış ve kurtarma sistemlerine havi personelin 
eğitimlerini icra edebilecek, Marmara Denizi’nde ve kıyı su-
larımızda meydana gelebilecek kazalarda kurtarma dalgıç-
lığı ve acil müdahale yapabilecek özelliklere sahip olacaktır.

LOJİSTİK DESTEK GEMİLERİ 
DONANMAYA KATILMAK İÇİN GÜN 
SAYIYOR
Muharip unsurların akaryakıt ihtiyaçlarını karşılayacak ve 
sahildeki akaryakıt depolarının bütününe ikmal imkânı 
sağlayabilecek özelliklere sahip ve her biri 6 bin DWT 
kargo taşıma kapasiteli 2 adet Lojistik Destek Gemisi 
için SelahTersanesi ile 2015 Yılında imzalanan yeni inşa 
sözleşmesi kapsamında; TCG YZB. Güngör Durmuş ve TCG 
ÜTGM. Arif Ekmekçi Lojistik Destek Gemilerinin klaslama 
faaliyetleri ve testleri devam etmekte olup 2 geminin de 2019 
yılında inşasının tamamlanıp klas sertifikasının verilmesi 
planlanmaktadır.

Lojistik gemileri; 106.51 metre boy, 16.80 metre genişlik ve 
6150 ton yakıt taşıma kapasitesine ve helikopter platformuna 

Make/Model Ares150 Hercules Offshore 
Patrol Vessel (OPV)

LOA 48.09 m
Beam 8.95 m
Draught 1.78 m
Displacement 275 tons (full load)
Maximum Speed 35 knots
Range 800 Nm

Main Engines
3 X MTU 16V 4000 M63L 
Diesel Engines

Water Jets
3 X Rolls Royce S71-4 
Water Jets

Generators
2 X CAT C7.1 118kW 
Diesel Generator Sets

ARES 150 HERCULES
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sahip olmalarının yanı sıra saatte 12 deniz mili (22 km/saat) 
üzerinde sürate sahip olmaları sayesinde operasyon güçleri 
için yiyecek, su, giyecek, ekipman, mühimmat, yakıt ve inşaat 
malzemelerinin temini; personel, teçhizat ve ekipmanın 
taşınması; tıbbi yardım, ekipman, araç, gemi bakım-onarımı 
gibi lojistik destekleri sağlama ve denizaşırı askeri üslerde 
ordunun lojistik gereksinimini karşılama görevlerini başarıyla 
yerine getirebileceklerdir. Ayrıca lojistik gemileri cerrahi 
müdahaye imkân tanıyan küçük bir ameliyathaneye de sahip 
olacak şekilde inşa edilmektedirler.

Sığ sahillere de yanaşabilmesi ve tonlarca ağırlık taşıyabilmesi 
özelliğiyle lojistik destek gemileri, dünyanın herhangi bir yerine 
askeri kuvvetleri ve malzemeyi götürmek ve en kısa zamanda 
istenilen yere çıkarabileceklerdir.

Öte yandan, TCG YZB. Güngör Durmuş isimli Lojistik Destek 
Gemisi’nde helikopter platformu 15 tonluk genel maksat 
helikopterinin gece ve gündüz iniş-kalkışına uygun yapıda 
ve gerekli donanıma sahip olacaktır. Bahse konu platform, 
Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki yardımcı sınıf gemiler 
arasında en yüksek tonajlı helikopteri konuşlandırabilecek ilk 
platform olma özelliğine de sahip.

2016 yılında denize indirilen serinin ilk gemisi; ismini tatbikat 
sırasında şehit düşen SAT komandosu Yüzbaşı Güngör 
DURMUŞ’ tan almıştır. TCG YZB. Güngör Durmuş Lojistik 
Destek Gemisi (A–574) ’ nin donanmaya teslim edilmesi için 
çalışmalar ve testler tüm hızıyla devam etmektedir.  

Lojistik destek gemilerinden ikincisi olan ve ismini 1993 Deniz 
Kurdu Tatbikatı sırasında kaybolan ve 15 yıl sonra bulunan şehit 
SAT Komandosu Deniz Kıdemli Üsteğmen Arif Ekmekçi’den 
alan TCG ÜTGM. Arif Ekmekçi Lojistik Destek Gemisi (A-
575) ise 8 Temmuz 2017 tarihinde düzenlenen törenle denize
indirilmiştir ve testlerine başlanmıştır.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN 
GURURU TCG ANADOLU TÜM HIZI İLE 
DEVAM EDİYOR
2015 senesinde TÜRK LOYDU ve Sedef  Tersanesi arasında 
Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (TCG Anadolu)’ nun 
klaslama sözleşmesi imzalanmış olup, 2018 yılı içerisinde de 
Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (TCG Anadolu)’ nun 
klaslama çalışmaları hızla devam ederken önemli gelişmeler 
yaşanarak 2018 senesinin ilk yarısında blok çelik inşa üretim-
leri finallenmiş olup blokların kızakta birleşim çalışmalarına 
başlanmıştır.

TÜRK LOYDU, uçak gemisi sınıfı içerisinde yer alan ve Türk 
Savunma Sanayii’nin gelişiminde son nokta olarak kabul 
edilen bu devasa proje için Sedef Tersanesi ve diğer paydaşlar 
arasındaki uyumlu çalışmaya büyük özen göstermektedir. Çok 
Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (TCG Anadolu)’ nun, 2021 
yılı içerisinde tamamlanması beklenmektedir.

2021 senesinde klaslama işlemleri tamamlanıp finallendiği 
zaman; Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekât alanlarında ve 
gerektiğinde Hint Okyanusu (Arap Yarımadasının kuzeyi, 
Hindistan’ın batısı) ile Atlantik Okyanusu (Avrupa’nın batısı, 
Afrika’nın kuzeybatısı)’nda kullanılabilecektir. 

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu; tam 
teçhizatlı bir tabur askerimizi, 46 adete kadar Altay tankı ve 
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mekanize destek araçları ile havadan ve denizden tam korumalı 
olarak -bir başka deyişle ana üs desteği olmadan- kriz bölgelerine 
taşıyabilecek, havuzunda taşıyacağı çıkarma araçları ile çıkarma 
operasyonlarına katılabilecek ve envanterdeki en ağır NATO 
helikopterleri ile dönebilen rotorlu Osprey hava araçlarının 
gece ve gündüz operasyon yapmasına olanak sağlayacak bir 
uçuş güvertesine sahip olacaktır.

TCG Anadolu; bunun yanında milli gururumuz ATAK 
helikopteri de dâhil olmak üzere çeşitli tip ve boyutlarda hava 
unsurlarının ağır deniz ve hava koşullarında dahi tam kapasite 
operasyonlarını yapabileceği bir platforma sahip olacaktır. 19 
adet F-35B gibi dikey iniş ile kısa mesafede kalkış yapabilecek 
taktik uçaklarının tam zamanlı operayonunu yapabileceği 
TCG Anadolu ile Türkiye Cumhuriyeti bölgesel güç aktarım 
kabiliyetini, orta ölçekli küresel güç aktarımına çevirebilecektir.

TCG Anadolu; Doğal afet yardım görevlerini de gerçekleşti-
rebilmek amacıyla ameliyathane, röntgen cihazları, diş tedavi 
üniteleri ile yoğun bakım ve enfeksiyon odaları dahil en az 30 
yatak kapasitesine sahip bir revir/hastaneye sahip olacak ve in-
sani yardım operasyonlarında görev alabilecektir.

Türk Donanmasının envanterinde yer alacak olan en büyük 
deniz platformu unvanını taşıyacak çok Maksatlı Amfibi Hücum 
Gemisi TCG Anadolu’nun, tam yüklü deplasmanda 27,436 ton 
ağırlıkta ve 231 metre boyunda inşa edilmesi planlanmaktadır.

TCG Anadolu teknik özellikleri:
Uzunluk: 231,82 m.
Uçuş güvertesi uzunluğu: 202 m.
Genişlik: 32 m.
Yükseklik: 58 m.
Azami Surat: ~ 21 knot (tam yük ile)
Sürekli Ekonomik Surat: 16 knot
Menzil: 9.000 nm
Seyir Süresi: 30 gün (lojistik destek almadan)
Hizmet Süresi: 40 yıl
Denizcilik Özelliği
Deniz Durumu 5’ te, uçar birlik operasyonları
Deniz Durumu 4’ te, yükleme ve boşaltma 
operasyonları

Uçuş Güvertesi: 5.440 m2 (6 adet iniş noktası, 
maksimum 35 tona kadar ağırlıktaki platformların 
inişine uygun)

Hangar Alanı: 900 m2 (F-35B, S-70B, AW-149, CH-
47, vb)
Dok Alanı: 1.165 m2 (4 x LCM veya 2 x LCVP)
Ağır Yük Garajı: 1.410 m2 (Tank, AAV, TEU 
Konteyner, vb)
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2018 Yılında Sözleşmesi İmzalanan 
Projeler
DENİZDE İKMAL VE MUHAREBE 
DESTEK GEMİSİ DIMDEG YOLDA
2018 yılının Aralık ayında TÜRK LOYDU ve Sefine Tersanesi 
arasında Denizde İkmal ve Muharebe Destek Gemisi (DIM-
DEG) gemisinin klaslama hizmetleri için sözleşme imzalan-
mıştır.

DIMDEG Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait muharip gemi-
lerin; helikopter yakıtı dâhil olmak üzere akaryakıt, su, yiyecek, 
yedek parça, tıbbi malzeme, cephane ikmal ihtiyaçlarının de-
nizde ikmal yöntemiyle karşılanması yapabilecek kapasiteye 
sahip olacaktır.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ nın ihtiyacına yönelik olarak; 
barışı destekleme, denizde denetim, doğal afet yardımı, arama 
kurtarma, muharip olmayanların tahliye edilmesi harekâtları-
nın icra edilmesi ve hali hazırda icra edilen lojistik destek faali-
yetlerinin (gemilerin denizde/limanda yakıt/su ihtiyacının kar-
şılanması, yakıt depolarının bütünlemelerinin yapılması, yakıt 
depoları arasında yakıt transferlerinin yapılması vb.) sürdürül-
mesi görevlerini icra etmek maksadıyla 195 metre uzunluğa ve 
yaklaşık 22.000 ton ağırlığa sahip DIMDEG, Donanmamızdaki 
en büyük destek gemisi olacaktır.

DİMDEG ikmal kabiliyetlerinin yanı sıra; MİLGEM ve LHD 
gibi muharip gemilerle birlikte açık denizlerdeki ve okyanus 
ötesindeki görevler sırasında, Komuta Kontrol Gemisi görevini 
de icra edebilecektir.

DIMDEG, Sefine Tersanesi tarafından yerli tasarım ile inşa 
edilecektir. Ayrıca ASELSAN ve HAVELSAN gibi birçok yerli 
savunma sanayi firmasının bu projede görev alması planlan-
maktadır.

140’ ı aşkın askeri gemi klaslama hizmetiyle büyük deneyim ve 
başarı kazanmış olan TÜRK LOYDU için ayrı bir gurur verici 
proje olan ve Türk Donanması’na yapılacak olan en büyük des-
tek gemisi niteliği taşıyan DIMDEG’ in klaslama hizmetlerinin 
2023 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

DENİZDE İKMAL MUHAREBE DESTEK 
GEMİSİ GENEL ÖZELLİKLERİ

Görev Alanları

Karadeniz ve Ege Denizi’ne 
ilave olarak,Akdeniz (Orta 
(Adriyatik) ve Dogu Akdeniz 
oncelikli), K1z1ldeniz, Aden 
Korfezi,Basra Korfezi,Dogu 
Afrika Sahilleri, Hint 
Okyanusu’nda, gerektiginde 
bu alanlann d11nda da, 
amfibi harekat dahil c;eitli 
harekat nevilerinin icra 
edebilecek

Azami Sürat Min. 24+ knots
Devamlı Seyir Surati Min. 14 knots
Denizde Kalma Suresi Min. 30 gün
Seyir Sığası Min. 4500 NM
Ekonomik Ömür Min. 30 yıl
Personel Sayısı 186 kişi

Ana Tahrik Sistemi
CODOG-E (Combined 
diesel or gas turbine-Electric)

Boy Genişlik 194.8 m 124.4 m
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KATAR DENİZ KUVVETLERİ’NE 2 
EĞİTİM GEMİSİ 
TÜRK LOYDU, klaslama hizmetlerine ADİK Tersanesi’ nde 
inşa edilecek olan iki askeri eğitim gemisi (Cadet Training 
Ship) ile  devam ediyor. Katar Deniz Kuvvetleri için yapı-
lacak gemilerin yeni inşa klaslama sözleşmesi 2018 senesi 
ortalarında yapılmış olup, 90 metre uzunluğundaki eğitim 
gemilerinin, öğrenciler ve eğitmenler için pratik ve teorik 
eğitim tesisleri olacak şekilde inşa edilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca orta büyüklükte bir helikopter pisti ve ile donatılacak 
askeri öğrenci eğitim gemilerinin, açık deniz devriyesi 
görevlerini de yerine getirebilecek kapasitede olması 
beklenmektedir. 3 yıl içinde klaslama hizmetlerinin 
tamamlanması planlanan askeri öğrenci eğitim gemileri, 
Katar Deniz Kuvvetleri’ne yapılacak olan askeri pojeler 
kapsamında Türk Loydu için ayrı bir öneme sahip olacaktır.

YÜZER HAVUZ KLASLAMA 
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
MSB Tersaneler Genel Müdürlüğü tarafından Dz. K.K.lığı 
ihtiyacına binaen ASFAT A.Ş aracılığıyla ihale edilen 10.000 
tonluk yüzer Havuz İhalesi HAT-SAN Tersanesi’ne verilmiş 
olup klaslama faaliyeti TÜRK LOYDU tarafından yürütül-
mektedir.

2018 yılının Ekim ayında sözleşmesi imzalanan proje;  175 
metre boy, 42 metre genişliği ile daha önce Türkiye’ de 
yapılmış en büyük yüzer havuzlardan bir tanesi olacaktır. 
Kaldırma kapasitesi 10.000 ton olan NB12’ nin 2019 senesinde 
klaslama hizmetlerinin tamamlanması planlanmaktadır.

2018 Yılında Savunma Sanayi Alanında 
Yaşanan Diğer Gelişmeler
17 Ocak 2018 tarihinde, M.S.B. bünyesinde bulunan 27 As-
keri Fabrika ve 3 Askeri Tersane’nin imkân ve kabiliyetleri-
ni kullanarak ekonomiye katkıda bulunmak ve Türk Milli 
tesislerle dünya çapında savunma sanayiine hizmet etmek 
amacıyla Asfat A.Ş. (Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Ano-
nim Şirketi) kurulmuştur. “Devletten-Devlete Anlaşmala-
rı” yapma yetkisine sahip Asfat A.Ş. ile Pakistan Savunma 
Üretimi Bakanlığı arasında ikisi İstanbul Askeri Tersanesi 
Komutanlığında diğer ikisi de Pakistan Karaçi Tersanesi’nde 
inşa edilecek toplam 4 adet MİLGEM Korveti anlaşması im-
zalanmıştır. 2019 yılının ilk çeyreğinde başlaması beklenen 
projenin klaslama faaliyeti TÜRK LOYDU tarafından ger-
çekleştirilecektir.

Savunma Sanayi Başkanlığı ile yaklaşık 20 yıldır devam eden 
askeri gemi klaslama faaliyetlerinin yanı sıra; eğitim hizmet-
leri, danışmanlık ve AR-GE faaliyetlerini de kapsayan Niyet 
Anlaşması 12 Haziran 2018 tarihinde imzalanmıştır. 

POLİS DEVRİYE BOTLARINA TÜRK 
LOYDU GÜVENCESİ 
Yalova ve Kırklareli illerine teslim edilmek üzere Gözüyılmaz 
Mühendislik Ltd. tarafından İzmir’de imal edilen Türkiye’nin 
ilk silahlı Polis Botları, TÜRK LOYDU klası güvencesi ile 
Deniz Polis Devriye Botları’nın imalatı tamamlandı.

TÜRK LOYDU klası altında imal edilen botlar özel yüksek 
yoğunluklu bir termoplastik malzeme olan HDPE’den imal 
edildiler. Bu özel materyal sayesinde zehirli boya ve bakım 
tutum gereksinimi olmayan botlar aynı zamanda kullanım 
ömürleri boyunca havuzlama gereksinimi duymamaktadır-
lar.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan sözleşme kapsamında 
Türkiye’nin ilk silahlı Polis Botları olan botlar İzmir Tersanesi 
Komutanlığı Tersanesi’nden denize atılarak seyir testleri ve 
kabul işlemlerinin yapılması amacıyla Pasaport İskelesi’ne 
bağlandı. 

Otomatik makineli tüfek, Gece görüş sistemi, Özel projektör 
sistemi, son teknoloji seyir ve navigasyon ve elektronik 
kumanda sistemleri donatılan botlar, emniyet teşkilatının 
gereksinimleri doğrultusunda denetim, gözetim ve hızlı 
devriye görevlerini yerine getirebilecek şekilde tasarlandı. 
2x450 Beygir gücüne haiz FPT makinelerle sevk edilen 
botlar saatte 24 deniz mili sürate erişebilmektedirler.
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TİCARİ PROJELER

2018 Yılında Tamamlanan Projeler
DENTUR AVRASYA‘NIN YENİ TİP 
GEMİLERİ TÜRK LOYDU KLASI 
ALTINDA TAMAMLANDI
Dentur Avrasya Firması’nın, İstanbul Boğazı’ nda kullanılmak 
üzere TÜRK LOYDU klası altında inşa ettirdiği 4 adet yolcu 
teknesinin son iki gemisi Beşiktaş ve Kabataş planlandığı gibi 
hizmet vermeye başladı. 

2015 yılında imzalanan sözleşme ile başlanılan projeler, hem 
farklı ve yenilikçi tekne tasarımıyla hem de çevre dostu özel-
likleri ile aynı hatta çalışan benzerleri içinde öne çıkıyor. Bo-
ğaz Üsküdar - Beşiktaş - Kabataş ve Eminönü - Bebek hattında 
hizmete alınan gemiler, vatandaşlar tarafından da büyük beğeni 
ile karşılandı. İstanbul’ un doğal asfaltı olan denizin daha etkin 
kullanımını sağlayarak deniz taşımacılığının toplu ulaşımdaki 
payını artırmak ve trafiğin çevreye olan olumsuz etkisini azalt-
mak için İstanbul siluetine uygun tasarlanmış, modern hatlara 
sahip yeni nesil gemilerde sessiz ve emisyon oranı düşük yeni 
nesil çevreci motorlar kullanıldı.

Tasarım kadar güvenliğe de önem verilen projenin Polonya’ da 
yapılan havuz testi sonuçlarına göre; yüksek manevra kabili-
yeti olan yeni gemilerde, dünyada ilk kez kullanılan özel tekne 
formu sayesinde yakıttan % 54 tasarruf sağlandığı ve aynı za-
manda şu anki gemilere göre % 40 daha hızlı seyir yapabildiği 
açıklandı.

Fiziksel engelli kullanıcılar için gemiye iniş ve binişi kolaylaş-
tırmak için yapılan ve Türkiye’de ilk kez uygulanan özel tasarım 
yolcu iniş- biniş platformu ile engelsiz taşımacılık yapılan gemi-
nin bisikletler için de özel bölümleri bulunuyor.

GELİBOLU NB.50 RO-RO YOLCU GEMİSİ 
TAMAMLANDI
Aksoy Gelibolu Tersanesi’nde inşası ve klaslama işlemleri biten 
ve Gestaş filosuna katılan ‘Gelibolu’ isimli Ro - Ro yolcu gemi-
si; 110 araç, 576 yolcu kapasitesine sahip ve 14 knot hızla seyir 
edebilen 4 pervaneye sahip olma özelliğiyle öne çıkıyor. 

Bu şekilde hızlı seyir ve manevra kabiliyetine sahip olan gemi, 
araç güvertede yer alan asma kat sayesinde daha fazla araç ta-
şıyabiliyorken ayrıca 88 metre uzunluğu ile de TÜRK LOYDU 
klâslı büyük yolcu gemileri arasında yerini almıştır.

MEHMET AKİF ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Arkadaş Tersanesi’nde üretimi finallenen Mehmet Akif gemisi 
60 dereceden yüksek parlama noktalı yağ veya yakıt taşıması 
için uygun olup 56 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğin-
dedir. Oil product tanker olarak hizmete giren Mehmet Akif 
Gemisi, 2018 yılının başında TÜRK LOYDU klas işlemleri fi-
nallenmiştir.

BALIKÇI GEMİSİ İLHAN YILMAZ 3 
GÖREV BAŞINDA
Ustamehmetoğlu Tersanesi’ nde 2016 senesinden bu yana ima-
latı devam etmekte olan İlhan Yılmaz 3 balıkçı gemisinin klas-
lama hizmetleri 2018 yılında tamamlanmış olup, tahrik sistemi 
alışılmışın dışında olarak gücünü 6 adet jeneratörden alan 3 
adet konvansiyonel dümenden oluşmaktadır. Dümen maki-
nalarının da kendileri arasında bağlantısı olan İlhan Yılmaz 3, 
manevra ve balıkçılık kabiliyetini baş itici pervane ile de sağ-
lamlaştırmıştır. İlhan Yılmaz 3; 50 metrelik boyu, 17 metrelik 
genişliği ile Türk armator için üretilmiş en büyük balıkçı gemisi 
unvanına sahip olmasının yanı sıra; tutulan balıklar için şokla-
ma, soğutma ve buz makinesine de sahiptir.
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2018 Yılında Sözleşmesi İmzalanan 
Projeler
NAVTEK TUG - PİL BESLEMELİ SIFIR 
EMİSYON RÖMORKÖR
Tasarım ve dizaynı NAVTEK tarafından yapılan, 19 metre 
uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki “TK NB.02” isimli 
römorkörün inşası, TÜRK LOYDU kontrolü altında TK 
Tuzla Tersanesi’nde başlanmıştır. Ana güç kaynağı olarak 
Li-ion pillerini kullandığı için dünyada örneği az olan bateri 
ile çalışan gemi sınıfına girmektedir. Gemide aynı zamanda 
yedeklilik durumuna uygun olması için ana güç kaynağı iki-
ye ayrılmıştır. Yenilikçi bir proje olan TK NB.02, acil durum 
için ise 1 adet jenerator bulundurmaktadır. Pillerin dolumu-
nun sahilden alınacak güç ile yapılması planlanmakta ve bu 
beslemelerin bağlantılarının iki adetinin sahilde, iki adetinin 
ise gemide olması planlanmakta olup gemideki ayrı bağlantı 
noktaları yardımı ile ana panoların beslemesi yapılabilecek-
tir.

ÇEBİ NB.06 (MELEKSU) RO-RO YOLCU 
GEMİSİ DOĞU KARADENİZİN EN 
BÜYÜĞÜ
Trabzon Çebi Tersanesi’nde yapılmak üzere;  90 metre bo-
yunda ve 22 metre genişliğindeki Çebi Meleksu Ro-Ro Yolcu 
gemisi, 2018 yılının Aralık ayında TÜRK LOYDU klaslama 
hizmetleri sözleşmesi imzalanmış olup tamamlanma tarihi 
2019 senesi olarak hedeflenmiştir. Dizayn ve hesaplamala-
rı, Ayden tarafından yapılan Ro-Ro yolcu gemisi; 400 kişi-

lik yolcu kapasiteli, tek araç güverteli, iki dümenli konvan-
siyonel tahrik sistemine sahiptir. Servis hızı 14 knot olarak 
belirlenen Meleksu gemisi, 35 adet Tır taşıma kapasitesine 
sahiptir.

İstanbul – Bandırma arasındaki hatta çalışması planlanan 
Meleksu gemisi, Doğu Karadeniz bölgesinde inşa edilmiş en 
büyük yük taşıma gemisi ünvanına sahip olacaktır. Geminin 
imalatının ve klaslama işlemlerinin 2019 yılında tamamlan-
ması planlanmaktadır.
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MALZEME, ÜRÜN VE FİRMA 
SERTİFİKASYONU
TÜRK LOYDU klas hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen 
yeni inşa projelerinin artışıyla birlikte malzeme ve ürün serti-
fikalandırma projelerinde de hem nitelik hem de nicelik olarak 
çok değerli artışlar gözlemlenmiştir. 

2018 yılı içerisinde; Malzeme, Ürün ve Firma Sertifikasyon ola-
rak 565 adet sertifikasyon işlemi tamamlanmış olup, 180 adet 
de yeni sözleşme imzalanmıştır.  2018 yılında finallenen sertifi-
kasyon işleri ve yeni yapılan sözleşmelerin türlerine göre dağılı-
mı aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

2018 yılında birçok yeni ürüne yönelik tip onay sertifikasyonu 
TÜRK LOYDU tarafından başarı ile tamamlanırken, halihazır-
da devam eden  tip onaylı ürünler ürünler yelpazesinde, kayıp 
olmaksızın yenileme gerçekleştirilmiştir. 

MTU, Wartsila, Mitsubishi, Scania, Yanmar ve Volvo gibi, 
Dünyanın önde gelen dizel makine üretici firmalarının bir çok  
modeli için geçerli olan TÜRK LOYDU tip onay sertifikaları 
2018 yılında da devam ettirilmiş olup, bu firmaların bazı yeni 
tip ve modellerinin de tip onaylı ürünler kapsamına sokularak, 

tip onay sertifikasyon genişletme faaliyetleri gerçekleştirilmiş-
tir. Denizcilik alanında en çok tercih edilen bazı ürünleri üre-
ten başta; Caterpiller, Tenmat Ltd, Scania, Baudouin, Shanghai 
Diesel ve Jotun Boya gibi firmaların da yeni ürünlerine tip onay 
sertifikasyon projeleri tamamlanmış ve tip onay sertifikaları ya-
yınlanmıştır. 

2018 yılında TÜRK LOYDU tarafından tip onay sertifikasına 
sahip firma sayısı 28 adet artırılarak, Türkiye dışında kurulu 
firmalar da olmak üzere 89 adede ulaşmıştır.
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Tip Onay Sertifikalarının Ürün Çeşitliliğine Göre Dağılımı

2018 yılında dünyanın önce gelen ekipman üretici firmaları 
ile ürün sertifikasyon projeleri başlatılmış ve devam etmek-
tedir. 

Bunlardan başlıcaları; LHD projesinde kullanılan Brunvoll 
AS firması tarafından üretilen Tünel Tip İtici, Navantia Fir-
ması tarafından üretilen Jeneratör Setleri, Fincantieri SpA 
firması tarafından üretilen Yalpa Sönümlendirme Sistemi, 
Siemens AG tarafından üretilen POD Sistemi Türk Loydu 
tarafından ürün sertifikasyonları başarı ile gerçekleştiril-
miştir. 

Kıyı Emniyeti’ ne yaptırılan römorkörlerde kullanılan Wart-
sila Propulsion Frması tarafından üretilen Z tipi itici, Wart-
sila Italy S.p.A Firması tarafında üretilen dizel makineler, 

TVEG projesinde kullanılan MTU Firması tarafından üre-
tilen dizel makineler, Renk Firması tarafından üretilen dişli 
kutuları, Andritz Hydro GmbH Firması tarafından üretilen 
CPP sistemi, Ares Tersanesi projelerinde kullanılan Rol-
ls-Royce Firması tarafından üretilen su jetleri ürün sertifi-
kalandırma projelerini belirtebiliriz.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi dünyanın birçok noktasın-
da bulunan üretici firmalar ile sertifikasyon projeleri 2018 
yılında da gerçekleştirmeye devam edilmiştir. 2018 yılı içe-
risinde 21 adet farklı yurtdışı ülke ile 138 adet sertifikasyon 
sözleşmesi imzalayarak küresel bir klas kuruluşu olma yo-
lunda emin adımlarla yola devam edilmiştir. Sertifikasyon 
sözleşmesi imzalanan yurtdışı üreticilerin ülkelere göre da-
ğılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
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TÜRK LOYDU’NDAN MİLLİ GEMİ YAN 
SANAYİNE ÖNEMLİ DESTEK
Dentur Avrasya Firması’nın, İstanbul Boğazı’ nda kullanılmak 
Hakan Elektrik ve Otomasyon tarafından Türkiye’de milli kay-
naklar kullanılarak ilk kez üretilen Alarm İzleme ve Kontrol 
Sistemi’nin Türk Loydu Tip Onay Sertifikası, TÜRK LOYDU 
merkez ofisinde 2018 Şubat ayında düzenlenen törenle teslim 
edildi.

Türk gemi sanayine verdiği desteklerle öne çıkan TÜRK 
LOYDU, milli yan sanayi firmalarına verdiği hizmetlerle de 
adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında 
Hakan Elektrik ve Otomasyon tarafından Türkiye’de ilk kez milli 
kaynakların kullanıldığı ve yerli yazılıma sahip Alarm İzleme 
ve Kontrol Sistemi’nin TÜRK LOYDU Tip Onay Sertifikası 
almaya hak kazandığı açıklandı.

Firma; sadece yurtiçinde değil, yurtdışına yapılacak ihracat 
projelerinde de TÜRK LOYDU Tip Onay Sertifikası’na sahip 
olmanın avantajlarından yararlanacaklarını ve bu süreçlerde 
kendilerine her zaman destek olan TÜRK LOYDU’na teşekkür 
ettiklerini belirtti.

TÜRK LOYDU Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu 
ise; Tip Onay Sertifikası teslim edilen Alarm İzleme ve Kont-
rol Sistemi’ni üreten Hakan Elektrik ve Otomasyon’unu tebrik 
ederken, TÜRK LOYDU’nun Türk Gemi İnşa Sanayine her za-
man destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

ÇALIŞMA RAPORU | 2018



“TÜRK LOYDU olarak ülkemizin 
yerlileşme hamlesine elimizden 
gelen tüm desteğini veriyor; milli 
üreticilermizin ürünlerini gerekli 
standartlara göre belgelendirerek 
ülkemizin marka değerini artırmaya 
çalışıyoruz.”
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SERVİSTEKİ GEMİLER
TÜRK LOYDU Servisteki Gemiler Bölümü 2018 yılı içerisinde 
filosundaki gros tonage artışını %13 olarak gerçekleştirmiş ve 
toplamda  941.923 GRT seviyelerine ulaşmıştır. 

TÜRK LOYDU filosundaki gemi sayısı  610 adet olmakla bera-
ber yıl içerisinde yapılan klas transfer işlemleri sonucunda filo 
çeşitliliği arttırılmıştır. 

2018 yılı içersinde TÜRK LOYDU filosundaki gemilerin peri-
yodik sörveyler ile beraber yetkili olduğumuz bayrak devletleri 
ile yapılan Yetki Devri Anlaşmaları gereği zorunlu sörvey ve 
sertifikasyon hizmetleri başarılı bir şekilde gerçekleştirlmiştir.
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DURUM TESPİT SÖRVEYLERİ 
Periyodik sörveylerin yanı sıra 2018 yılı içersinde satın alma 
öncesi sörveyler, TÜRK LOYDU uzman personelleri tarafın-
dan başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan sörvey ve hazırlanan rapor sonucunda; gemilerin ulus-
lararası kurallara uygun olarak yapılıp yapılmadığı ve mevcut 
sistemlerin genel kondisyonun durumu hakkında raporlama 
yapılmıştır.

KLASLI VE KLASSIZ GEMİ VE YÜZER 
HAVUZLARIN TÜRK LOYDU KLASINA 
GİRİŞ VE PERİYODİK SÖRVEYLERİ
Klas Transferi (TOC), Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği’nin 
(IACS) diğer üyeleri tarafından klaslanan  veya  IACS  klası al-
tında olmayan gemilerin ve yüzer havuzların, TÜRK LOYDU  
tarafından klaslanmasına imkân tanır.

M/T HAPPY LPG TANKERİ’NE TÜRK 
LOYDU KLASI
Gaz hem kargo hem de gemi yakıtı olarak dünya gemi 
endüstrisinde önemli bir rol oynamaktadır. Moonlight Energy 
CO. İşletmeciliği altında bulunan M/T Happy LPG tankeri 2018 
yılında TÜRK LOYDU klasına alınmıştır. Bu durum TÜRK 
LOYDU filosundaki gemi çeşitlilğini arttırmakla beraber, 
çalışan sörveyörlerin gelişiminde ve vasıf kazanmasında 
olumlu etki yapmıştır. 

Happy gemisi 1993 yılında inşa edilmiş olan ve halen Mongolia 
bayrağı altında bulunan bir LPG Tanker gemisidir.

ÇALIŞMA RAPORU | 2018

“TÜRKİYE’NİN İLK SONDAJ GEMİSİ” 
OLAN FATİH GEMİSİ’NİN KLAS 
TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
2011 Güney Kore yapımı olan Türkiye’nin ilk sondaj gemisi 
Fatih, 6. Nesil olarak adlandırıyor ve en ileri teknolojik 
özelliklere sahiptir. 

229 metre boyundaki Fatih Gemisi, 12.000 mt. derinlikte çok 
yüksek basınç altında sondaj yapabilme becerisine sahiptir. Ak-
tif konumlanma teknolojisi ile donatılmış geminin kontrolleri-
nin yapılıp sertifikalandırılmasında TÜRK LOYDU’nun ikinci 
klas olarak tercih edilmesi tarafımıza olan güvenin bir göster-
gesidir. Fatih Gemisi; teknolojik  özellikleri, tipi ve işlevi  dola-
yısı ile TÜRK LOYDU filosunda çok özel bir değere sahiptir. 
TÜRK LOYDU ailesi olarak milli sondaj gemimize verdiğimiz 
bu hizmet bizleri ayrıca gururlandırmaktadır.

229 metre
uzunluğunda

12bin 120mt 
sondaj derinliği

51 bin 283
grostonluk
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MİLLİ SONDAJ GEMİSİ
FATİH
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M/V GÜLMAR ( BULK CARRİER)
GEMİSİ’NİN KLAS TRANSFERİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Gülnak Denizcilik Nakliyat ve Ticaret A.Ş. işletmesi altında 
bulunan M/V Gülmar Dökme Yük Gemisi’nin klas transferi 
2018 yılında yapılmıştır. Gerçekleştirilen transfer sonrası bulk 
carrier tipi gemiler TÜRK LOYDU filosunun % 9.1 ‘ini oluş-
turmaktadır. 

YÜZER HAVUZ KLAS 
TRANSFERLERİNDE ARTIŞ
Tuzla, Yalova ve Zonguldak bölgesinde toplam 35 adet yüzer 
havuz bulunmaktadır.  2018 yılı içersinde 5 adet yüzer havuzun 
klas transfer işlemleri gerçekleştirlerek filosundaki havuz sayı-
sını 11’e ulaştırmıştır.

YOLCU GEMİLERİ KLAS GİRİŞ 
SÖRVEYLERİ
Özellikle Ege Bölgesi’nde ulusal sularda çalışan yolcu gemile-
rinin uluslararası çalışabilmesi ile ilgili gerekli çalışma ve sör-

veyler başarılı bir şekilde tamamlanmış ve yolcu gemileri için 
uluslararası klas ve yasal sertifikalar düzenlenmiştir. Bu sörvey-
ler sırasında  geminin klas kurallarına ve uluslararası kurallara 
uygun olarak yapılıp yapılmadığının ön kontrolü yapılmış, bay-
rak devleti ile etkin iletişim kurularak uyulması gerekli olan zo-
runlu kurallar tespit edilmiş ve başarılı bir şekilde uygulanarak 
gemilerin klas notasyonları değişitirlerek  uluslararası sularda 
çalışmasına olanak sağlanmıştır.  Yapılan dış denetimler (PSC) 
sonucunda gemilerin uluslararası kurallara uygunluğu kontrol 
edilip başarılı bulunmuştur. 

MARINE WARRANTY SÖRVEY 
HİZMETLERİ
TÜRK LOYDU; denizaltı hatları, sabit platformlar, açık de-
niz yapıları, köprü geçişlerine ait ayak ve güverte segmentleri 
gibi büyük yapıların açık denizde donatılması ve taşınması gibi 
faaliyetlerde Deniz Garanti Sörvey hizmeti vermektedir. Bu 
kapsamda tarafımıza sunulan dizayn resimleri mukavemet ve 
emniyet açısından incelenmekte; elemanların yüklenmesi, ta-
şınması ve yerinde donatımı sürecine ait tüm tasarımlar kont-
rol edilip risk değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu kapsamda 
Çanakkale Köprü Projesi ile ilgili olarak DSLY Adi  Ortaklığı ile 
TÜRK LOYDU arasında Marine Warranty Sörveyi Sözleşmesi  
imzalanmıştır. Sözleşmeye bağlı olarak 2018 yılında sörveylere 
başlanmış ve devam etmektedir. 

YATLARIN ZORUNLU  SÖRVEY VE 
SERTİFİKASYON HİZMETLERİ
Yatların klas ve zorunlu sörveylerinin yanı sıra verilen teknik 
danışmanlık hizmetleri, yatların klaslanması ile ilgili TÜRK 
LOYDU’nu tercih edilen klas kuruluşu haline getirmeye baş-
lamıştır. 

YÖNETİM SİSTEMLERİ DENETİMLERİ 
VE SERTİFİKASYONLARI (ISM, ISPS, 
MLC2006)
MLC 2006; gemi adamlarının çalışma sözleşmelerini ve deniz-
cilik firmalarının bu sözleşmeler üzerindeki yükümlülüklerini, 
çalışma saatlerini, sağlık ve emniyetini, yaşam alanlarını, iaşe 
standartlarını ve gemi adamlarının refahını içeren konularını 
geniş bir yelpazede ele alır.

20 Ağustos 2013 tarihinde yürürlüğe giren MLC 2006’nın gemi 
denetim boyutu ile ilgili koşulların TÜRK LOYDU klaslı ge-
milerde etkin bir şekilde uygulanması, TÜRK LOYDU’nun Pa-
ris MoU performans listesinde yüksek performans konumunu 
muhafaza edilmesi açısından önem arz etmektedir.  
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TÜRK LOYDU uzman denetçileri tarafından gerçekleştir-
len MLC2006 denetimleri sonucunda gemilerin emniyetli 
işletimi sağlanarak Liman Devleti Denetimlerinde perfor-
mansları artırılmaktadır.

TÜRK LOYDU, çeşitli  denizcilik idarelerinden aldığı yetki 
ile  şirketlerin ve gemilerin ISM Kod gereksinimlerine uy-
gunluğunun denetimi yapmak, gemi güvenlik planlarının 
onaylanması, gemi güvenlik doğrulamalarıyla ve uluslarara-
sı sertifikaların verilmesi ile ilgili hizmetlerini sunmaya 2018 
yılında da devam etmiştir. 

SANMAR DENİZCİLİK ISM KOD 
BELGELENDİRMESİ
Dünyanın sayılı römorkör üreticilerinden ve operatörlerin-
den biri olan Sanmar Denizcilik’in Petkim Aliağa tesislerin-
de görevli 4 römorkörü, TÜRK LOYDU tarafından yapılan 
denetimleri başarı ile geçerek ISM Kod Emniyetli Yönetim 
Sistemi Sertifikası almaya hak kazanmışlardır. Sanmar De-
nizcilik’in römorkörleri için düzenlenen sertifikalar, TÜRK 
LOYDU merkez ofisinde 2018 yılında düzenlenen törenle 
teslim edildi.

Römorkör ve Kılavuzluk faaliyetlerini Türkiye’de 7 ayrı Li-
man Başkanlığı İdari sınırında, yurtdışında ise 3 ayrı ülkede 
sürdüren Sanmar Denizcilik; işletmesi altında bulunan genç 
ve modern römorkör filosu ile dünya standartlarında bir 

hizmet vermek, can ve mal emniyetini sağlamak ve çevreyi 
korumak adına kurduğu ISM Kod Emniyetli Yönetim Sis-
teminin sertifikalandırılmasında TÜRK LOYDU’nu tercih 
etti.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
RÖMORKÖRLERİNE MLC2006 BELGE-
LENDİRMESİ
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü  işletmesi altında bulunan 
500 GT üzeri 9 adet römorkörün, MLC 2006 kapsamında 
uygunluk belgelendirmesi hizmetleri başarı ile gerçeleştiril-
di. Bu kapsamda römorkörlerin uluslararası çalışabilmeleri 
için gerekli olan belgelerden olan MLC 2006 Belgeleri, ge-
milerde yapılan denetimlerin başarı ile tamamlanmasının 
ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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LİMAN DEVLETİ KONTROLLERİ
TÜRK LOYDU klaslı gemiler Paris Liman Devleti Kontrolü 
Mutabakatında 2018 yılı denetimlerinde %3,92 tutuklama ora-
nı ile tarihi bir başarıya imza atmıştır. Bu oranı yakalamanın 
önemli etkenlerinden biri filomuzda bulunan gemilerin sürekli 
izlenmesi ve bu sayede yüksek standartlara ulaştırılmasıdır. İz-
leme faaliyetleri kapsamında; liman devleti denetimlerinde tes-
pit edilen tüm bulgular ile araştırma süreçleri sonucunda elde 
edilen veriler analiz edilerek, filomuzda bulunan gemiler için 
düzeltici ve önleyici faliyetler gerçekleştirilmektedir.

Filomuzdaki gemilerin, liman devleti kontrollerinde göster-
dikleri performansı daha çok yükseltmek ve yaşanabilecek so-
runları önceden belirleyebilmek amacıyla yürütülen filo izleme 
süreci kapsamında 2018 yıl başında 35 hedef gemi belirlemiş ve 
yıl içinde bu gemilere 2018 yılı içerisinde program dışı sörvey 
uygulanmıştır. Bu gemiler 2018 yılı içerisinde tabi tutuldukları 
liman devleti kontrollerinde başarılı sonuçlar almışlardır.

Başarı oranının artması hedefiyle Filo İzleme ve Liman Dev-
leti Denetleme Prosedürlerinde, yıl içerisinde gerçekleştirilen 
değerlendirmeler neticesinde alınan geri bildirimler doğrultu-
sunda iyileştirme çalışmaları yapılmış, ek kriterler ile gemilerin 
daha etkin takip edilmesine başlanmıştır. Bu çalışmalar sonu-
cunda, Liman Devleti Kontrolleri (PSC) rejimleri arasında en 
önemlisi olarak değerlendirilen Paris Liman Devleti Kontrolü 
Mutabakatı (Paris MoU) web sitesinde yenilenen ve 2015 - 2017 
yıllarını kapsayan son üç yıllık süre içerisinde gemiler üzerinde 

yapılan denetleme sonuçlarına ilişkin olarak hazırlanan Yetki-
lendirilmiş Kuruluşlar Performans Tablosu’nda, bir çok rakibi-
ni geride bırakan TÜRK LOYDU son 12 yıldır gediklisi olduğu 
olduğu “Yüksek Performans” klas kuruluşları listesinde ilk 9’a 
girdi.

Paris MoU’nun Yüksek Performans tablosunda bu yıl da 9. sıra-
da yer alan TÜRK LOYDU, her sene olduğu gibi yüksek kalite 
standartları ve üstün hizmet performansı sayesinde bu sene de 
bir çok tanınmış klas kuruluşunun yanı sıra bazı iddialı IACS 
(Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği) üyelerini de geride bıra-
karak, Paris MoU’da Yüksek Performanslı Klas Kuruluşu konu-
munu tüm dünyaya tescillemiş oldu. Paris Liman Devleti Kont-
rolü Mutabakatı, gemilerin emniyetli yönetimi, denizlerde can 
ve mal güvenliği, deniz kirliliği gibi birçok alanda uluslararası 
kurallara uygunluğu denetleyen dünyanın ilk ve en önemli li-
man devleti kontrolü rejimlerinden biri olarak kabul görüyor. 
TÜRK LOYDU’nun Paris MoU tarafından “Yüksek Perfor-
mans” olarak duyurulması ve liman devleti kontrolleri konu-
sunda sahip olduğu tecrübe ve uzmanlık sonucunda, TÜRK 
LOYDU filosunda bulunan gemiler, Paris MoU üyesi ülkelerin 
limanlarında daha az denetlenmektedir.

Paris ve Tokyo Liman Devleti Kontrolü Mutabakatları tarafın-
dan Marpol Ek VI (hava kirliliği) kapsamında Yoğunlaştırılmış 
Denetim Kampanyası düzenlendi. TÜRK LOYDU ve Türk 
Denizcilik İdaresi düzenlenen kampanya için ön denetimler ve 
hazırlıklar yaparak destek olmuştur.

40
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TÜRK LOYDU TL 525 1 16 5 -100

TÜRK LOYDU Liman Devleti Kontrolleri Bölümü çalı-
şanları gemiler için filo izleme dışında bültenler ve analiz 
raporları hazırlayarak filosuna bilgilendirmeler ve uyarılar 
yapmaktadır. Büyük çalışmalardan birisi olan PSC Yıllık 
Raporu 2018 içerisinde ise denetime girmiş ve tutuklanmış 
gemiler üzerinde istatistik çalışmalar ve analizler yapıldı. 
Bunun sonucunda açığa çıkan eksiklikleri giderebilmek 

için düzeltici ve önleyici faaliyetler hazırlayarak filomuzda 
bulunan gemilerin kaliteisini arttırmayı başardık. Ayrıca, 
gemilerin liman devleti kontrollerine girmeden önce gemi 
personeli tarafından kendi kendilerini denetleyebilecekleri 
maddeleri içeren Liman Devleti Kontrolleri Cep kitapçığı 
hazırlandı. Bu sayede filomuzdaki gemilerin denetimden 
önce hazır hale gelmeleri sağlandı.

TÜRK LOYDU TL 525 1 16 5 -1.00

TÜRK LOYDU, PARİS MOU’DA 9. SIRAYA YÜKSELDİ
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PLAN ONAY VE
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
Deniz Sektörü bünyesinde faaliyet gösteren Plan Onay ve Mü-
hendislik Bölümü; Tekne ve Stabilite Birimi, Makina ve Elektrik 
Birimi ve Bayrak Devleti Onayları
Birimi’nden oluşmaktadır.

Bölüm faaliyetleri arasında TÜRK LOYDU gözetiminde yeni 
inşa edilen ve klas transferi yolu ile TÜRK LOYDU’na geçiş 
yapacak her tipte askeri ve ticari gemi ve deniz yapıların klas-
lanması için tekne, makine ve elektrik planlarının kontrolü 
ve onaylanması, yetkili olunan Bayrak Devletleri adına tekne, 
makine ve elektrik planlarının kontrolü ve onaylanması, askeri 
ve ticari gemilerin tip ve ürün onay sertifikalarının verilebil-
mesine esas planların kontrolü ve onaylanması, gemilerin teo-
rik hesaplarının (stabilite, yaralı stabilite, boyuna mukavemet, 
grain loading, fribord vb.) kontrolü ve onaylanması, kaldır-
ma donanımları ve lokal yapılarının sonlu elemanlar yöntemi 
kullanılarak yapısal dizayn analizi, tankerler için Çok Noktalı 
Bağlama Şamandıra Sistemleri planlarının kontrolü ve onay-
lanması, Uluslararası Enerji Verimliliği sertifikasyonu EEDI 
teknik dosyalarının doğrulanması, sevk sistemlerinin titreşim 
bakımından yapısal analizi (burulma, eğilme ve şaft laynı vb.), 
Marine Warranty sörveylerinin kapsamında doküman kontrol-
leri, onaylanması ve risk değerlendirmesi hizmetleri yürütül-
mektedir.

2018 yılında TÜRK LOYDU gözetimi altında inşa süreçleri 
devam eden; TCG Anadolu - LHD - Çok Maksatlı Amfibi Hü-
cum Gemisi, TCG Ütgm. Arif Ekmekçi – LDG - Lojistik Des-
tek Gemisi, LCM sınıfı Mekanize Çıkarma Gemileri, AMDEB 
Acil Müdahale ve Eğitim Botu ile İ Sınıfı Fırkateynlerin, TÜRK 
LOYDU Askeri Gemi Kurallarına uygun olarak tekne, makine 
ve elektrik donanımlarının ve stabilite hesaplarının onaylan-
ması gerçekleştirilmiştir. 

2018 yılında Yunanistan Adaları’na sefer yapacak gemilerin 
uluslararası sefer yapabilmeleri için yoğun bir şekilde plan onay 
hizmetleri verilmiştir.

2018 yılı sonuna doğru; 10.000 tonluk askeri Yüzer Havuz söz-
leşmesi imzalanmış olup, plan kontrol hizmeti verilmeye baş-
lanmıştır.

1915 Çanakkale Köprüsü Deniz Garanti Sörvey (MWS) sözleş-
meyi yapılmış olup plan kontrol hizmetleri verilmeye başlan-
mıştır.

İdarenin yayınladığı talimat gereği; Çok Noktalı Bağlama Siste-

mi olan terminallerin klas raporu almaları konusunda, tanker-
ler için çok noktalı bağlama sistemlerine ait planların onaylan-
masına başlanmıştır.

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün uluslararası taşımacılıkta 
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enerji verimliliğini artırmaya yönelik düzenlemeleri kapsa-
mında gerçekleştirilen Uluslararası Enerji Verimliliği sertifi-
kasyonu süreçleri ile bu kapsamda Enerji Verimliliği Tasarım 
Endeksi dosyalarının doğrulanması faaliyetleri yıl içerisinde 

devam ettirilmiştir. Plan onay süreçlerinde askeri gemilerde 
gizlilik derecelendirmede “Hizmete Özel” ve “Gizli” dokü-
manlar dışındaki projeler ile tüm ticari projeler ve sertifika-
landırma projeleri EPAS üzerinden onaylanmaktadır.
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IMO’DA TÜRK LOYDU’NUN TARİHİ 
BAŞARISI
TÜRK LOYDU, Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO’da Tür-
kiye adına önemli bir başarıya imza attı. TÜRK LOYDU’nun 
Klas Kuralları, IMO’nun en önemli komitelerinden olan Deniz 
Emniyeti Komitesi’nin tarihi 100. oturumunda görüşülerek, 
GBS (Goal Based Ship Construction Standards/Amaç Esas-
lı İnşa Standartları)  kapsamında Türk Loydu’nun uygunluğu 
onaylandı. TÜRK LOYDU, kuralları IMO tarafından doğru-
lanmış olan IACS dışındaki ilk  kuruluş oldu.

Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO’nun GBS uygulaması gere-
ğince 150 metre ve üstünde Petrol Tankerlerinin ve Dökme Yük 
Gemilerinin yeni inşaatı klaslamalarını yapabilmek için, ilgili 
klas kuruluşunun kurallarının IMO tarafından denetlenmesi 
ve doğrulanması gerekmekte.  Bugüne kadar GBS kapsamında 
yalnızca IACS üyeleri yetki alabilmişti. 

27 Mart 2018 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın des-
teği ile IMO’ya başvuran TÜRK LOYDU klas kurallarının GBS 
kapsamında doğrulanması talebinde bulunarak, denetimlerden 
olağanüstü bir performans ile geçmiş ve IMO MSC komitesine 
sunulma hakkını kazanmıştı.

TÜRK LOYDU klas kurallarının doğrulanmasına ilişkin nihai 
karar, 3 Aralık 2018 tarihinde başlayan IMO Genel Merkezi’n-
de gerçekleşen Deniz Güvenliği Komitesinin 100. oturumunda 
görüşülerek büyük çoğunlukla alınmış ve TÜRK LOYDU’nun 
GBS kapsamında uygun olduğu IMO tarafından onaylanmıştır. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın destek mektubu ve TÜRK 
LOYDU’nun katıldığı ortak çalışmalar sonucunda, IMO’nun 
tarihi MSC 100 oturumunda Türk Loydu,  150 m üzeri tan-
ker ve dökme kuru yük gemilerinin inşaasına yönelik kuralları 
IMO tarafından onaylanan IACS üyesi olmayan ilk klas kuru-
luşu oldu.  Bu başarı, İdare’nin itibarı ve etkinliği ile müşterek 
çalışmanın önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır.

GBS (Goal Based Ship Construction Standards/Amaç Esaslı 
Inşa Standartları) Nedir?
Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne bağlı Deniz Emniyet Komi-
tesi (MSC), Mayıs 2010’da gerçekleşen 87. Dönem Toplantısı 
ile GBS standartlarını kabul etmişti. 1 Ocak 2012 tarihinde yü-
rürlüğe giren bu kurallar ile 1 Temmuz 2016 veya daha sonra 
inşaat sözleşmesi yapılan 150 metre ve üzerindeki tüm petrol 
tankerleri ve dökme yük gemilerinin Amaç Esaslı İnşa Stan-
dartları’nın ilgili yapısal şartlarına uygun olmasını gereklidir. 
GBS Standartları kapsamında, klas kuruluşlarının dökme yük 
gemileri ve petrol tankerleri için klaslama kurallarının denet-

lenerek, Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne bağlı MSC Komitesi 
tarafından doğrulanması gerekmektedir.

IACS üyesi olmak için GBS gerekli midir?
Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği IACS, 1 Ekim 2017 tarihin-
de üyelik kriterlerini güncelleyerek üye kuruluşlar ile üye olmak 
isteyen klas kuruluşlarının klas kurallarının GBS’e (Goal Based 
Ship Construction Standards /Amaç Esaslı İnşa Standartları)  
uygun olduğunun doğrulanmasını ön şart olarak belirlemiştir. 
TÜRK LOYDU Klas Kurallarının IMO MSC tarafından onay-
lanan IACS üyesi olmayan tek kuruluş olması sayesinde, TÜRK 
LOYDU’nun IACS üyelik kriterlerinden en önemlisini karşıla-
dığı ve üyelik yolunda önemli bir gelişme kaydettiği değerlen-
dirilmektedir. 

KURAL GELİŞTİRME VE YASAL 
MEVZUAT
Kural Geliştirme ve Yasal Mevzuat Bölümü, 2018 yılı içeri-
sinde TÜRK LOYDU kural ve uygulamalarının uluslararası 
ve ulusal kurallardaki değişimlere uygun olarak güncelleme 
faaliyetlerini sürdürmüş ve uzun soluklu projeler olan Aske-
ri gemi kurallarının güncelleme ve kabotaj yolcu gemileri ile 
ilgili kural geliştirme faaliyetlerini devam etmiştir. Bir diğer 
uzun soluklu proje olan Açık Deniz Üniteleri kural geliştirme 
ve güncelleme faaliyetleri ise 2018 yılı sonu itibarıyla bu bölü-
mün koordinasyonu çerçevesinde başlatılmıştır. 

TÜRK LOYDU, uluslararası kurallardaki değişimler, stan-
dartlardaki değişimler ve sektörden gelen geri beslemeler 
doğrultusunda yılda en az iki kez kurallarını güncellemekte-
dir. 2018 yılı içerisinde aşağıda listelenen kuralların güncel-
lenmesi sağlayarak yayınlamıştır.

44
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Bu kurallara ilaveten iki ek kural güncellenmiştir. 

Uluslararası kural değişimleri, özellikle 2018 yılı içerisinde 
önem arz eden Yakıt Tüketimi Veri Toplama Sistemi, 
netleştirilen 2020 sülfür limiti uygulaması, TÜRK LOYDU 
kurallarındaki değişimler ve diğer gelişmeler denizcilik 
sektörüne hazırlanan 16 adet bültenle duyurulmuştur.

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine 2018 yılında da devam 
eden TÜRK LOYDU, Avrupa Birliği Erasmus+ kapsamında 
yaptığı iki adet proje başvurusu kabul edilmiştir (MarED, 
Maritime Education for Energy Efficiency, SKILLsPATH, 
Skills beyond the Seas). TÜRK LOYDU, bu yeni projelere 
ek olarak Erasmus+ kapsamında daha önceden başladığı 
NEO-COL ve SEAMAP projelerini 2018 yılı içerisinde 
sürdürmüştür.

TOPLANTILAR VE ZİYARETLER
TÜRK LOYDU 2018 yılı içerisinde öncelikle Uluslararası 
Denizcilik Örgütü (IMO) olmak üzere uluslararası 
toplantılara aktif katılım sağlamış, oluşturduğu ön ve nihai 
toplantı raporları ve bültenlerle sektörü bilgilendirmeyi 
sürdürmüştür. IMO nezdinde, 2018 yılı içerisinde PPR 5, 
SDC 5, SSE 5 alt komitelerine ve ana komiteler MSC 99, 
100 ve MEPC 72, 73 oturumlarına katılım sağlamıştır.

TÜRK LOYDU, barış koşullarında askeri gemilerin can ve 

mal emniyeti gereksinimlerini amaç odaklı olarak belirleyen 
Naval Ship Code (ANEP-77)  ve Naval Submarine Code’un 
geliştirilmesini sağlayan INSA (International Naval Safety 
Association)’nın çalışmalarına katılımını 2018 yılında da 
sürdürmüştür. 2018 yılı içerisinde “Chapter III Stability 
WG and  Chapter  VI Fire correspondence WG” INSA 
çalışma gruplarına katkılarına devam eden Türk Loydu, 
aynı zamanda askeri alanda faaliyet gösteren yedi klas 
kuruluşundan oluşan NSCA (Naval Ship Classification 
Association)’nın bir üyesidir.

45

Klaslama ve Sörveyler

Cilt A
Kısım 1, Tekne Yapım Kuralları
Kısım 2, Malzeme Kuralları
Kısım 3, Tekne Yapımında Kaynak Kuralları

Cilt B
Kısım 4, Makina Kuralları
Kısım 5, Elektrik Kuralları

Cilt C
Kısım 7, Yüksek Hızlı Tekneler
Kısım 9, Yatların Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar
Kısım 10,Sıvılaştırılmış Gaz Tankerleri
Kısım 35, 500 GRT Altı Gemiler için Ön Kurallar
Kısım 36,Açık Deniz Servis Gemileri 

Cilt D
Kısım 78, Gaz ya da Diğer Düşük Parlama Noktalı Yakıt 
Kullanan Gemilerin Klaslanması için Kurallar

Cilt E
Kısım 101 – Askeri Gemi Kuralları, Klaslama ve Sörveyler.
Kısım 104 - Askeri Gemi Kuralları,  Sevk Tesisleri
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2018 yılında enerji, inşaat, maden, imalat, 
kimya, ulaşım ve lojistik sektörleri başta olmak 
üzere; hizmet yelpazemizi ve paralel olarak, 
yurtiçi ve yurtdışı coğrafik hizmet alanlarımızı 
genişleterek hizmet vermeye devam ettik.

ENDÜSTRİ VE
BELGELENDİRME 
SEKTÖRÜ

48

Teknoloji ve dijitalleşmedeki hızlı değişime paralel olarak yaşam standardındaki 
göreceli artış ve artan tüketici beklentileri doğrultusunda ürün ve hizmetlerin gü-
venilir olması tüm zamanlardan daha fazla önem kazanmış durumdadır. 2000’li 
yılların başına kadar ürün güvenliğinin sağlanmasında daha fazla firma içi belge-
lendirme süreçleri uygulanırken; günümüzde uygunluk değerlendirmesinde sek-
tör ayırımı olmaksızın uygunluk değerlendirme kuruluşları rol almaktadır. Her 
geçen gün gönüllü alanda yer alan standartların yerini standartları referans alan, 
uygulaması zorunlu mevzuatlara bırakmakta, değerlendirme kriterleri daha da 
konzervatif hale gelmektedir. Değişim sürecinin bir tek amacı vardır: Nihai kulla-
nıcıya güvenli ürün sunulması. 

Sektördeki olumlu gelişmelere karşın; küresel ekonomide yaşanan durgunluk, ön-
ceki yılın aynı dönemine göre büyüme rakamlarının iki haneden tek haneye ge-
rilemesi, rekabetteki artış ve yasal düzenlemelere rağmen  taklit ürünlerin marka 
haklarının ihlali ve güvensiz ürünlerin can ve çevre güvenliği açısından yarattığı 
ciddi tehlikeler hayatımızı her boyutta etkilemektedir. Dijitalleşmeyle birlikte e-ti-
caret hacminin ivmelenerek artması taklit ürünlerle mücadele edilmesi için etkin 
önlemler alınmasını kaçınılmaz hale  getirmektedir. Uygunluk değerlendirmesi-
nin neden bağımsız kuruluşlarca yapılması gerektiği aşağıdaki araştırma sonuçla-
rında net olarak ifade edilmektedir.
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AB pazarında 2016 yılında piyasaya sunulan elektrikli cihaz-
lardan (saç kurutma makinası, traş makinası, tablet, dron vb.)  
CE işareti taşıması gereken ürünlerden 800 adet örnek üzerinde 
CEOC ve IFIA tarafından yapılan kontrollerde üretici beyanı 
ile pazara sunulan ürünlerden ortalama % 80’inin (tabletlerde 
% 87, dronlarda % 92) ilgili standart gereklerine uygun olmadı-
ğı, uygun olmayan ürünlerin % 16’sının ise hayati risk taşıdığı 
tespit edilmiştir. Diğer bir deyişle; üretici beyanı ile piyasaya su-
nulan ürünlerin oldukça önemli oranı ürün standartlarına uy-
gun olmayıp, hayati risk taşımaktadır. Yapılan piyasa gözetim 
ve denetimleri, ayrıca bilinçlenen müşteri tercihleri sonucunda 
uygunluk değerlendirmesi sektörüne duyulan ihtiyacı daha da 
görünür hale getirecektir.

Dünyada ve ülkemizde daralan ekonomik verilere rağmen, En-
düstri sektörü olarak  57 yıla ulaşan Türk Loydu marka değeri-
ne uygun olarak kalitemizden ödün vermeksizin hedeflerimize 
erişmek üzere tüm ekip arkadaşlarımızla 2018 yılında da yoğun 
mesai sarfettik. Uygunluk değerlendirmesi alanında ülkemizin 
ilklerinden olan Türk Loydu markasının daha geniş müşteri 
kitlesine ulaşmasını sağlamak üzere çalışmalarımıza devam et-
tik. Hizmetlerimizin sektöre etkin tanıtımnı sağlamak amacıyla 
tanıtım ve satış faaliyetlerimize ağırlık verdik. 

İş süreçlerimizin geliştirilmesine yönelik olarak başlattığımız 
dijitalleşme projemiz kapsamında müşterilerimize rapor ve 
belgelerini hızı ve güvenilir ortamda ulaşmasını sağlamak üze-
re e-ortamda rapor ve belgeler üretmeye başladık. Projemiz ta-
mamlandığında iş bitiminde ilgili tüm raporların müşterimize 
e-ortamda sunulmasını sağlamış olacağız. Dijitalleşme çalışma-
larımıza 2019 yılında aynı hızla devam edeceğiz. 

Müşterilerimizin bakış açısından değer yaratmak, gerekli ol-
mayan iş süreçlerinden kaynaklı maliyetleri ortadan kaldırarak 
daha hızlı ve uygun şartlarda hizmet üretmek amacıyla ; odağı-
na insana saygı ve sürekli gelişimi alan “Yalın Yönetim” proje-
sini başlatmış bulunuyoruz. Yalın Enstitü ile başlatmış olduğu-
muz proje şirketimizin değişim sürecini dönüşüme evriltecek 
önemli ve uzun soluklu bir proje. Tüm mesai arkadaşlarımızın 
gayreti ve etkin katılımı ile sürdürüyoruz. Projemize 2019 yılın-
da devam edeceğiz.

Değişim yolculuğumuzu kalıcı olmaya dönüştürmede önem-
li diğer bir kritik iş hedefimiz de; etkin lider yetiştirmekti. Bu 
amaçla kurumsal bir firma ile yöneticilerimiz için “İşte Lider-
lik” eğitim projesine başladık. Konusunda yetkin eğitmen ve 
mentörlerle sürdürülen dokuz aylık proje sonunda çok çeşitli 
başlıklarda yöneticilerimizin yetkinliklerini artırmayı hedefli-
yoruz. Meyvelerini daha şimdiden almaya başladık bile. Proje-
mize 2019 yılında devam edeceğiz.

2018 yılında portföyümüze kattığımız hizmetlerimize kısaca
değinmek gerekirse;

Ülkemizin stratejik yatırım alanlarından olan demiryolu sektö-
ründe Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde Ulusal Em-
niyet Otoritesi ve Sektör Düzenleyicisi Kurum olarak faaliyet 
gösteren Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından
demiryolu araçları için ulusal yeterliliklerin değerlendirilmesi-
ni gerçekleştirmek üzere “Atanmış Kuruluş”, COTIF kapsamın-
da belgelendirme ve değerlendirme faaliyetleri yapmak üzere 
“Değerlendirme Kuruluşu” yetkimizi aldık.

Demiryolu sektöründe altyapıdan, sinyalizasyona, makinist 
eğitimlerinden, TSI belgelendirmesine kadar geniş yelpazede 
eğitim, muayene ve belgelendirme konularında geniş yelpazede
hizmetler vermeye başladık.

Akkuyu Nükleer Santralı başta olmak üzere; ülkemizdeki nük-
leer santrallerin ilgili mevzuat ve standartlara göre güvenli ku-
rulum ve işletmesi için uygunluk değerlendirme (test, muayene 
ve belgelendirme) hizmetleri gerçekleştirmek üzere TAEK’ten 
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Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği hükümle-
ri kapsamında 16.03.2018 tarihinde  ‘’Nükleer Yapı Denetimi 
Kuruluşu Yetkisi”ni almış bulunuyoruz. Bu kapsamda Akkuyu 
Nükleer Enerji Santralı Projesi Batı Kargo Terminali kısmı Yapı 
Denetim Hizmeti yetkin ekibimiz tarafından yürütülmektedir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan (MYK) almış olduğumuz “Yet-
kilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu” yetki kapsamımıza in-
şaat sektörüne yönelik meslek gruplarını ilave ederek, hizmet 
vermeye devam ediyoruz. Ayrıca TÜRKAK personel belgelen-
dirme akreditasyonu ile her yıl kaynaklı imalatta çalışan 2.000 
civarında çalışanın personel belgelendirmesini gerçekleştiriyo-
ruz. 2018 yılında MYK yetkisi  ve TÜRKAK akreditasyonu ile 
sınavlardan başarılı olan 3.200 kişiyi belgelendirdik. Personel 
belgelendirmesi hizmet yelpazemizi ve coğrafik hizmet alanı-
mızı 2019 yılında da artırarak devam edeceğiz.

2018 yılında enerji, inşaat, maden, imalat, kimya, ulaşım ve lo-
jistik sektörleri başta olmak üzere; hizmet yelpazemizi ve para-
lel olarak, yurtiçi ve yurtdışı coğrafik hizmet alanlarımızı geniş-
leterek hizmet vermeye devam ettik: 

Çelik yapı kontrollük hizmetlerimiz önceki yıla oranla % 200 
büyüdü. 2018 yılında Çanakkale Köprüsü başta olmak üzere 
çeşitli köprüler, stadyumlar, hastaneler, uçak bakım hangarları, 
endüstriyel tesisler ve çeşitli tip sivil yapılardan oluşan 26 adet 
projeyi hayata geçirdik. Projelerimiz arasında Siempel Kamp 
Amerika MDF Fabrikası, Litvanya için inşaa edilen Endüstriyel 
Tesis ve  imalatı Çin’de yapılan Expo 2020 Dubai Metrosu, Er-
demir Galvaniz Tesisi, 3.Havalinamında inşa edilen THY Uçak 
Bakım Hangarı ile Kartal Devlet Hastanesi kontrolü hizmetleri 
yer almaktadır. Yapı kontrollük hizmetlerimiz ise önceki yıla 
oranla % 100 büyüme kaydetti. 3.Havalimanı, Kuzey Marma-
ra Otoyol projesi (YSS Köprüsü dahil Kurtköy-Kınalı arası) ve 
Mazıdağı Etibakır Gübre Üretim kompleksi uygunluk değer-
lendirmesi önemli projeler arasında sayılabilir. Acacia Maden 
İşletmeleri A.Ş firmasına ait Kastamonu Hanönü’nde inşa edil-
mekte olan bakır madeni çıkarma ve işleme tesisi kontrollük 
hizmetlerimize 2018 yılında devam ettik.

Amacımız; yüksek bütçeli ve uzun tasarım ömrü olan yatırım-
ların inşaasında ilk aşama olan projelerin kontrolü ve doğru-
laması sürecinden başlamak üzere, şartnameye uygunluğunun 
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kontrolünü sağlayarak;  nihai kullanıcıya kadar uzanan zincirde 
yatırımcı, yüklenici, işletmeciler ve  sigorta firmaları açısından 
güvenilir ürün ve tesislerin hayata geçirilmesine imkan sağla-
maktır.  

Oda ve Borsaların yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası plat-
formlarda markalaşması hedefi ile TOBB tarafından 2002 yılın-
da hayata geçirilen Oda ve Borsaların Akreditasyonu projesin-
de; 2004 yılından beri yetkin denetçilerimizle hizmet vermeye 
devam ediyoruz. 2018 yılında 149 oda ve borsada geliştirme 
ziyareti, akreditasyon ve takip denetim gerçekleştirilmiş, 11 
oda ve borsada eğitim düzenlenmiştir. Akreditasyon projesine 
paralel olarak, Oda ve Borsalara yönetim sistemleri belgelen-
dirme  (ISO 9001, ISO 14001, ISO 10002, ISO 27001) dene-
timleri gerçekleştirerek, 61 Oda ve Borsa’nın Türk Loydu’ndan 
belgelendirmesini sağlanmıştır.

Kalite, çevre, iş sağlığı güvenliği, bilgi güvenliği, enerji yöneti-
mi, müşteri şikayet yönetimi standartlarından oluşan yönetim 
sistemleri belgelendirmesi kapsamında belgeli firma sayısı 2018 
yılı itibarı ile 251’e ulaşmış olup, kimyadan, enerjiye, inşaattan 
eğitim sektörüne kadar geniş yelpazede sektörel çeşitlilikte 
firmalara hizmet verilmiştir. 2018 yılında belgelendirilen ku-
ruluşlar arasında Gebze Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üni-
versitesi bünyesindeki Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi bu-
lunmaktadır.

Endüstriyel uygunluk değerlendirme hizmetlerinde bölgede 
güç olma hedefimiz doğrultusunda uluslararası işbirliklerini 
geliştirmek üzere yoğun çaba sarfetmeye 2018 yılında da de-
vam ettik. Uygunluk değerlendirmesi alanında uluslararası 
pazardaki gelişmeleri izleyerek potansiyel pazara penetre ol-
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mak ve sektördeki gelişmeleri yakından izlemek üzere üyesi 
olduğumuz, Test ve Muayene Kuruluşları Uluslararası Konfere-
rasyonu- “CEOC International” , küresel ölçekte hizmet veren 
Uluslararası Muayene Kuruluşları Birliği  “IFIA”  ile birleşerek, 
bağımsız üçüncü taraf doğrulamasını temsil eden yeni bir ulus-
lararası kuruluş olan TIC Konseyi’ni (Test Inspection Certifi-
cation Council) kurdu. Küresel TIC sektörü organizasyonları 
olan IFIA ve CEOC’un 13 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen 
katılım sağladığımız olağanüstü genel kurulu ile birleşmelerin-
den meydana gelen Brüksel merkezli TIC Konseyi, global öl-
çekte test, muayene ve belgelendirme alanında faaliyet gösteren 
90 üye şirketin ve kuruluşun sektördeki temsilcisi oldu.  Üyesi 
olduğumuz çatı organizayonların teknik komitelerinde aktif rol 
almak suretiyle hizmet alanımızdaki teknik gelişmeleri iş süreç-
lerimize ve sektör paydaşlarımıza aktarma imkanı bulmaktayız.

Savunma sanayi yatırımlarında yerli ürün payının artırılma-
sına yönelik çalışmalarda sektörün kabiliyetlerini geliştirmek 
üzere katalizör rolü üstlenen, üyesi olduğumuz Savunma ve 
Uzay Sanayi Kümelenmesi Derneği - Saha İstanbul - çatısı 
altında yerlileştirme çalışmalarına yönelik komitelerde görev 
aldık. Hedefimiz ülkemizin havacılık ve uzay sanayisinin bel-
gelendirme ihtiyaçlarının ulusal belgelendirme kuruluşları ile 
çözümlenmesinde rol almak. Sürecin ilk aşaması olarak AS 
9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma Kuruluşları için Kalite 
Yönetim Sistemi standardına yönelik ilk eğitimimizi gerçek-
leştirdik. Saha İstanbul organizasyonu ile gerçekleştirilen Sa-
haexpo fuar ve konferans etkinliğine katılarak sektör aktörle-
rine hizmet yelpazemize ilişkin bilgilendirme imkanı bulduk. 
Amacımız; savunma sanayinin eğitim ve uygunluk değerlen-
dirme ihtiyaçlarının ulusal sınırlarımız içinde, güvenlik riski 
olmaksızın hızlı ve uygun şartlarda karşılanmasının sağlan-
ması. 

Katıldığımız etkinlikleri arasında ayrıca 5.Nükleer Santraller 
Zirvesi, Karayolları Köprüler Tüneller Fuarı başta olmak üze-
re çeşitli sektörel fuarlar yer almakta. Ayrıca sektördeki geliş-
meleri izlemek üzere pek çok sektörel fuar organizasyonuna 
ziyaretçi olarak katılım sağladık.

Stratejik amaçlarımız doğrultusunda birlikte iş yapma kül-
türümüz, hedeflerimize olan inancımızla 2019 yılında; Türk 
Loydu marka değerini daha da güçlendirmeyi, ürün yelpaze-
mizi çeşitlendirmeyi, pazarda yaygınlaşarak sektörümüzün 
ihtiyacı olan uygunluk değerlendirme hizmetlerinin yanı sıra 
yenilikçi hizmetler sunarak ülkemizde ve bölgemizde güç 
olma hedefimizi güçlendirerek sürdürmeyi hedefliyoruz.

Uygunluk değerlendirmesi hizmetlerimizin çeşitlenip geli-
şerek devam etmesini; nitelikli insan kaynağımıza, müşteri 
odaklı dijitalleşme ile hızlanan iş yapma süreçlerimize, sürekli 
gelişim için gerekli yatırımları yapmaya, en önemlisi müşteri-
lerimizin duyduğu güvene borçluyuz.

TÜRK LOYDU çalışanı olmanın haklı gururu ile aidiyet 
duygusunu en üst seviyede tutarak, özenle görev yapan tüm 
çalışma arkadaşlarıma hedeflerimize olan inançları ve erişim 
yönünde göstermiş oldukları gayretleri için bu vesile ile çok 
teşekkür ediyorum.

TÜRK LOYDU marka değerine göstermiş olduğu güven ile 
bizleri güçlendiren, gelişimimize katkı sağlayan, desteğini 
esirgemeyen  müşterilerimize ve paydaşlarımıza bu vesile ile 
şükranlarımı sunuyor, yeni yılda birlikte üretmeye devam et-
meyi diliyorum.
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ENDÜSTRİ VE
BELGELENDİRME SEKTÖRÜ

YAPI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME 
HİZMETLERİ
TÜRK LOYDU; ISO/IEC 17020 standardına göre akredite A 
Tipi Muayene Kuruluşu olarak yasal mevzuatlar, standartlar, 
Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Yönetmeli-
ği ve müşteri şartnamelerine göre yapıların; imalat, montaj ve 
periyodik kontrollerini gerçekleştirmekte, endüstriyel tesisler-
de üçüncü taraf kontrollük hizmeti vermektedir. Standart ya-
sal gereklilikler ve müşteri şartnamelerine göre anahtar teslimi 
uygunluğunun kontrolü ve belgelendirme hizmetlerini sun-

maktadır. Havalimanları, rezidanslar, spor kompleksleri, stad-
yumlar, AVM’ler, iş merkezleri, kültür merkezleri, gökdelenler, 
petrol ve doğalgaz üretiminde kullanılan platformlar, köprüler, 
viyadükler vb. çelik, betonarme, kompozit vb. yapıların zemin 
kontrolleri; betonarme, elektrik, kaynaklı imalat, yangından 
korunma sistemleri, ısıtma/ soğutma/ havalandırma (HVAC) 
sistemlerinin tüm aşamalarda kontrolleri, TÜRK LOYDU de-
neyimli inspektörleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Yapı 
kontrollük hizmetleri kapsamında 2018 yılında gerçekleştirdi-
ğimiz önemli projeler aşağıda paylaşılmaktadır.
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Müşteri Haldız İnşaat

Yer Ankara, Türkiye

Muayene Kapsamı Çelik yapı imalatı ve montaj kontrolü

Dönem 2018 - devam ediyor

Proje Tonajı 1.500 ton

Muayene Standardı EN 1090-2 EXC 3

KÜNYE

THY İSTANBUL HAVALİMANI DESTEK 
TESİSLERI İNŞAATI
İstanbul Havalimanı’nda; 700.000 m2’lik alana inşa edilen 
Türk Havayollarına ait hava-kara personeli geçiş binası, ope-
rasyon merkezi, yer hizmetleri cihaz ve ekipmanlarının ta-
mir & bakım atölyeleri, catering binası, kargo binası, günlük 
bakım hangarı, ağır bakım hangarı, hızlı kargo sevk üssü, 
uçak içi ekipman deposu, kargo yükleme ekipmanları tamir 
ve bakım atölyesi, enerji merkezi binası, akü şarj, buz çözme 
istasyonları ve bazı idari binalara kontrollük hizmetleri ve-
rilmektedir.

Projede toplam 20.000 ton çelik imalatı ve montajının uy-
gunluk değerlendirmesi, çelik yapı teknik şartnamesi ve EN 
1090-2 standardı EXC3 sınıfına uygun olarak TÜRK LOY-
DU tarafından gerçekleştirilmektedir.

Uygunluk değerlendirmesi, imalat öncesi projeye özgüleşti-
rilen Muayene ve Test Planına (ITP) göre malzeme tedarik 
sürecinden başlamak üzere imalat ve montajın tüm aşama-
larında gerçekleştirilmektedir.

Müşteri Yüksel Proje

Yer İstanbul, Türkiye

Muayene Kapsamı Çelik yapı imalatı ve montaj kontrolü

Dönem 2018 - devam ediyor

Proje Tonajı 20.000 ton

Muayene Standardı EN 1090-2 EXC 3

KÜNYE

TAI-TUSAŞ LOJİSTİK DEPO VE OFİS 
BİNASI PROJESİ
Ankara Kahramankazan’da 16.600 m2’lik alana inşa edilen 
TAI-Tusaş Türk Havacılık ve Uzay A.Ş. Lojistik Depo ve Ofis 
Binası projesi, TAI merkez yerleşke genişletme projesi kap-
samında inşa edilmektedir.

Projede toplam 1.500 ton çelik imalatı ve montajının 
uygunluk değerlendirmesi, çelik yapı teknik şartnamesi ve 
EN 1090-2 standardı EXC3 sınıfına uygun olarak TÜRK 
LOYDU tarafından gerçekleştirilmektedir.

Uygunluk değerlendirmesi imalat öncesi projeye özgüleşti-
rilen Muayene ve Test Planına (ITP) göre malzeme tedarik 
sürecinden başlamak üzere; imalat ve montajın tüm aşama-
larında gerçekleştirilmektedir.
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ZİRAAT KULELERİ PROJESİ
İstanbul - Ataşehir Finans Merkezi’nde 426.000 m2’lik alana 
inşa edilen Ziraat Kuleleri projesi; ticari, perakende ve banka-
cılık hizmetlerinin verileceği 46 ve 40 katlı iki kuleden oluş-
maktadır. Projede; toplam 6.000 ton çelik imalatı ve montajının 
uygunluk değerlendirmesi, çelik yapı teknik şartnamesi ve EN 
1090-2 standardı EXC3 sınıfına uygun olarak TÜRK LOYDU 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Uygunluk değerlendirmesi, 
imalat öncesi projeye özgüleştirilen muayene ve test planına 
(ITP) göre  malzeme tedarik sürecinden başlamak üzere imalat 
ve montajın tüm aşamalarında gerçekleştirilmektedir.

İşveren Kalyon İnşaat

Yer İstanbul, Türkiye

Muayene Kapsamı Çelik yapı imalatı ve montaj kontrolü

Dönem 2018 - devam ediyor

Proje Tonajı 6.000 ton

Muayene Standardı EN 1090-2 EXC 3

KÜNYE

Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsünde inşa edi-
len çok amaçlı kullanım için tasarlanmış Amfitoryum projesi, 
3500 kişi kapasiteli olup kampüsün yeni simgesi olacaktır. Pro-
jede toplam 600 ton çelik imalatı ve montajının uygunluk de-
ğerlendirmesi, çelik yapı teknik şartnamesi ve EN 1090-2 stan-
dardı EXC3 sınıfına uygun olarak TÜRK LOYDU tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Uygunluk değerlendirmesi, imalat ön-
cesi projeye özgüleştirilen Muayene ve Test Planına (ITP) göre 
malzeme tedarik sürecinden başlamak üzere imalat ve montajın 
tüm aşamalarında gerçekleştirilmektedir.

İşveren Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Yer Gaziantep, Türkiye

Muayene Kapsamı Çelik yapı imalatı ve montaj kontrolü

Dönem 2018 - devam ediyor

Proje Tonajı 600 ton

Muayene Standardı EN 1090-2 EXC 3

KÜNYE

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ AMFİTORYUM PROJESİ
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İSTANBUL (3.) HAVALİMANI PROJESİ
İnşaasına 2013 yılında başlanan İstanbul Havalimanı Pro-
jesi; 76,5 km2’lik yüz ölçümü, 200 milyon yolcu kapasiteli 
terminalleri ve birbirinden bağımsız 6 adet pistiyle tamam-
ladığı zaman dünyanın en büyük havalimanı olacaktır.

4 aşamadan oluşan projenin birinci aşamasında; uluslararası 
terminal binası, iskele binaları, ATC kulesi, devlet konuk evi, 
nizamiye kapısı ve havalimanı camisinin tüm çatı ve cephe 
sistemlerinin üretim kontrolleri, montaj kontrolleri ve tek-
nik şartnamelere uygunluk kontrolleri TÜRK LOYDU tara-
fından yapılmaktadır.

2018 yılında; Terminal binası cephe taşıyıcı çelik işleri kont-
rolleri, Terminal binası,  iskele 1, iskele 2, iskele 3, iskele 4, 
iskele 5, ATC kulesi, devlet konuk evi, nizamiye kapısı ve ha-
valimanı camii çatı ve cephe işleri kontrolleri kuruluşumuz  
tarafından yapılmış olup, çalışmalar 2019 yılında da devam 
edecektir.

Cumhuriyet tarihimizin en büyük projelerinden biri olarak 
tanımlanan İstanbul Yeni Havalimanı, pek çok özelliğiyle 
Türkiye’nin hatta dünyanın ilklerinin yaşandığı örnek bir 
proje olarak tasarlanıp hayata geçiriliyor

İşveren IGA Konsorsiyumu

Yer İstanbul, Türkiye

Muayene Kapsamı
 Çelik Çatı ve Cephe Üçüncü Taraf
Muayene

Dönem 2016 - devam ediyor

Muayene Standardı EN 1090-2 EXC 3, IGA teknik 
şartnamesi

Yatırım Bedeli 22 milyar 152 milyon Euro

KÜNYE
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1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ PROJESİ
1915 Çanakkale Köprüsü dâhil Malkara-Çanakkale Kesimi 
Otoyolu, bağlantı yolları da dâhil yaklaşık 101 kilometre otoyol 
ve 2 bin 23 metre orta açıklıkla dünyanın en uzun asma köprü-
sü olacak. Projede, toplam 30.000 ton kazık borusunun imalat 
kontrolü EN 10219 standardına göre yapılmıştır. 6000 ton çelik 
yapı imalatının kontrolü EN 1090-2 standardı EXC3 sınıfına 
göre ve Çin’de yapılacak olan ana kablo imalatının uygunluk 
değerlendirmesi, müşteri teknik şartnamesine uygun olarak 
TÜRK LOYDU tarafından gerçekleştirilmektedir.

İşveren DLSY JV

Yer Çanakkale, Türkiye

Muayene Kapsamı
 Su altı kazık boruları, kuru havuz kazık
 boruları, şaft, ankraj çerçevesi, ana kablo
imalat kontrolü

Dönem 2018 - devam ediyor

Muayene Standardı EN 1090-2 EXC 3, IGA teknik şartnamesi

Yatırım Bedeli 10 milyar 355 milyon TL

KÜNYE

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ
Akyazı kavşağından Kınalı’ya kadar uzanan Kuzey Marmara 
Otoyolu Projesi’nin Avrupa kısmı üç kesimden oluşmaktadır 
(Kesim 1 Kınalı – Yassıören, Kesim 2 Yassıören – Odayeri ve 
Kesim 3 Habibler – Hasdal). Proje kapsamında toplam 71 km 
anayol, 10 km bağlantı yolu, 91 km kavşak kolları, 13 viyadük, 
32 köprü, 3 tünel, 20 üstgeçit, 36 altgeçit ve 78 adet menfez bu-
lunmaktadır. 

Projede kapsamındaki öngermeli prekast kirişlerin imalatı, 
montajı ve ters sehim kontrolünün uygunluk değerlendirilmesi 
Karayolları Teknik Şartnamesine uygun olarak; çelik köprü ki-
rişlerinin imalatı ve montajının uygunluk değerlendirmesi, çelik 
yapı teknik şartnamesi ve EN 1090-2 standardı EXC3 sınıfına 
uygun olarak TÜRK LOYDU tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Uygunluk değerlendirmesi, imalat öncesi projenin muayene ve 
test planına (ITP) göre malzeme tedarik sürecinden başlamak 
üzere imalat ve montajın tüm aşamalarında gerçekleştirilmiştir.

İşveren KRP Otoyol İnşaatı

Yer İstanbul, Türkiye

Muayene Kapsamı Öngermeli prekast ve çelik köprü kirişleri

Dönem 2018

Muayene Standardı
 Karayolu Teknik Şartnamesi, EN 1090-2
EXC3

Yatırım Bedeli 8 milyar TL

KÜNYE
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ERDEMİR 2. GALVANİZ HATTI PROJESİ
Projede toplam 3.000 ton çelik imalatı ve montajı gerçekleş-
tirilmekte olup EN 1090-2 standardı EXC-3 uygulama sınıfı-
na uygun olarak tüm aşamalarda uygunluk kontrolü TÜRK 
LOYDU tarafından gerçekleştirilmektedir.

İşveren Partner Teknik

Yer Karadeniz Ereğli, Zonguldak, Türkiye

Muayene Kapsamı
 Teknolojik Çelik ve Ana Bina Çelik
 Konstrüksiyon İmalat ve Montaj
Kontrolü

Dönem 2016 - devam ediyor

Proje Tonajı 3.000 ton

Muayene Standardı EN 1090-2 EXC 3

Yatırım Bedeli 50 Milyon Euro

KÜNYE

KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ
Malatya - Elazığ Devlet Karayolu üzerinde Karakaya Baraj 
Gölü (Fırat Nehri) geçişini sağlayan “Eğik Askılı Gergili 
Yeni Kömürhan Köprüsü” ve Tünel imalatından oluşan pro-
je; toplam 5.155 m uzunluğunda, 2x2 şeritli yeni yol yapımı 
projesidir. Bu proje ile bölgedeki mevcut 1x1 şeritli standart-
ları düşük (Kurp yarıçapları küçük, bol virajlı) yol, paralel 
toplam boyu 660 m olan yeni bir köprü ve yaklaşık 2.4 km 
uzunluğunda bir tünel ile modern bir devlet karayolu inşa 
edilmiş olacaktır. Proje bünyesindeki yeni Kömürhan Köp-
rüsü, uluslararası literatürde “Cable Stayed” olarak adlandı-
rılan “Eğik Askılı Gergili Köprü” olacaktır.

Proje kapsamında kullanılmakta olan yaklaşık 20.000 ton çe-
lik imalatı ve montajının uygunluk değerlendirmesi, TÜRK 
LOYDU tarafından EN 1090-2 EXC.4 uygulama sınıfına uy-
gun olarak gerçekleştirilmektedir.

İşveren Yüksel Proje

Yer Malatya, Türkiye

Muayene Kapsamı
 Teknolojik Çelik ve Ana Bina Çelik
 Konstrüksiyon İmalat ve Montaj
Kontrolü

Dönem 2016 - devam ediyor

Proje Tonajı 20.000 ton

Muayene Standardı EN 1090-2 EXC 4

Yatırım Bedeli 200 Milyon TL
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GİRESUN ÇOTANAK STADYUMU 
PROJESİ
TOKİ tarafından inşa ettirilen Giresun Çotanak Stadyumu 
22.000 seyirci kapasitelidir. Projede toplam 3.500 ton çelik ima-
lat ve montajı uygunluk değerlendirmesi; çelik yapı şartnamesi 
ve EN 1090-2 standardı, EXC3 uygulama sınıfına uygun olarak 
TÜRK LOYDU tarafından gerçekleştirilmektedir. Uygunluk de-
ğerlendirmesi, imalat öncesi projeye özgüleştirilen Muayene ve 
Test Planına (ITP) göre malzeme tedarik sürecinden başlamak 
üzere imalat ve montajın tüm aşamalarında gerçekleştirilmek-
tedir. Ayrıca prekast imalat kontrolleri de uygunluk değerlen-
dirmesi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Şantiye montaj ça-
lışmalarının 2019 Mart ayında tamamlanması planlanmaktadır.

İşveren Siyah Kalem

Yer Giresun, Türkiye

Zemin Çim

Koltuklandırma Tamamı koltuklu

Kapasite 33.000

Toplam İnşaat Alanı 120 dönüm

İnşaat Süresi 24 ay

Proje Tonajı 3.500 ton

Muayene Kapsamı

 Prekast Basamakların Kontrolü,
 Elektrik, HVAC, Betonarme ve
 Çelik yapı imalatı ve montajın ilgili
 standartlar ve ITP’ye uygun olarak
kontrolü

Dönem 2018 - devam ediyor

Muayene Standardı EN 1090-2 EXC 3

Yatırım Bedeli 180 milyon TL

KÜNYE

ÇORUM STADYUMU PROJESİ
Çorum Belediyesi tarafından inşa ettirilen Çorum Stadyumu 
15.000 seyirci kapasitelidir. Projede toplam 2.800 ton çelik 
imalat ve montaj kontrolü; çelik yapı şartnamesi ve EN 1090-2 
standardı, EXC3 uygulama sınıfına uygun olarak TÜRK LOY-
DU tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Uygunluk değerlendirmesi, imalat öncesi projeye özgüleştiri-
len Muayene ve Test Planına (ITP) göre malzeme tedarik süre-
cinden başlamak üzere imalat ve montajın tüm aşamalarında 
gerçekleştirilmektedir.  Şantiye montaj çalışmalarının 2019 Ni-
san ayında tamamlanması planlanmaktadır.

İşveren Çakır İnşaat

Yer Çorum, Türkiye

Ev Sahibi Çorum Belediyespor

Zemin Çim

Zemin Türü Doğal Çim

Koltuklandırma Tamamı koltuklu

Kapasite 15.000

Toplam İnşaat Alanı 72 dönüm

Muayene Kapsamı

WPS-PQR
Kaynakçı Sertifikalandırma
 Çelik imalat ve montajın ilgili standart
ve ITP’ye göre kontrolü

Dönem 2018 - devam ediyor

Muayene Standardı EN 1090-2 EXC 3

Maliyet 80 milyon TL

KÜNYE
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ADANA STADYUMU PROJESİ
TOKİ tarafından inşa ettirilen Adana Stadyumu 33.000 se-
yirci kapasitelidir. Projede toplam 3.500 ton çelik imalatı ve 
montaj kontrolü; çelik yapı teknik şartnamesi ve EN 1090-
2 standardı, EXC-3 uygulama sınıfına uygun olarak TÜRK 
LOYDU tarafından gerçekleştirilmektedir. Uygunluk değer-
lendirmesi, imalat öncesi projeye özgüleştirilen Muayene ve 
Test Planına (ITP) göre malzeme tedarik sürecinden başla-
mak üzere imalat ve montajın tüm aşamalarında gerçekleş-
tirilmektedir.

İşveren Alkataş-Ilgazlar

Yer Adana, Türkiye

Zemin Çim

Koltuklandırma Tamamı koltuklu

Kapasite 33.000

Toplam İnşaat Alanı 102 dönüm

Boyutlar 105m x 68m

Engelli Tribünü Var

Kamera Sistemi Var

İnşaat Süresi 18 ay

Proje Tonajı 3.500 ton

Muayene Kapsamı
 Çelik yapı imalatı ve montaj
kontrolü

Dönem 2018 - devam ediyor

Muayene  Standadı EN 1090-2 EXC 3

Maliyet 106 milyon TL

KÜNYE
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HATAY STADYUMU PROJESİ
TOKİ tarafından inşa ettirilen Hatay Stadyumu 25.000 seyirci 
kapasitelidir. Projede toplam 2.700 ton çelik imalat ve montaj 
kontrolü çelik yapı şartnamesi ve EN 1090-2 standardı, EXC3 
sınıfına uygun olarak TÜRK LOYDU tarafından gerçekleşti-
rilmektedir. Uygunluk değerlendirmesi, imalat öncesi projeye 
özgüleştirilen Muayene ve Test Planına (ITP) göre malzeme 
tedarik sürecinden başlamak üzere imalat ve montajın tüm aşa-
malarında gerçekleştirilmektedir. Şantiye montaj çalışmalarının 
2019 Haziran ayında tamamlanması planlanmaktadır.

İşveren Sertka İnşaat

Yer Hatay, Türkiye

Zemin Çim

Zemin Türü Doğal Çim

Koltuklandırma Tamamı koltuklu

Kapasite 25.000

Toplam İnşaat Alanı 160 dönüm

İnşaat Süresi 18 ay

Proje Tonajı 2.700 ton

Muayene Kapsamı
WPS-PQR, Kaynakçı Sertifikalandırma
Çelik imalat ve montajın ilgili standart 
ve ITP’ye göre kontrolü

Dönem 2018 - devam ediyor

Muayene Standardı EN 1090-2 EXC 3

Yatırım Bedeli 118 milyon TL

KÜNYE

İşveren Bakırküre

Yer İzmit,  Türkiye

Muayene Kapsamı Çelik yapı imalatı ve montaj kontrolü

Dönem 2018 - devam ediyor

Proje Tonajı 1.100 ton

Muayene Standardı EN 1090-2 EXC 3

KÜNYEAUTOLIV PROJESİ
Otomotiv emniyet sistemleri üreticisi olan İsveç merkezli sek-
töründe dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Autoliv’in, 
TOSB’da toplam 31.900 m² lik alana inşa ettiği yeni tesisin çelik 
yapı imalat ve montaj kontrolleri; çelik yapı teknik şartname-
si ve EN 1090-2 standardı, EXC3 sınıfına uygun olarak TÜRK 
LOYDU tarafından gerçekleştirilmektedir.
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Türkiye ve AB ülkelerinde; yapı malzemeleri alanında yü-
rürlükte olan 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeli-
ği kapsamındaki ürünlerin,  “CE” işaretli olarak piyasaya 
sürülmesi zorunludur. Kuruluşların ürünlerini CE işaretli 
olarak piyasaya sürülebilmeleri için;  ilgili standarda uygun 
olarak fabrika üretim kontrol sistemi kurmaları, ürünlerini 
bu sisteme uygun olarak üretmeleri ve Onaylanmış Kuruluş 
tarafından belgelendirilmeleri gerekmektedir. Belgelendiril-
miş kuruluşlar, ürünlerinin ilgili uyumlaştırılmış standarda 
göre üretildiğini ve güvenli olduklarını gösterebilmektedir.

Yapısal metal ürünler ve yardımcı elemanlar, üreten ima-
latçılar ilgili uyumlaştırılmış standarda göre Onaylanmış 
Kuruluş tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutu-
lur. Uygunluğun sağlanmış olması halinde Fabrika Üretim 
Kontrolü (FPC) belgesi düzenlenir ve imalatçının CE işareti 
kullanım imkânı sağlanır. 

Belgelendirme hizmeti veren kuruluşların, 305/2011/AB 
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Onaylanmış 
Kuruluş olarak yetkilendirilerek AB resmi web sayfasında 
(NANDO) yayınlanmış olması ve EN ISO/IEC 17065 stan-
dardına göre Akredite Kuruluş olarak yetkilendirilmiş olma-
sı gerekmektedir. 

TÜRK LOYDU; 1785 kimlik numarası ile 305/2011/AB Yapı 
Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında AB resmi web sayfa-
sında  (NANDO)  Onaylanmış Kuruluş olarak yayınlan-
mış ve EN ISO/IEC 17065 standardına göre TÜRKAK’tan 
Akredite Kuruluş olup deneyimi ve yetkin personeli ile çe-
lik ve alüminyum yapı imal eden kuruluşların, çelik profil 
imalatçılarının; kaynak sarf malzemeleri, mekanik bağlantı 
elemanları, haddelenmiş çelik levha imal eden kuruluşların 
Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme faaliyetlerini ger-
çekleştirmektedir.

YAPI MALZEMELERİ 
(305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği)

1785
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Aşağıda yer alan linkten belgelendirilmiş kuruluşlara ulaşılabilir:

http://www.turkloydu.org/tr-tr/musteri-bilgilendirme-sistemi/belge-sorgulama/yap%C4%B1-malzemesi-yonetmeligi-
kapsam%C4%B1nda-belge-sorgul.aspx

TÜRK LOYDU; 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında aşağıdaki tabloda yer alan ürünlere ve standartlara yönelik 
olarak Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme hizmeti vermektedir. 

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)

Ürün Standart

Yapısal metal ürünler ve yardımcı elemanlar
Yapısal metalik kesitler/profiller: 
Sıcak haddelenmiş, soğuk şekillendirilmiş veya başka şekilde üretilmiş çeşitli şekillerdeki 
kesitler/profiller (T, L, H, U, Z, I, kanallar, köşebent, oluk, boru), yassı ürünler (tabaka, 
levha, şerit) çeşitli metal malzemelerden yapılmış, korozyona karşı astarlanarak 
(kaplanarak) korunmuş ya da korunmamış dökme, dövme ve çubuk demirler. (Metal 
yapılarda veya metal ve beton karma yapılarda kullanılmak üzere)

PDDD sistemi: Sistem 2+ 

EN 10025-1 

EN 10210-1

EN 10219-1 

EN 15048-1 

EN 15088

Yapısal metal ürünler ve yardımcı elemanlar
Yapısal metalden yapılmış inşaat malzemeleri:
Makaslar, kirişler, kolonlar, merdivenler, döşeme mertekleri, taşıyıcı direkler ve 
palplanj (perde) gibi bitmiş metal ürünler. Belirli uygulamalar için tasarlanarak uygun 
büyüklüklerde kesilmiş parçalar, raylar, traversler. Bunlar astarlanarak korozyona karşı 
korunmuş ya da korunmamış olabilir, kaynaklı ya da kaynaksız olabilir. (Temellerde ve 
yapı çerçevelerinde kullanım için)

PDDD sistemi: Sistem 2+ 

EN 1090-1+A1

Yapısal metal ürünler ve yardımcı elemanlar
Kaynak malzemeleri. (Yapısal metal işlerinde kullanımlar için)

PDDD sistemi: Sistem 2+ 
EN 13479

Yapısal metal ürünler ve yardımcı elemanlar
Yapısal bağlantı elemanları: 
Metalik perçinler, civatalar (somun ve pullar) ve yüksek dayanımlı civatalar (yüksek 
dayanımlı sürtünmeli kavrama civataları), saplamalar, vidalar, demiryolu bağlantı ele-
manları. (Yapısal metal işlerinde kullanımlar için)

PDDD sistemi: Sistem 2+ 

EN 14399-1

EN 15085-2 VE ISO 3834 KAYNAKLI 
İMALAT YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ
Kaynaklı birleştirme yöntemi ile pek çok sektörde oldukça ge-
niş yelpazede ürünler imal edilmektedir. Kaynak prosesi; nihai 
ürün güvenliği, imalatın maliyeti ve kalitesi üzerinde önemli bir 
etkiye sahiptir. Kuruluşların kaynaklı imalat prosesi ve kontrol 
aşamalarının denetlenerek uygun olması halinde; belgelendiril-
mesi büyük önem arz etmekte ve ilgili standartların gereklilik-
lerini yerine getirdiğini belgelemiş olması ile rekabet avantajı 
sağlamaktadır.

ISO 3834 standardı, kaynaklı imalat gerçekleştiren kuruluşlara 
yönelik hazırlanmış olup uygun kalite şartlarını belirlemekte-

dir. ISO 3834 belgesine sahip kuruluşlar, kaynaklı imalatlarının 
uluslararası standartlar kapsamında kalite koşullarını sağladığı-
nı kanıtlayabilmektedir. EN 15085-2, EN 1090-2 gibi uluslara-
rası standartlar; ISO 3834 standardı gerekliliklerinin uygulan-
masını zorunlu tutmaktadır. 

EN 15085 standardı demiryolu araçları ve bileşenlerinin kay-
nak işlemini tanımlamakta olup demiryolu araçları ve bileşen-
lerinin üretimini, tamirini, revizyonunu gerçekleştiren kuru-
luşların EN 15085-2 belgesine sahip olması, kaynaklı imalatının 
uluslararası standartlarda belirtilen gereklilikleri sağladığını 
göstermektedir.

ISO 3834 ve EN 15085-2 standartları kapsamında belgelendir-
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me hizmeti veren kuruluşların, ISO/IEC 17065 standardına 
göre Akredite Belgelendirme Kuruluşu olarak yetkilendiril-
miş olması gerekmektedir.

TÜRK LOYDU; ISO/IEC 17065 standardına göre TÜR-
KAK’tan Akredite Belgelendirme Kuruluşu olarak EN 
15085-2 ve ISO 3834 serisi standartlara göre belgelendirme 

faaliyetleri gerçekleştirmektedir. 

TÜRK LOYDU; aşağıdaki tabloda yer alan ürünler için ISO 
3834 ve EN 15085-2 standartlarına göre imalatçılara yönelik 
belgelendirme hizmetleri gerçekleştirmektedir.

Aşağıda yer alan linkten belgelendirilmiş kuruluşlara ulaşılabilir:

https://turkloydu.org/tr-tr/musteri-bilgilendirme-sistemi/belge-sorgulama/iso-3834-belgesi-sorgulama.aspx
https://turkloydu.org/tr-tr/musteri-bilgilendirme-sistemi/belge-sorgulama/en-15085-belgesi-sorgulama.aspx

Ürün Standart

Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları-Bölüm 2: Kapsamlı 
kalite şartları 

Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları-Bölüm 3: Standart 
kalite şartları 

Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları-Bölüm 4: Temel 
kalite şartları

EN ISO 3834-2

EN ISO 3834-3

EN ISO 3834-4

Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynak 
işlemleri - Bölüm 2: Kaynak imalatçısının kalite özellikleri ve belgelendirme

EN 15085-2
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AD 2000 MERKBLATT HP0, AD 2000 
MERKBLATT W0 İŞ YERİ YETERLİLİK 
BELGELENDİRME
AD 2000 Merkblatt, basınçlı ekipmanların tasarımı ve üretimi 
için geliştirilmiş bir standarttır. Teknik dokümanların, test ra-
porlarının, çalışma ve test prosedürlerinin değerlendirilmesini; 
tesisin uygunluğunun ve yeterliliğinin, tanımlama ve izlene-
bilirliğin, personelin yeterliliği ve uygunluğunun, gerekli test 
ve kontrollerin uygun olarak gerçekleştirildiğinin, ekipmanın, 
kullanılan hammadde ve sarf malzemelerin uygunluğunun 
kontrolünü kapsamaktadır. 

Belgelendirilmiş kuruluşlar; lokal ve global pazarda ürün gü-
venliği, müşteri memnuniyeti, tercih edilebilirlik ve rekabet ka-
biliyeti açısından avantaj sağlamaktadır.

TÜRK LOYDU tarafından AD 2000 Merkblatt kapsamında 
ürünlere yönelik HP0, ürün bileşenlerine yönelik ise W0 belge-
lendirmesi hizmetleri verilmektedir.

2018 yılı içinde, bu kapsamda Gedik Döküm ve Vana San. Tic. 
A.Ş., Edkosan Çelik Dövme San. ve Tic. Ltd. Şti., Öztürk Model
Döküm Metal Makine Sanayi İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti., An-
kasan Makine Model Döküm Çelik Konstrüksiyon Sistemleri
Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Faf Döküm San. ve Tic. A.Ş.
firmalarına hizmet verilmiştir. Belge geçerliliği 3 yıl olup her yıl
periyodik denetimler ve 3 yılın sonunda yeniden belgelendirme
denetimleri gerçekleştirilmektedir.

İŞYERİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ
Kuruluşun; tesis, personel, ekipman ve uygulamaları yönünden 
yeterliliği, kalite gerekliliklerinin karşılandığı, imalatın kontrol-
lü koşullar altında yapıldığı İş Yeri Yeterlilik Belgelendirmesi ile 
kanıtlanmış olur. 

Ürünlerin imal edildikleri yerlerin; tesis, personel, makine-teç-
hizat, kalite kontrol imkanları ve uygulamaları yönünden yeter-
liliğini belirlemek amacıyla TÜRK LOYDU tarafından İş Yeri 
Yeterlilik Belgelendirme hizmeti verilmektedir. İşyeri Yeterlilik 
Belgesi; denetlenen kuruluşun üretim, ekipman altyapısı ve 
personel niteliklerini doğrulamakta kalite gerekliliklerini kar-
şıladığını göstermektedir.

2018 yılı içinde, bu kapsamda Wenta Isı Teknolojileri A.Ş., Öz-
maksan Isıs San. ve Tic. A.Ş., Selnikel Isıtma ve Klima Cihaz-
ları San. A.Ş., Arme Endüstriyel Mekanik Makine San. ve Tic. 
Ltd. Şti., Teta Krom Çelik Sanayi Ltd. Şti. firmalarına hizmet 
verilmiştir. Belge geçerliliği 1 yıl olup geçerlilik süresi sonun-

da yeniden belgelendirme amacıyla üretim yerinde denetimler 
tekrarlanmaktadır.

ENDÜSTRİYEL TESİS MUAYENESİ

MAZIDAĞI GÜBRE ÜRETİM KOMPLEKSİ 
PROJESİ 

Eti Bakır A.Ş. tarafından Mardin Mazıdağı’nda inşa edilen 
Gübre Üretim Kompleksi projesi kapsamında; fosforik asit te-
sisi, sülfürük asit tesisi,  amonyak tesisi, dap tesisi ve liç tesisleri 
bulunmaktadır.

2018 yılı içerisinde tamamlanan projede, yıllık  750.000  ton 
gübre üretimi yapılacak; gübre üretimi ile birlikte maden ay-
rıştırma ile değerli maden elde edilmesi ve fosforik ve sülfürük 
asit, amonyak satışı gerçekleştirilecektir. 

Proje kapsamında; ekipman imalatı, çelik ve borulama imalat-
larının  kontrolü ve uygunluğunun değerlendirilmesi, 3. taraf 
muayene hizmetleri verilmektedir. 1 milyar 90 milyon TL ya-
tırım bedeli olan proje 2015 Temmuz ayı itibari başlamış olup 
tesis işletmeye alındığında; 437 bin 760 ton/ yıl konsantre fos-
fat, 75 bin ton/ yıl amonyak, 650 bin ton/yıl sülfirik asit, 150 bin 
ton/yıl fosforik asit, 325 bin ton/yıl fosfatlı gübre, 690 bin ton/
yıl prit ve demir külü üretecek kapasitede olacaktır.
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ACACIA GÖKIRMAK BAKIR MADENİ 
PROJESİ
Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.’nin geliştirdiği Gökırmak Ba-
kır Madeni Projesi, Kastamonu iline bağlı Hanönü ilçe sı-
nırları içerisinde yer almaktadır. Gökırmak Bakır Madeni 
Projesi kapsamında 2019 Yılı içerisinde cevher üretiminin 
başlaması ve konsantre cevher üretiminin sürdürülmesi he-
deflenmektedir. Gökırmak Bakır Madeni Projesi kapsamın-
da yıllık 2.000.000 ton tüvenan bakır cevheri üretilmesi plan-
lanmaktadır. Bu kapsamda modern ekipmanlarla işletilecek 

olan tesis işletmesinin inşaat ve kurulum faaliyetleri devam 
etmektedir. Bunun yanı sıra atık depolama tesisi inşaatı ve 
ocak sahasında üst örtü kazı faaliyetleri de planlandığı üzere 
devam etmektedir. Toplam maden ömrü süresince 1,28 Mil-
yon ton konsantre üretiminin hedeflendiği projede, maden 
ömrünün yaklaşık 12 yıl sürmesi planlanmıştır.

Proje kapsamında; inşaat, harita, fabrika imalatları, ekip-
man, borulama, tank ve çelik yapılar için imalat-montaj ön-
cesi, Muayene ve Test Planı (ITP) projeye özgüleştirilerek 3. 
taraf muayene hizmetleri verilmektedir.

ENERJİ TESİS MUAYENESİ

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ 
PROJESİ
2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu ile 
Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği hükümle-
ri kapsamında 16.03.2018 tarihinde  Türk Loydu Uygunluk 
Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.  ‘’Nükleer Yapı Denetimi 
Kuruluşu Yetki Belgesi”ni almıştır. Bu kapsamda; Akkuyu 
Nükleer Enerji Santrali Projesi Batı Kargo Terminali kısmı 
Yapı Denetim Hizmeti, kurumumuz tarafından yürütül-
mektedir.
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RİSK DEĞERLENDİRME
TÜRK LOYDU; Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi 
ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (SEVESO 
Yönetmeliği) kapsamında; Güvenlik Raporu ve BKÖP denetim/
raporlama hizmetleri kapsamında aşağıdaki konularda hizmet 
verilecektedir.

• Tehlikeli kimyasalların sınıflandırılma işlemi (CLP’ye uygun
olarak) incelenmesi;
• Kimyasal Maruziyet değerlendirme (ILO COSH yöntemi);
• Atex kapsamında patlayıcı ortam sınıflandırılması ve Patla-
madan Korunma Dokümanı hazırlanması;
• P&ID çizimi ve kontrolleri;
• Proses Tehlike analizi (HAZOP) incelenmesi;
• Proses içerisindeki tehlikeli ekipmanların belirlenmesi ve
gruplandırılması (Dow FEI indeksi) incelenmesi;
• Güvenilirlik merkezli gerçekleştirilecek bakım (RCM) ince-
lenmesi;
• Risk Temelli Kontrol yöntemleri (RBI) incelenmesi;

• Büyük kaza senaryolarının kök neden ve sonuç analizinin
BOW TIE ile incelenmesi;
• Lopa analizi incelenmesi;
• Fonksiyonel Güvenlik (SIS,SIL, SIF ve ESD dizaynı) incelen-
mesi;
• Güvenlik Yönetim Sistemi incelenmesi;
• Sonuç analizi ve Bireysel ve Sosyal Risk (F-N Curve) incelen-
mesi;
• Modelleme (Brezee)
• Güvenlik Raporunun hazırlanması.

PERSONEL BELGELENDİRME
TÜRK LOYDU; tasarım ve üretim standartlarında değişen 
ve sürekli gelişen teknolojiye paralel olarak kendini yenileyen 
dinamik yapısı ve uzman kadroları ile müşterilerinin ihtiyaç-
larına komple çözümler üretmektedir. Bu kapsamda başta; ba-
sınçlı kap imalatı, çelik yapı, enerji sektörü, savunma sanayi vb. 
olmak üzere  sektöre geniş bir yelpazede kaynaklı imalat yapan 
personel belgelendirmesi hizmetleri gerçekleştirmektedir.
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TÜRK LOYDU; 2018 yılında 1.784 adet kaynakçı 
personel belgelendirmesi gerçekleştirmiştir.

TÜRK LOYDU; 2018 yılında toplam 3.020 adet 
personel belgelendirmesi gerçekleştirmiştir. Son altı 
yıla ait dağılım aşağıdaki grafikte belirtilmektedir.

Personel Belgelendirme
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MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ
5544 Sayılı Kanuna 23.04.2015 tarihinde eklenen ek madde (1) 
gereğince tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup MYK tarafın-
dan ulusal yeterlilikleri yayımlanmış olan ve Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığınca (Yeni adıyla Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı) yayımlanan tebliğlerde yer alan meslek-
lerde, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi 26.05.2016 tarihinde zo-
runlu hale getirilmiştir.

TÜRK LOYDU Uygunluk Değerlendirme A.Ş.; Mesleki Yeter-
lilik Kurumu (MYK) tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav 
ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten yetkilendirilmiş belge-
lendirme kuruluşudur.

İlgili ulusal yeterliliklerde sınav merkezimizde, müşteri tesisle-
rinde; sınav ve belgelendirme faaliyetleri yapılmaktadır.

Metal Sektörü
11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı
11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı
11UY0016-4 Kaynak Operatörü
11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı
11UY0013-3 Endüstriyel Boru Montajcısı

Inşaat Sektörü
12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı
11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı
12UY0054-3 Alçı Levha Uygulayıcısı
11UY0012-3 Betonarme Demircisi
16UY0253-2 İnşaat İşçisi

TÜRK LOYDU; 2018 yılında Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan 
Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olarak, toplam 1.236 
adet mesleki yeterlilik belgelendirmesi gerçekleştirmiştir.



“Nitelikli ve belgeli işgücü istihdamının 
artması, daha kaliteli ürün ve hizmet 
sunumunu yaygınlaştırarak yaşam 
standartlarımızın yükselmesini 
desteklemek amacıyla her yıl ortalama 
3.000 kişiye personel belgelendirmesi 
yapılmaktadır.”
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ENDÜSTRİYEL BELGELENDİRME

BASINÇLI EKİPMANLAR
Uygunluk değerlendirme hizmetlerimizin ana unsurlarından 
olan “Ürün Belgelendirme” kapsamında; kazan, basınçlı kap 
ve endüstriyel ürün belgelendirme faaliyeti uzun yıllardan beri 
bünyemizde yürütülmektedir.

Ürünlerin uygunluk değerlendirmesi ve belgelendirmesi; CE 
işareti gerektiren durumlarda AB yeni yaklaşım direktiflerine 
göre gerçekleştirilir. CE işaretinin zorunlu olmadığı ürün grup-
ları veya pazarlar için ise  “Ürün Belgesi” TÜRK LOYDU prose-
dürleri uygulanarak tasarım, üretim ve montaj ve devreye alma 
süreçleri garanti altına alınarak düzenlenir.

Kazanlar (Buhar kazanları, sıcak su kazanları, kızgın yağ kazan-
ları vb.) aksi belirtilmedikçe; EN 12953, EN 12952, EN 303, TS 
497 standartlarına göre kontrol edilerek belgelendirilir.

Basınçlı kaplar ise (LPG, LNG, hava, azot, oksijen vb tankları 
vb.) aksi belirtilmedikçe; AD 2000, EN 13445, ASME Sec.VIII-
Div.1 vb. standartlarına göre kontrol edilerek belgelendirilir.

Ürün belgelendirmede başlıca kontrol aşamaları aşağıdaki şe-
kilde özetlenebilir:

• Tasarım ve mukavemet hesaplarının kontrolü ve onayı
• Malzemelerin ve sertifikalarının uygunluk kontrolü
• Kaynakçı sertifikalarının uygunluk kontrolü
• Kaynak yöntem (WPS, PQR) onaylarının uygunluk kontrolü
• Ara imalat kontrolleri (Kesim, montaj, ölçü, boyut vb. kont-
roller)
• Kaynaklı birleştirmelerde NDT uygulamaları ve değerlendir-
mesi
• Son muayene ve hidrostatik basınç testi

• Ürüne ait teknik dosyanın inceleme ve onayı
• Belge düzenlenmesi

Ülkemizde yetki almış olan Ulusal Onaylanmış Kuruluşlara 
ait basınçlı ekipmanlarda CE işareti uygunluk değerlendirmesi 
hizmetleri verilmesine ilişkin olarak 2014/68/EU PED yönet-
meliğine ait yetkimiz 2016 yılı temmuz ayından itibaren askı-
ya alınmış durumdaydı. Yetkilendirmeye ilişkin yönetmelik 
08.06.2018 tarihi itibariyle Onaylanmış Kuruluşlar sayfasında 
yayınlanarak yeniden yürürlüğe girmiş olup bu alanda hizmet-
lerimiz kesintisiz devam etmektedir. Ayrıca yapılan işbirliği 
kapsamında; henüz ülkemizde ulusal Onaylanmış Kuruluş yet-
kilendirmesi yapılmayan Taşınabilir Basınçlı Kaplar Yönetmeli-
ği’nde (TPED) (210/35/EU) π işareti uygunluk değerlendirmesi 
hizmetleri verilmektedir. Hizmet verilen firmaların başlıcaları  
Selnikel Isıtma ve Klima Cih. San. A.Ş., Cazgır İnşaat Isı Sist. 
Tic. ve San. A.Ş., Cryocan Basınçlı Kaplar End. Tesisler San. ve 
Tic. LTD. ŞTİ., Yakut Kazan Makina İml. ve Müh. San. İth. İhr. 
Dah. Tic. LTD. ŞTİ., Isı Teknolojisi Makina Sanayi ve Tic. A.Ş., 
URT Mühendislik Basınçlı Kaplar Mak. San. Tic. Ltd. Şti.

YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ
Yangından korunma sistemlerinin uygunluk değerlendirmesi, 
endüstriyel ve domestik yapılarda her geçen gün önem kazanan 
faaliyetlerden biri olup TÜRK LOYDU bu alandaki uygunluk 
değerlendirmelerini ISO/IEC 17020 standardına göre akredite 
A Tipi Muayene Kuruluşu olarak gerçekleştirmektedir. 

Tasarım, hidrolik hesap, montaj kontrolleri, performans ve 
fonksiyon testleri “Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik” ve ilgili standartlara göre gerçekleştirilmektedir. 
TÜRK LOYDU tarafından sistemin uygun bulunması duru-
munda “Sistem Onay Sertifikası” düzenlenmektedir. Yangın-
dan korunma alanında başlıca değerlendirilen sistemler aşağı-
da özetlenmektedir:

“Kızgın Buhar Tesisi G Modül Assembly Belgelendirme Hizmeti
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• Sulu, köpüklü, otomatik gazlı yangın söndürme sistemleri
• Duman tahliye ve kaçış merdiveni basınçlandırma sistem-
leri
• Algılama, alarm, acil aydınlatma sistemleri
• Yangın suyu depolama tankları
• Yangın senaryolarının değerlendirilmesi

2018 yılı içerisinde yangından korunma sistemlerinin uy-
gunluk değerlendirmesi alanında TÜRK LOYDU tarafından 
çok sayıda proje gerçekleştirilmiş olup başlıcaları aşağıda lis-
telenmektedir:

Turkcell Bilgi İşlem Merkezi, Hilton İzmir, Mercedes Benz 
Türk A.Ş. fabrikaları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İçdaş.

DEPOLAMA TANKLARI
TÜRK LOYDU; atmosferik yerüstü depolama tankları ko-
nusunda sahip olduğu “API 650 Authorized Inspection 
Agency” yetkinliği ve ISO/IEC 17020 standardı kapsamında 
akreditasyon şemsiyesi altında uzman kadrosu ile yerüstü 
depolama tankları konusunda yeni tankların; imalat, mon-
taj ve servisteki tankların periyodik kontrollerini API 650 ve 
API 653 kapsamında gerçekleştirmektedir.

Tasarım kontrolleri sürecinde depolama tanklarının; API 

650 standardına uygunluğu, deprem hesabı, rüzgar ve kar 
yükleri hesabı göz önüne alınarak gerçekleştirilmektedir. 
Kontroller bu alanda uzman plan kontrol mühendisleri tara-
fından yürütülmekte ve özelleşmiş Intergaph e-tank bilgisa-
yar programı kullanılmaktadır. Özel konstrüksiyon çözüm-
lemeleri ise SAP-2000 ve ANSYS sonlu elemanlar yöntemi 
ile gerçekleştirilmektedir.

Depolama Tanklarının İmalat Kontrolleri kapsamında ger-
çekleştirilen kontrol kapsamları ise aşağıdaki şekildedir:

• Onaylı projeye göre malzeme, imalat, montaj kontrolleri
• Kaynakçıların sertifikalarının kontrolü
• Kaynak yöntem onaylarının (WPS&PQR) kontrolü
• Fabrikada ön imalat (büküm vb.) sırasında kontroller
• Tankların diklik, çap, ovallik kontrolleri
• Görsel muayene 
• NDT uygulamaları ve raporların değerlendirilmesi
• Son muayene ve testler
• Depolama tankı için sertifika düzenlenmesi

2018  yılında, 45 m3’ten 600 m3 kapasiteye kadar muhtelif 
ölçülerde 8 adet depolama tankının uygunluk değerlendir-
mesi gerçekleştirilmiştir. Hizmet verilen firmalardan başlı-
caları; BP Gaz, Kansai Altan.
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DEMİRYOLU
TÜRK LOYDU, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde 
Ulusal Emniyet Otoritesi ve Sektör Düzenleyicisi Kurum olarak 
faaliyet gösteren Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü 
tarafından; demiryolu araçları için ulusal yeterliliklerin 
değerlendirilmesini yapmak üzere ‘Atanmış Kuruluş’, COTIF 
kapsamında belgelendirme ve değerlendirme faaliyetleri 
yapmak üzere ‘Değerlendirme Kuruluşu’ olarak yetkilendirildi.

6 Şubat 2018 tarihinde imzalanan protokol ile TÜRK 
LOYDU’na demiryolu araçlarının ulusal yeterliliklere 
göre değerlendirilmesi, raporlanması ve belgelendirilmesi 
işlemlerini yapmak üzere ‘Atanmış Kuruluş’ (Designated 
Body, De-Bo) yetkisi verilmiştir. Ayrıca TÜRK LOYDU, 
yine demiryolu araçları için Ülkemizin de üyesi olduğu 
Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Hükümetlerarası 
Örgüt’ün (OTIF) hazırladığı teknik şartnamelere (Uniform 
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Technical Prescriptions) göre uygunluk değerlendirmesi 
yapmak üzere ‘Değerlendirme Kuruluşu’ (Assessing Entity) 
olarak yetkilendirilmiştir. Bu çerçevede, önümüzdeki 
süreçte demiryolu araçlarının onay süreçlerinde dışa olan 
bağımlılığın azaltılması öngörülmektedir. Bu noktada Türk 
Loydu, ülkemizin demiryolu başta olmak üzere stratejik 
sektörlerde ihtiyaç duyduğu ‘Belgelendirme’  hizmetlerinde 
yerliliği artırmak için sorumluluk almaya devam edecektir.

TÜRK LOYDU Demiryolu Faaliyetleri
TÜRK LOYDU’nun Endüstri ve Belgelendirme Sektörü 
bünyesinde verdiği hizmetlerin kapsamını genişletme vizyo-
nuna paralel olarak; son yıllarda Ulaştırma Bakanlığı bütçe-
sinden en büyük payı alan demiryolu sektöründe de varlık 
gösterebilmek amacıyla bir yılı aşkın bir süredir bir takım 
çalışmalar yürütülmektedir. 
 
TÜRK LOYDU’nun bu alanda hizmet verebilmek için 
yürüttüğü çalışmaların ve mevcut hizmetlerinin duyurulması 
amacıyla gerek ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekse 
demiryolu sektörüne ürün veya hizmet üreten özel firmalarla 
temaslar arttırılmış ve bu yönde bir farkındalık yaratılmaya 
çalışılmıştır.
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YÖNETİM SİSTEMLERİ 
BELGELENDİRMESİ
TÜRK LOYDU; 2018 yılında yönetim sistemi belgelendirmesi 
konusunda;  ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları, yerel yö-
netimler, eğitim, gemi inşa, denizcilik, makine, metal, kimya, 
taşımacılık, mühendislik hizmetleri gibi birçok sektörde belge-
lendirme faaliyetlerini sürdürdü.

2018 yılında belgelendirmesi yapılan standartlar:
• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
• OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
• ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
• ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

SERA GAZI EMİSYON RAPORLARININ 
DOĞRULANMASI
Sera gazı emisyonları doğrulama çalışmaları, Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı (ÇŞB) tarafından hazırlanan Sera Gazı Emisyon-
larının Takibi Hakkındaki Yönetmelik ile yürürlüğe girmiştir. 
Yönetmeliğin Ek-1 Listesinde yer alan faaliyetleri yürüten te-
sislerin sera gazı emisyon raporlarını hazırlayarak, her yıl 30 
Nisan’a kadar doğrulayıcı kuruluşlar tarafından doğrulanmış 
olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB)’na iletme yükümlü-

lüğü mevcuttur. Faaliyetine başladığımız 2. Yılımızda bu alanda 
2015-2016-2017 yıllarına ait emisyon raporlarının doğrulama-
sı tamamlanmıştır. Yetki belgesi kapsamımız altında; enerji, 
demir-çelik, seramik, kireç, çimento, cam, kimya sektörü gibi 
birçok çeşitli sektörde doğrulama çalışmaları yürütülmüştür. 
Ayrıca bu yıl TS EN ISO 14065 kapsamında TÜRKAK’tan sera 
gazı doğrulayıcı kuruluş akreditasyonu alınmıştır.

2018 yılında TÜRK LOYDU tarafından Çalışma ve Şehircilik 
Bakanlığı kapsamında ve ISO 14064 gönüllü alanda sera gazı 
doğrulama çalışmaları kapsamında yaklaşık 40 tane doğrulama 
raporu teslim edilmiştir. Aşağıdaki grafikte yürütülen doğrula-
ma çalışmalarının sektörel dağılımı gösterilmektedir.
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ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM 
SİSTEMİ BELGELENDİRMESİ
TÜRK LOYDU; 2018 yılında ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yö-
netim Sistemi belgelendirme çalışmalarını özellikle EPDK 
Lisans yönetmeliği kapsamına giren elektrik üretim, dağı-
tım, doğalgaz dağıtım kuruluşlarında ve Yetkilendirilmiş 
Yükümlülük kapsamına giren kuruluşlarda belgelendirme 
faaliyetleri gerçekleştirmiştir.
   
ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi tüm sektöre hitap 
etmektedir; küçükten büyüğe, üretimden hizmete, kamudan 
özel sektöre değişen yelpazede her yapıya uygulanabilir. Bu 
standart; enerji, finans, sağlık, kamu, lojistik, gümrükleme, 
ihracat, ithalat, telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri gibi 
bilginin korunmasının büyük öneme sahip olduğu sektör-
lerde özellikle gereklidir.

ISO 27001 Belgesi EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rumu) Lisansı için zorunludur. EPDK tarafından Elektrik 
Piyasası Lisans Yönetmeliği, Doğalgaz Piyasası Lisans Yönet-
meliği ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde 26.12.2014 

tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yapılan 
değişikliklerde TÜRKAK’tan akredite kuruluşlardan alınmış 
ISO 27001 bilgi güvenliği yönetimi belgesi zorunlu hale ge-
tirilmiştir.

ISO 27001 Belgesi Gümrük Işlemlerini Kolaylaştırmakta-
dır. 10 Ocak 2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanan, 21 
Mayıs 2014 tarihinde ise yeniden düzenlenerek yayınlanan 
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği gereği 
Yetkilendirilmiş Yükümlülük başvurusu yapacak kuruluşlar 
için ISO 9001 ve ISO 27001 Belgesi istenmektedir.

TOBB ODA VE BORSA 
AKREDİTASYON SİSTEMİ
Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi; Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği’ne (TOBB) bağlı oda ve borsalarda hizmet kalitesi-
nin iyileştirilmesi amacı ile “Türk Oda Geliştirme Programı” 
kapsamında Eurochambers-TOBB işbirliği ile ARCHIME-
DES çerçevesinde Alman Oda sistemine ilişkin görüşlerin 
de eklendiği Eurochambers ve İngiltere Odalar Birliği’nin 
sistemi dikkate alınarak olgunlaştırılmış bir modeldir.
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ÜNİVERSİTELERDE ISO 9001 KALİTE 
YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRMESİ
Yükseköğretim kurumlarında kalite güvence sistemlerinin 
kurulması, iç ve dış değerlendirme süreçleri, Yükseköğretim 
Kalite Kurulunun çalışma usul ve esasları ile bu kapsamda uy-
gulamalara ilişkin diğer hususları içeren “Yükseköğretim Kalite 
Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” 30604 
sayılı ve 23.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmeliğe göre; Yükseköğretim kurumları, kendi kurumla-
rında uygulanacak iç ve dış kalite güvence sisteminin oluşturul-
ması ve işletilmesi ile kurumsal ve program iç ve dış değerlen-
dirme süreçlerinin Kurul tarafından oluşturulacak uygulama 
esasları doğrultusunda yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür.
Yükseköğretim kurumları; iç değerlendirme süreçlerini strate-
jik plan, yıllık performans programı ve faaliyet raporu ile bü-
tünleşik yapıdadır. Bu raporları hazırlama yükümlülüğü bulun-
mayan vakıf yükseköğretim kurumları ise; vizyon, misyon ve 
stratejik hedefleri ve kalite güvence sistemleriyle bütünleşik ola-
rak eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerini 
ve bunları destekleyen idarî hizmetlerin tümünü içine alacak 
şekilde yürütür.

Günümüzde pek çok kuruluşun uyguladığı ve kurumsallaş-
mada büyük önem arz eden ürün ve hizmet esaslı bir standart 
olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, “Yükseköğretim Kalite 
Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” gere-
ği oluşturulması gereken iç kalite güvence sistemi için pek çok 
üniversitede model olarak seçilip uygulanmaktadır.

TÜRK LOYDU önceki yıllarda olduğu gibi 2018 yılında da bu 
kapsamda üniversitelerde eğitim ve belgelendirme faaliyeti yü-
rütmüştür.

2018 yılı içerisinde; Gebze Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyon-
cu Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitelerinde ve Yıldız Tek-
nik Üniversitesi bünyesindeki Yıldız Teknoloji Geliştirme Böl-
gesi Teknopark’ta ISO 9001 belgelendirmesi konusunda hizmet 
verilmiştir.

TOPLANTILAR VE TEKNİK 
ETKİNLİKLERE KATILIM

58. CEOC   INTERNATIONAL GENEL 
KURULU’NA VE TIC KONSEYİ 
KURULUMUNA KATILIM  
58. CEOC International Genel Ku-

rulu ve Teknik Komite Toplantıları 
09-12 Haziran 2018 tarihleri ara-
sında Lizbon’da gerçekleştirilmiştir. 
CEOC International 19 ülkeden 29 
bağımsız muayene ve belgelendirme kuruluşunun üyesi olduğu 
kar amaçlı olmayan bir sektör örgütü olup, TÜRK LOYDU da 
üyelerinden biridir. Endüstri ve Belgelendirme Sektör Direktö-
rü Ayfer Adıgüzel’in ve İş Geliştirme Bölümü Müdürü Mehtap 
Karahallı Özdemir’in katıldığı 58. Genel Kurul ve toplantılara 
18 ülkeden 30 üyeyi temsil eden yaklaşık 100 delege katıldı. Ge-
nel Kurulun ilk gününde, CEOC International üyeleri, CEOC 
International ile IFIA arasında birleşme teklifinin lehine oy kul-
landı. İkinci gün yönetim organlarının seçimi gerçekleştirildi. 

TÜRK LOYDU’nun da aralarında yer aldığı CEOC ile IFIA ku-
rumları birleşerek uluslararası TIC konseyini (Test Inspection 



79

Certification Council) kurdular. CEOC Test, Muayene ve 
Belgelendirme sektöründeki lider şirketleri temsil eden AB 
merkezli bir kuruluş, IFIA ise küresel ölçekte hizmet veren 
Uluslararası Muayene Kuruluşları Birliği idi. Birleşmeden 
doğan uluslararası TIC Konseyi’nin küresel anlamda etki-
li olması ve bağımsız üçüncü taraf doğrulama hizmetlerini 
sürdüren bir çok kuruluşa yön vermesi beklenmekte.

Küresel test ve muayene sektörü organizasyonları olan IFIA 
ve CEOC’un 13 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen Endüstri 
ve Belgelendirme Sektörü Direktörü Sn. Ayfer Adıgüzel ve 
Dış İlişkiler Müdürü Mehmet Avcı’nın da katıldığı olağanüs-
tü genel kurulu ile birleşmelerinden meydana gelen Brüksel 
merkezli TIC Konseyi; global ölçekte test, muayene ve belge-
lendirme alanında faaliyet gösteren 90’dan fazla üye şirketin 
ve kuruluşun sektördeki sesi olacak.

5. ULUSLARARASI NÜKLEER 
SANTRALLER ZİRVESİ VE FUARI’NA 
KATILIM
TÜRK LOYDU ve TÜV NORD Almanya’nın ortaklaşa ka-
tılım gösterdiği Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve 
Fuarı’nın beşincisi, 6-7 Mart 2018 tarihlerinde Pullman İs-

tanbul Convention Center’da gerçekleştirildi. Zirveye; nük-
leer sanayinin dünya çapında önde gelen isimleriyle birlikte, 
nükleer enerji alanında stratejik ortak olan TÜRK LOYDU 
ve TÜV NORD Almanya, birlikte açtıkları bir tanıtım standı 
ile katıldı.

Nükleer Mühendisler Derneği’nin düzenlediği; Güney Kore, 
Fransa, Almanya, Rusya, Japonya, Çin ve Finlandiya başta 
olmak üzere nükleer endüstriye yön veren ülkelerden 100’e 
yakın firmanın Türk firmalarıyla buluştuğu Zirve’de, ticari 
iş birliklerinin geliştirilmesine ve son teknolojik gelişmelerin 
paylaşılmasına aracılık edildi.  5. Uluslararası Nükleer Sant-
raller Zirvesi ve Fuara, reaktör işleten ve santral inşaatı ya-
pan uluslararası firmalarla; Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’daki 
nükleer projelerinin bir parçası olmak isteyen kuruluşlar da 
katıldı. Etkinlik süresince Türk Firmaları Nükleer Ticari Eş-
leştirme Platformu aracılığıyla nükleer sanayiyle ilgili fırsat-
larla tanışmış oldu.

Etkinlik; Nükleer Mühendisler Derneği Başkanı ve Ulusla-
rarası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı Başkanı Dr. Erol 
Çubukçu, Dünya Nükleer Derneği (World Nuclear Associa-
tion) Kıdemli İletişim Müdürü Jonathan Cobb, OECD Nük-
leer Geliştirme Birimi Başkanı Henri Paillere ve Rönesans 
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Endüstri Tesisleri Nükleer Departmanı Proje Müdürü Aykut 
Tor’un açılış konuşmalarıyla başladı. Etkinliğin fuar alanında 
TÜRK LOYDU ile nükleer enerji alanında stratejik partneri 
olduğu Tüv Nord, ortaklaşa bir stand açarak ziyaretçilere; nük-
leer enerji sektörü kapsamında nükleer tesislerin güvenliğinin 
sağlanması ve ilgili şartnamelerde belirtilen kriterlerin güven-
ce altına alınması amacıyla kalite, iş güvenliği, kural, standart 
ve regülâsyonlar; yasal mevzuat çerçevesinde ürün, sistem ve 
tesislerin uygunluğunun garanti edilmesine yönelik uygunluk 
değerlendirme faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.

KARAYOLLARI, KÖPRÜLER VE 
TÜNELLER FUARI’NA KATILIM
Karayolu ulaşımı ile ilgili kamu kuruluşları, özel sektör ve üni-
versiteler arasında iletişim ve işbirliği sağlayan Yollar Türk Milli 
Komitesi tarafından bu yıl üçüncü defa düzenlenen Karayolla-
rı, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı 03-06 Ekim 2018 tarihleri 
arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Karayolu ulaşım sektörünün paydaşlarını bir araya getirmek ve 
projelerle ilgili bilgi paylaşımına aracı olmak için Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı öncülüğünde, Altyapı Yatırımları Genel Mü-
dürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Yollar 
Federasyonu teknik desteğiyle düzenlenen fuara bu yıl 160 fir-
ma ve 7 bini aşkın ziyaretçi katıldı. 

TÜRK LOYDU’nun stand açarak katılım sağladığı fuar sırasın-
da ziyaretçilere TÜRK LOYDU ve faaliyetleri hakkında bilgiler 
verildi.

SAHA İSTANBUL SAVUNMA HAVACILIK 
VE UZAY KÜMELENMESİ DERNEĞİ 
KOMİTELERİNE KATILIM

Milli üretim yetenek ve kapasi-

temizi arttırma idealinden hare-
ket ederek Savunma Sanayisinin 
her dalında; özellikle havacılık 
ve uzay sanayisinde firmaları-
mızı yönlendirmek, bilgilendir-
mek ve rehberlik etmek ama-
cıyla 2015 yılı Mart ayı içinde 
27 kurucu üyenin girişimleriyle 

kurulan; bugün 308 üye firmayı, 11 üniversiteyi içinde barın-
dıran yapısı ile Türkiye’nin en büyük kümelenmesi olan SAHA 
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İstanbul ~ Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Der-
neği’nin üyesi olarak 2018 yılı içerisinde Test ve Sertifikas-
yon Komitesi ve Test ve Sertifikasyon Alt Komitesi (AS 9100 
Sertifikasyon) toplantılarına katılım sağlanmıştır.

SAHA EXPO FUARI’NA  KATILIM
TÜRK LOYDU 13-15 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul 
Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA EXPO 2018 Savunma, 
Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarına stantlı katılım gerçekleş-
tirmiştir. 

SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenme-
si Derneği’nin yönetim ve sorumluluğunda, 2018 yılından 
itibaren iki yılda bir gerçekleşmesi planlanan SAHA EXPO 
2018 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda; savun-

ma, denizcilik, havacılık ve uzay sanayi alanlarında harekât 
ortamında kullanılacak, en modern platformların alt sistem-
lerinin ve komponentlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve 
üretilmesi maksadıyla çalışan firmaların ürünleri sergilendi. 
135 firmanın katıldığı fuara yoğun ziyaretçi ilgisi oldu.
 
TUCSAMARK TEKNİK KOMİTESİ 
TOPLANTILARI VE GENEL KURULUNA 
KATILIM 
TUCSA Genel Ku-
rul üyelerine bir yıl 
boyunca çalışması 
gerçekleştirilen TUCSAMark V4 Belgelendirme Modelinin 
tanıtım sunumu 15 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

TUCSAMark; çelik tasarımcıları, üreticileri ve tedarik zinci-
rinde yer alan tüm yüklenicilerin kalite, çevre, ISG, proses, 
IK ve kapasite yeterlilik ölçümünü gerçekleştiren Entegre 
Yönetim Sistemi modeli olarak oluşturuldu. Şirketimiz de-
netçileri TUCSA ile imzalanacak işbirliği sözleşmesi ile bu 
projede yer almak suretiyle; ticari getirinin yanı sıra, çelik 
sektöründeki tüm paydaşlara erişme imkânı sağlayacaktır.
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TÜRK LOYDU olarak, hizmet sunmakta olduğumuz sektör-
lerin (Denizcilik, Gemi ve Yat İnşa, Enerji, İmalat, Ulaştırma, 
Lojistik, Savunma Sanayi, vb.) ihtiyaçlarını dikkate alarak ger-
çekleştirdiğimiz eğitimlerimiz, 2018 yılında da yeni eğitim ko-
nuları eklenerek sürdürülmüştür.

TÜRK LOYDU; yenilikçi eğitimler sunabilme kabiliyeti ve sek-
törel işbirlikleri yapabilme becerisini birleştirmek yoluyla, faali-
yet göstermekte olduğu sektörlere yönelik eğitimlerde öncü bir 
kuruluş olmayı hedeflemiştir.

Eğitimlerimiz; uygulamada genel katılıma açık eğitimler; firma 
ve kuruluşların talepleri çerçevesinde düzenlenen eğitimler ve 
resmi kurumların taleplerine göre düzenlenen eğitimler olarak 
planlanmakta olup, vermekte olduğumuz eğitimler 5 ana grup-
ta sıralanabilir.

1. Yönetim Sistemleri Eğitimleri
2. Denizcilik Eğitimleri
3. Taşımacılık/Lojistik Eğitimleri (TMGD - Tehlikeli Madde 
Güvenlik Danışmanlığı- eğitimleri, IMDG Kod kapsamında 
eğitimler dâhil)
4. Endüstriyel Faaliyetler Kapsamında Eğitimler
5. Kurumsal ve Bireysel Gelişim Kapsamında Eğitimler 

Eğitimlerimiz; konularında uzman ve deneyimli eğitmenle-
rimiz tarafından sunulmakta olup eğitim içerikleri, eğitimler 
sonrasında alınan geri beslemelerle sürekli geliştirilmekte ve 
iyileştirilmektedir. Eğitimlerimizin sonunda katılımcılara almış 
olduğu eğitime bağlı olarak TÜRK LOYDU başarı veya katı-
lım sertifikası verilmektedir. Bazı eğitimler (TMGD eğitimleri; 
IMDG kod kapsamında eğitimler, Deniz Gözetim Yetkilisi Eği-
timleri) için ise eğitimi tamamlama belgesi düzenlenmektedir.

ÇALIŞMA RAPORU | 2018
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TÜRK LOYDU; sahip olduğu biri bilgisayar donanımlı ol-
mak üzere 5 eğitim salonu ve bir Konferans Salonu altyapı-
sı ile paydaş sektörlerimizin eğitim gereksinimlerini, ideal 
şartlar sağlayarak çözebilir durumdadır. 2018 yılında, 59 
farklı başlıkta eğitim gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilmiş Toplam Eğitim Sayısı: 97 adet 
Toplam Eğitim Katılımcısı Sayısı:  1319 kişi 

2018 YILINDA YENİ EĞİTİM 
BAŞLIKLARIMIZ 
Hizmet sunmakta olduğumuz sektörlerde, yeni gelişmeler 
çerçevesinde ihtiyaç duyulabilecek yeni eğitimler dikkate 
alınarak, sunulan eğitimlerin çeşitliliğinin artırılması hedef-
lenmiş ve 2018 yılında özellikle yönetim sistemleri; endüst-
riyel; taşımacılık, lojistik ve denizcilik; kurumsal ve bireysel 
gelişim alanlarında yeni eğitimler programlanmış ve gerçek-
leştirilmiştir. 

Mesleki ve teknik eğitimlerimizin önemli bir bölümü KOS-
GEB bünyesindeki kuruluşları, eğitimlerimizle ilgili KOS-
GEB desteklerini göz önünde tutmaları yönünde bilgilendir-
mekteyiz. Konuyla ilgili bilgilendirmemiz web sayfamızdan 
da yapılmış durumdadır.

2018 YILINDA YENİ EĞİTİMLERİMİZ

Yönetim Sistemleri Kapsamında 
• ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 
Eğitimleri (Bilgilendirme, İç Denetçi, Standart Geçiş)
• AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi 
Kuruluşları İçin Kalite YS Eğitimleri (Bilgilendirme, İç 
Denetçi, Revizyon Geçiş, Dokümantasyon ve Uygulama)
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• IRCA onaylı ISO 50001:2011 Enerji YS Baş Denetçi Eğitimi
• EN ISO/IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi-Ürün, 
Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin 
Şartlar Bilgilendirme Eğitimi

Endüstriyel Faaliyetler Kapsamında 
• Kalibrasyon uygulamaları kapsamında eğitimler (Genel 
Metroloji; Ölçüm Belirsizliği; Basınç Ölçer ve Basınç Dö-
nüştürücülerin Kalibrasyonu, Sıcaklık Ölçerlerin Kalibras-
yonu, Tartı Aletleri Kalibrasyonu) 
• ISO 14046 Su Ayak İzi; İlkeler, Gerekler ve Kılavuz Bilgi-
lendirme ve Dokümantasyon Eğitimi
• Demir-Çelik Hurda Kalitesi ve Standartları Bilgilendirme 
Eğitimi
 
Taşımacılık/Lojistik/ Denizcilik 
Faaliyetleri Kapsamında
• Gemilerde Malzeme ve Ekipmanların Bağlanması ve Em-
niyete Alınması Farkındalık Eğitimi
• Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme 
(CSC Kod) Bilgilendirme
• Askeri Gemilerin Stabilitesi Eğitimi

DENİZ GÖZETİM YETKİLİSİ 
EĞİTİMLERİMİZ
TÜRK LOYDU; 2011 yılında almış olduğu IMDG Kod Eği-
timleri Kuruluş Yetki Belgesi ve 2014 yılında almış olduğu 
TMGD Eğitimleri Yetki Belgesine ilave olarak 25 Eylül 2017 
de “Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesi” 
de almış, mevcut Yönerge kapsamında IMDG Kod kapsa-
mındaki eğitimlerin yanı sıra diğer “Deniz Gözetim Yetki-
lisi Eğitimleri” nin tümünü de mevcut Yönerge (Tehlikeli 
Yüklerle İlgili Gözetim Hizmeti Faaliyetinde Bulunacak 
Gözetim Şirketlerinin Yetkilendirilmesi Hakkında Yöner-
ge-57300 sayılı Bakan oluru ile 13 Temmuz 2017 de tadil 
edilen) kapsamında sunabilecek durumdadır.

Anılan Yönerge 2017 yılında yürürlüğe girmiş olmakla bir-
likte; Bakanlık tarafından 27.12.2017’de yapılan duyuruyla, 
ilgili yönergenin yeniden gözden geçirilerek revize edileceği 
eğitim kuruluşlarına ve ilgililere bildirilmiştir. Yönerge re-
vizyon çalışmaları, Henüz tamamlanmadığı için tehlikeli 
yük taşımacılığı kapsamında öngörülen Deniz Gözetim Yet-
kilisi eğitimleri hayata geçmemiştir. TÜRK LOYDU olarak 
bu eğitimlerden bağımsız bir şekilde daha önceden başlattı-
ğımız taşımacılık ve lojistik sektörü ile gözetim yapan kuru-
luşların ilgili çalışanlarına yönelik aşağıdaki eğitimleri 2018 
de planladık ve gerçekleştirdik.
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• IMDG Kod Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik Eğitimleri 
ile Göreve Yönelik Yenileme Eğitimleri
• Draft Sörveyi Hesabı Bilgilendirme Eğitimi
• Kara ve Deniz Taşımacılığında Yük Güvenliği, Güvenli İstifle-
me ve Bağlama Hesapları Eğitimi
• Kargo Taşıma Ünitelerinin Paketlenmesi İçin uygulama Kodu 
(CTU Code) Eğitimi
• CTU Kod Kapsamında Fumigasyon Operasyonlarının Emni-
yetli Gerçekleştirilmesi Eğitimi
• Dökme Yükten Numune Alma ve Hazırlama Eğitimi
• Nakliyat ve Deniz Sigortaları Hasar Eğitimi

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK 
DANIŞMANI (TMGD) EĞİTİMLERİMİZ
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimlerimiz, Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan (Şimdiki adı 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı) 2014 yılında aldığımız yetki 
belgesi kapsamında sürdürülmektedir. 22.05.2014 de yayınlan-
mış olan TMGD Tebliği, 19.04.2017 de yayımlanan Resmi Ga-
zete ile tadil edilmiştir. Yapılan değişiklikler köklü değişiklikler 
olup, TMGD olma şartı, eğitim saatleri, TMGD olarak hizmet 
sunma gibi birçok konuda köklü değişiklikler yapılmıştır. Teb-
liğin yayımlandığı 19.04.2017 tarihinden önce TMGD eğitimi 
almış, sınav hakkı devam eden veya tamamlanmış olan lisans 
programı mezuniyetleri fen ve mühendislik alanları dışındaki 
TMGD’lerin ve TMGD adaylarının eğitim ve sınav hakları ise 
devam etmektedir.

Bu tebliğ kapsamında tehlikeli madde taşıma zincirinde yer 
alan; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan 
işletmeler ile taşımacılık işletmelerinin geçici muafiyetler ve 
süreler belirtilerek en az bir adet “Tehlikeli Madde Güvenlik 
Danışmanı” (TMGD / DGSA) istihdam etmekle veya tehlikeli 
madde güvenlik danışmanlığı kuruluşundan (TMGDK) hiz-
met almakla yükümlü olduğu belirtilmiştir. TMGD istihdam 

etme veya hizmet alma yükümlülüğü, mevzuat kapsamındaki 
ilgili birçok işletmede 30 Haziran 2015 itibariyle yürürlüğe gir-
miş durumdadır. 

Yukarıda Anılan Tebliğde yer alan Geçici Madde 2’nin ilk 4 fık-
rası uyarınca ayrıca aşağıda belirtilen kapsamlara giren işletme-
lerin 1 Ocak 2018 itibariyle TMGD istihdam etmeleri ya da bir 
TMGDK den TMGD hizmeti almaları zorunlu hale gelmiştir.
(1) Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istas-
yon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmeler; 
(2) Tehlikeli maddelerin taşınmasına ve geçici depolanmasına 
ilişkin faaliyetlerde bulunan liman tesisleri,
(3) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacılık yetki bel-
gesine sahip olan ve Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşın-
ması Hakkında Yönetmelik kapsamında sadece taşımacılık ya-
pan taşımacılar, 
(4) Kamu kurum ve kuruluşları.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, TMMOB Çevre Mühen-
disleri Odası ve TMMOB Gemi Mühendisleri Odası üyeleriyle 
daha önceki dönemde yapılan ve devam eden protokollerde il-
gili Oda üyelerine eğitim ücretinde indirim uygulanmaktadır. 
Benzer indirim şartlarını üyeleri için talep edebilecek diğer 
Oda ve Derneklerle de 2019 yılında protokoller yapılabilecektir.

DÜZENLEDİĞİMİZ EĞİTİMLER
ADR Kapsamında TMGD Eğitimi (64 saat)
• Her bir günde 8 saat olarak, hafta sonu günler ve mesai saat-
lerini de içerecek biçimde 8 gün süren eğitim dönemi (Yapılan 
Tebliğ değişikliğiyle, ADR kapsamında TMGD Eğitimi alanlar, 
TMGD Eğitimine ilave olarak ayrıca 8 saat süreli teorik ve uy-
gulamalı yangın eğitimi almak da zorundadırlar. Eğitim süresi 
bu durumda toplam 9 gün olmaktadır.)
• Mesai saatleri dışında 17.00 ya da 18.00-21.00 saatleri arasın-
da ve hafta sonu günlerinde (4 gün) ise 8er saat olacak biçimde 
toplamda en az 13-14 gün süren eğitim dönemi
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IMDG Kod ve RID kapsamında Tehlikeli 
Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) 
Eğitimi (42 saat)
Bu eğitim, ADR Kapsamında TMGD Eğitimi almış olanlar 
için düzenlenmektedir. Eğitim, her iki taşımacılık modunda 
(denizyolu ve demiryolu), ilave 21’er saatlik eğitim şeklinde 
uygulanmaktadır. Toplamda en az 6 gün sürmektedir. Eğitim 
sonrasında, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
(UDHB) tarafından düzenlenen ADR Kapsamında TMGD 
Sertifika sınavlarına benzer olarak, her iki taşımacılık modu 
için birlikte düzenlenen TMGD Sertifika sınavlarına girmek 
gerekmektedir. IMDG kod ve RID Kapsamında TMGD Ser-
tifika Sınavına katılabilmek için ön şartlar; IMDG Kod ve 
RID kapsamında TMGD Eğitimi almak ve ADR Kapsamın-
da TMGD Sertifikasına sahip olmaktır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı 
(TMGD) Tazeleme Eğitimleri ( ADR; 
IMDG Kod ve RID kapsamlarında, her 
biri için 16 saat)
25.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
ve 19.04.2017 tarih ve 30043 sayılı Resmi Gazete ile değişik-
lik yapılan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkın-
da Tebliğ’in 21nci maddesine istinaden Tehlikeli Madde Gü-
venlik Danışmanlarının (TMGD) Tazeleme Eğitimlerinin, 
aynı Tebliğ’in Geçici 2nci maddesinin 6ncı fıkrasına göre 
01.01.2019 tarihinden itibaren başlaması beklenmektedir. 
Tazeleme eğitimlerinin uygulanmasında aşağıdaki hususla-
rın göz önünde tutulması beklenmektedir.
• TMGD Tazeleme eğitimleri, Bakanlığın (UAB) TMGD 
eğitimi vermek üzere yetkilendirdiği eğitim kuruluşlarınca 
verilecektir.
• Tazeleme eğitimleri, ulusal mevzuatı ve ADR, RID ve 
IMDG Kod değişikliklerini kapsayacaktır.
• Tüm TMGD’lerin; ADR, RID ve IMDG Kod Sözleşmele-
rinin yeni sürümünün yayımlandığı yıl içerisinde (Örneğin 
ADR ve RID için 01.01.2019 - 31.12.2019, IMDG Kod için 
01.01.2020-31.01.2020 tarihleri arasında) tazeleme eğitimle-
rini almaları gerekecektir.
• TMGD Tazeleme eğitimlerini süresi içerisinde almayan 
TMGD’ler, TMGD Sertifikası yenileme sınavlarına gireme-
yeceklerdir. Tebliğ uyarınca; tazeleme eğitimi almayan aday-
ların, sertifika bitim tarihinden sonra tekrar TMGD Eğitimi 
almaları ve TMGD Sınavına girmeleri gerekmektedir.
• TMGD sertifika geçerlilik süresi (beş yıl) tarihi bitmeden 
önce TMGD tazeleme eğitimlerinin alınması, sonrasında 
girilecek TMGD sertifika yenileme sınavlarının (aynı za-
manda mevcut TMGD Sınavları) başarılması gerekmekte-

dir. TMGD’ler kendilerine verilen sertifika yenileme sınavı 
haklarını göz önünde tutarak yenileme sınavlarına girmeyi 
planlamalıdırlar.
• TMGD’lerin eğitim aldıkları yılda geçerli olan ADR, RID 
ve IMDG Kod Sözleşmelerine yönelik tazeleme eğitimi al-
malarına gerek bulunmayacaktır. Bu kapsamdaki TMGD’le-
rin tazeleme eğitimleri ilgili sözleşmenin ya da kodun bir 
sonraki sürümünün yayınlandığı yıldan itibaren başlayacak-
tır.
• ADR, RID ve IMDG Kod Sözleşmesinin yeni sürümünün 
yayınlandığı yıl içerisinde sertifika süresi biten adaylar, ye-
nileme sınavına girmeden önce o yıla ait tazeleme eğitimini 
almaları gerekecektir.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı çerçevesinde taşımacılık/lojis-
tik kapsamındaki diğer eğitimlerimiz aşağıda belirtilmiştir. 
Söz konusu eğitimlerin bir bölümü hem genel katılıma açık 
hem de ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşlara sunulabilmek-
tedir. Bir bölümü de sadece talep olduğunda ihtiyaç duyan 
kurum kuruluşlara sunulabilmektedir.

• Sınıf 1 (ADR/IMDG Kod/RID) Patlayıcı Maddelerin Ta-
şınması Hakkında Bilgilendirme
• Sınıf 7 (ADR/IMDG Kod/RID) Radyoaktif Maddelerin Ta-
şınması Hakkında Bilgilendirme
• Kara ve Deniz Taşımacılığında Yükleme Güvenliği
• EN 12798:2007 Karayolu, Demiryolu ve Yurt İçi Deniz Ta-
şımacılığı - Tehlikeli Madde Taşınmasında Güvenlik Bakı-
mından ISO 9001’i Tamamlamak için Kalite Yönetim Siste-
mi Şartları Bilgilendirme Eğitimi

KİMYASAL DEĞERLENDİRME 
UZMANLIĞI (KDU) EĞİTİMLERİMİZ
Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Eğitimleri düzenlene-
bilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 03.12.2018 ta-
rihli yazısı ile eğitim programı onayı alınmış olup 2019 yılı 
itibariyle eğitimler programlanacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 
tarihinde yayımlanan ve 23 Aralık 2017’de yürürlüğe giren 
“Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlan-
ması Hakkında Yönetmelik”e (KKDİK Yönetmeliği) göre 
Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi, Kimyasal Güvenlik 
Raporu (KGR) ile Güvenlik Bilgi Formu (GBF) hazırlanması 
gibi işlemler belgelendirilmiş Kimyasal Değerlendirme Uz-
manları (KDU) tarafından yapılmaya başlanmıştır.  Ayrıca 
kimyasal maddelerin kaydı için hazırlanan dosyaların yine 
KDU tarafından incelenmesi gerekmektedir.

EĞ
İT

İM
 H

İZ
M

ET
LE

R
İ

Ç
A

LI
Ş

M
A

 R
A

P
O

R
U

 | 
20

18



ÇALIŞMA RAPORU | 2018

88

KKDİK Yönetmeliği Ek 18 de yer alan eğitim konularının eği-
timini almış ve KDU konusunda personel belgelendirmesi için 
TÜRKAK tarafından akredite olmuş bir kuruluş tarafından 
yeterlilik belgesi alan kişiler ile Bakanlıkta (Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı) kimyasallar yönetimi konusunda en az 10 yıl çalış-
mış olan kişiler anılan Yönetmelik kapsamında “KDU olarak 
tanımlanmaktadır.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanının aşağıdaki değerlendirme-
leri yapması beklenmektedir:
• Fizikokimyasal zararlılık değerlendirmesi,
• İnsan sağlığına zararlılık değerlendirmesi,
• Çevresel zararlılık değerlendirmesi,
• Kimyasal maddeler için kalıcı, biyobirikimli, toksik veya çok 
kalıcı, çok biyobirikimli (çkçb) özelliklerinin değerlendirmesi,
• Kimyasal maddelere maruz kalmanın değerlendirmesi,
• Risk değerlendirmesi ve karakterizasyonu

64 saat süreli KDU Eğitimi almak şartıyla, eğitim sonrasında 
TÜRKAK tarafından akredite bir kuruluş tarafından yapılacak 
KDU belgelendirme sınavı girmek isteyenlerin öncelikle aşağı-
daki şartları sağlamaları gerekmektedir.
a) Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Ede-
biyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisan bö-
lümlerinden/programlarından mezun olmak veya
b) Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmış olmak 
veya
c) Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kim-
yasallara ilişkin üretim, laboratuar, kalite kontrol veya kimya-
salların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olduğunu kanıt-
lamak.

Eğitim Süresi 64 Saat Olan KDU Eğitimi 
Konuları
• Kimyasalların Yönetimi 
• Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması Etiketlenmesi 
ve Ambalajlanması
Hakkında Yönetmelik 
• Tehlikeli Malların Taşınması, Depolanması 
• İş Sağlığı ve Güvenliği 
• Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması 
• Madde ve karışımların sınıflandırılmaları;
 - Fiziko- kimyasal özelliklere göre, 
 - Toksikolojik özelliklere göre, 
 - Ekotoksikolojik özelliklere göre..
• Kimyasallar- İnsan sağlığı risk değerlendirmesi 
• Kimyasallar- Çevresel risk değerlendirmesi 
• Maruz kalma senaryoları 
• Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD), 

• Kimyasal Güvenlik Raporu(KGR) 
• Güvenlik Bilgi Formu (GBF) hazırlanması için gereklilikler
• Kayıt dosyasının hazırlanması

SÜRDÜRMEKTE OLDUĞUMUZ 
EĞİTİMLERİMİZ
2018 yılında; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde 
faaliyet gösteren Oda ve Borsalara yönelik yaygın bir eğitim 
programlaması gerçekleştirilmiştir. ISO 9001:2015 Kalite Yö-
netim Sistemi başta olmak üzere, birçok yönetim sisteminde 
(ISO 10002, ISO 14001, ISO/IEC 27001, vb.) farklı başlıklarda 
eğitimler yapılmıştır. Ayrıca endüstriyel kapsamdaki eğitim-
lerimiz, denizcilik kapsamındaki eğitimlerimiz, taşımacılık ve 
lojistik alanlarıyla ilgili eğitimlerimiz ayrıca çeşitli hizmetler 
sunduğumuz sektörler ve katılımcılar tarafından yoğun ilgi 
görmüştür. 

Sürdürmekte olduğumuz eğitimler ile ilgili genel bilgiler aşağı-
da paylaşılmıştır: 

IMDG Kod Kapsamında Eğitim 
Seminerleri
Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak 17 Eylül 2011 itibariyle sunma-
ya bağladığımız eğitim seminerleri,  T.C. Ulaştırma, Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tadil edilerek 22 Ocak 
2016 da 29601 sayılı Resmi Gazete’de yeniden yayınlanmış olan 
“Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası 
Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği” uya-
rınca 2018 yılında da sürdürüldü. 

TÜRK LOYDU olarak IMDG Kod kapsamında düzenlemiş 
olduğumuz eğitimler, üç farklı gruptadır. 2013 itibariyle başla-
yan IMDG Kod kapsamında Yenileme Eğitim Seminerleri de 
devam etmektedir. Yönetmelik kapsamına giren ve daha önce 
IMDG Kod Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik Eğitimleri 
alan çalışanların, ilgili mevzuat uyarınca iki yılı geçirmeksizin 
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IMDG Kod kapsamında Yenileme Eğitim Seminerleri’ne ka-
tılmaları gerekmektedir.

1. IMDG Kod Genel Farkındalık Eğitim Semineri (1 gün sü-
reli)
2. IMDG Kod Göreve Yönelik Eğitim Semineri (3 gün süreli)
3. IMDG Kod Yenileme Eğitim Semineri (1,5 gün)

IMDG Kod Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik Eğitimleri 
birlikte alınmak zorunda olup, toplam 4 gün sürmektedir. 
IMDG Kod 37-14 sürümü ile uyumlu olarak çıkartılan mev-
zuatla Emniyet Eğitimi başlığı altında, daha önce Göreve Yö-
nelik Eğitim kapsamında bulunan konuları içeren bir eğitim 
başlığı anılan Yönetmelikle tanımlanmıştır. Emniyet Eğiti-
mi, IMDG Kod Göreve Yönelik Eğitimi içinde verilmektedir.

Yönetim Sistemlerine Yönelik Eğitimler
• “ISO 9001 Kalite YS (Yönetim Sistemi)”, “ISO 14001 Çevre 
YS”, “OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği YS”, “ISO 45001 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi”, “ISO 10002 Müşteri 
Memnuniyeti YS” kapsamında verilen bilgilendirme/temel 
ve iç denetçi eğitimleri ile bu standartların belirli birleşimle-
rinden oluşan Entegre YS eğitimleri
• “Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi” eğitimleri 
• ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri Bilgilendirme ve İç 
Denetçi Eğitimleri 

• ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilen-
dirme ve İç Denetçi Eğitimleri
• ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojileri-Hizmet Yönetim Siste-
mi Bilgilendirme Eğitimi
ISO 9001 ve ISO 14001 kapsamındaki standartların 2015 
yılında güncellenmiş olmasından hareketle 2018 yılı için-
de, standart revizyon geçiş eğitimleri ve 2015 standartları 
kapsamında verilen Bilgilendirme ve İç Denetçi eğitimleri 
yaygınlıkla yapılmıştır. Benzer biçimde OHSAS 18001 İS-
GYS standardını tadil eden, 2018 yılı içinde yayımlanan ISO 
45001:2018 standardı kapsamında bilgilendirme, iç denetçi 
eğitimleri, entegre yönetim sistemleri eğitimlerini de kapsa-
yarak gerçekleştirilmiştir.

Endüstriyel Faaliyetlere Yönelik Başlıca 
Eğitimler
• Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi
• Patlamadan Korunma Genel Farkındalık Eğitimi
• Gazdan Arındırma ve Gaz Ölçüm Teknikleri Bilgilendirme 
Eğitimi
• Demir-Çelik Hurda Kalitesi ve Standartları Bilgilendirme
• ISO 14064 Sera Gazı Emisyonlarının ve Giderilmesinin 
Kuruluş Seviyesinde Hesaplanması ve Raporlanması Şartları 
Bilgilendirme Eğitimi
• Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (PED - 2014/68/AB) ve 
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (SPVD – 2104/29/AB) Bil-
gilendirme
• Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (TPED- 
2010/35/AB) Bilgilendirme
• Çelik Yapılarda EN 1090-2:2018 Geçiş Eğitimi
• Çelik Yapılarda EN 1090-2:2018 Uygulayıcı Eğitimi ve Per-
formans Beyanı, WPS/PQR Atölye Çalışması
• Basınçlı Kaplarda Testlerin Uygulanması Bilgilendirme 
Eğitimi
• İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında eğitimler
• Tersanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Eğitimi
• Kapalı Mahallerde Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi-
lendirme Eğitimi
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• Emniyetli İskele Kurma ve İskelede Emniyetli Çalışma Bilgi-
lendirme-Teorik- Eğitimi
• Uygulamalı Genel Yangın Eğitimi
• Yüksekte Çalışma Eğitimi
• Acil Durum Ekip Eğitimi ve Acil Durum Tahliye Tatbikatı

KAYNAK TEKNOLOJİSİ VE 
UYGULAMALARINA YÖNELİK 
EĞİTİMLER
• Çeşitli birleştirme/kaynak teknolojilerine (Plastik Kaynağı, 
Elektrik Ark Kaynağı, Gazaltı Kaynağı, TIG Kaynağı, Oksi-A-
setilen Kaynağı, Sert ve Yumuşak Lehimleme, vb.) ait Firma 
taleplerine bağlı düzenlenen, ilgili standartların da göz önüne 
alındığı teorik ve uygulamaya dönük bilgi tazeleme eğitimleri; 
• EN ISO 14731 Kaynak Koordinasyonu Görev ve Sorumluluk-
lar Bilgilendirme Eğitimi
• ISO 3834 Serisi Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı İçin 
Kalite Şartları standart eğitimleri
• Kaynak Hataları ve Değerlendirilmesi Bilgilendirme Eğitimi
• Kaynak Planları(WPS) Hazırlanması ve Onaylanması Eğitimi

Yukarıda anılan eğitimlerin dışında, önceki yıllarda olduğu gibi 
İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi lisans öğrenim 
programında “Gemi Üretim Yöntemleri” dersini alan öğrenci-
lere “kaynak işlemleri, kaynak prosedürleri, kaynaklı imalatın 
tahribatlı ve tahribatsız muayene yöntemleri, klas uygulama-
ları” konularında, sörveyörlerimizden Hasan Habiboğlu tara-
fından 23 Ekim 2018 günü Prof. Dr. Teoman Özalp Konferans 
Salonumuzda bir seminer sunulmuştur.

DENİZCİLİK VE GEMİ YAPIM, BAKIM 
VE ONARIM ENDÜSTRİSİNE YÖNELİK 
EĞİTİMLER
• Uluslararası Emniyetli Yönetim Sistemi (ISM Code) Denet-
çi eğitimi: ISM Kod Denetçi Eğitimi DPA atama ölçütlerinden 
biri olup, Türk Loydu’nun 2009 yılından yana yaygın bir biçim-

de uygulamakta olduğu 2 gün süreli bir eğitimdir.
• “MARPOL Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin 
Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme” eğitimi: Gemi işlet-
mecilerine yönelik olarak kurgulanan eğitim, Limanlar ve de-
niz terminallerine özgü olarak da geliştirilmiştir.
• MLC, 2006 (ILO Denizcilik Çalışma Konvansiyonu, 2006) 
eğitimleri: Bu kapsamdaki eğitimler 2011 yılı başı itibariyle 
genel katılıma açık eğitimlerimiz arasında yer almıştır. Bu eği-
timin önümüzdeki süreçlerde daha yoğun bir ilgi göreceği ön-
görülmektedir.
• Deniz Terminalleri Kapsamında Uluslararası Sözleşmeler / 
Kodlar / Standartlar Eğitimi
• Gezi Tekneleri Yönetmeliği Kapsamındaki Ürünlerin Piyasa 
Gözetimi ve Denetimi
• Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planı Bilgilendirme ve Uy-
gulama

Denizcilik alanında tanker ve bunker işletmeciliği başta olmak 
üzere, gemi işletmecilerinin ihtiyaçları çerçevesinde bir dizi 
eğitimin genel katılım açık ya da firmaya özel olarak yurtdışı 
işbirliği çerçevesinde 2019 yılında planlanması üzerinde durul-
maktadır. 2019 yılında planlanması öngörülen başlıca eğitim 
başlıkları aşağıda verilmektedir. Bu eğitimler İngilizce olarak 
sunulacaktır.
• BMSA Awareness, the RIGHTSHIP Perspective
• Communication, Diversity & Teambuilding
• Cyber-Security
• Emergency Procedures and Response
• Garbage Management Plan (GMP)
• Incident Investigation and Root Cause Analysis
• Management of Change
• Management of Resources and Personnel
• Management, Leadership & Accountability
• Media Response Training
• Navigational Audits
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• Preparation for PSC Inspections and Recommendations to 
Avoid Detainable Deficiencies
• Presentation, Communication & Negotiating Skills
• Reflective Training, Learning from Incidents (LFI) and Le-
arning Engagement Tool (LET)
• Risk Assessment & Risk Management
• Ship Energy Efficiency Management (SEEMP)
• Monitoring, Reporting and Verification (MRV) of CO2 
emissions
• Vetting Inspections (Bulkers) – as per Rightship Require-
ments (Vessel)
• Vetting Inspections (Tankers) – as per VIQ / SIRE Requi-
rements
• TMSA 3 Awareness, the Oil Majors Perspective

KURUMSAL VE BİREYSEL GELİŞİME 
YÖNELİK EĞİTİMLER/SEMİNERLER
Bu kapsamdaki seminerlerimiz genellikle talepler çerçeve-
sinde gerçekleştirilmekte olup, genel 2018 yılında genel katı-
lıma açık olarak da planlanmıştı. Bu seminerler 02 Mart 2018 
tarihinde GİSBİR Konferansa Salonu’nda tersanelerimiz ve 
diğer ilgili firmalardan insan kaynakları sorumlularının ka-
tılımıyla yapılan seminerde, eğitmen Sn. Oğuz Saygın’ın kısa 
bir sunumuyla birlikte tanıtılmıştı. Söz konusu eğitimlerin, 
genel katılıma açık eğitimler yerine, daha çok firmalar/kuru-
luşlar kapsamında tercih edildikleri gözlemlenmiştir. Buna 
karşılık bu eğitimler, 2019 yılı içinde de genel katılıma açık 
olarak planlanacaktır.

“Genel Katılıma Açık” veya “Kuruluşa Özgü” olarak sun-
makta olduğumuz “Kurumsal ve Bireysel Gelişim Eğitim-
leri”; yöneticilerin ve çalışanların performanslarına yaptığı 
olumlu katkılar nedeniyle tercih edilmektedir.

Benzer olarak bu kapsam da verilebilecek başlıca eğitim baş-
lıkları da aşağıda sıralanmıştır.
• Kök Neden Analizi

• Zaman Yönetimi
• Motivasyon ve Stres Yönetimi
• Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi
• Güvenli Davranış,
• Duygusal Zekâ,
• Problem Çözme ve Karar Verme becerileri
• Doğru ve Etkili Konuşma Becerileri
• Değişim Yönetimi
• İş Yerinde Etkin Yazılı İletişim
• Yönetim ve Liderlik Becerilerini Geliştirmek
• Stratejik Düşünme ve Planlama Becerileri
• Koçluk Becerilerini Geliştirme
• Giriş ve Orta Düzey Excel Eğitimi
• İleri Düzey Excel Eğitimi
• Kurumsal Eposta Yazışmalarında İletişim Tekniği ve Bece-
risi Eğitimi

TÜRK LOYDU EĞİTİM VE KONFERANS 
SALONLARININ DIŞ TALEPLER 
ÇERÇEVESİNDE KULLANIMA 
SUNULMASI
Eğitim Salonlarımız, faaliyette bulunduğumuz sektörlerin 
gereksinimleri de göz önünde tutularak, çeşitli kurum, kuru-
luş ve firmaların düzenlemiş oldukları eğitim, kurs, toplantı 
ve benzeri faaliyetler çerçevesinde kullanıma sunulmaktadır.
• TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın 2018 yılı içinde 
üyelerine ve öğrencilere yönelik olarak düzenlemiş olduğu 
yazılım eğitimleri, teknik eğitim ve seminerler, toplantılar 
için eğitim ve konferans salonlarımız tahsis edilmiştir.
• Gemi Sanayicileri Derneği, Tersaneler ve diğer İşletmelerin 
2018 yılı içinde planladıkları toplantılar, eğitimler için Kon-
ferans Salonumuz ve Eğitim Salonlarımız tahsis edilmiştir.
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GENEL DEĞERLENDİRME
TÜRK LOYDU Vakfı 27 Şubat 1962’de TMMOB Gemi Mü-
hendisleri Odası’nın tarafından ve Türkiye Sigorta ve Reasürans 
Şirketleri Birliği, Denizcilik Dış Seferler Derneği, İstanbul Sa-
nayi Odası Denizcilik Bankası Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası 
T.A.Ş. Ticaret Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi temsil-
cilerinin de bulunduğu 31 üyeden oluşan temsilcilerin katılı-
mıyla,  Galata Yolcu Salonu’nda yapılan ilk genel kurul toplan-
tısı ile kurulmuştur.

TÜRK LOYDU Vakfı ilk Genel Kurul Toplantısı’nda Müteşeb-
bis Daimi Komite Başkanı Zeyyad Parlar Türk Loydu’nun görev 
ve önemini şu sözlerle belirtmiştir;  “Türk Loydu’nun diğer ta-
nınmış klas müesseselerinden farkı olmayacaktır. Türk Loydu 
iki temele dayanacaktır. Bunların biri teknik ve ilimdir diğeri 
ise dürüstlük ve bitaraflık. Müessesenin bu iki yoldan ayrılma-
ması için esaslar buna göre hazırlanmış bulunmaktadır. Türk 
Loydu, sigortacıların, armatör ve motor sahiplerinin, gemi in-
şaat ve tamircilerinin, hükümetin alakalı makamlarının itimat 
edebilecekleri, dayanabilecekleri en dürüst müşaviri olmaya 
gayret sarf edecektir. Türk Loydu saydığım müesseselerin tek-
nik mevzularda en mutemet mahrem esrarı olacaktır. Onlara 
karşılaşacakları problemlerinde huzuru kaib’e inanabilecekleri 
teknik ve ilmi bir arkadaşları olacaktır.”
 
TÜRK LOYDU Vakfı 60’lı yıllardan itibaren süren tanınmış 
kuruluş olma çabaları neticesinde 1981’de ‘’Milli tanınmış tas-
nif kuruluşu’’ niteliği kazanması ile en temel engeli aşmış oldu 
ve verilen yetki ile birçok önemli projeye imza attı. 

TÜRK LOYDU Vakfı büyüdükçe çalışmalar için daha fazla 
alana ihtiyaç duyuldu ve 1996 yılında Tophanedeki binasından 
Tuzla Tersaneler Bölgesine taşındı.

TÜRK LOYDU Vakfının kuruluşundan bu yana vizyonu; 
ürettiğimiz kurallar, bilgi ve uzmanlığımızdan aldığımız güçle, 
uluslararası alanda ilk tercih edilen klaslama ve sertifikalandır-

ma kuruluşu olmaktır. Bu doğrultuda Kuruluş amacı, denizcilik 
ve endüstri alanında teknik gelişimi sağlamak olan Türk Loydu; 
bugün Türkiye ve dünya’nın çeşitli yerlerinde temsilcilikleri ve 
170’e yakın çalışanıyla kuruluş amacına hizmet etmektedir. 

Küçük bir hizmet gemisi olan Camialtının klaslanmasından bu 
yana TÜRK LOYDU’nun bugün geldiği nokta büyük önem arz 
etmektedir. TÜRK LOYDU 55 yıl içinde gerçekleştirdiği bü-
yüme ve gelişme sürecine paralel uluslararası akreditasyonlara 
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sahip, değişik bayrak devletleri tarafından yetkilendirilmiş, 
liman devletleri kontrolleri istatistiklerinde yüksek per-
formansa sahip, klas listelerinden en üst sıralarda yer alan 
yüksek kalite standartlarına sahip bir yapılanma gerçekleş-
tirmiştir.

Faaliyet alanının genişlemesine paralel olarak TÜRK LOYDU 
Vakfı; burslar, konferans ve akademik etkinliklere katkılar, tek-
nik eleman yetiştirilmesi, uluslararası platformlarda can ve mal 
güvenliğinin sağlanması, iklim değişikliği ve çevre korunması 
konularında yapılan teknik çalışmalara katkılarını arttırmıştır.
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Zamanla teknolojiler gelişir, topluluklar gelişir, insanlar gelir 
ve gider. Fakat yıllarca süren gelişmelere dayanabilmek için 
sağlam bir temel üzerine inşa edilmelisiniz. TÜRK LOYDU 
Vakfı değişen koşullara zaman geçirmeden uyum sağlama 
çabaları sonucunda; ilk kurulduğu günden beri bilimsel ve 
teknolojik gelişime açık yapısı sayesinde, üniversiteler ile iş-
birliği içinde gerçekleştirdiği yeni kuşak özgün kurallar, bilgi 
birikimi ve yüksek kalite standartları ile dünyadaki klas ku-
ruluşları arasında yerini almaktadır.

Bugün dümenindeki çağdaş ve ileri görüşlü yönetim kad-
rosu ve alanında uzman çalışanları ile 1 milyon GT yakla-
şan klaslı gemiler filosu, sivil ve askeri gemilere uzanan yeni 
gemi inşası, boru hatlarından rafinelere uzanan endüstriyel 
tesisler ve depolama tanklarından stadyumlara ve asma köp-
rülere uzanan çelik yapı kontrolleri ile sadece ülkemizde de-
ğil bölgemizde etkin bir klas kuruluşu olarak faaliyetlerimizi 
sürdürmekteyiz.

2018 YILI TÜRK LOYDU BURSLARI
TÜRK LOYDU; faaliyet alanları kapsamındaki yükseköğre-
tim kurumlarında öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğren-
cilerine yönelik karşılıksız burs ve eğitim yardımlarını 2018 
yılında da sürdürmüştür. Karşılıksız burs ve eğitim yardımı 
desteklerimizle,  faaliyet sürdürdüğümüz alanlara ve ülke-
mize yararlı insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlamak 
yoluyla, toplumsal sorumluluğumuzun yerine getirilmesi 
amaçlanmaktadır. Karşılıksız burs ve eğitim yardımı desteği 
her bir eğitim öğretim yılı başlangıcından (Ekim ayı) itiba-
ren, bitimine dek (Haziran ayı) dokuz ay boyunca aylık burs 
olarak verilmektedir. 2017/2018 Eğitim Öğretim Yılı başında 
karşılıksız burs vermek üzere belirlenmiş lisans ve lisansüstü 
programlarda öğrenim gören toplam 151 öğrenciye 2018 yılı 
ilk altı ayı boyunca karşılıksız burs sağlanmıştır. Bu dönem 
öğrencilerinden, toplam 90 öğrencinin 2018/2019 Eğitim 
Öğretim Yılı’nda burslarının devam etmesi, Burs Yönetme-
liğimiz çerçevesinde kararlaştırılmış, 2018 son üç ayında 
bursları verilmiştir. 2018/2019 Eğitim Öğretim yılı başlan-
gıcında Vakıf Burs Yönetmeliği kapsamında boş lisans burs 
kontenjanları için başvurular; burs kontenjan hakkı verilmiş 
olan yükseköğretim kurumlarından, kontenjan ayrılmış 
meslek kuruluşlarından kabul edilmiştir. Ayrılmış burs kon-
tenjanının iki katı kadar aday başvurusu kabul edilmiş, baş-
vurular Burs Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilmiştir. 
Yapılan lisans burs başvuruları, ön değerlendirme ölçütleri 
kapsamında ele alınarak, kontenjanlar kapsamında sıralan-
mış ve bursiyer adaylarından beyan etmiş oldukları bilgile-
rin doğrulanabilmesi için gerekli belgeler talep edilmiştir. 
2018/2019 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında yapılan burs 
başvuruları değerlendirilerek 27 yeni bursiyer belirlenerek, 
bu öğrencilere de 2018 son üç ayı kapsamında bursları veril-
miştir. Vakfımızca 2017/2018 Eğitim Öğretim Yılı’nda burs 
almış ve 2018/2019 Eğitim Öğretim Yılı’nda da burslarının 
devamı Burs Yönetmeliğimizce uygun görülen öğrenciler-
le birlikte 2018/2019 Eğitim Öğretim Yılı başındaki 3 ayda; 
(Ekim, Kasım, Aralık) 100 lisans, 3 yüksek lisans ve 12 dok-
tora öğrencisi olmak üzere toplam 115 öğrenciye karşılıksız 
burs verilmiştir. Yüksek lisans ve doktora burs başvuruların-
da TÜRK LOYDU’nun kural geliştirme, araştırma geliştirme 
ve diğer faaliyet alanlarıyla ilgili ihtiyaçlar gözetilmektedir.
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BURSİYERLERİMİZLE TOPLANTILAR VE 
BULUŞMA

Lisansüstü Bursiyer Toplantısı 
2017/2018 Eğitim Öğretim Yılı’nda burs verdiğimiz Doktora ve 
Yüksek Lisans öğrencileri, 23 Şubat ve 9 Mart 2018 tarihlerinde 
kuruluş merkezimizde yapılan toplantıya davet edilmişlerdir. 
Toplantılarda Vakıf Başkanımız Sn. Cem Melikoğlu, Vakıf Burs 
Komisyonu üyemiz Sn. Gürsel Yıldız, Vakıf Eğitim Koordina-
törü Sn. Hakan Aydoğdu ve Vakfımıza bağlı TL Teknik Arge ve 
Tasarım Ltd. Şti. sorumlularımız Sn. Dr. Bekir Sıtkı Türkmen ve 
Sn. Doğan Öztekin bulunmuşlardır.

Yapılan toplantılarda lisansüstü bursiyerlerimizin yürütmekte 
oldukları doktora ve akademik çalışmaları hakkında bilgi alın-
mıştır. TÜRK LOYDU’nun özellikle üzerinde durduğu ve ül-
kemizin ihtiyacı olarak değerlendirdiği yeni konular hakkında 
bilgi paylaşımı yapılmıştır. Doktora sonrası çalışmalarında, yurt 
içi ve yurt dışı projelerde, sanayi ve yazılım projelerinde,  müm-
kün olan her türlü desteğin sürdürülebileceği üzerinde durul-

muştur. Toplantıya katılan değerli bursiyerlerimizin görüş ve 
değerlendirmelerini paylaşmış olmaları, TÜRK LOYDU’nun 
önümüzdeki süreçteki çalışmalarına ve hizmetlerine de çok kıy-
metli bir ışık tutmuştur. Bursiyerlerimizle benzeri toplantıların 
yapılması, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması, bursiyer-
lerimizin birlikte yapabilecekleri ortak çalışmalara fırsat veril-

mesi ve önemli  iş ve projelerde birlikte çalışabilmek  TÜRK 
LOYDU faaliyetlerimize katkılar açısından önemsenmektedir.

Dedeman Bostancı İstanbul Hotel & 
Convention Center’da Bursiyer Toplantısı
Dedeman Bostancı İstanbul Hotel & Convention Center’da 
20 Mart 2018 tarihinde yapılan toplantıya; 2016/2017 Eğitim 
Öğretim Yılı’nda burs almış ve 2017/2018 Eğitim Öğretim Yı-
lı’nda burs almakta olan lisans ve lisansüstü programlarında 
öğrenim gören Vakıf bursiyeri öğrencilerimiz davet edilmiştir. 
Yaklaşık 35 bursiyerimiz toplantıya katılabilmiştir. Toplantıya 
Vakıf Başkanımız Sn. Cem Melikoğlu, Vakıf Burs Komisyonu 
Başkanımız ve Vakıf YK üyesi Prof. Dr. Hakan Akyıldız, Burs 
Komisyon Üyesi ve Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Gürsel Yıl-
dız ve Vakfımıza bağlı Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme 
Hizmetleri A.Ş. yöneticilerimiz katılmışlardır. Toplantı başlan-
gıcında Vakfımızla ilgili tanıtım videosu gösterimi yapılmıştır. 
Vakıf YK Başkanımız ve Burs Komisyonu Başkanımız yapmış 
oldukları konuşmalarla Vakıf faaliyetlerimiz hakkında bilgi 
vermişlerdir. Sunumlar ardından toplantıya katılan bursiyer-
lerimizin soruları, görüş ve değerlendirmeleri alınmış, yanıt-

ları verilmiştir. Toplantı, bursiyer öğrencilerimize; Vakfımızı, 
Şirketlerimizi  ve faaliyet alanlarımız hakkında bilgilendirme 
yapma ve karşılıklı tanışma, kaynaşma olanağı vermiştir. Vakıf 
bursiyerlerimizle benzeri toplantıların sürdürülmesi, karşılıklı 
işbirliği imkânlarının doğması açısından da önem taşımakta-
dır.
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ETKİNLİKLERE KATILIM 

Pirî Reis Üniversitesi 10. Yıl Etkinliği  

TÜRK LOYDU Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğ-
lu’nun konuk olarak katılım gösterdiği Piri Reis Üniversitesi 
10. Yıl Etkinliği, 8 Şubat 2018 tarihinde T.C. Piri Reis Üni-
versitesi’nde düzenlendi.

Panelin ‘Deniz Sevgisi’ başlıklı ilk oturumun konukları Fatih 
Çekirge, Gani Müjde ve Necati Şaşmaz oldu. Gazeteci Ab-
bas Güçlü’nün moderatörlüğünde ve PRU Mütevelli Heyeti 
Başkanı Metin Kalkavan, Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Pekin Baran, Emekli Oramiral ve Deniz Kuvvetleri 
Eski Komutanı Bülent Bostanoğlu, Yasa Denizcilik Yönetim 
Kurulu Başkanı Yalçın Sabancı ve Yılport Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı R. Yüksel Yıldırım’ın üniversite öğrencile-
riyle sohbet ettikleri ‘Denizcilik Mesleği: Denizci Nasıl Ol-
malı?’ konulu ikinci panel ile tamamlandı.

23. İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları 
Sosyal Yardım Vakfı (DEFAV) Geleneksel 
Dayanışma Gecesi  

İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı 
(DEFAV) Geleneksel Dayanışma Gecesi’nin 23’ncüsü geniş 
katılımla 5 Mayıs 2018 tarihinde Fenerbahçe Kulübü Faruk 
Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Geceye; TÜRK LOYDU Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Cem Melikoğlu ve Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi 
Ferhat Acuner ile birlikte Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, Deniz Ticaret Ge-
nel Müdürü Durmuş Ünüvar, IMEAK Deniz Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Kıyı Emniyet Genel 
Müdürü Hızırreis Deniz, DEFAV Yönetim Kurulu Başkanı 
Asım İlker Meşe ve İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. 

Oğuz Salim Söğüt’ün yanı sıra denizci sivil toplum kuruluş-
larının temsilcileri ve denizcilik camiasının seçkin firmaları 
katılım gösterdi.

1995 yılında kurulan ve destekçilerinin yardımları ile eğitim 
ve sosyal amaçlı hedefleri doğrultusunda bu günlere gelen; 
denizcilik eğitimine, denizcilere ve denizci ailelerine destek 
olmak amacıyla kurulan DEFAV İTÜ Denizcilik Fakültesi 
Tuzla yerleşkesinde bulunan öğrenci yurdunun işletmesini 
de sürdürmekte.

Malta’nın 54.kuruluş Yıldönümü
Malta Başkonsolosluğu; TÜRK LOYDU’nun desteği ile İs-
tanbul-Hilton Otel’de 14 Eylül 2018 tarihinde Malta’nın 54. 
kuruluş yıldönümü etkinliğini gerçekleştirdi. Geniş bir ka-
tılımcı kitlesiyle gerçekleştirilen etkinlikte Malta Başkonso-
losu Franklin Aquilina, Malta’nın 54. kuruluş yıldönümüne 
vurgu yaptı.

TÜRK LOYDU Vakfı Başkanı Cem Melikoğlu, etkinlik ile 
ilgili yaptığı açıklamada, Malta Devleti’nin Türk Loydu’nun 
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından tanınır olmasına des-
tek verdiklerini ve TÜRK LOYDU’nun faaliyetleri kapsa-
mında yapılan etkinliklere TÜRK LOYDU’nu özel olarak 
davet ettiklerini ve Malta ile işbirliklerini, daha ileri seviye-
lere çıkarmak istediklerini söyledi.
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Malta Başkonsolosu Franklin Aquilina ise, Malta’nın 54. Kuru-
luş yıldönümünün son derece önemli olduğunu ifade ederek, 
Malta ile Türkiye arasında uzun yıllara dayanan bir dostluk 
bulunduğunu ve bu dostluğun sürdürülerek geliştirilmesinden 
yana olduklarını söyledi.

Azerbaijan Caspian Shipping Company’nin 
160. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri
Azerbaijan Caspian Shipping Company Başkanı Rauf Valiyev 
ev sahipliğinde · 24 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen 160. Ku-
ruluş Yıldönümü etkinliklerine TÜRK LOYDU Başkanı Cem 
Melikoğlu ve Dış İlişkiler Bölümü Müdürü Mehmet Avcı katı-
lım gösterdiler.

Türk Loydu heyeti; bir Türk şirketi olarak Azerbaycan’ın dünya 
denizlerinde varlığının daha da artmasını arzu ettiklerini ve 
bu amaçla Türk Loydu olarak Azerbaijan Caspian Shipping 
Company’nin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini 

belirtti.

Panama’nın 115. Ulusal Günü Daveti
Dünyanın en büyük gemi siciline sahip olan Panama’nın 115. 
Ulusal Günü daveti, 28 Kasım 2018 tarihinde İstanbul St. Re-
gis Otel’de TÜRK LOYDU desteği ile gerçekleşti. Panama’nın 
İstanbul Konsolosu Andres Gregorio Nunez Sanchez’in ev sa-
hipliği yaptığı geceye; birçok davetli katıldı. TÜRK LOYDU 
adına Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, Genel Müdür 
Lütfü Savaşkan ve Dış İlişkiler Bölümü Müdürü Mehmet Av-
cı’nın katılım sağladığı etkinlikte bir konuşma yapan Konsolos 
Nunez, konuşmasında Panama Denizcilik İdaresi adına yetkili 
kuruluş olan TÜRK LOYDU’na bu özel geceye sağladığı destek 
için teşekkür etti ve gecenin anısı olarak Panama geleneksel el 
sanatları ürünü olan bir tabloyu Türk Loydu’na armağan etti.

Türk Loydu’ndan Kartal İstimbotu’na 
Onursal Klas Sertifikası
Kartal İstimbotu’nun anıt gemi olarak sergilenmek üzere Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim töreni, TÜRK LOYDU’nun da 
katılımıyla 13 Kasım 2018 tarihinde Tuzla Çiçek Tersanesi’nde 
gerçekleşti. Törende TÜRK LOYDU tarafından düzenlenen ve 
ilelebet geçerliliği olan Onursal Klas Sertifikası, TÜRK LOYDU 
Vakfı Başkanı Cem Melikoğlu tarafından gemiye teslim edildi.
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Gemi Mühendisleri Odası’nın 64. Kuruluş 
Yıldönümü
TÜRK LOYDU’nun ana sponsor olduğu 15 Aralık 2018 
tarihinde gerçekleştirilen Gemi Mühendisleri Odasının 64. 
Kuruluş Yıldönümü aktivitelerine katılım gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Sn. Binali Yıldırım düzenlenen gecede yap-
tığı konuşmasında; TÜRK LOYDU’nun IMO’da gösterdiği 
başarıdan dolayı onur duyduğunu ifade ederek TÜRK LOY-
DU’ndan övgü ile bahsetti. Sn Binali Yıldırım ayrıca Türk 
Loydu’nun IACS üyesi olmayan klaslar içerisinde kuralları 
IMO tarafından onaylanan tek klas kuruluşu olduğunu ve 
bunun TÜRK LOYDU’nun gelişmesi için büyük önem ta-
şıdığını vurguladı.

TÜRK LOYDU Vakfı Başkanı Cem Melikoğlu ise; Gemi 
Mühendisleri Odası tarafından kurulan TÜRK LOYDU’nun 
kurallarının IMO tarafından onaylanmasının TÜRK LOY-
DU ve Türk Denizcilik sektörü açısından oldukça önemli bir 
gelişme olduğunu ve IMO nezdinde onaylı bir klas kuruluş 
olmanın haklı gururunu yaşadığımızı belirtti.

Koster Filosu Yenileme Projesi İmza 
Töreni
Koster Filosu Yenileme Projesi İmza Töreni;  Başbakan Bina-
li Yıldırım ve birçok devlet yetkilisinin yanı sıra, Türk Loydu 
Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, Türkiye Denizci-
lik Federasyonu Başkanı Erkan Dereli, KKTC Türk Deniz-
cilik İşletmeleri Genel Müdürü Cemalettin Şevli, İMEAK 
Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 
İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, KOSDER 

Başkanı Hüseyin Kocabaş, ve denizcilik sektöründen birçok 
ismin katılımıyla WOW İstanbul Otel’de gerçekleşti.

İmza töreninde; Koster Filosunun Yenilenmesi Projesi’nin; 
yerli ve milli sanayi hedeflerinin çok önemli halkalarından 
biri olduğu, ülkemiz için stratejik öneme sahip olan ve mil-
li menfaatlerimizle doğrudan ilgili bir proje olduğunun altı 
çizildi.

Prof. Dr. A. Yücel Odabaşı Kolokyumu
2009 yılında hayatını kaybeden TÜRK LOYDU Vakfı’nın 
efsanevi başkanı Prof.Dr.A.Yücel Odabaşı için düzenlenen 
kolokyum serilerinin üçüncüsü, TÜRK LOYDU desteği ile 
uluslararası katılımlar ve sunumlarla 15-16 Kasım 2018 ta-
rihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü 
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde düzenlendi. 
Kolokyuma; TÜRK LOYDU adına, TÜRK LOYDU Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cem Melikoğlu katılım gerçek-
leştirdi.

PANEL, SEMİNER & ÇALIŞTAY 
KATILIM 

Deniz Ticaret Gemilerinde Geleceğin 
Teknolojileri Çalıştayı
Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (Küdenfor) tarafından 
25 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen “Deniz Ticaret Gemi-
lerinde Geleceğin Teknolojileri Çalıştayı” Teknopark İstan-
bul’da gerçekleştirildi.
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Çalıştayda TÜRK LOYDU Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Cem Melikoğlu tarafından “Deniz Teknolojilerinin Geleceği ve 
2030/2050 Deniz Teknolojilerinin Evrimi” konulu bir sunum 
gerçekleştirildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik 
Fakültesi’nde Gerçekleştirilen Gemi Söküm 
Semineri
İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde Dr.  Se-
vilay Can tarafından düzenlenen “Denizcilikte Çevre Yöneti-
mi” yüksek lisans dersi kapsamında, TÜRK LOYDU Kıdemli 
Araştırma ve Kural Geliştirme Mühendisi Aslı Yaldız Öztekin 
tarafından 18 Nisan 2018 tarihinde “Gemi Söküm” konulu bir 
seminer verildi. Seminer kapsamında Türkiye’de ve dünyada 
gemi söküm ve atık alım tesisleri ile bunlara ilişkin uluslararası 
sözleşmeler ile ilgili güncel bilgiler öğrencilere aktarıldı.

3. Uluslararası Gemi İnşaatı ve Denizcilik 
Sempozyumu
TÜRK LOYDU’nun Sponsorları arasında yer alarak destekledi-
ği ve 24-25 Nisan 2018 tarihleri arasında, Yıldız Teknik Üniver-
sitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi tarafından düzenle-
nen 3. Uluslararası Gemi İnşaatı ve Denizcilik Sempozyumu’na 
(Int-Nam 2018)  katılım gerçekleştirildi.

Temel amacı; çevre ve enerji ile ilgili temel küresel konulara kat-
kı sağlamak için sanayi ve akademi arasındaki uluslararası işbir-
liğini geliştirmek olan ve 2 gün süren sempozyumun açılışında, 
desteğinden dolayı TÜRK LOYDU’na bir plaket sunuldu.

Türk Armatörler Birliği Teknoloji Çalıştayı
Türk Armatörler Birliği tarafından düzenlenen Teknoloji Çalış-
tayı 18 Nisan 2018 tarihinde Sheraton Grand Ataşehir’de ger-
çekleşti. Çalıştay sırasında TÜRK LOYDU Vakfı Yönetim Ku-
rulu Başkanı Cem Melikoğlu tarafından “IMO ve AB’nin Deniz 
Taşımacılığının Teknolojik Gelişimindeki Yeri” başlıklı bir su-
num gerçekleştirildi.

Cem Melikoğlu sunumunda; denizcilik sektörünün stratejik et-
kilerini oluşturulan kuruluşlar üzerinde durdu. En önemli ku-
rum olarak da Birleşmiş Milletler’in olduğuna dikkat çekti.

Türk Loydu ile Panama İstanbul 
Başkonsolosluğu İzmir Bilgilendirme 
Semineri
Dünyanın en büyük gemi siciline sahip Panama’nın İstanbul 

Başkonsolosluğu ile Türk Loydu; İzmir’de yerleşik bulunan 
gemi sahipleri, işletmecileri ile acentelerine yönelik bir seminer 
düzenledi.

4 Mayıs 2018 tarihinde İzmir Hilton Oteli’nde düzenlenen se-
minerde; Panama Gemi Sicili, Panama Denizcilik İdaresi ve 
Panama’nın Türkiye’de sörvey ve sertifikasyon hizmetleri konu-
sunda yetkilendirilmiş kuruluş olarak atadığı Türk Loydu’nun 
hizmetleri, faaliyetleri ve avantajlarına yönelik bilgilendirme 
yapıldı.

Panama ile TÜRK LOYDU’nun ortaklaşa düzenlediği semi-
nerler ilerleyen günlerde İstanbul’da ve bazı diğer illerde de 
tekrar düzenlenecek.

Denizde Çatışmayı Önleme Eğitiminde Yeni 
Yaklaşımlar Konferansı
“Denizde Çatışmayı Önleme Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar” ko-
nulu konferans 20 Kasım 2018 tarihinde TÜRK LOYDU koor-
dinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin salonunda ger-
çekleştirilen konferansta, Avrupa Birliği tarafından desteklenen 
“Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne Yönelik Navigasyon 
Aracı NEO-COL” Erasmus+ KA2 Mesleki Eğitim Stratejik Or-
taklıklar projesi; Türk Loydu’nun yanı sıra Romanya, Almanya, 
İspanya ve Polonya’dan proje ortaklarının katılımı ile tanıtıldı.

Tanıtım sırasında TÜRK LOYDU Vakfı Yönetim Kurulu Baş-
kanı Cem Melikoğlu’na projeye sağladığı desteklerden dolayı 
bir anı objesi takdim edildi.
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Gemi Mühendisliği Haftası’18 Etkinlikleri
TÜRK LOYDU’nun ana sponsorluğunda; Gemi Mühen-
disleri Odası tarafından düzenlenen “Gemi Mühendisliği 
Haftası’18” etkinlikleri kapsamında 12-13-14 Aralık 2018 
tarihlerinde Piri Reis Üniversitesi Hazırlık Yerleşkesi kon-
ferans salonunda Uluslararası Sülfür Emisyon Kuralları ve 
Baca Gazı Yıkama Sistemleri, Balast Suyu Arıtma Sistemleri 
ve Kuralları, Elektrikli Sevk Sistemleri panelleri düzenlendi.

Etkinliklere, TÜRK LOYDU Kıdemli Araştırma Kural Ge-
liştirme Mühendisi Aslı Yaldız Öztekin ve Serdar Seber pa-
nelist olarak katılım gerçekleştirdi. Panel sonunda GMO ta-
rafından TÜRK LOYDU’na plaket takdimi yapıldı.

Türk Loydu Bursiyerine, Royal Institute 
of Naval Architecture (RINA) Ödülü
TÜRK LOYDU’nun başarılı bursiyerlerinden Savaş Sezen’in 

de yazar olarak bulunduğu makale, İngiliz Kraliyet Gemi 
İnşaatı Enstitüsü (RINA) tarafından alanında en iyi makale 
seçilerek ödüle layık görüldü.

Savaş Sezen, 2017 yılında RINA Dergisinde yayınlanan “Ba-
ckstepping Control of Nonlinear Roll Motion for a Trawler 
With Fın Stabilizer” başlıklı makale için ödülünü 13 Nisan 
2018 tarihinde RINA Genel Kurulu’nda aldı. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makinele-
ri Mühendisliği mezunu olan Savaş Sezen, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 
Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra 
YTÜ’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 
Savaş Sezen’in gemi pervane hidrodinamiği ve hidroakusti-
ği, gemi sevki, akışkanlar mekaniği ve hesaplamalı akışkan-
lar mekaniği üzerinde çalışmaları bulunuyor.

TÜRK LOYDU’NUN YAPTIĞI 
ZİYARETLER 

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi 
Kurtarma Şirketi Ziyareti
TÜRK LOYDU Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Meli-
koğlu, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Yöne-
tim Kurulu Başkanı Cemalettin Şevli’yi 3 Nisan 2018 ma-
kamında ziyaret ederek, çeşitli konular üzerinde görüş alış 
verişinde bulundu.

Türk Loydu Heyeti Slovakya Denizcilik 
İdaresi’ni Ziyareti
TÜRK LOYDU Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Meli-
koğlu başkanlığındaki Türk Loydu heyeti 15 Ağustos 2018 
tarihinde Slovakya Denizcilik İdaresi’ni ziyaret ederek, 
TÜRK LOYDU’nun Avrupa Birliği nezdindeki tanınma 
başvurusunu ve gelişmeleri değerlendirmek üzere Bratisla-
va’da bir araya geldiler.

Slovakya Denizcilik İdaresi Başkanı Josef Mrkva ve Kıdemli 
Devlet Danışmanı Kaptan Jan Konecny, toplantı sırasında 
TÜRK LOYDU’na her zaman güvendiklerini ve gelişimini 
yakından izlemeye devam ettiklerini ifade ederek; “TÜRK 
LOYDU’nun AB nezdindeki başvurusuna Slovakya Devleti 
olarak en güçlü şekilde destek olmaya devam edeceklerini” 
belirttiler.

Bratislava Büyükelçiliğimize Ziyaret
TÜRK LOYDU’nun Avrupa Birliği tarafından tanınması-
na destek veren Slovak Cumhuriyeti’nde bulunan Bratisla-
va Büyükelçiliği 15 Ağustos 2018 tarihinde ziyaret edilerek, 
Konsolos Birey Yılmazsoy ile görüşülerek diplomatik ilişki-
lerde sağlanan güçlü destek için kendilerine teşekkür edildi.

Ziyarete TÜRK LOYDU Vakfı Başkanı Cem Melikoğlu, 
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Kalite Müdürü Aydın Gürbüz ve Dış İlişkiler Müdürü Mehmet 
Avcı katıldı ve Slovakya’daki olası sektörel iş imkânları hakkında 
bilgi alışverişi yapıldı.

Sayın Konsolos Birey Yılmazsoy, TÜRK LOYDU’nun faaliyetle-
rini gurur ile izlediklerini ifade ederek, AB tanınırlık süresinde 
başarılar diledi.

Malta Ziyareti
TÜRK LOYDU, Avrupa Birliği üyesi ve denizcilik alanında Av-
rupa’nın en büyük gemi siciline sahip Malta Devleti ile mevcut 
iyi ilişkileri geliştirmek ve yeni işbirliği olanaklarını görüşmek 
üzere 5 Ekim 2018 tarihinde Malta’da üst düzey görüşmeler ger-
çekleştirdi.

TÜRK LOYDU Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğ-
lu ile Dış İlişkiler Bölümü Müdürü Mehmet Avcı’dan oluşan 
TÜRK LOYDU heyeti, Malta Maritime Summit 2018 Deniz-
cilik Zirvesi etkinlikleri için yaptığı ziyaret kapsamında Malta 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sn. Dr. Ian Borg, Enerji ve Su Kay-
nakları Bakanı Sn. Joe Mizzi, Malta Armatörler Birliği Genel 
Sekreteri ve Avrupa Birliği Armatörler Birliği Yönetici Vekili Sn. 
Lino Vassallo ve Türkiye’nin Malta Büyükelçisi Sn. Başak Tür-
koğlu ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Malta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Dr. Ian Borg ve bakanlık 
yetkilileri ve Malta Transport yöneticisi Sn. Ivan Sammut ile 
yapılan görüşme, Bakanlık binasında gerçekleşti. Görüşme sı-
rasında Ian Borg, Türk Loydu’nun gelişimini yakından takip 
ettiklerini ve TÜRK LOYDU’nun Avrupa Birliği nezdinde ta-
nınır olma başvurusu sürecindeki desteklerine devam edecek-
lerini belirttiler.

Azerbaycan Denizcilik İdaresi Ziyareti
TÜRK LOYDU Vakfı Başkanı Cem Melikoğlu ve Dış İlişki-

ler Bölümü Müdürü Mehmet Avcı’dan oluşan TÜRK LOY-
DU heyeti, 25 Ekim 2018 tarihinde; Azerbaycan Cumhuriyeti 
Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknoloji Bakanlığı Devlet 
Denizcilik Ajansı’nı ziyaret ederek Müsteşar Gudrat Gurbanov, 
Müsteşar Yardımcısı Shahlar Mammadov ve Daire Başkanı 
Seymur Mirzayev ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sırasında Azerbaycan bayraklı gemilerde hizmet ver-
mek üzere yetkili kuruluş olan TÜRK LOYDU ile Azerbaycan 
Denizcilik İdaresi arasında mevcut işbirliği konuları ile gele-
cekte gerçekleştirilecek işbirliği konuları üzerinde değerlendir-
melerde bulunuldu.
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TÜRK LOYDU’NA YAPILAN 
ZİYARETLER 

Denizci Öğrenciler Derneği (DÖDER) 
Ziyareti 
Denizci Öğrenciler Derneği (DÖDER) Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Var ve Başkan Yardımcısı Şüheda Kaya, TÜRK 
LOYDU Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu’nu 
ziyaret ederek dernek çalışmaları ve 2018 projeleri hakkında 
bilgi verdiler. 

Denizci Öğrenciler Derneği tarafından düzenlenen ve 
TÜRK LOYDU’nun sponsorları arasında yer aldığı 19. Ulu-
sal Denizkızı Kongresi’ne katkılarından dolayı TÜRK LOY-
DU’na teşekkür ettiler.

IMO Dünya Denizcilik Üniversitesi 
(WMU) Öğrencileri Türk Loydu Ziyareti
Birleşmiş Milletlerin uzman kuruluşlarından olan Ulusla-
rarası Denizcilik Örgütü (IMO) himayesinde İsveç’in Mal-
mö kentinde bulunan Dünya Denizcilik Üniversitesi’nde 
(WMU) Deniz Emniyeti ve Çevre Yönetimi alanında yüksek 
lisans yapan uluslararası öğrenci grubu,  İstanbul program-
ları kapsamında 10 Nisan 2018 tarihinde TÜRK LOYDU’nu 
ziyaret ederek faaliyetlerimiz hakkında bilgi aldılar.

Malta Başkonsolosu Franklin Aquilina’dan 
Türk Loydu Ziyareti
Malta Başkonsolosu Franklin Aquilina,  24 Temmuz 2018 
tarihinde TÜRK LOYDU’nu ziyaret ederek, çalışmalarımız 
hakkında bilgi aldılar. 

Başkonsolos Aquilina, TÜRK LOYDU’nun Avrupa Birliği 
Komisyonu tarafından tanınır olmasına destek verdiklerini 
ve Türk Loydu’nun faaliyetleri kapsamında yapılan etkinlik-
lere Türk Loydu’nu özel olarak davet ettiklerini söyledi. 

Avrupa Birliği üyesi olan Malta, son açıklanan BM UNC-
TAD verilerine göre dünya deniz ticaret filosunun %5’ini 
temsil eden 2170 adet uluslararası sefer yapan gemiyi sicilin-
de kayıtlı bulunduruyor ve bu alanda AB üyesi ülkeler ara-
sında birinci sırada bulunuyor.

Amerika Merkezli Uluslararası Gemi 
Mühendisleri Odası SNAME Ziyareti
Amerika merkezli Uluslararası Gemi Mühendisleri Odası 
SNAME’nin İş Geliştirme Müdürü Michael Taylor ve ITU 
SNAME ekibi, TÜRK LOYDU’na bir ziyarette bulunarak 
TÜRK LOYDU Vakfı Başkanı Cem Melikoğlu ile bir görüş-
me gerçekleştirdi.

Görüşmede SNAME’nin yapısı, üyeleri ve dünya çapın-
da mevcut üyeleri nezdinde gerçekleştirdiği faaliyetler ile 
TÜRK LOYDU’nun desteklediği 3. SNAME Türkiye Buluş-
ması etkinliği hakkında bilgi alışverişi yapılarak ilerde ortak 
projelerde daha çok yer alınması temenni edildi.

TOPLANTILAR

Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar 
Derneği’nin 29’ncu Olağan Genel Kurul 
Toplantısı ve Sektörel Buluşma Toplantısı
TÜRK LOYDU’nun kurumsal üyesi olduğu Savunma ve 
Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği’nin 29’ncu Olağan Ge-
nel Kurul Toplantısı ve Sektörel Buluşma toplantısı 24 Nisan 
2018 tarihinde Ankara’da yapıldı.

TÜRK LOYDU Askeri Gemiler Koordinatörü Erhan 
Apak’ın TÜRK LOYDU’nu temsilen katılım gösterdiği et-
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kinlikte; Platform ve sistem üreticisi 11 SASAD üyesi tarafın-
dan mevcut üretimleri ile kısa - orta vade programlarında yer 
alan platform ve sistemlerin yerlileştirme- millileştirme proje-
leri kapsamına alınacak alt sistem ve bileşenlerle ilgili sunumlar 
yapıldı.

Türk Loydu Vakfı’nın 62. Olağan Genel 
Kurulu
TÜRK LOYDU Vakfı’nın 62. Olağan Genel Kurulu, Yönetim 
Kurulu, Sektör Temsilcileri ve basın mensuplarının katılımı ile 
26 Nisan 2018 tarihinde TÜRK LOYDU merkez binası Prof. 
Dr. Teoman ÖZALP Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

TÜRK LOYDU Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğ-
lu’nun hoş geldiniz konuşması ile başlayan 62. Olağan Genel 
Kurul, TÜRK LOYDU Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri 
AŞ’nin kurum faaliyetlerini takdimi, bilanço ve denetim rapor-
larının okunması, görüşülmesi, yönetim ve denetim kurulları-
nın ibrası ile 2018 yılı bütçesinin takdimi, görüşülmesi ve onay-
lanması ile tamamlandı.

Equasis Editörler Kurulu Toplantısı
TÜRK LOYDU’nun üyesi olduğu EQUASIS Gemi Bilgi İzleme 
Sistemi, 32. Editörler Kurulu Toplantısı 27 Nisan 2018 tarihinde 
Lizbon’da yapıldı. Toplantının ev sahipliğini Avrupa Denizcilik 
Emniyeti Teşkilatı - European Maritime Safety Agency- yaptı.
Avrupa Birliği Komisyonu öncülüğünde, denizcilik sektörüne 
güvenilir bilgi sunma amacıyla 1997 yılında kurulan EQUASIS; 
uluslararası denizcilik sektörünün başlıca kuruluşlarının katkı 
sağladığı bir bilgi bankası olarak hizmet vermektedir. TÜRK 
LOYDU’nun 2010 yılından beri veri sağlayıcı olarak üyesi oldu-
ğu Editörler Kurulu’nda alınan kararlar, sistemin yönetim süre-
ci için büyük öneme sahiptir.

TOBB Akreditasyon Sistemi Denetçileri 
Deneyim Paylaşım ve Bilgilendirme 
Toplantısı
TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamın-
da, 19-20-21 Eylül 2018 tarihlerinde TOBB Akreditasyon Ku-
rul Sekreteri Sayın Özge Karatepe ve Akreditasyon sistemi de-
netçilerimizin de katılımlarıyla Tuzla’da Denetçi Bilgilendirme 
Toplantısı düzenlendi.

Toplantının 2.gününe katılım sağlayan Uşak Ticaret ve Sanayi 
Odası Genel Sekreteri Sn. Caner Urhan Ticaret ve Sanayi Odası 
mevzuatı ve uygulamaları, Konya Ticaret Borsası Genel Sekre-
teri Sn. Esat Bilici Ticaret Borsaları uygulamaları konularında 
TÜRK LOYDU denetçilerine bilgilendirme yaptılar.

İMEAK Deniz Ticaret Odası 2. Müşterek 
Meslek Komiteleri Toplantısı
İMEAK Deniz Ticaret Odası 2. Müşterek Meslek Komiteleri 
Toplantısı, 22 Aralık 2018 tarihinde Piri Reis Üniversitesi De-
niz Kampüsü’nde gerçekleştirildi. İMEAK Deniz Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tamer Kıran başkanlığında yapı-
lan toplantıya TÜRK LOYDU Vakfı Başkanı Sn. Cem Melikoğ-
lu TÜRK LOYDU adına katılım gerçekleştirdi.

Toplantının başında katılımcılara, geçtiğimiz kasım ayında 
düzenlenen tören ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim 
edilen, Ulu Önder Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nın ilk işaretini 
verdiği anıt gemi “Kartal” İstimbotu için Türk Loydu tarafın-
dan düzenlenen ve büyük ilgi gören onursal klas sertifikasının 
birer kopyası dağıtıldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ta-
mer Kıran, büyük ilgi gören anı sertifikaları için Türk Loydu’na 
teşekkür ederken, bir konuşma yapan TÜRK LOYDU Vakfı 
Başkanı Sn. Cem Melikoğlu Kartal İstimbotu’nun Kurtuluş Sa-
vaşı’ndaki önemine ve TÜRK LOYDU’nun kuralları IMO tara-
fından doğrulanan IACS dışındaki ilk klas kuruluşu olduğuna 
değindi.

EĞİTİM

Türk Loydu’nda Nükleer Enerji 
Bilgilendirme Eğitimi 
TÜRK LOYDU’nun Nükleer Enerji alanında hizmet vermek 
üzere çalışmalara başlamasının ardından düzenlenen çeşitli 
etkinlikler ile sektöre yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Bu 
kapsamda 20 Mart 2018 tarihinde düzenlenen Nükleer Enerji 
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Bilgilendirme Eğitimi ile Türk Loydu yönetici kadrolarına 
nükleer enerji tesislerinin kurulumu ve işletilmesi ile ilgili 
bir bilgilendirme eğitimi yapıldı.

Nükleer enerji alanında önemli bir bilgi birimine sahip 
Sayın Timur Kabadayı tarafından verilen eğitime, TÜRK 
LOYDU Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu ile 
TÜRK LOYDU Sektör Direktörleri ile diğer yönetici ve ça-
lışanları katıldı.

FUAR

Posidonia 2018 Uluslararası Denizcilik 
Fuarı
TÜRK LOYDU Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, 
Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme AŞ Genel Müdürü ve 
Dış İlişkiler Bölümü Mehmet Avcı’nın katılım gösterdiği dün-
yanın en önemli denizcilik fuarları arasında gösterilen ‘Posi-
donia 2018 Uluslararası Denizcilik Fuarı’ 4-8 Haziran 2018 
tarihleri arasında Atina’da Metropolitan Expo’da düzenlendi.

TÜRK LOYDU’nun da çeşitli bayrak devletleri, klas kuruluş-
ları ve denizcilik şirketleri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi-
ği fuara, 92 ülkeden 2 bin şirket ve 22 bin ziyaretçi katılım 
gösterdi. TÜRK LOYDU heyeti ayrıca, Türkiye’nin Atina Bü-
yükelçisi Sn. Yaşar Halit Çevik’in Posidonia Fuarı nedeniyle 
Yunanistan’da bulunan Türk denizcilerine Büyükelçilik Rezi-
dansında verdiği davete de katılım gösterdi.

2018 YILI TÜRK LOYDU DESTEKLERİ
TÜRK LOYDU Vakfı; sahibi olduğu şirketlerinden Vakfa 
aktarılan geliri, Vakfın ulvi amaç ve hedefleri doğrultusunda 
yine faaliyet gösterilen alanlar ve sektörlerin yararına kullan-
maktadır.

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 sağlamak-
tadır.
• 22-26 Ocak 2018 tarihlerinde Londra’da yapılan plan IMO 
SDC5  (Ship Design and Construction) alt komite toplantı-
sına UDHB tarafından Türk Delegasyonu için seçilmiş olan 
Prof.Dr. Metin Taylan’ın toplantıya katılımı için maddi destek 
verilmiştir.
• İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi HYDROS 
Takımının geliştirmekte olduğu enerji ve çevre sorunlarına 
çözümlerin ARGE çalışmalarına maddi destek verilmiştir.
• Son üç yıldır yarışmalara katılarak dereceye giren Piri Reis 

Üniversitesi Deniz Bisikleti Takımının Mayıs 2018’de Hırva-
tistan’da gerçekleştirilen yarışmada kullanmak üzere geliştir-
diği “Karbonat” isimli tekne modelinin hydrofoil ARGE çalış-
malarına maddi destek verilmiştir.
• ITU SNAME’nin (Amerikan Gemi Mühendisleri Odası) 
İTÜ’de 18.12.2018 de yapılan “Gemi Emisyonlarının Azaltıl-
ması/SOx, NOx, CO2” etkinliğine maddi destek sağlanmıştır. 
• 21-23 Haziran 2018 tarihleri arasında düzenlenen MA-
TE-ROV yarışlarına katılan KTÜ Creatiny ROV Team için 
maddi destek sağlanmıştır.
• 2-9 Eylül 2018’de St. Tropez’de 5.si düzenlenecek olan HYD-
ROCONTEST için YTÜ Stars of Hydro Takımına maddi des-
tek sağlanmıştır.

Yurtiçi Konferans ve Toplantı Destekleri:
• 27-28 Mart 2018 tarihinde YTÜ Gemi ve Denizcilik Kulü-
bü’nün tarafından düzenlenen Gemi Mühendisleri Zirvesi 
(Kariyer Günleri) etkinliğine maddi destek verilmiştir.
• Denizci üniversite öğrencilerini birleştiren, güncel teknik 
gelişmelerin ve çalışmaların takibini sağlayan 26-29 Nisan 
2018 de yapılan 19. Ulusal Denizkızı Kongresi için maddi 
destek verilmiştir.
• Piri Reis Üniversitesi’nin 10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde dü-
zenlediği “3. Uluslararası Avrasya Denizcilik Tarihi Kongresi” 
için maddi destek verilmiştir.
• Vakfımız Yönetim Kurulu Başkanlığımızı da yapmış olan 
merhum Prof. Dr. A. Yücel Odabaşı anısına, İTÜ Gemi İnşa-
atı ve Deniz Bilimleri Fakültesi tarafından 15-16 Kasım 2018 
tarihinde gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kolokyumun düzen-
lenmesine maddi destek sağlanmıştır.
• 13-14 Ekim 2018 tarihlerinde TMMOB Gemi Mühendisleri 
Odasınca Trabzon’da düzenlenecek olan 6. Öğrenci Çalışta-
yı’na destek verilmiştir.

Çeşitli Destekler:
• İTÜ Denizcilik Fakültesi’nde yeni yapılan öğretim eleman-
ları binasının “Lisansüstü toplantı odaları “ tefrişine maddi 
destek verildi.
• 5 Mayıs 2018 de gerçekleştirilen DEFAV 23. Dayanışma Ge-
cesine maddi katkı verildi.
•İstanbul İhracatçı Birlikleri’nin 2018 yılı içinde düzenlemiş 
olduğu “7.Ulusal Gemi Yat Tasarım Yarışmasına” maddi des-
tek sağlanmıştır.
• TMMOB Gemi Mühendisleri Odasının 14 Aralık 2018 ta-
rihinde düzenleyeceği geleneksel oda gecesi ve Gemi Mühen-
disliği Haftası için maddi destek verilmiştir.
• İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) mezunları 29 Ekim Cum-
huriyet Yemeği ve Aralık 2018 Balık Günü için maddi destek 
verilmiştir.

V
A

K
IF

 F
A

A
Lİ

Y
ET

LE
R

İ
Ç

A
LI

Ş
M

A
 R

A
P

O
R

U
 | 

20
18





T
L 

T
EK

N
İK

 A
R

G
E 

V
E 

TA
SA

R
IM

 L
T

D
. Ş

T
İ.



108

2017 yılında yeniden yapılandırılan TL Teknik Arge ve Tasarım 
limite Şriketi, 2018 yılı içerisinde araştırma geliştirme faaliyet-
lerinin yanında, TÜRK LOYDU’nun 56 yıllık tecrübesini de ar-
kasına alarak teknik danışmanlık hizmetlerine ağırlık vermeye 
başlamıştır. Gemilerin teknik şartnameleri uygunluk kontrolü 
ve raporlama hizmetleri dışında endüstriyel tesislere yönelik 
teknik şartnamelerin hazırlanması, durum tespiti, gözetim hiz-
metleri ve endüstriyel ekipmanların montajı için teknik dokü-
mantasyon hazırlanması konularında faaliyet gösterilmiştir.

2018 YILINDA PORTFÖYÜMÜZDE YER 
ALAN HİZMETLER

Çelebi Bandırma Uluslararası  Liman 
İşletmeciliği A.Ş. Asit Depolama Tesisi 
Teknik Şartname Hazırlama ve Danışmanlık 
Hizmeti
10 Nisan 2017 30296 sayılı “Kıyı tesisi tehlikeli madde uygun-

luk belgesi düzenlenmesi hakkında yönergenin” 4. bölüm çeşitli 
ve son hükümler madde 15 kapsamında, bitkisel yağlar hariç 
olmak üzere; IBC Kod Bölüm 17’de bulunan tablonun “hazards 
(zararlılar)” başlıklı  “d” sütununda, “safety (emniyet)-S” iba-
resi bulunan zararlı tehlikeli sıvı dökme yükler, tesiste supalan 
olarak elleçlenememektedir. Söz konusu yükler, Ancak boru 
hatları vasıtasıyla tesiste bulunan tanklara tahliye edilerek ve 
bu tanklardan kara tankerlerine dolum yapılarak tesiste elleç-
lenebilmektedir.

Bu yönergeye istinaden;
Firmaya; limana gelen asit (Sülfirik,fosforik) yüklü gemilerden 
ürünün ara stok tanklarına boşaltılmasını, boşaltılan tanklar-
daki  ürünlerin limana karayolu ile gelen asit tankerlerine yük-
lenmesini sağlayacak şekilde sülfürik asit ve fosforik asit tankla-
rının, boru tesisatlarının, tanker dolum istasyonlarının dolum 
tankları ve otomasyon sisteminin yaptırılmasına yönelik teknik 
şartname hazırlanması ve tesisin projeye uygun şeklide yapıl-
ması için gözetim danışmanlık hizmeti verilmiştir.

ÇALIŞMA RAPORU | 2018

TL TEKNİK ARGE VE 
TASARIM LTD. ŞTİ.
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TPIC  Turkish Petroleum  firması için 
Depolama Terminalleri Danışmanlık 
(PMC) ve Muayene/Gözetim Hizmetleri 
Verilmesi
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’ye (BOTAŞ) ait Ceyhan 
Terminalin’e komşu, 1 milyon 5 bin ton depolama kapasite-
sinde kurulacak Petrol Ürünleri Depolama Terminallerinin 
FEED, ÇED, Zemin Etüdü, Topografik ve benzeri çalışma-
larının hazırlanması sırasında ilgili alt kalemlerin ve konu 
başlıklarında (inşaat, mekanik, elektrik, yangından koruma, 
yasal uyugnluk, çevre, proje yönetimi vb) denetleme, yo-
rumlama ve sürecin TPIC ile birlikte yönetilmesi konusunda 
firmaya danışmanlık ve kontrolörlük hizmeti verilmiştir.

Petrol Ofisi A.Ş. Firması için Emniyet 
Ventilleri Kontrol ve Danışmanlık Hizmeti 
Verilmesi
Petrol Ofisi A.Ş.’ye ait Derince Madeni Yağ Tesisi’nde bu-
lunan emniyet ventillerinin basınç testi, basınç set ayarı ve 
tamiri hizmetleri TL Teknik Arge ve Tasarım Ltd. Şti. tara-
fından verilmektedir.
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Selnilkel Firması Kazan Montajı İçin 
Dokümantasyon Hazırlanması
Selnikel firmasına ait projede Amylum Nişasta firması tesis-
lerinde imalat ve montajı gerçekleştirilen 27 T/H 20 BAR ISI 
SANTRALİ PROJESİ kapsamında, kazan, ekonomizer, boru 
hatları, tanklar, çelik konstrüksiyon ve sair ilgili donanımın 
dokümantasyon hazırlanması hizmet verilmiştir.

Gemilerin Teknik Şartnameye Uygunluk 
Kontrolleri
İdris-i Bitlisi, Sultan Alparslan gemilerinin ve çeşitli uygu-
lama ve denetim botlarının teknik şartnameye uygunluk 
kontrolü hizmetleri tamamlanarak teslim edilmiştir. Müş-
terilerin talepleri üzerine TÜRK LOYDU sörveyörleri, il-
gili gemilerde incelemeler gerçekleştirmiş, müşteri, tersane 
yetkilileri ve gemi mürettebatları ile görüşmeler ve gemilere 
ait doküman ve projelerin de dikkate alınması neticesinde 
müşterilere gemilerin performans ve durum tespitlerini içe-
ren raporlar sunmuşlardır.

Ç
A

LI
Ş

M
A

 R
A

P
O

R
U

 | 
20

18



110

ÇALIŞMA RAPORU | 2018

Gemilerin Tank Kalibrasyon Bukletlerinin 
Hazırlanması Hizmetleri
Gemilerin son inşa hali üzerinden ilgili yönetmeliğe uygun ola-
rak yapılan gemi tankı kalibrasyonları; lazer ölçüm yöntemleri 
ile tank üzerinde alınan fiziki ölçümler kullanılarak elde edilen 
verilerin özel yazılım programlarında modelleme yöntemleri ve 
gemi tanklarının gerçek fiziki yapısı oluşturulması kaydı ile ger-
çekleştirilmektedir.

Kolin 4, Bit Hero, Santa Lucia, Lily PG gemilerinin kargo tank-
ları kalibrasyon bukletlerinin hazırlanması hizmetleri tamam-
lanarak teslim edilmiştir.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 
FAALİYETLERİ 

Gemi Boyutlandırma ve Mukavemet Analizi 
Yazılımı
TÜRK LOYDU Kuralları Cilt A Kısım 1 – Tekne Yapım Ku-
ralları (2018) kapsamında gemilerin boyutlandırma hesaplarını 
gerçekleştirecek bir yazılımın oluşturulma projesidir. Yazılım, 
kullanıcıların gemi boyunun herhangi bir yerinde iki boyutlu 
kesitleri ve perdeleri, gerektiğinde üst yapı dahil olacak şekilde 
oluşturabilecekleri, (eğrilik, ondüle perde, standart profil tab-
losu, kullanıcı tanımlı profillerin ve açıklıkların tanımlanması 
ve benzeri özelliklerle) hesaplamaları yapabilecekleri, bu hesap-
lamaların sonuçlarının kural gereksinimleri (kesit modülü, sac 
kalınlıkları, elemanların mukavemet modülü, burkulma, yo-
rulma kontrolü…) ile kontrol edebilecekleri, kritik değerleri ve 
bu değerleri aşan elemanları hem görsel hem de sayısal olarak 
görebilecekleri şeklide tasarlanmaktadır.

AB PROJELERİ

2018 yılı içerisinde devam ettirilen AB 
projeleri;

SEAMAP Projesi
Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar ile işbirliği-
ni sağlayarak    sektörel iş gücü, kariyer, girişimcilik ve eğitim 
imkanları konularında denizcilik alanındaki tüm paydaşları 
aynı platformda buluşturmayı hedeflemektedir. 5 farklı ülke-
den 6 partnerin oluşturduğu konsorsiyum gemi adamı ve de-
nizcilik sektöründe çalışan diğer tüm personelin niteliklerine  
uygun sektörel iş fırsatlarını tek platformda toplamak, de-
nizcilik hizmet sektörü ve gemi inşa endüstrisi alanında giri-
şimcilik becerilerini arttırmak için ihtiyaç analizi çalışmasını 
gerçekleştirmek, denizcilik sektöründe iş arayanlarla, işe alım 
ve yerleştirme kuruluşlarını bir araya getirecek web tabanlı bir 
platform geliştirerek, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli per-
sonelin mesleki yeterliliklerini arttırmalarına destek olmayı 
amaçlamaktadır. 
https://projectseamap.eu/
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NEO-COL Projesi
Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü Kuralları-
nın Modern Elektronik navigasyon cihazları ile bağlantısını 
kuran bir e-learning modülüdür. Konsorsiyum 5 farklı ülke-
den 6 partnerden oluşmaktadır. Her ülkeden 20’şer kaza se-
naryosu incelendikten sonra neden sonuç ilişkisi  tespit edi-
lerek bir anket oluşturulmuştur. Gemi adamlarından gelen 
cevaplar incelenerek  teori ile gerçek uygulama arasındaki 
farklar  analiz edilip bir rapor hazırlanmıştır. 20 kaza senar-
yosunu içeren grafiksel kullanıcı arayüzü  oluşturularak 250 
adet soru üretilmiştir.  
http://neo-col.eu/



ÇALIŞMA RAPORU | 2018






