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Globalleflmenin finansal kriz ile birleflti¤i 2008 y›l› ve krizin etkilerinin tüm
fliddetiyle hissedildi¤i 2009 y›l›, uluslararas› ticaretin yavafllad›¤›, korumac›l›k
tedbirlerinin artt›¤›, rekabetin önem kazand›¤› bir dönem olmufltur. Bu
dönemde finansal, teknik ve yönetsel altyap›lar› güçlü olan kurulufllar, bu
özelliklerine ek h›zl› de¤iflim ihtiyaçlar›na çabuk cevap verebilen esnek
yap›lanma gereksinimini de hissetmifllerdir.

De¤iflim rüzgarlar›n› hisseden Türk Loydu; 2006 y›l›nda bafllatt›¤› at›l›m
program› ile güçlü merkez ofis, dünya çap›nda h›zl› güvenilir servis
stratejisini özümsemifl, gerekli altyap› yat›r›mlar›na bafllam›fl, çevre flartlar›na
h›zla adapte olabilen yüksek kalite-makul maliyet prensibine uygun çal›flma
yöntemini benimsemifltir.

2008 y›l› ile bafllayan kriz dönemini at›l›m f›rsat› olarak gören, insana
yat›r›m› amaçlayan Türk Loydu; uzman personel say›s›n› ve e¤itim
programlar› ile deneyimini artt›rmak için çal›flmalar›n› bafllatm›flt›r. Bu
çal›flmalar›n sonuçlar›; kalite sistemindeki geliflim, liman devleti kontrollerinde
görülen iyileflmeler, yeni jenerasyon Türk Loydu kurallar›n›n oluflturulmas›,
enerji ve altyap› infla sektörleri gibi güncel ve de¤iflik uzmanl›k gerektiren
alanlarda yap›lan at›l›mlar olarak görülmeye bafllanm›flt›r.

Finansal belirsizlikler yaflad›¤›m›z 2009 y›l›, kriz sonras› haz›rl›klarla geçmifltir.
2010 y›l›, Türk Loydu’nun deniz sektöründe hem filo geliflimi, hem de
uluslararas› tan›n›rl›k alanlar›nda at›l›m y›l› olarak ortaya ç›kacakt›r. 2010’un
endüstri sektörlerinde, Türk Loydu faaliyet alanlar›n›n büyüyece¤i ve
çeflitlenece¤i, büyük projelerde Türk Loydu güvencesinin yaflanaca¤› bir
y›l olaca¤› konusunda inanc›m›z tamd›r.

Prof. Dr. Mustafa ‹NSEL

Türk Loydu Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan›
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fievki BAKIRCI

Türk Loydu Genel Müdürü

2009 y›l›nda yaflanan küresel ekonomik kriz, yat›r›mlar›, gemi infla sektörünü

ve deniz ticaretini oldukça olumsuz etkilemifltir.

Türk Loydu olarak, küresel krize ra¤men hizmet kalitemizden taviz vermeden,

müflterilerimizle iyi iletiflim, bilgi paylafl›m› ve zaman›nda al›nan tedbirler

sayesinde krizden etkilenmeden 2009 y›l›n› baflar› ile tamamlam›fl

bulunmaktay›z.

Hizmet kalitemizin önemli göstergelerinden biri de, Paris Memorandumu

(Paris MoU) raporlar›d›r. 2006-2008 y›llar›nda Memorandum üyesi ülke

limanlar›na giren gemilerde yap›lan Liman Devleti kontrollerinde, klas kusuru

nedeniyle tutuklanan gemi say›s› s›ralamas›na göre Türk Loydu, yüksek

performansl› “High Performance” klas kurulufllar› grubunda birçok IACS

üyesi kuruluflu geçerek 6. s›radaki yerini korumufltur.

Üç y›l üst üste yüksek performansl› klas kurulufllar aras›nda yer alan bu

grubta ciddi bir yer edinen Türk Loydu için bu baflar›, Klas Kurulufllar›

Uluslararas› Birli¤i (IACS)’a üye olma ve Avrupa Birli¤i’nden (AB) “Tan›nm›fl

Kurulufl” (RO-Recognized Organization) statüsü alma yolunda önemli

referans olacakt›r.

IACS’a üyelik kriterlerinden olan klaslanan gemi say›s› ve tonaj› gibi say›sal

ölçütlerin kald›r›larak kalite ve performansa dayal› ölçütlerin ön plana

ç›kart›lmas› karar› ile Türk Loydu’nun IACS’a üye olma flans› ortaya ç›km›flt›r.

Bu do¤rultuda 2010 y›l› içerisinde hem IACS’a üyelik baflvurusu yap›lacak,

hem de AB’den “RO” statüsü al›nmak üzere ilgili taraflarca denetimler

gerçeklefltirilecektir.

2009 y›l›nda 93 adet gemi klas›m›za girmifl, 81 adet gemi klas›m›zdan ç›km›flt›r.

Y›l sonu itibariyle 100 GT’dan büyük Türk Loydu klasl› gemi say›s› 546 adet

olup, toplam tonaj da 1.206.898 grostona ulaflm›flt›r. Bu rakamlarla 2008

y›l›ndaki de¤erin üzerine ç›kmay› baflarm›fl bulunmaktay›z. 
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Savunma Sanayi Müsteflarl›¤›’n›n Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› ad›na siparifl

etti¤i askeri gemilerin Türk Loydu klas›yla infla edilmesi, yeni infla faaliyetimizin

de geliflmesinde etkili olmufltur. Geçen dönemde bafllanm›fl olup, inflaatlar›

sürmekte olan 16 adet ‘’Yeni Tip Karakol Botu’’na ek olarak 2009 y›l›nda

sözleflmesi imzalanan 8 adet LCT tipi askeri geminin inflaat›na y›l sonunda

bafllanm›flt›r.

Buna ba¤l› olarak, deniz endüstrisinde firma, malzeme ve ürün sertifikaland›rma

faaliyetlerimizde de kayda de¤er art›fllar olmufltur. Bu dönemde, gemi ana

makine üreticisi YANMAR ve MTU firmalar›na tip onay› verme faaliyetimiz

uluslararas› alanda ses getirmifltir. Bu geliflmelere paralel olarak, krize ra¤men

personel azalt›m›na gidilmedi¤i gibi personel istihdam›nda da art›fl sa¤lanm›flt›r.

Faaliyetimizin gerçeklefltirilmesinde esas al›nan klas kurallar› tamamen

kendimize, Türk Loydu’na özgü kural oluflturma çabalar›m›z, ‹TÜ Gemi

‹nflaat› ve Deniz Bilimleri Fakültesi ile iflbirli¤i kapsam›nda baflar› ile devam

etmektedir.

Türk Loydu Vakf› ‹ktisadi ‹flletmesi Yürütme Kurulu: (Soldan sa¤a) Doç. Dr. ‹smail H. HELVACIO⁄LU, fievki BAKIRCI, Prof. Dr. Mustafa ‹NSEL (Baflkan),

Metin KONCAVAR, R. Tansel T‹MUR



0 92 0 0 9  –  Ç A L I fi M A  R A P O R U

Tankerlerden yük aktar›m› ifllemleri için oluflturulan “Çok Noktal› Ba¤lama

Sistemleri ile ‹lgili Türk Loydu Kurallar›” 2009 y›l›nda kitap olarak bas›lm›flt›r.

Denizcilik Müsteflarl›¤› taraf›ndan yay›nlanan “Çift Cidar veya Eflde¤er Tasar›m

fiartlar›n›n Uygulama Esaslar› ve Kabotajda Çal›flan Petrol Tankerleri

Operasyonlar›n›n Emniyetli Yürütülmesi Hakk›ndaki Yönetmelik” kapsam›nda

kabotaj hatt›nda çal›flan 600 DWT - 5000 DWT aras›ndaki tek cidarl›

tankerlerde yönetmeli¤in müsaade etti¤i sürelerde çal›flmalar›na imkan veren

durum de¤erlendirme faaliyetine 2009 y›l›nda bafllam›fl bulunmaktay›z.

Faaliyetlerimizdeki yeterlili¤imizin göstergesi olan akreditasyonlar› alma

gayretlerimiz 2009 y›l›nda da devam etmifltir.

Türk Loydu; her y›l çeflitlenerek büyüyen akreditasyon portföyüne 2009

y›l›nda ISO 17024 standard›na göre Türkiye Akreditasyon Kurumu

TÜRKAK’tan Kaynakç› Personel Belgelendirilmesi akreditasyonunu eklemifltir.

Böylece, baflta gemi infla sektörü olmak üzere endüstrimizde önemli yeri

olan kaynakç›lar için ifl bulmada pasaport niteli¤inde olan geçerli sertifikalara

sahip olmalar›na katk›m›z büyük olacakt›r. 2009 y›l›nda 1664 adet kaynakç›

belgesi düzenlemifltir.

Ayr›ca ISO 17020 muayene  kuruluflu akreditasyon kapsam›na yang›n

söndürme sistemleri proje onay› ve iflletme denetimi eklenmifl olup, AYGAZ,

TÜPRAfi, Mercedez Benz Türk A.fi. gibi çeflitli endüstriyel tesisler ile

CONRAD, Hilton oteller zinciri gibi  otellere hizmet verilmifltir. Can, mal

ve çevre güvenli¤inin sa¤lanmas› misyonunu güçlendiren  bu faaliyetin

kuruluflumuz için ayr› bir önemi bulunmaktad›r.

Günümüze enerji kaynaklar›na olan talebin artmas›, enerji maliyetlerindeki

yükselifl, çevreye olan duyarl›l›k ve enerji kaynaklar›n›n azalmas› gibi nedenlerle

yenilenebilir, temiz enerji üretim ve kullan›m ihtiyac› artm›flt›r. Yenilenebilir

enerji kaynaklar›ndan ülkemizde uygulama sahas› genifl olan rüzgar enerjisinden

yararlanmak üzere 2008 y›l›nda Rüzgar Türbini Sertifikaland›rma Kurallar›’n›

yay›nlayan Türk Loydu, 2009 y›l›nda konuya iliflkin olarak fuar, sempozyum

ve sergi türü çeflitli tan›t›m faaliyetlerinin sonucunda rüzgar türbinini tamam›n›

yerli olarak imal edecek yerli bir üretici ile ilk sertifikaland›rma sözleflmesini

imzalam›flt›r.

Türk Loydu; çelik yap›lar›n imalat ve montaj kontrolünde sahip oldu¤u

deneyimi 2009 y›l›nda iki önemli stadyum projesine imza atarak pekifltirmifltir.

Kayseri Kadir Has ve Rize Yeni fiehir Stadyumlar›n›n imalat ve montaj

kontrolleri baflar› ile tamamlanm›flt›r. Ayr›ca TPAO; Türk Loydu ile Karadenizde

bulunan Akkaya, Ayazl› ve Do¤uayazl› adl› üç adet offshore platformunun

befl y›ll›k periyodik kontrol hizmetini gerçeklefltirmek üzere sözleflme yapm›fl

olup, hizmet verilmeye bafllanm›flt›r.

Türk Loydu faaliyet kapsam›na ilk defa 2008 y›l›nda al›nan gemi tanklar›n›n

kalibrasyonu (tank kapasite ölçümleri) hizmetinde sahip olunan akreditasyon

ile uluslararas› pazarda da kabul görmüfl, 2009 y›l›nda 32 gemide tank

kalibrasyon hizmeti gerçeklefltirilmifltir.

AB’den 1785 kimlik numaras› ile Onaylanm›fl Kurulufl olan Türk Loydu 2009

y›l›nda 87/404/EC Basit Bas›nçl› kaplar ve 92/42/ EC Yeni S›cak Su Kazanlar›

yönetmeliklerinde Onaylanm›fl Kurulufl statüsünü alm›fl ve AB Onaylanm›fl

Kurulufllar web sayfas›nda yay›mlanm›flt›r.
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L‹MAN DEVLET‹ KONTROLLER‹
(Port State Control) FAAL‹YETLER‹...

Türk Loydu filosunda bulunan gemiler, 2009 y›l› PSC denetimi sonuçlar›na
göre baflar›l› bir performans sergilemifllerdir. Paris MoU taraf›ndan 2009 y›l›
ortalar›nda yay›nlanan ve 2006-2008 y›llar›n› kapsayan Tan›nm›fl Kurulufllar
Performans Tablosu’na göre; Türk Loydu son 3 y›lda oldu¤u gibi “Yüksek
Performans” konumunu korumufl ve yine birkaç IACS üyesi klas kuruluflunu
geride b›rakarak geçen y›l oldu¤u gibi 6. s›rada yer alm›flt›r. 2009 y›l›nda yeni
bir uygulamaya geçilerek PSC performanslar› de¤erlendirilen baz› gemilere
Programd›fl› Sörvey uygulanm›fl, böylece bu gemilerin PSC denetimlerinde
bir sorun yaflamadan problemlerin tespit edilmesi sa¤lanm›flt›r. Ayr›ca,
programd›fl› sörvey yap›lan gemilerin kapsam›n›n geniflletilerek, ISM denetimleri
s›ras›nda da uygulanmas› suretiyle Türk Loydu filosunda yer alan birçok
geminin PSC perspektifi ile de¤erlendirmeleri yap›lm›flt›r.

T.C. Baflbakanl›k Denizcilik Müsteflarl›¤› ile sürdürülen iflbirli¤i 2009 y›l›
içerisinde daha da gelifltirilmifl; bu çerçevede Türk Loydu bünyesinde
düzenlenen ISM uygulama ve denetçi kurslar›na, bayrak devleti ve liman
devleti denetçilerinin de kat›lmalar› sa¤lanm›flt›r. Ayn› çerçevede Rusya’n›n
Novorossiysk ve Tuapse limanlar›nda görevli PSC denetçileri, 9-10 Kas›m
2009 tarihlerinde Türk Loydu’na ziyarette bulunmufllar ve kendileri kurulufl
faaliyetleri konusunda bilgilendirilmifllerdir.

R. Tansel T‹MUR

Deniz Endüstrisi Bölüm Baflkan›

Indian Register of  Shipping        IRS  172           0            7     0       0,00

RINAVE Portuguesa        RP           75            0           4      0        -0,00

Korean Register of Shipping (Korea Rep.of)     KRS         713          5          21       8        -0,49

Polski Rejestr Statkow        PRS  1034         8           29      13        -0,58

China Classification Society        CCS  1024         4           28      13        -1,10

Russian Maritime Register of Shipping      RMRS  7769         48        176     135        -1,23

Nippon Kaiji Kyokai        NKK  6558         27        150     112        -1,47

Burau Veritas (France)        BV 11897        43        264    212       -1,57

Turkish Loyd        TL 1497           3          39      21       -1,59
Lloyd’s Register (UK)            LR  14748      51         323     266       -1,60

American Bureau of Shipping (USA)        ABS  5454        13         127      92       -1,68

Registro Italiano Navale        RINA  3127         5           76      49       -1,75

Germanischer Lloyd        GL  14962      31         328    271      -1,76

Det Norske Veritas        DNVC  13278      26         293     239        -1,77

Recognized Organizat ion Per formance Table  (2006 -  2008)
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TÜRK LOYDU KLASI ALTINDA
YEN‹ ‹NfiA ED‹LEN GEM‹LER...
Dearsan Tersanesi’nde Savunma Sanayi Müsteflarl›¤› (SSM) ad›na infla
edilmekte olan 16 adet Yeni Tip Karakol Botu’nun yeni infla klaslama
hizmetlerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, 1. gemi denize inifle haz›r
hale gelmifltir. 2. ve 3. gemilerde ise donat›m ifllerine devam edilmektedir.
4. geminin çelik tekne inflaat› devam ederken, 5. geminin ise sac kesimleri
bafllam›fl durumdad›r.

Savunma Sanayi Müsteflarl›¤›’n›n yürüttü¤ü ve yeni infla klaslama hizmetleri
kuruluflumuzca yap›lan askeri gemi projelerinin üçüncüsü olan 8 adet LCT
(Landing Craft Tank) için, inflac› Anadolu Tersanesi ile 02.07.2009 günü
sözleflme imzalanm›flt›r. Proje denetimi ve malzeme sertifikasyonu yap›lmakta
olup, sörvey faaliyetlerine de bafllanm›flt›r.

Uluslararas› iliflkiler alan›nda yürütülen faaliyetler çerçevesinde, IMO bünyesinde
28-30 Ocak 2009 tarihleri aras›nda 4. kez düzenlenen PSC Çal›fltay›’na
kat›l›m sa¤lanm›fl ve çeflitli ülkelerden PSC sorumlusu idareciler ve denetçiler
ile ikili görüflmeler yap›lm›flt›r. Bu çerçevede 7-9 Temmuz 2009 tarihleri
aras›nda, Rusya’n›n evsahibi oldu¤u Karadeniz Memorandumu 2009 Y›l›
Komite Toplant›s›’na da kat›l›m sa¤lanm›fl, Karadeniz’e k›y›s› olan ülkelerin
denizcilik idareleri ile yak›n iliflkiler kurulmufl; Türk Loydu’nun bu alanda
kurumsal tan›n›rl›¤› artt›r›lm›flt›r.

SVEP - TÜRK LOYDU SÖRVEYÖR VASIFLANDIRMA VE
E⁄‹T‹M PROGRAMI...

Türk Loydu, 2009 y›l›nda kendine misyon olarak belirledi¤i alanlarda uzmanl›¤a
ve sürekli geliflime verdi¤i önemin bir göstergesi olarak, 2008’de kurmufl
oldu¤u modern e¤itim tesisi alt yap›s›na bir ilave daha yaparak, e¤itim
konusunda bir ad›m daha atm›fl ve sörveyörlerin vas›fland›r›lmas› ve e¤itimi
ile ilgili yeni gelifltirilmifl bir program olan SVEP’i uygulamaya koymufltur.
SVEP; deniz endüstrisi faaliyetlerinde görev yapan sörveyörlerinin e¤itim ve
vas›fland›rma kriterlerini tan›mlayan, 94/57/EC, ISO 17020, ISO 9001, IMO
Res 739(18) ve IMO Res 789(19) isteklerini kapsayan bir programd›r. SVEP,
Türk Loydu’nun IACS üyelik flartlar›na uyum çal›flmalar› kapsam›nda, IACS
PR7’ye uygun olarak gelifltirilmifltir. SVEP vas›tas›yla; vas›fland›rmaya temel
teflkil edecek e¤itimlerin uygulanmas› ile birlikte, Türk Loydu sörveyörlerinin
IMO Kural de¤iflimleri ve IACS kurallar› hakk›nda etkin bir flekilde e¤itilmeleri
hedeflenmektedir.

2009 y›l›n›n ilk çeyre¤inde uygulanmaya bafllanan SVEP kapsam›nda düzenlenen
e¤itimlere, yeni ifle al›nan sörveyörler ile birlikte tüm Türk Loydu sörveyörleri
kat›lm›fllard›r. Bir yandan da, SVEP’in uygulanmas›nda e¤itimci olarak görev
alacak sörveyörlerin e¤itimlerine bafllanm›fl ve bu e¤itimlerin 2010 y›l›
içerisinde tamamlanmas› planlanmaktad›r.

Türk Loydu, iyi yetiflmifl nitelikli sörveyör kadrosundan alm›fl oldu¤u gücünü
SVEP ile pekifltirerek, hizmet kalitesini daha da iyilefltirmeyi ve uluslararas›
alanda performans›n› daha üst seviyelere ç›karmay› hedeflemektedir.

Ayr›ca, 20 adet yolcu gemisi (kabotaj), 3 adet pilot bot, 2 adet ürün tankeri
(400 ve 550 DWT’luk), 2 adet hizmet botu, 1 adet duba ve 1 adet çöp
toplama teknesi tipinde olmak üzere toplam 29 adet yeni infla sözleflmesi
yap›lm›flt›r. 400 tonluk tankerin inflaat› tamamlanm›fl olup, sertifikaland›r›lm›flt›r.
SSM’in ihale etti¤i ve klaslama hizmetleri Türk Loydu taraf›ndan verilecek
olan 2 adet LST (Landing Ship Tank/Anfibi Ç›karma Gemisi)’nin sözleflmesinin
2010 y›l› içinde, ihaleyi kazanan tersane ile yap›lmas› beklenmektedir.
GESTAfi taraf›ndan ihale edilen 2 adet 80 araba ve 600 yolcu ile 2 adet
80 araba 400 yolcu kapasiteli toplam 4 adet “Çift Bafll› Feri (Double Ended
Ferryboat)”nin klaslama sözleflmesi, ihaleyi kazanan SEF‹NE Tersanesi ile
02.11.2009 tarihinde imzalanm›fl olup, ifle proje denetimleri ve çelik
malzemelerin sertifikaland›r›lmas› ile bafllanm›flt›r.

Bunlara ek olarak, 2009 y›l› içinde, yeni infla edilen 13 adet yolcu gemisi, 1
adet Ro-Ro yolcu gemisi ve 20 adet duban›n sertifikaland›r›lmas›
gerçeklefltirilmifltir. ‹fllemleri devam edenler aras›nda 35 adet yat, 20 adet
ahflap yolcu teknesi ve 5 adet ETP malzemeli muhtelif tekne ile 16 adet
CE uygunluk de¤erlendirmesi hizmetlerini sayabiliriz.
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Gemi infla yan sanayi ile iliflkiler güçlendirilmifl, “Türk Loydu Tip Onayl›”
ürün çeflidinde büyük art›fl sa¤lanm›fl ve belgelendirmesi yap›lan ürün say›s›
130’a ulaflm›flt›r. Sektörde Türk Loydu onayl› servis sa¤lay›c›lara talep artarken,
Türk Loydu’ndan kal›nl›k ölçümü, yang›n önleme sistemleri, sualt› sörveyleri,
haberleflme teçhizat› testleri konusunda “Onayl› Servis Sa¤lay›c› Firma”
belgesi alanlar›n say›s› 40’a ulaflt›.

KLAS KURULUfiLARI ‹LE ‹L‹fiK‹LER...
Türk Loydu’nun iflbirli¤i anlaflmas› imzalam›fl oldu¤u klas kurulufllar› aras›na
‹ran ulusal klas kuruluflu olan ACS-Asia Classification Society de dahil oldu.
‹ki klas kuruluflu aras›nda “dual klas” koflulunu da içeren anlaflma 09 fiubat
2009 tarihinde imzalanm›fl, imzalanan anlaflma kapsam›nda ilk iflbirli¤i, 2
adedi Türkiye’de, di¤erleri ‹ran’da infla edilecek olan toplam 22 adet
katamaran yolcu teknesi ile bafllam›fl bulunmaktad›r.

Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Prof. Dr. Mustafa ‹NSEL, 21 Nisan 2009 tarihinde
Londra’ya gerçeklefltirdi¤i ziyarette Lloyd’s Register Genel Müdürü Mr.
Richard SADLER ve Deniz Bölümü Müdürü Mr. BOARDLEY ile görüflmüfltür.
Bu görüflmede kararlaflt›r›ld›¤› üzere, Lloyd’s Register Klaslama Servisleri
Birim Baflkan› Mr. Colin RATCLIFFE 24-25 Haziran 2009 tarihlerinde
kuruluflumuzu ziyaret etmifl ve incelemelerde bulunmufltur.

BAYRAK DEVLETLER‹ ‹LE ‹L‹fiK‹LER...
Bayrak devleti ad›na yap›lacak sörveyler konusunda Türk Loydu’nu yetkilendiren
Bayrak Devletleri aras›na 2009 y›l›nda Ürdün de kat›lm›flt›r. Ürdün Denizcilik
‹daresi D›fl ‹liflkiler Müdürü Müh. Numan ELSA‹FE ile yürütülen görüflmeler
sonucunda; Türk Loydu’nu “olay baz›nda” yetkilendiren Protokol 29.06.2009
tarihinde imzalanm›flt›r.

Ayn› konuda Vietnam Denizcilik ‹daresi’ne baflvurumuz ise Türk Loydu
Vietnam Temsilcisi Do¤an ALPER taraf›ndan iletilmifl olup benzer flekilde
bir Protokol ile sonuçland›r›labilmesi aç›s›ndan 2010 y›l› içinde ad› geçen
ülkeye bir ziyaret planlanmaktad›r.

Gürcistan Denizcilik ‹daresi taraf›ndan 7 Temmuz 2009 tarihinde ‹stanbul’da
düzenlenen ve Gürcistan taraf›ndan yetkilendirilmifl klas kurulufllar›n›n ça¤r›l›
olduklar› toplant›ya; Türk Loydu Güvenli ve Emniyetli Yönetim Sistemleri
Birim Baflkan› Okan ÇET‹N ile Kalite, E¤itim ve Dokümantasyon Birim
Baflkan› Ayd›n GÜRBÜZ kat›lm›fllard›r.

Toplant›n›n aç›l›fl›nda bir konuflma yapan Gürcistan Denizcilik ‹daresi Baflkan›
Capt. IMNAISHVILI Türk Loydu’nu örnek göstererek, Türk Bayra¤›’n›n Paris
MOU bölgesinde Beyaz Liste’ye geçmesinde Türk Loydu’nun da önemli
pay› oldu¤unu belirtmifl bulunmaktad›r.

Sözleflmeleri 2009 y›l›nda yap›lan, ahflap, çelik ve ETP malzemelerden imal
edilecek yat say›s› 10, yolcu teknesi say›s› 14 olup; CE uygunluk de¤erlendirmesi
hizmeti verilecek gezi teknesi say›s› 11’dir.

MALZEME, ÜRÜN, F‹RMA SERT‹F‹KALANDIRMA...
Türk Loydu, klas kontrolu alt›nda infla edilen gemilerde kullan›lmak üzere
yurtd›fl›ndan tedarik edilen ürün ve malzemenin sertifikaland›rma hizmetlerini,
dünyan›n hemen her yerinde art›k kendi sörveyörleri arac›l›¤›yla
gerçeklefltirmektedir.

Bu y›l, ‹DO’nun 600 kiflilik yolcu gemilerinin pervanelerinin kontrollar›
DUNCAN Propeller Ltd./Newton-Abbot tesislerinde yap›larak
sertifikaland›rm›flt›r. ‹ran’da kullan›lmak üzere klas›m›z kontrolunda infla edilen
katamaran yolcu teknelerinin motorlar› ile ilgili olarak, YANMAR Co. Ltd./
Amagasaki-Japonya firmas›nda Tip Onay Belgelendirmesi gerçeklefltirilmifltir.
Ana sevk makinalar› üreticisi MTU GmbH-Friedrichshafen ile 4000 Serisi
makinalar için Tip Onay Belgelendirme sözleflmesi imzalanarak, denetim ve
testleri yap›lm›fl ve belgelendirilmifltir.
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R. Ercan GÜÇ

Plan Kontrol ve Araflt›rma Bölüm Baflkan› ÇOK NOKTALI TANKER BA⁄LAMA S‹STEM‹
Tankerlerden kargo aktar›m› yap›lmas› ifllemlerinde kullan›lan çok noktal›
tanker ba¤lama sistemlerinin dizayn› ve üretimi, emniyet ve çevre yönlerinden
büyük önem tafl›maktad›r.

Bu sistemlerin ana elemanlar›; flamand›ralar, zincirler, demirler ve beton
bloklardan oluflmaktad›r. Deniz yata¤›na ba¤l› olmayan tüm bu elemanlar,
bulunduklar› yöredeki çevre koflullar›ndan gelen yüklere göre boyutland›r›l›rlar.

Dizayn ve dizayn›n do¤rulanmas› aflamalar›; yöredeki en büyük dalgaya göre
yap›n›n ana boyutlar›n›n belirlenmesi, yap›n›n konstrüksiyonunun seçimi,
operasyon flartlar›n›n belirlenmesi, yap›ya gelecek en büyük yüklerin
belirlenmesi ve sonlu elemanlar yöntemi ile gerilme ve deformasyon analizinin
yap›lmas› fleklinde özetlenebilir. Bu belirlemelerin ve analizlerin genel
mühendislik prensiplerine ve konu ile ilgili kurallara uygun olarak yap›lmas›,
kazalar›n ve dolay›s›yla olas› çevre sorunlar›n›n önlenmesi bak›m›ndan son
derece önemlidir.

Çal›flmalar›nda emniyet ve çevre korumas› bilinci ile hareket eden Türk
Loydu, bu konuda ülkemizde bir “ilk”e daha imzas›n› atarak, tamamen özgün
olarak “Çok Noktal› Ba¤lama Sistemleri ile ‹lgili Kurallar›” oluflturmufl ve
yapt›¤› çok noktal› tanker ba¤lama sistemleri analizlerinde, oluflturdu¤u
kurallar› uygulamaya bafllam›flt›r.  2009 y›l› içinde bu konuda yap›lan çal›flmalara
örnek olarak; Shell & Turcas-Antalya 40.000 DWT’luk tankerleri ba¤lama
sistemi analizi verilebilir.
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DEN‹Z ALTI BORU HATLARI ANAL‹ZLER‹
Deniz terminallerinde yer alan deniz alt› borular›n›n gerek ilk yerlefliminden,
gerekse yer de¤ifliminden önce iki aflamal› analizler yap›l›r. Bu aflamalar;
yüzdürme ve stabilite hesaplar›n›n  yap›lmas› ve yap›sal analizlerden oluflur.
Yüzdürme ve stabilite hesaplar›nda; borular›n yüzdürülerek yerine
yerlefltirilmesinde kullan›lacak sephiye flamand›ralar›n›n hesab› ve yerlefltirme
iflleminden sonra kullan›lacak beton bloklar›n boru hatt›n›n stabilitesini
sa¤lay›p sa¤lamad›¤›n›n araflt›rmas› yap›lmaktad›r.

Boru hatt›n›n yap›sal analizinde ise, borular›n yüzme ve deniz taban›ndan
kurtulma durumlar›ndaki mukavemet analizi yap›l›r.

Bu konuyla ilgili örnek bir çal›flma olarak; 2009 y›l› içinde ‹stanbul-Ambarl›’daki
Çekisan denizalt› boru hatlar›n›n analizi verilebilir.

KABOTAJ TANKERLER‹N‹N DURUM DE⁄ERLEND‹RMELER‹
Kaza sonucu oluflan petrol kirlili¤ini önlemek amac›yla, 1992 senesinde
MARPOL Annex I’de kabul edilen de¤iflikliklerle, 6 Temmuz 1993 tarihinden
sonra siparifl edilen 5000 DWT ve üzeri petrol tankerlerinin çift cidarl› veya
IMO taraf›ndan kabul edilen eflde¤er dizayn ve konstrüksiyon esaslar›na
uygun olmas› (Kural 13F) ve ayn› zamanda mevcut tankerlerin de belirli bir

‹SKELE GEM‹ YANAfiMA ANAL‹ZLER‹
Gemilerin denizlerde emniyetli seyrinin sa¤lanmas›n›n yan›s›ra, iskelelere
emniyetli olarak yanaflmas›n›n sa¤lanmas› da, can ve mal emniyeti ile çevre
yönünden de¤erlendirilmesi gereken konulard›r.

Özellikle tankerler aç›s›ndan önemli olan yanaflma analizleri, genelde iki
aflamal› çal›flma ile gerçeklefltirilmektedir.

 ‹skeleye gelen yüklerin belirlenmesi için simülasyon çal›flmalar›

 Sonlu elemanlar yöntemi ile mukavemet analizleri

‹skeleleri etkiyen d›fl yükler; dalga yükleri, rüzgar yükleri, ak›nt› yükleri ve
gemi çarpmas›ndan kaynaklanan yüklerdir. Dalga, rüzgar ve ak›nt› yükleri
yörelere göre belirlenir. Gemi çarpma yükleri ise, ampirik yük modelleri
esas al›narak hesaplan›r. Bu yükler dikkate al›nmak suretiyle iskele yap›s›n›n
sonlu elemanlar yöntemi ile analizi yap›larak, mukavemeti kontrol edilir.
Kuruluflumuz, bu konu ile ilgili olarak Petrol Ofisi A.fi.’nin “Mersin ‹skelesi
Gemi Yanaflma Analizleri”ni yapm›flt›r.

program dahilinde çift cidara çevrilmesi veya servisten kald›r›lmas› (Kural
13G) zorunlulu¤u getirilmifltir. 1999 tarihinde meydana gelen Erika olay›ndan
sonra tek cidarl› petrol tankerlerinin servisten kald›r›lma sürecini h›zland›rmak
amac›yla Nisan 2001 ve Aral›k 2003 tarihinde MARPOL Annex I 13G
kural›nda yap›lan de¤iflikliklerle, teslim tarihine ba¤l› olarak tek cidarl›
tankerlerin nihai servisten kald›r›lmas› tarihi Kategori 1 tankerler için 2005,
Kategori 2 ve 3 tankerler için ise 2010 olarak kabul edilmifltir.

Revize edilmifl 13G kural› kapsam›nda, “Durum De¤erlendirme Denetimi”
(CAS) neticesinde olumlu sonuç al›nmas› durumunda, idare Kategori 2 ve
3 tankerlerin 2010 y›l›ndan sonra da çal›flmas›na müsaade edebilir; ancak
bu devam süresi, tankerin teslim tarihinin 2015 tarihindeki y›ldönümünün
veya tankerin teslim tarihini müteakip 25 yafl›na ulaflt›¤› tarihten hangisi daha
önce gelirse ötesine geçemez.

Petrol tafl›mak amac›yla kullan›lmayan ve yük tank›n›n tamam› boyunca
uzanan çift diplere veya çift yan cidarlara veya çift cidar gereklerini karfl›lamayan
çift cidara sahip Kategori 2 ve 3 tankerlerin çal›flmas›na idare, 1 Temmuz
2001 tarihinde serviste olmas› kofluluyla, 2010 y›l›ndan sonra da müsaade
edebilir. Ancak bu devam süresi tankerin teslim tarihini müteakip 25 yafl›na
ulaflt›¤› tarihten ötesine geçemez.

MARPOL 73/78’e taraf olan ülkeler, yukar›da bahsedilen muafiyetler
kapsam›nda çal›flmas›na müsaade edilen tankerlerin yetki alan›ndaki karasular›na
girmesine müsaade etmeme hakk›na sahiptir.

Aral›k 2003 tarihinde kabul edilen yeni MARPOL kural› 13H hükümleri
kapsam›nda, çift cidar gereklerini karfl›lamayan 5000 DWT ve üzeri tankerler
5 Nisan 2005 tarihinden sonra, 600 DWT’dan büyük, fakat 5000 DWT’dan
küçük tankerler 2008 tarihinden sonra a¤›r petrol yükü tafl›yamazlar.
Petrol tafl›mak amac›yla kullan›lmayan ve yük tank›n›n tamam› boyunca
uzanan çift diplere, çift yan cidarlara veya çift cidar gereklerini karfl›lamayan
çift cidara sahip Kategori 2 ve 3 tankerlerin a¤›r yük tafl›mas›na idare, 4
Aral›k 2003 tarihinde serviste olmas› kofluluyla, 5 Nisan 2005 tarihinden
sonra da müsaade edebilir. Ancak bu devam süresi tankerin teslim tarihini
müteakip 25 yafl›na ulaflt›¤› tarihten ötesine geçemez.
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Durum de¤erlendirme neticesinde ‹dare’nin görüflüne göre geminin büyüklü¤ü,
yafl›, çal›flma sahas› ve yap›sal kondisyonu bak›m›ndan uygun olmas› durumunda,
yo¤unlu¤u 15ºC’da 900 kg/m3’den fazla, fakat 945 kg/m3’den az a¤›r petrol
yükü tafl›yan 5000 DWT ve üstü tankerlerin çal›flmas›na müsaade edebilir;
ancak bu devam süresi tankerin teslim tarihini müteakip 25 yafl›na ulaflt›¤›
tarihten ötesine geçemez.

MARPOL 73/78’e taraf olan ülkeler, yukar›da bahsedilen muafiyetler
kapsam›nda çal›flmas›na müsaade edilen a¤›r petrol yükü tafl›yan tankerlerin
yetki alan›ndaki karasular›na girmesine müsaade etmeme hakk›na sahiptir.
MARPOL 73/78’e taraf olan ülkeler, yetki alan›ndaki karasular›nda çal›flan,
600 DWT ve üzeri a¤›r petrol yükü tafl›yan tankerleri 13H kural›
hükümlerinden muaf tutabilir.

MARPOL 73/78 sözleflmesinin idareye tan›d›¤› muafiyetler kapsam›nda
Ulaflt›rma Bakanl›¤› (Denizcilik Müsteflarl›¤›)’›nca haz›rlanan petrol tankerlerinin
“Çift Cidar veya Eflde¤er Tasar›m fiartlar›n›n Uygulama Esaslar› ve Kabotajda
Çal›flan Petrol Tankeri Operasyonlar›n›n Emniyetli Yürütülmesi Hakk›nda
Yönetmelik” 03/11/2008 tarihinde yürürlü¤e girmifltir.

Bu yönetmelik kapsam›nda ‹dare 600 DWT ve üzeri 5000 DWT’dan küçük
tüm petrol tankerlerinin petrol tankeri olarak çal›flmalar›na, 01/01/2010
tarihinde bafllayan Durum De¤erlendirme Denetimi kapsam›ndaki
de¤erlendirmeler esas al›narak, di¤er mevzuat hükümlerine de uygun olmas›
halinde, izin vermektedir. Durum De¤erlendirme Denetimi 01/01/2010
tarihi ve sonras›nda 25 yafl›n› dolduran tek cidarl› petrol tankerlerinin
planlanm›fl üç havuz dönemince çal›flmas›na izin verilir; bu havuz

dönemlerinden birincisi ön haz›rl›kt›r. Takip eden ikinci havuzda birinci
Durum De¤erlendirme Denetimi yap›l›r, uygun bulunanlar›n denetim raporlar›
iki y›l geçerlidir. 3. havuzda ikinci  ve son Durum De¤erlendirme Denetimi
yap›l›r ve bu denetim raporu iki y›l geçerlidir. Durum De¤erlendirme
Denetimlerinden olumlu sonuç al›namayan petrol tankerleri için, gerekli
belgeler düzenlenmez.

Kuruluflumuz, bu yönetmelik gereklerine uygun olarak Durum De¤erlendirme
Denetimi ön haz›rl›k kapsam›nda, Dizayn  De¤erlendirme Sörvey Faaliyetlerini
yürütmektedir.

Bu çerçevede 2009 y›l› içinde 13 tankerin dizayn de¤erlendirmesi
tamamlanm›flt›r.

GEM‹LERDE ENERJ‹  VER‹ML‹L‹⁄‹
Fosil yak›tlar›n yanmas› sonucu oluflan emisyonlar›n küresel ›s›nmaya veya
ozon tabakas›nda incelmeye  neden olmas›,  bu emisyonlar›n azalt›lmas› için
baz› önlemlerin al›nmas›n› gerektirmektedir.  Asl›nda tüm sektörleri ilgilendiren
bu sorun karfl›s›nda Dünya Denizcilik Örgütü (IMO) kendi üzerine düflen
görevleri tan›mlay›p, çözümler üretmek için çal›flmaktad›r. Analizlere dayal›
tahminler, IMO’nun GHG’leri (Green House Gas) azaltmaya yönelik  bir
mekanizma  oluflturmamas› halinde, gemilerden kaynaklanan emisyonlar›n
2050 y›l›nda 2007 y›l› verilerine oranla % 200 civar›nda büyüyece¤ini
göstermektedir.

MARPOL Sözleflmesi  Ek VI  ile uygulanmaya bafllanan gemilerden kaynaklanan
hava kirlili¤inin önlenmesi kurallar›n›n yan› s›ra, sera etkisi yaratan gazlar
(GHG) için de Uluslararas› Denizcilik Örgütün’de çal›flmalar sürdürülmektedir.

Sera etkisi yaratan gazlar›n azalt›lmas›na yönelik çal›flmalar 2000 y›l›nda
bafllat›lm›fl olup,  en önemli  gaz olan  CO2 emisyonlar›n›n azalt›lmas›,
öncelikli konu olarak devam etmektedir.

GHG’lerin azalt›lmas› konusunda IMO taraf›ndan uygulanmas› planlanan
yöntemler flunlard›r:

 Yeni gemiler için Enerji Verimlili¤i Dizayn ‹ndeksi (Energy Efficiency
Design Index- EEDI)

Yeni gemilerin dizayn aflamas›ndan bafllayarak, emisyonlar aç›s›ndan
de¤erlendirilmesi zorunlu bir yöntem olarak düflünülmektedir. ‹statistiksel
çal›flmalar sonucunda, tüm gemi tipleri için tonaja ba¤l› “Dizayn Index
Baseline” oluflturulacak ve infla edilecek geminin dizayn aflamas›nda incelenerek
bu de¤erin alt›nda emisyona sahip olmas› istenecektir. EEDI ile ilgili
do¤rulamalar ilk aflamada geminin dizayn› s›ras›nda, gemi bittikten sonra ise
seyir tecrübesi ile yap›lacakt›r. Muhtemelen do¤rulamalar klaslar taraf›ndan
yap›lacakt›r.

Ayr›ca IMO, baseline e¤risini zaman içerisinde teknolojik-mühendislik
geliflmelere göre afla¤› çekecektir. Bu geliflmeler; gemilerde yak›t›n verimli
kullan›m› için form optimizasyonu yap›lmas›na, at›k enerjinin geri dönüflümlü
kullan›m›na, h›zda veya güçte azalt›ma neden olabilecektir.  
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 Tüm gemiler için Gemi Enerji Verimlili¤i Yönetim Plan› (Ship Energy
Efficiency Management Plan-SEEMP)

Tüm gemiler için  SEEMP haz›rlanmas› gerekecektir. SEEMP, gemi sahibi/
iflletmecisi taraf›ndan gemiye özel olarak haz›rlanacakt›r. Amaç bu plan
yard›m›yla gemiye özel olarak enerji verimlili¤i sa¤layabilecek yöntemleri
tan›mlamak, bu yöntemlerin verimlili¤e olan katk›s›n› ölçmek ve ölçüme
ba¤l› olarak yap›lan de¤erlendirmeler sonucunda iyilefltirme alanlar› yaratmakt›r.
Yenilenen hedefler do¤rultusunda verimlili¤in sürekli iyilefltirilmesi söz konusu
olacakt›r. Gemi iflleten firmalar›n, gemilere özgü olarak haz›rlanan bu planlarla
flirkete ait enerji politikalar›n› yönlendirmesi beklenmektedir. Tüm flirketlerin
bu yöndeki çal›flmalar› gemilerden kaynaklanan emisyonlar›n azalmas›na
neden olacakt›r.

 Tüm gemiler için yak›t tüketimine ba¤l› vergilerle fon oluflturma (ICF)
veya emisyon al›m sat›m› (METS) (Market-based reduction measures)

Tüm gemiler için uygulanabilecek politikalar oluflturulmas› planlanmaktad›r.
Bu politikalar›n iki temel amac› olacakt›r. Gemilerden kaynaklanan emisyonlar›n
di¤er sektörlerle k›yaslanabilmesini sa¤lamak ve denizcilik sektörünü daha
verimli gemiler dizayn etmeye ve daha verimli iflletmecilik yapmaya teflvik
etmek. Mevcut durumda iki seçenek üzerinde düflünülmektedir. GHG için
fon oluflturma seçene¤inde; gemilerin yak›t tüketimine ba¤l› olarak ödeyecekleri
vergiler ortak bir fonda toplanacak, bu fon emisyonlar›n azalt›lmas›na yönelik
geliflme sa¤lanabilmesi için kullan›lacakt›r. Emisyon al›m sat›m› seçene¤i ise,
di¤er sektörlerde de uygulanmakta olup, bu seçenekte  belirlenen emisyon

 Mevcut  gemiler için Enerji Verimlili¤i Operasyonel  Göstergesi (Energy
Efficiency Operational Indicator-EEOI)

Gönüllü uygulama bafllat›lm›flt›r. Amaç, gemilerin  yapt›¤› tafl›ma ifli ile (yük
miktar› x yükün tafl›nd›¤› mesafe) CO2 emisyonu aras›ndaki ba¤› izlemektir.
En az bir y›ll›k veri ile ortalama de¤er hesaplanmas› amaçlanmaktad›r. Böylece
gemi iflleten firmalar›n geminin emisyonu baz›nda ne kadar verimli çal›flt›klar›n›
sürekli ölçmeleri ve emisyonu düflürmeye yönelik uygulama yapabilmeleri
mümkün olacakt›r. Henüz deneme aflamas›nda gönüllü olarak uygulanan
bu yöntem ile ilgili sonuçlar›n IMO’ya geri bildiriminin yap›lmas› istenmektedir.

limit de¤eri üzerine ç›kan gemilerin, bu limiti aflmayan gemilerden
kullanmad›klar› kapasiteyi sat›n almalar›d›r. Bu seçeneklerin nas›l iflleyece¤i
konusu tam olarak netlefltirilmemifltir.

Konuyla ilgili Türk Loydu çal›flmalar›
Yukar›daki geliflmeler denizcilik sektöründe flimdiye kadar kullan›lmayan çok
farkl› yöntemlerin art›k uygulanmas›n› gerekli k›lacakt›r. Bu kurallara yönelik
haz›rl›klar›n yap›labilmesi ve yap›lacak pilot uygulamalarla IMO’da bu kurallar›n
oluflturulmas› çal›flmalar›na ülkemiz ad›na katk› koyabilmek için 2009 y›l›
içerisinde iki denizcilik firmas›na konu ile ilgili sunum yap›lm›flt›r.  Bu sunumlar
sonucunda Türk Loydu, 2010 y›l› içerisinde EEOI çal›flmas› yapmaya gönüllü
olan iki firmaya bilgi deste¤i vermeye bafllayacakt›r.

TERSANE YERLEfi‹M PLANI
Gemi infla sanayinde hedeflenen amaçlardan biri, gemi imalat›n›n istenilen
sürede ve uygun standartlarda tamamlanmas›d›r. Geliflen ve de¤iflen teknoloji
ile beraber gemi boyutlar›ndaki büyümeler ve yeni infla metodlar›n›n ortaya
ç›kmas›, tersane yerlefliminin planlanmas›nda kapasite ve verimlili¤i artt›racak
tedbirleri ön plana ç›kartm›flt›r. Çelik malzemenin ifllendi¤i aç›k ve kapal›
alanlar, k›zak ve/veya havuz olanaklar›, makina-teçhizat, tafl›ma sistemleri
(tersane içindeki transport ifllemleri), kald›rma kapasitesi ve insan gücü
tersane kapasitesinin belirlenmesinde temel unsurlard›r.

Tersane verimlili¤i insan gücü, makina kaynaklar› ve ünitelerin en iyi flekilde
kullan›lmas› ile artt›r›labilir.
Modern bir tersane yerlefliminin planlanmas›nda;
 ‹mal edilecek gemi tip ve boyutlar›
 Y›ll›k çelik iflleme kapasitesi
 Kald›rma ve tafl›ma teçhizatlar›
 Üretim süreçleri
 ‹mal edilecek ve montaj› yap›lacak blok boyutlar›
 Donat›m süreçleri
 Yönetimsel ve sosyal tesisler

göz önünde bulundurulmas› gereken hususlard›r.

Tesislerin yerleflim düzeni, ifl ak›fl›nda t›kanma, gecikme, ünitelerde bekleme
ve tafl›ma ifllemleri minimum seviyede olacak ve de¤iflikliklere izin verecek
flekilde olmal›d›r. Kuruluflumuz, Ulaflt›rma Bakanl›¤› (Denizcilik Müsteflarl›¤›)’›nca
haz›rlanan “Tersane,Tekne ‹mal ve Çekek Yerleri Yönetmeli¤i“ kapsam›nda
yeni kurulacak tesis alan› organizasyonu ve yerleflim planlar›n›n revize edilmesi
ve görüfl bildirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.
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YTKB Kuru Tip Susturucu Ak›m Çizgileri

EGZOZ DEVRES‹ GER‹ BASINÇ VE AKUST‹K HESAPLARININ
HESAPLAMALI AKIfiKANLAR D‹NAM‹⁄‹ (HAD) VE AMP‹R‹K
YÖNTEMLERLE ONAYLANMASI:
Günümüzde Hesaplamal› Ak›flkanlar Dinami¤i (HAD), hesaplamalarda

kullan›lan bilgisayar gücünün her geçen gün artmas›yla birçok karmafl›k ak›fl

problemlerinin çözümünde en s›k baflvurulan araçlardan biri olmaya bafllam›flt›r.

Sa¤lad›¤› h›zl› çözüm, mühendislerin direkt olarak tasar›mlara odaklanabilmesine

ve bilgisayar bafl›nda gerçeklefltirilen simülasyonlar arac›l›¤›yla tasar›m için

önemli parametrelerin optimizasyonu olanaklar›n› di¤er yöntemlere göre

düflük maliyetlerle sunmaktad›r.

Hesaplamal› Ak›flkanlar Dinami¤i’nin sa¤lad›¤› bu avantajlar; bu yöntemin

içerisinde birçok karmafl›k mühendislik problemi içeren denizcilik sektöründe

de son y›llarda s›kça kullan›lmas›na ön ayak olmufltur.

Sektördeki geliflmeleri yak›ndan takip eden Türk Loydu, 2009 y›l›nda HAD

yöntemini sertifikaland›raca¤› özel birtak›m ürünlerin plan onaylar› aflamas›nda

kullanmaya bafllam›flt›r. Buna en güzel örnek, Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›

için Savunma Sanayi Müsteflarl›¤› taraf›ndan DEARSAN Tersanesi’ne

yapt›r›lmakta olan 16 adet Yeni Tip Karakol Botu Projesi (YTKB) egzoz

devreleri susturucular›n›n plan onaylar›n›n HAD yöntemiyle yap›lmas›

verilebilir.

Gemi egzoz sistemlerinde kullan›lan susturucular›n tasar›m› hem ak›flkanlar

dinami¤i, hem de akustik bak›m›ndan karmafl›k ve zor bir problemdir. Bu

problem, egzoz geri bas›nc›n›n makina üreticisinin verdi¤i de¤erin alt›nda

olmas›, çal›fl›r durumdaki sistem gürültüsünün standartlar›n belirtti¤i de¤erlerin

alt›nda olmas› ve susturucu üzerindeki s›cakl›klar›n müsaade edilebilir

de¤erlerin alt›nda olmas› gibi önceden tahmini zor parametreleri içerir. Bu

parametrelerin yan›nda susturucular›n çal›flma prensibi, ak›fl kanal hacminin

birden geniflletilip daralt›lmas› oldu¤undan, di¤er sistemlere göre susturucular

çok daha büyük hacim kaplamaktad›rlar.

Genelde dar ve karmafl›k hacimler olan gemi makina dairelerinde bu konu,

susturucu tasar›m›n› bir optimizasyon problemi haline getirmektedir. Bu

nedenle bugüne kadar bu sistemlerin temininde Türkiye’de tercih edilen

yol çok pahal›, ancak garantili oldu¤u için söz konusu kalemin direkt olarak

d›flar›dan temini ya da baflta ucuzmufl gibi gözüken ancak sonuçta yine

YTKB Kuru Tip Susturucu Geometri ve S›n›r Koflullar› YTKB Kuru Tip Susturucu Bas›nç Düflümü

birinci yönteme yak›n bir maliyeti olan deneme yan›lma yöntemi olmufltur.
DEARSAN Tersanesi söz konusu projede yerli katk›n›n artmas› amac›yla
susturucu tasar›m ve imalat› sorumlulu¤unu ‹stanbul Tersanesi Komutanl›¤›’na
vermifltir. ‹stanbul Tersanesi Komutanl›¤› da F‹GES A.fi. ile susturucu
tasar›m›nda Türkiye’de ilk olarak nitelendirilebilecek bir çal›flma yürütmüfl,
bu çal›flman›n hem plan onay aflamas›nda, hem de imalat s›ras›nda kontrolünü
ve ortaya ç›kan ürünün sertifikaland›rmas›n› da Türk Loydu gerçeklefltirmifltir.

‹stanbul Tersanesi Komutanl›¤› ve F‹GES A.fi. taraf›ndan yap›lan tasar›mda,
ana makina üreticisinden sistemin s›n›r koflullar› olarak egzoz ç›k›fl debisi,
egzoz s›cakl›¤› ve makina ç›k›fl›ndaki ses bas›nç düzeyleri al›nm›flt›r. 

Mevcut makina üzerine uygun hacime göre bir ilk tasar›m oluflturulmufl, bu
geometri bir hesaplamal› ak›flkanlar dinami¤i yaz›l›m› olan ANSYS CFX
yaz›l›m›yla modellenmifltir. Bu yaz›l›m›n sa¤lad›¤› esneklikle, sistem geri bas›nc›
makina üreticisinin vermifl oldu¤u de¤erin alt›na düflene kadar farkl› geometriler
üzerinde çal›fl›lm›flt›r. Final tasar›m üzerinde termal ak›flkanlar dinami¤i
yard›m›yla susturucu yüzeyi üzerine yap›lmas› gereken izolasyon belirlenmifl,
gürültü kontrolü için ampirik yöntemlerle akustik hesaplar› yap›lm›flt›r.

Türk Loydu Plan Kontrol ve Araflt›rma Bölümü, yap›lan hesaplar›n kontrolü
için F‹GES A.fi.’den modellemede kullan›lan a¤ yap›s›, s›n›r koflullar› ve
kullan›lan türbülans modeli vs. gibi teknik verileri istemifltir. Kendisi de
verilenler yard›m›yla öncelikle modellenen geometriyle imalat› gerçekleflen
geometriyi kontrol ederek modelde birtak›m de¤ifliklikler istemifl, problemi
bilgisayarda kendisi de çözdürerek gerekli kontrolleri yapm›flt›r. Sonuçlar
de¤erlendirilerek F‹GES’ten ek hesaplar istenmifl, bu hesaplar›n da kontrolüyle
plan kontrol aflamas› tamamlanm›flt›r.

Türk Loydu Plan Kontrol ve Araflt›rma Bölümü, sundu¤u bu yeni alternatifle
ürün sertifkasyon sürecinde önemli bir basamak olan plan kontrolünü h›zl›
bir flekilde tamamlam›fl, bu konuda tersane ve üreticinin daha h›zl› yol
almas›n› sa¤lam›flt›r.

Türk Loydu Plan Kontrol ve Araflt›rma Bölümü, bu ve bunun gibi mühendislik
problemlerinin çözümünde kullan›lan güncel araçlar› devaml› araflt›rarak ve
bu araçlar› etkin bir flekilde kullanmak için mühendislerini bu konularda
e¤iterek ya da konunun uzman› mühendisleri bünyesine katarak, müflterilerine
daha h›zl› ve güvenilir hizmet vermeyi amaçlamaktad›r.
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TÜRK LOYDU KURALLARI

Türk Loydu geliflen teknolojiyi, de¤iflen ulusal ve uluslararas› kurallar›,
gelifltirilen standartlar›, çevre güvenli¤i, ifl güvenli¤i ve iflçi sa¤l›¤›, verimlilik
gibi art›k daha fazla öncelik kazanan konular› göz önüne alarak uzun y›llarda
edindi¤i deneyimleri ve çal›flmalar›na dayanarak özgün kurallar›n› oluflturma
faaliyetlerine bafllam›flt›r.

Bu kapsamda özgün Türk Loydu Klaslama ve Sörvey kurallar›, Tekne kurallar›,
Makina kurallar› ve Elektrik kurallar›n›n oluflturulmas›na devam edilmektedir.

2009'DA YEN‹ OLUfiTURULAN VE GÜNCELLEfiT‹R‹LEN
KURALLAR:

Klaslama ve Sörveyler
Klaslama ve Sörvey Kurallar›, uluslararas› kurallardaki geliflmelere uyumlu
olarak güncellefltirilmifltir.

Cilt A, K›s›m 1
Tekne Yap›m Kurallar›
Tekne Yap›m Kurallar›, uluslararas› kurallardaki geliflmelere uyumlu olarak
güncellefltirilmifltir.

Cilt C, K›s›m 8
Kimyasal Madde Tankerleri
Kimyasal Madde Tankerleri Kurallar›, uluslararas› kurallardaki geliflmelere
uyumlu olarak güncellefltirilmifltir

Cilt C, K›s›m 9
Yatlar›n Yap›m› ve Klaslanmas›na ‹liflkin Kurallar
Çelik, alüminyum, ahflap ve elyaf takviyeli plastik malzemelerden yap›lan
yatlara ait tekne, makina, elektrik, yang›ndan korunma , direkler ve arma
donan›m› ve stabilite kurallar›, uluslararas› kurallardaki geliflmelere uyumlu
olarak güncellefltirilmifltir

Cilt C, K›s›m 24
Kimyasal Madde Toplama Gemileri
Bu kurallar; kimyasal madde içeren bir kaza durumunda, tehlikeli ortamlardaki
hizmetlerde kullan›lan, çelik içsu ve aç›k deniz gemilerine uygulan›r.

Cilt C, K›s›m 32
Büyük Yelkenli Gemiler için Arma Donan›m› Kurallar› 
Bu kurallar; büyük yelkenli gemilerin direk ve arma donan›mlar›na ait kurallar›
içermektedir.

Cilt D, K›s›m 70
Çok Noktal› Ba¤lama Sistemleri ile ‹lgili Kurallar
Bu kurallar; tankerlerin çok noktal› ba¤lama sistemlerindeki yap› elemanlar›n›n
malzeme, mukavemet, stabilite ve korozyonu ile çok noktal› ba¤lama
sistemlerinin yerlefltirilme prosedürlerini içermektedir.
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ENDÜSTR‹YEL MUAYENE

OFF-SHORE   PLATFORMLARI  PER‹YOD‹K  KONTROLLER‹

Offshore platformlar›, denizalt› petrol ve do¤algaz yataklar›ndan ç›kan ürünün,
kara tesislerine ulaflt›r›lmas› için vana ve ürün rafinasyonu yap›lan sabit veya
semi-sub yap›lard›r. Her platformun deck ve jacket k›sm›nda mevcut sistemler
için yap›lacak kontroller ve kontrol periyotlar› oluflturularak, befl y›ll›k dönem
için her kontrol tipi kendi periyodu zaman›nda gerçeklefltirilir Türk Loydu,
Aç›k Deniz Yap›lar› konusundaki kurallar›n› 2009 y›l› içinde yay›mlam›flt›r.
1988 y›l›ndan 2008 y›l›na kadar, Silivri offshore sahas›nda bulunan TPAO-
Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl›¤› Kuzey Marmara Do¤algaz Offshore
Platformu’nun periyodik kontrolleri Türk Loydu taraf›ndan yap›lm›flt›r.

2009 y›l›nda yine TPAO-Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl›¤› ile Kuzey
Marmara Platformu ve Akçakoca offshore sahas›nda imalat ve denize montaj
kontrolleri Türk Loydu taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. Ayr›ca 2006-2007
y›llar›nda infla edilen Akkaya, Do¤u Ayazl› ve Ayazl› adl› platformlar›n
periyodik kontrolleri için, TPAO-Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl›¤› ile befl
y›ll›k sözleflme imzalanm›flt›r.

Akkaya ve Do¤u Ayazl› platformlar›n›n 2009 y›l› için planlanan su üstü ve
sualt› kontrolleri tamamlanm›flt›r.

Ayfer ADIGÜZEL

Endüstri ve Belgelendirme Bölüm Baflkan›
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BORU ‹MALAT KONTROLÜ
Petrol ve do¤algaz borular›n›n fabrika imalat kontrolü; API 5L, EN 10208
vb. standartlar›, müflteri spesifikasyonlar› ve ilgili ITP’ye göre yap›lmas›
hizmetini kapsamaktad›r. Çelik imalat›n tamamlanmas›ndan sonra boru iç
ve d›fl kaplamas› belirtilen standarda göre, HDPE veya Epoxy ile kaplan›r.
Türk Loydu 2009 y›l›nda boru imalat kontrolü kapsam›nda afla¤›da özetlenen
hizmetleri gerçeklefltirmifltir.

Ümran Çelik Boru Sanayi A.fi. ‹malat Kontrolleri
Avusturya ENV fiirketi’nin Ümran Çelik Boru Sanayi anonim fiirketi ‹malat
Kontrolleri Fabrikas›’nda EN 10208-2  standard›na göre imal edilen 57.250
m., 813x10 mm. ve 3.750 m., 815x11 mm.; ayr›ca Cezair CAMEG fiirketi
için 37.564 m., 508x9,5 mm. borunun boyutlar›ndaki do¤algaz borusunun
API 5L, standard›na göre üçüncü taraf imalat kontrolleri tamamlanm›flt›r.

TML ‹nflaat San.Tic.ve Tur.A.fi. Boru ‹malat Kontrolleri
TML ‹NfiAAT Firmas›’n›n NOKSEL ‹skenderun Boru Fabrikas›’nda imalat›n›
yapt›rd›¤› 8053 m., 1120x20 mm. ve 180 m., 1320x14 mm. do¤algaz
borusunun üçüncü taraf imalat kontrolleri tamamlanm›flt›r.

‹GDAfi ‹stanbul Gaz Da¤›t›m San. ve Tic. A.fi.
‹GDAfi için çeflitli fabrikalarda imal edilen 42.280 m. çeflitli çap ve et
kal›nl›¤›ndaki do¤algaz borusunun API 5L standard›na göre üçüncü taraf
imalat kontrolleri tamamlanm›flt›r.

GEM‹ TANKLARI KAL‹BRASYONU
2005 y›l›ndan bu güne kadar gerçeklefltirilen kara depolama tanklar›, küresel
LPG tanklar› ve buna benzer depolama tanklar›n›n, tank kalibrasyonunun
yap›lmas› (tank ölçüm cetvellerinin oluflturulmas›) hizmetlerine ilave olarak,
2008 y›l›nda gemi tanklar›n›n kalibrasyon hizmeti ISO 17020 standard› gere¤i
TÜRKAK akreditasyonu kapsam›na al›nm›flt›r. Sahada al›nan ölçümler özel
yaz›l›m program› kullan›larak analiz edilmekte ve tank cetvellerinin oluflturulmas›
sa¤lanmaktad›r.

Bu kapsamda 2009 y›l› içinde 32 adet gemi için tank kalibrasyon hizmeti
verilmifltir.

Akbaflo¤lu Denizcilik San. ve Tic. Ltd .fiti. - 2 adet, Almar Gemi ‹malat ve
‹nfla San. Tic. Ltd. fiti. - 1 adet, Alpagül Deniz Hizmetleri ve Tafl›mac›l›k Tic.
Ltd. fiti. - 1 adet, Befliktafl Denizcilik Tafl›mac›l›k San. Tic. A.fi. - 4 adet, D
ve K Denizcilik Gemi ‹nfla Sanayi ve Ticaret A.fi. - 1 adet, Deniz Endüstrisi
A.fi. - 3 adet, Düzgit Gemi ‹nfla San. A.fi. - 1 adet, Fudafl D›fl Ticaret Denizcilik
Sanayi ve Ticaret A.fi. - 1 adet, Furtrans Denizcilik Ticaret ve Sanayi A.fi. -
3 adet, Gisan Gemi ‹nfla San. ve Ticaret A.fi. - 1 adet, Günefl Gemicilik ve
Tankercilik A.fi. - 1 adet, Kaptano¤lu Denizcilik ve Tic. Ltd. fiti. - 2 adet,
Maks Denizcilik Ticaret Ve Sanayi A.fi. - 1 adet, Pruva Denizcilik ve Ticaret
A.fi. - 1 adet, Selay Denizcilik San. ve Tic. Ltd. fiti. - 1 adet, Seta Gemi
Mühendislik Makina ‹nflaat Otomobil Sanayi ve D›fl Ticaret Ltd. fiti. - 1 adet,
Torgem Gemi ‹nflaat Sanayi ve Tic. A.fi. - 1 adet, TVK Gemi Yap›m San.
ve Tic. A.fi. - 1 adet, Oceania Schiffahrts Gesellschaft Gmbh Co. - 3 adet,
Yard›mc› Gemi ‹nfla. A.fi. - 2 adet geminin tank kalibrasyonlar› yap›lm›flt›r.
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RAF‹NER‹-PETROK‹MYA VE ENERJ‹ TES‹SLER‹ KONTROLÜ
TÜPRAfi ‹ZM‹T RAF‹NER‹ MÜDÜRLÜ⁄Ü KÖRFEZ GSIP PROJES‹

TÜPRAfi ‹zmit Rafineri Müdürlü¤ü GSIP 73 / 74 Üniteleri Mekanik ‹malat
Montaj ‹flleri Üçüncü Taraf Kontrol ‹flleri
Proje, TÜPRAfi Türkiye Petrol Rafinerileri A.fi. ‹zmit Rafineri Müdürlü¤ü
2008 y›l› yat›r›mlar› kapsam›nda gerçeklefltirilmifl olup, benzin niteliklerinin
gelifltirilmesi ve çevreci yak›t elde edilmesini sa¤layan 73 / 74 kodlu ünitelerin
tüm borulama imalat ve montaj ifllerinin ekipman, genel montaj ve iç detay
kontrollerinin TÜPRAfi Türkiye Petrol Rafinerileri A.fi. ‹zmit Rafineri
Müdürlü¤ü ad›na yap›lmas› hizmetlerini kapsamaktad›r. Proje 2008 y›l›
Haziran ay›nda bafllay›p bir y›l devam etmifltir. Haziran 2009 tarihinde de
tamamlanm›flt›r. Proje kontrolleri ASME Sec.IX, ASME B31.3, ASME Sec.
VIII, TÜPRAfi Türkiye Petrol Rafinerileri A.fi. Teknik fiartnamesi’ne göre
gerçeklefltirilmifltir. Proje kapsam›nda WPS, PQR onay›, kaynakç›
sertifikaland›rma, radyografik kontrol, izometri kontrolleri, malzeme kontrol,
fit-up, boya, izolasyon, sertlik, malzeme analizi, ›s›l ifllem onay›, tank kollektör
ve hot-tap girifllerinin kontrolü, Holiday Test kontrolü, test paketleri onay›,
hatlar›n bas›nç testlerinin onay› yap›lm›flt›r.

Alsim Alarko SAN.TES.VE T‹C.A.fi. K›rklareli Kombine Çevrim Do¤algaz
Santrali Kapasite Artt›r›m› ‹fli Projesi
Proje kontrolüne Ekim 2009 y›l›nda bafllanm›fl olup, Ekim 2010 tarihinde
tamamlanmas› planlanm›flt›r. Proje kapsam›nda ASME Sec. IX’a göre WPS,
PQR onay›, kaynakç› sertifikaland›rma, ›s›l ifllem prosedürlerinin onaylanmas›,
borulama hatlar›nda kaynaklar›n göz kontrolü, NDT filmlerinin de¤erlendirilmesi
sonuçlar›n›n onaylanmas›, ultrasonik ve manyetik parçac›k testlerine nezaret
edilmesi, kontrol sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi ve bas›nç testlerine nezaret
ve onaylama hizmetlerini kapsamaktad›r.

ÇEL‹K YAPI ‹MALAT KONTROLLER‹
Ülkemizde son zamanlarda h›zla yayg›nlaflan al›flverifl merkezleri, gökdelen,
hangar, köprü gibi çelik yap›lar›n fabrika imalat ve flantiye montaj kontrollerinin
ilgili standart ve müflteri flartnamesine uygun olarak yap›larak, yap›n›n
uygunlu¤unun sertifikaland›r›lmas› iflidir. Bu tip imalatlar›n uygunlu¤unun
kontrolünde kullan›lan teknik gereklilikler AWSD1.1(Structural Welding
Code), EN 1090 standartlar› esas al›narak belirlenmektedir.

Hattat ‹nflaat San. ve Tic. A.fi.- Daimond of ‹stanbul Kulesi
2006 y›l›nda ‹stanbul Maslak’ta yap›m›na bafllanan Diamond of ‹stanbul
Kulesi’nin, beton çekirdek etraf›ndaki çelik konstrüksiyon yap›n›n imalat ve
montaj kontrollü¤ü kapsam›ndaki üçüncü taraf kontrollük hizmetleri AWS
D1.1 Structural Welding Code’a göre 2009 y›l›nda devam etmifltir. 

LIFT-DOCK KLASA ALMA VE DURUM TESP‹T SÖRVEYLER‹

Lift Dock (Syncrolift); hareketli kald›rma platformu kullan›larak, gemilerin
bak›m amaçl› tersane sahas›na al›nmas› için kullan›lan sistemin genel ad›d›r.
Sistem kald›rma tonaj›na ba¤l› olarak tasarlanan say›da kald›rma ekipman›
içerir. Hem platformun çelik yaps›n›n detayl› analizi ve muayenesi hem de
kald›rma sisteminin senkronizasyonu ayr›ca halatlar›n durumu sistemin
belgelendirilmesi aç›s›ndan de¤erlendirilir.

Bu çal›flmada Libya’n›n Misurata kentinde bulunan 32 kald›rma ekipman›na
sahip 5423 ton kald›rma kapasiteli Lift-Dock’un kalsa alma sörveyi
gerçeklefltirilmifl olup, Türk Loydu kural ve prosedürleri uyar›nca 3 y›l klasa
al›nmas› uygun görülerek Klas sertifikas› düzenlenmifltir. Ayr›ca Zuara kentinde
bulunan 10 kald›rma ekipman›na sahip, 450 ton kald›rma kapasiteli Lift
Dock’un durum tespit sörveyi yap›lm›flt›r. Y›ll›k olarak planlan periyodik
kontrollere önümüzdeki iki y›l daha devam edilecektir.
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Özbakan Makina ‹nfl. San. Taahh. ve Tic. Ltd. fiti.-Kayseri Kadir Has
Stadyumu
Çelik konstrüksiyon imalat›na 2007 y›l›nda bafllanan 33.000 seyirci kapasiteli
stadyumun flantiyedeki imalat ve montaj kontrol hizmetleri tamamlanm›fl
bulunmaktad›r. Proje kapsam›nda kaynak yöntemleri ve yöntem onaylar›n›n
ard›ndan, kaynakç›lar AWS D1.1 koduna göre sertifikaland›r›lm›flt›r. fiantiyedeki
imalat ve montaj kontrolleri müflteri taraf›ndan belirlenen teknik flartname
ve ITP’ye göre yap›lm›flt›r. Stadyumun çelik konstrüksiyon imalat kontrolleri
2009 y›l›nda tamamlanm›fl olup, stadyum 2009-2010 y›l› futbol sezonunda
aç›lm›flt›r.

Rize ‹nflaat Yat›r›m San. ve Tic. A.fi. - Rize Yeni fiehir Stadyumu
Çelik konstrüksiyon imalat›na 2008 yaz aylar›nda bafllanan 15.000 seyirci
kapasiteli stadyumun flantiyedeki imalat kontrolleri ve montaj› tamamlanm›flt›r.
Proje kapsam›nda kaynak yöntemleri ve yöntem onaylar›n›n ard›ndan,
kaynakç›lar AWS D1.1 koduna göre sertifikaland›r›lm›flt›r. fiantiyedeki imalat
ve montaj kontrolleri müflteri teknik flartnamesi ve ITP’ye göre yap›lm›flt›r.
Stadyumun çelik konstrüksiyon imalat kontrolleri ve çelik çat›n›n üst kaplama
ifllemi kontrolü ve tribünlerin poliüretan kaplama ifllemi kontrolleri
gerçeklefltirilmifltir.

KIYI TES‹SLER‹ ‹fiLETME ‹Z‹N YÖNETMEL‹⁄‹  KAPSAMINDA
MUAYENE H‹ZMETLER‹
Denizcilik Müsteflarl›¤› taraf›ndan 18 fiubat 2007 tarihli Resmi Gazete’de
yay›mlanan “K›y› tesislerine iflletme izni verilmesine iliflkin usul ve esaslar
hakk›nda yönetmelik”te de¤ifliklik yap›lmas›na dair yönetmelik gere¤i; k›y›
tesislerinin iflletilmesine izin verilmesi için gerekli olan kurallar tan›mlanm›fl
ve tesisteki depolama tanklar›, boru hatlar›, yang›n sistemleri, gemi ba¤lama
sistemleri, dolum ve boflaltma ekipmanlar› uygulama iki kez ertelendikten
sonra 01 Temmuz 2010 tarihine kadar tesislerin izinlerinin al›nmas› gerekti¤ine
dair hükmü, 01 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r. 2007
tarihinden bu yana bir çok tesis için bu hizmet verilmifl olup, flirketlerin
ço¤unlu¤u geçici izinlerini alm›fllard›r. 2009 y›l› içinde, daha önceden kontrolü
yap›lan, ancak yönetmeli¤in yürürlü¤e giriflinden önce tesiste revizyona giden
flirketler için tekrarlanan denetimler sonucunda, rapor güncelleme hizmeti
gerçeklefltirilmifltir.

2008 y›l›nda bu yönetmelik kapsam›nda denetim ve raporlamas› yap›lan
PETK‹M Petrokimya Holding A.fi. GNL. MÜD. - AL‹A⁄A Petrokimya
Tesisi’nin 3 numaral› iskelesinde yap›lan revizyon için denetimlerin tekrarlanmas›
bu dönemde yap›lm›fl ve rapor revizyonu gerçeklefltirilmifltir. 
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ENDÜSTR‹YEL ÜRÜN DEPOLAMA TANKLARI 
KAL‹BRASYON H‹ZMET‹
Rafineri, petrokimya tesisleri, akaryak›t da¤›t›m flirketlerinin tesislerinde
bulunan ürün depolama tanklar›n›n, depolad›¤› ürün hacminin tam olarak
belirlenmesi için oluflturulan kapasite ölçüm cetvellerinin oluflturulmas›
hizmetidir.

TÜPRAfi-KÖRFEZ Tesisleri’nde bulunan depolama tanklar›n›n 2008 y›l›
tank kalibrasyonlar›n›n yap›lmas› ihalesi, Türk Loydu taraf›ndan al›nm›flt›r.
Sözleflme 2009 y›l› A¤ustos ay›nda yenilenmifl olup, kalibrasyon hizmetlerinin
2010 y›l› A¤ustos ay›na kadar devam etmesi planlanm›flt›r. Bu kapsamda
tesisteki silindirik, yatay, dikey ve küresel tanklar›n ölçümü ASTM D 4738
(ISO 7507-2), hesaplamas› API 2550 (ISO 7507-1) standard›na göre, d›fl
ve iç kalibrasyonlar›n›n yap›lmas›na devam edilmektedir.  

2009 y›l›nda ayr›ca afla¤›daki firmalar için tank kalibrasyon hizmeti
gerçeklefltirilmifltir.

ÇMYS Madeni Ya¤lar ‹malat ‹th. ‹hr. Nak. San. ve Tic. Ltd. fiti. (Tarsus/
Mersin) 6 adet depoyama tank› - WILLACY Petrol At›¤› ‹flleme San. ve Tic.
Ltd. fiti. (Körfez/‹zmit) 3 adet depolama tank› - HABAfi Petrol Ürünleri San.
Tic. A.fi. (Yeniceabat/Bursa) 2 adet depolama tank› - HABAfi Petrol Ürünleri
San. Tic. A.fi. (Alia¤a/‹zmir) 8 adet depolama tank›, HABAfi Petrol Ürünleri
San. Tic. A.fi. (Sarayköy/Ankara) 7 adet depolama tank› - GEMSAN Gemi
ve Gemi ‹fll. San. ve Tic. Ltd. fiti. (Körfez/‹zmit) 1 adet depolama tank› - TD‹
A.fi. ‹stanbul Liman ‹flletmesi Müdürlü¤ü (Sar›yer/‹stanbul) 3 adet depolama
tank›, - AYGAZ A.fi. (Yeniceabat/Bursa) 2 adet depolama tank›, PETK‹M
(Alia¤a/‹zmir) 3 adet depolama tank›, - PETROL Ofisi A.fi. (Yeflilköy/‹stanbul)
7 adet depolama tank›, - Mobil Oil Türk A.fi. (Beykoz/‹stanbul) 4 adet
daepolama tank›.

TAHR‹BATSIZ  MUAYENE  H‹ZMETLER‹
Kaynak dikifllerinin, döküm ve dövme malzemelerin yüzey ve iç yap› hatalar›n›n
tespiti için tahribats›z muayene uygulamalar› yayg›n olarak kullan›lmaktad›r.
Radyasyon tehlikesi nedeniyle, geleneksel radyografik muayene metodu
yerine, ses dalgalar› kullan›larak geliflmifl görüntüleme teknikleri art›k
günümüzde tercih edilmektedir. Bu nedenle geleneksel ultrasonik muayene
yerine, Phased Array ve TOFD yöntemlerinin kullan›m› günden güne art›fl
göstermektedir. Türk Loydu, geleneksel tahribats›z muayene yöntemlerinin
yan› s›ra Phased Array ve TOFD tekni¤i ile gerçeklefltirilen muayeneleri
2009 y›l›nda hizmet kapsam›na alm›flt›r.

‹stanbul Bayrampafla’da yap›m› tamamlanan Forum Al›flverifl Merkezi’nin
‹NTEM ‹nfl. Taah. End. Müh. San. Tic. A.fi. taraf›ndan gerçeklefltirilen çelik
konstrüksiyon imalat›na ait kaynak dikifllerinin, AWS D1.1 Structural Welding
Code kriterlerine göre ultrasonik ve manyetik parçaç›k yöntemleriyle
tahribats›z muayene hizmetleri gerçeklefltirilmifltir.

Kordsa Global END. ‹plik ve Kord Bezi San. Tic. A.fi. Kazan dairesinde
bulunan buhar kazan›nda durum tespiti kapsam›nda, kazan›n kaynaklar›
ultrasonik hata dedektörü, manyetik parçac›k test yöntemi, ultrasonik kal›nl›k
ölçümü ile kontrol edilerek raporlanm›flt›r.

Trakya Cam Sanayi A.fi. - ‹ki adet otoklav›n ultrasonik ve manyetik parçac›k
testleri yap›lm›flt›r.

PATA Makina Mühendislik Müflavirlik Deniz ‹Nfi.Sanayi Ticaret Ltd. fiti.-
Rize Stad› çelik çat› imalat›n›n ultrasonik ve manyetik parçac›k testleri
yap›lm›flt›r.
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Bakanl›¤› olmak üzere ilgili kurum ve kurulufllar›n yo¤un çabalar› dinamik bir
ortam›n oluflmas›n› sa¤lam›flt›r.

Bunun sonucunda, birçok özel sektör kuruluflu gerekli çal›flmalar› yaparak
rüzgar santral› kurup iflletmek için gerekli lisans al›m› amac›yla EPDK (Enerji
Piyasas› Düzenleme Kurumu)’na baflvurmufltur.

Devlet Planlama Teflkilat› Yüksek Planlama Kurulu’nca, 18 May›s 2009
tarihinde kabul edilen “Elektrik Enerjisi Piyasas› ve Arz Güvenli¤i Strateji
Belgesi”nde halihaz›rda devrede olan 777 MW rüzgar santral› kurulu gücünün,
2023 y›l›na kadar 20.000 MW’a ç›kar›lmas› hedeflenmifltir.

Yenilenebilir enerji kaynaklar› piyasas›nda bu geliflmeler olurken, Türk
Loydu’nda enerji konusunda ilk ad›m “Rüzgar Türbinlerini Sertifikaland›rma
Esaslar›” Kural Kitab›’n›n haz›rlanmas›yla bafllam›fl ve kural kitab›m›z 2008
y›l›nda bas›lm›flt›r. Uluslararas› standartlara (IEC) da at›f yap›lan kural
kitab›m›zda, rüzgar türbinlerinin yap›sal özellikleri incelenmifl, ayr›ca Tip
Onay Sertifikas› ve Proje Sertifikas› aflamalar›n›n detaylar›na yer verilmifltir.
Rüzgar türbinlerinin “Tip Onay Sertifikaland›r›lmas›”; dizayn de¤erlendirmesi,
kalite yönetim sisteminin incelenmesi, üretim/montajda dizayn isteklerinin
uygulanmas› ve prototip testlerden oluflmaktad›r.

“Proje Sertifikaland›rmas›” ise, tip onay sertifikaland›rmas› aflamalar›na ilaveten;
sahaya özgü dizayn de¤erlendirmesi, üretim s›ras›nda gözetim, tafl›ma ve
montaj s›ras›nda gözetim ile ‹lk çal›flt›rma s›ras›ndaki gözetim aflamalar›n›
kapsamaktad›r.

2009 y›l›n›n son çeyre¤inde s›ras› ile Ankara’da gerçeklefltirilen “Enerji
Kongresi”ne ve ‹stanbul’da gerçeklefltirilen “Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
Fuar›’na (RENEX) ifltirak edilerek, tan›t›m faaliyetlerine h›z verilmifltir. 27
Ekim 2009’da, yerli rüzgar türbini üreticisi Soyut Yap› ve Mühendislik A.fi.
ile 500 kW rüzgar türbini “Tip Sertifikaland›rmas›” sözleflmesi imzalanm›flt›r.

AYGAZ A.fi. LÜLEBURGAZ-2 adet 115m3 LPG tank›n›n ultrasonik ve
manyetik parçac›k kontrolü

Çar›ks›z ‹nfl. Tic. San. A.fi. ve Genel ‹nfl. Ltd. fiti. Ortak Giriflimi-Foça deniz
tesisleri 2. k›s›m inflaat› çelik çat› inflaat›n›n ultrasonik ve manyetik parçac›k
kontrolü

Emre Makina ve Yedek Parça ‹malat Tic. ve San. Ltd. fiti. -12 adet flerit ifl
merdane yatak bloklar›n›n ultrasonik ve manyetik parçac›k kontrolü

Güney Do¤al Gaz San. ve Tic. A.fi. -8 adet karbon monoksit  depolama
tank›n›n ultrasonik ve manyetik parçac›k kontrolü

‹skenderun Demir Çelik A.fi. - Çelikhane projesi kapsam›nda üretimi
gerçeklefltirilen 2. konvertere ait su so¤utmal› davlumbaz›n NDT kontrolü

Ere¤li Demir ve Çelik Fabrikalar› T.A.fi. - imal edilen 12 adet bandaj tekerinin
ultrasonik kontrolü

Trakya Birlik Entegre Tesisleri -4 adet kazan›n ultrasonik ve manyetik parçac›k
kontrolü

Trabzon Gaz LPG San. Nak. ve Tic. A.fi. -Çeflitli kapasitelerdeki 11 adet
araç üstü ve 4 adet (115 ve 180m3 tank›n) ultrasonik kontrolü

RÜZGAR TÜRB‹NLER‹N‹N SERT‹F‹KALANDIRILMASI
Günümüzde enerji talebinin her geçen gün daha da artan bir h›zla büyümesi,
enerji maliyetlerindeki yükselifl, çevre duyarl›l›¤› ve daralan petrol rezervleri
gibi nedenlerle yenilenebilir, temiz enerji üretim ve kullan›m ihtiyac› da
artm›flt›r.

Bu hususu dikkate alarak çal›flmalar›n› yürüten birçok ülkede oldu¤u gibi,
son y›llarda ülkemizde de gerek kamu kurulufllar›n›n, gerekse bir çok özel
sektör kuruluflunun yapm›fl oldu¤u ölçüm sonuçlar› ile ortaya ç›kan yararlanma
potansiyeli, rüzgar enerjisi konusundaki teknolojik geliflmeler ve Türkiye’de
rüzgar enerjisinden yararlanmaya yönelik baflta Enerji ve Tabii Kaynaklar
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ISO 17024 PERSONEL BELGELEND‹RME AKRED‹TASYONU
Ürün ve hizmetlerin uluslararas› pazarda serbest dolafl›m›n›n pasaportu olan
akreditasyon personel belgelendirme alan›nda da, ülkemizde baflta EPDK
(Enerji Piyasas› Denetleme Kurumu) olmak üzere çeflitli kamu ve özel
kurulufllar taraf›ndan hizmet kalitesinin art›r›lmas›nda gerekli flart olarak
belirlenmifltir.

EPDK taraf›ndan yay›mlanan “Do¤algaz Piyasas› Sertifika Yönetmeli¤i” gere¤i
gaz da¤›t›m firmalar› taraf›ndan yetkilendirilen kurulufllar›n kaynakç›lar›n›n,
Türk Akreditasyon Kurumu-TÜRKAK taraf›ndan verilmifl ISO 17024 Personel
Belgelendirme Akreditasyonu’na sahip kurulufllar taraf›ndan belgelendirilmesi
gerekmektedir.Türk Loydu, ülkemizde 45 y›l› aflk›n süredir kaynakç› personel
e¤itim ve belgelendirmesinde sahip oldu¤u tecrübe ile afla¤›da belirtilen
standartlar kapsam›nda ilgili kaynak yöntemlerinde 23 Haziran 2009 tarihi
itibariyle Türk Akreditasyon Kurumu-TÜRKAK’tan ISO 17024 Personel
Belgelendirme Akreditasyonu alm›flt›r.

Bu tarih itibar› ile kaynakç› sertifikalar› ISO 17024 Personel Belgelendirme
Akreditasyonu kapsam›nda düzenlenmektedir.

Akreditasyon kapsamlar›n› s›ralamak gerekirse;
 TS EN 287-1:2007 çelik kaynakç›lar›n belgelendirilmesi, 
 TS EN 1418:2003 metalik malzemelerin tam mekanize ve otomatik

ergitme kayna¤› için kaynak operatörleri ve direnç kaynak ayarc›lar›
belgelendirilmesi,

 API 1104:2005 boru hatt› kaynakç›lar›n›n belgelendirilmesi, 
 TS EN 13067:2005 plastik kayna¤› yapan personel belgelendirilmesidir.

Türk Loydu taraf›ndan akreditasyon kapsam›nda düzenlenen kaynakç›
belgeleri, ulusal ve uluslararas› pazarda koflulsuz kabul görmekte, böylelikle
nitelikli ifl gücünün yurtd›fl›nda istihdam edilmesinde önemli bir pasaport
olmaktad›r.

ENDÜSTR‹YEL BELGELEND‹RME
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Türk Loydu, 2009 y›l› içerisinde yang›n söndürme sistemleri proje onay› ve
iflletme denetimi konusunda TÜRKAK’tan ISO 17020 standard›na göre
akredite olmufltur.

Endüstride ve toplu yaflam mahallerinde yang›n, geri dönüflü olmayan
katastrofik y›k›mlar meydana getirebilmektedir. Bu nedenle, meydana gelen
yang›nlar›n daha oluflum aflamas›nda iken kontrol alt›na al›nmas› ve etkili bir
flekilde söndürülebilmesi hayati bir önem tafl›maktad›r.

Yang›ndan korunmada aktif söndürme sistemlerinin verimlili¤inin art›r›lmas›,
riskin minimize edilmesi, ulusal ve uluslararas› standartlar›n do¤ru yorumlanmas›
ve bilgi kirlili¤inden kaynakl› yanl›fl uygulamalar›n önüne geçilmesi amac› ile
Türk Loydu faaliyet kapsam›na al›nan “yang›n söndürme sistemleri proje
onay› ve iflletme denetimi” yetkisi ile bu alanda mevcut önemli bir eksiklik
giderilmifltir.

Türk Loydu’nun verece¤i bu hizmetle tesislerdeki yang›n söndürme
sistemlerinin iflletme güvenli¤inin art›r›lmas›n›n yan› s›ra yönetmelik ve
standartlara uygunlu¤unun belgelendirilerek, sigortac›l›k alan›nda sa¤l›kl› risk
analizi yap›larak poliçe oluflturulmas› sa¤lanacak, böylelikle sigorta firmalar›n›n
hasar oluflum geri ödemelerinde önemli düflüfller sa¤lanabilecek, yang›n
söndürme sistemlerinin uygunlu¤u konusunda taraflar aras›nda düzenleyici
bir rol oynayacakt›r.

Yang›n söndürmede kullan›lan sulu, köpüklü, gazl›, tozlu, kimyevi esasl›
otomatik söndürme sistemlerinin kontrolleri “Binalar›n Yang›ndan Korunmas›
Hakk›nda Yönetmelik” gere¤i zorunlu k›l›nmakla birlikte, kontroller esnas›nda
bir dizi TS, EN, NFPA standard› kullan›lmaktad›r.

Türk Loydu 2009 y›l› içerisinde: Yang›n söndürme sistemleri proje onay›
alan›nda; GEMPORT Gemlik Liman ve Depolama ‹fll. A.fi., TÜPRAfi Türkiye
Petrol Rafinerileri A.fi., AYGAZ A.fi., OXYVIT K‹MYA San. ve Tic. A.fi.

Yang›n söndürme sistemleri tesisat kontrolleri alan›nda; HILTON
ENTERNASYONEL OTELC‹L‹K A.fi.’nin Ankara, ‹stanbul, ‹zmir flubeleri,

87/404/AT BAS‹T BASINÇLI KAPLAR YÖNETMEL‹⁄‹YANGIN SÖNDÜRME S‹STEMLER‹N‹N KONTROLÜ

‹stanbul CONRAD Oteli, MERCEDES BENZ TÜRK A.fi. Hofldere Tesisi
firmalar›na hizmet vermifltir.

Gümrük Birli¤i Anlaflmas› gere¤i, AB teknik mevzuat› uygulamas›nda faaliyet

alanlar›nda “Onaylanm›fl Kurulufl” olabilmek için AB üyesi olmayan bir ülke

kuruluflu olarak alt› y›l süren yo¤un u¤rafllar sonucunda 2006 y›l›nda 97/23/AT

Bas›nçl› Kaplar Yönetmeli¤i’nde yetki alarak, ülkemizin ilk üçü aras›na giren

Türk Loydu; 12 may›s 2009 tarihinde 87/404/AT Basit Bas›nçl› Kaplar ve

30 Haziran 2009 tarihinde 92/42/AT Yeni S›cak Su Kazanlar› Yönetmeli¤i’ni

kapsam›na eklemeyi baflarm›flt›r.

Basit bas›nçl› kaplar yönetmeli¤i kapsam›nda faaliyetlerimiz an›lan tarihe kadar

AB üyesi bir ülkenin onaylanm›fl kuruluflu yetkisi ile sürdürülmekte idi.

Bu yönetmelik; yakma amac› d›fl›nda kullan›lan ve iç bas›nc› 0,5 bar'dan daha

yüksek olan ancak azami çal›flma bas›nc› 30 bar'dan daha fazla olmayan,

içine hava veya azot gaz› konulmak üzere seri olarak üretilen ve atefle maruz

kalmayan kaynakl› basit bas›nçl› kaplar› kapsar.

Bu yönetmelik 1987 y›l›ndan itibaren AB ülkelerinde yürürlükte olup, 31

mart 2003 tarihinden itibaren ülkemizde de uygulanmas› zorunludur.

Bu yönetmelik kapsam›nda

 Tasar›m onaylar›

 Malzeme kontrolleri

 ‹malat kontrolleri

 Kaynakç›lar›n kontrolü

 Kaynak yöntemlerinin kontrolü

 Teknik dosya kontrolü

 Yönetmeli¤in temel emniyet gereklerinin karfl›lanmas› çal›flmalar›

yap›lmaktad›r.

Türk Loydu 2009 y›l›nda, bu yönetmelik kapsam›nda 150 adet kompresör

tank›na CE uygunluk de¤erlendirme hizmetleri vermifltir.
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92/42/AT YEN‹ SICAK SU KAZANLARI YÖNETMEL‹⁄‹
Türk Loydu 30 haziran 2009 tarihinde, 92/42/AT Yeni S›cak Su Kazanlar›

Yönetmeli¤i’nde “Onaylanm›fl Kurulufl” olmufltur.

Bu yönetmelik, nominal ç›k›fl gücü 4 kW'tan az 400 kW'tan fazla olmayan

s›v› veya gaz yak›tl› yeni s›cak su kazanlar›nda asgari enerji verimini temin

etmek, çevre kirlili¤inin azalt›lmas›n› sa¤lamak ve kiflilerin, evcil hayvanlar›n

ve mallar›n emniyetini korumak amac›yla s›v› veya gaz yak›tl› yeni s›cak su

kazanlar›n›n asgari teknik özelliklere haiz bir flekilde üretiminin sa¤lanmas›

ile kullan›m›nda uygulanacak esaslar› kapsar. Bu yönetmelik, seri üretilen

s›cak su kazanlar› için geçerlidir. E¤er s›cak su kazanlar› ayn› zamanda gaz

yak›tl› ise, 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeli¤i kapsam›na girmektedir.

Yönetmelik kapsam›nda kazanlar›n verimlilik testlerinin yap›lmas› zorunlu

k›l›nmaktad›r.

Bu yönetmelik kapsam›nda;

 Tasar›m onaylar›

 Malzeme kontrolleri

 ‹malat kontrolleri

 Kaynakç›lar›n kontrolü

 Kaynak yöntemlerinin kontrolü

 Tip testleri (verim testleri vb)

 Teknik dosya kontrolü

 Kalite sistemi denetimleri

 Yönetmeli¤in temel emniyet gereklerinin karfl›lanmas› çal›flmalar›

yap›lmaktad›r.

CE UYGUNLUK DE⁄ERLEND‹RME FAAL‹YETLER‹

Türk Loydu afla¤›da belirtien yönetmeliklerde “Onaylanm›fl Kurulufl” olarak
uygunluk de¤erlendirme hizmetleri gerçeklefltirmektedir:

97/23/AT Bas›nçl› Ekipmanlar Yönetmeli¤i
87/404/AT Basit Bas›nçl› Kaplar Yönetmeli¤i
90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeli¤i
92/42/AT Yeni S›cak Su Kazanlar› Yönetmeli¤i
97/23/AT  Bas›nçl› Ekipmanlar Yönetmeli¤i kapsam›nda, 0.5 bar’dan fazla
bas›nç içeren

 Bas›nçl› kaplar
 Kazanlar
 Boru donan›mlar›
 Bas›nç aksesuarlar›
 Emniyet aksesuarlar›n›n

CE uygunluk de¤erlendirme hizmetleri Türk Loydu taraf›ndan
gerçeklefltirilmektedir.

Türk Loydu; Onaylanm›fl Kurulufl olarak yetki ald›¤› yönetmelikler kapsam›nda
2009 y›l›nda Türkiye’ nin dört bir yan›nda mevcut üreticiler taraf›ndan imal
edilen ürünlerin CE belgelendirmesini yapm›fl olup,  bu ürünler  CE iflaretli
olarak Avrupa ülkelerine ihraç edilmifltir.

Türk Loydu taraf›ndan 1785 nolu onaylanm›fl kurulufl kimlik numaras› ile
CE uygunluk de¤erlendirmesi gerçeklefltirilen ürünlere örnek; buhar kazanlar›,
buhar jeneratörleri, k›zg›n ya¤ kazanlar›, s›cak su kazanlar›, k›zg›n su kazanlar›
LPG tanklar›, LNG tanklar›, LPG transport tanklar›, kompresör tanklar›,
buhar sterilizörleri, LPG tüpleri, LPG otogaz tanklar›, hiperbarik bas›nç
odalar›, valfler, ›s› eflanjörleri, otoklavlar vb. ekipmanlar olarak say›labilir.

Türk Loydu, 2009 y›l›nda 300 adet çeflitli kapasite ve tipte bas›nçl› ekipman›n
CE belgelendirme hizmetlerini gerçeklefltirmifltir.
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KAYNAKÇILARIN BELGELEND‹R‹LMES‹

Kaynakç› belgelendirme; kaynakl› imalatta çal›flacak kaynakç›lar›n ilgili
standartlara göre Türk Loydu sörveyörleri nezaretinde kaynakç› s›navlar›n›n
yap›l›p, test parçalar›n›n tahribats›z ve/veya tahribatl› test sonuçlar›n›n
de¤erlendirilerek sertifikaland›r›lmas› hizmetidir.

Kaynakç› belgelendirme EN 287-1, AWS D.1.1., ASME Sec. IX , en 13067,
API 1004 vb. ulusal ve uluslararas› standartlara uygun olarak yap›l›r. ‹lgili
standarda göre pratik ve/vey teorik s›nav yap›l›rve  s›nav esnas›nda  kaynat›lan
test numunesinin tahribats›z veya tahribatl› test sonuçlar›na göre aday kaynakç›
belgelendirilir. Kaynakç› belgelerinin geçerlilik süresi genel olarak 2 y›ld›r.

Kaynakç› belge kapsamlar›, kaynak metoduna (gazalt›, elektrik ark kayna¤›
vb.), malzemeye (çelik, aliminyum, plastik), ürün tipine (levha, boru vb) göre
de¤iflebilmektedir.

Türk Loydu; 23 haziran 2009 tarihinden itibaren kaynakç› belgelerini  ISO
17024 Personel Belgelendirme Akreditasyonu  kapsam›nda düzenlenmektedir.
Türk Loydu kaynakç› belgelendirme hizmetleri talep eden kurulufllar›n tesis,
atölye ve iflyerlerinde gerçeklefltirmektedir.

Ayr›ca bireysel kaynakç›lar için Türk Loydu- G‹SAfi iflbirli¤i projesi kapsam›nda
kaynakç› s›navlar› düzenlenerek belgelendirme hizmetleri gerçeklefltirilmektedir.
Yaln›zca bu proje kapsam›nda 2009 y›l›nda 1664 adet kaynakç›
belgelendirilmifltir.

Türk Loydu taraf›ndan belgelendirilen kaynakç›lar gemi infla , kazan ve bas›nçl›
kap, çelik yap›lar, boru hatlar›, do¤algaz tesisleri, kimya, ar›tma, havaland›rma,
plastik vb endüstri alanlar›nda  çal›flmaktad›r.

Türk Loydu 2009 y›l›nda toplam 1664 adet kaynakç› belgelendirmesi hizmeti
gerçeklefltirmifltir. Son üç y›la ait da¤›l›m afla¤›daki grafikte belirtilmektedir.

PER‹YOD‹K KONTROLLER
‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Tüzü¤ü (ISG Tüzü¤ü) gere¤ince afla¤›da belirtilen
ürünlere Çal›flma Bakanl›¤› taraf›ndan kabul edilebilir nitelikte periyodik test
ve muayenelerin gerçeklefltirilmesi gerekmektedir.

Bu ekipmanlar afla¤›da belirtilmektedir:
KAZANLAR (Buhar kazanlar›, s›cak su kazanlar›, k›zg›n ya¤ kazanlar› vb.)
BASINÇLI KAPLAR (LPG, LNG, azot, oksijen vb. Tanklar)

ÜRÜN BELGELEND‹RME FAAL‹YETLER‹
Türk Loydu taraf›ndan imalat kontrolü ve sertifikaland›r›lmas› yap›lan ürünler
afla¤›da belirtilmektedir.

KAZANLAR (Buhar kazanlar›, s›cak su kazanlar›, k›zg›n ya¤ kazanlar› vb.)
Türk Loydu; çeflitli  dizayn standartlar›na (EN 12953 , TRD vb) göre imal
edilen kazanlar›n (Buhar kazan›, s›cak su kazan›, k›zg›n su kazan›, k›zg›n ya¤
kazan› vb.) proje ve hesap onay›, malzeme kontrolü, ara imalat imalat
kontrolü , son muayene ve testler  ve sertifikaland›r›lmas› hizmetlerini
vermektedir.

BASINÇLI KAPLAR (LPG, LNG, hava, azot, oksijen vb tanklar›)
Türk Loydu çeflitli dizayn standartlar›na (AD 2000, EN 13445, ASME Sec.8
Div.1 vb) göre imal edilen bas›nçl› kaplar›n (LPG, LNG, hava, azot, oksijen
vb tanklar› .) proje ve hesap onay›, malzeme kontrolü, ara imalat imalat
kontrolü , son muayene ve testler ve sertifikaland›r›lmas› hizmetlerini
vermektedir

DEPOLAMA TANKLARI (Akaryak›t ve kimyasal madde vb. depolama
tanklar›)
Türk Loydu çeflitli  dizayn standartlar›na (API650 vb) göre imal edilen
depolama tanklar›n›n  proje ve hesap onay›, malzeme kontrolü, ara imalat
imalat kontrolü , son muayene ve testler  ve sertifikaland›r›lmas› hizmetlerini
vermektedir.

KALDIRMA MAK‹NALARI (Portal vinç, köprü vinç vb.)
Türk Loydu çeflitli  dizayn standartlar›na imal edilen kald›rma makinalar›
(kreyn vb)  proje ve hesap onay›, malzeme kontrolü, ara imalat imalat
kontrolü , son muayene ve testler ve sertifikaland›r›lmas› hizmetlerini
vermektedir.

Türk Loydu; 2009 y›l›nda 10 ila 500 m2 aras›nda 109 adet kazan›n, 1 ila 300
m3 aras›nda 421 adet bas›nçl› kab›n imalat kontrolü ve sertifikaland›rma
hizmetlerini gerçeklefltirmifltir
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KOMPRESÖR TANKLARI
KALDIRMA MAK‹NALARI (Portal vinç, köprü vinç, mobil vinç, forkliftler,
manliftler, caraskal vb.)

Türk Loydu; yukar›da s›ralanan ürünlere periyodik test ve muayeneler
gerçeklefltirmek üzere TÜRKAK’tan ISO 17020 standard›na göre A tipi
muayene kuruluflu olarak akredite olmufltur.

ISG Tüzü¤ü’ne göre kazan, bas›nçl› kap ve kompresör tanklar›n›n y›lda bir
çal›flma bas›nc›n›n 1.5 kat› bas›nçta hidrostatik testlerinin yap›lmas›, kald›rma
makinalar›n üç ayda bir periyodik kontrol ve yük testlerinin yap›lmas›
gerekmektedir.

10 A¤ustos 2008 tarihli “Tersane, Tekne ‹mal ve Çekek Yerlerine ‹flletme
‹zni Verilmesine ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik” kapsam›nda
bas›nçl› kaplar›n, kald›rma makinalar›n›n, patlay›c› ve parlay›c› ekipmanlar›n,
elektrik ekipmanlar›n periyodik kontrollerinin TÜRKAK taraf›ndan ISO 17020
standard›na göre A Tipi Muayene Kuruluflu olarak akredite edilmifl kurulufllarca
yap›lmas› gerekmektedir.

Türk Loydu 2009 y›l›nda ISG Tüzü¤ü ve tersanelerde ilgili yönetmeli¤e
uygun olarak 184 adet kazan, bas›nçl› kap ve kompresör tank›n, 2378 adet
kald›rma makinas›n›n periyodik kontrolünü gerçeklefltirmifltir.

LPG TANKLARI H‹DROSTAT‹K BASINÇ TESTLER‹
23 Aral›k 2000 tarihli ve TRKGM-2000/5 nolu Resmi Gazete’de yay›mlanan
tebli¤ gere¤i, LPG tanklar›n›n TS 1446 standard›na göre 10 y›lda bir hidrostatik
bas›nç testlerinin, TS 1449 standard›na göre befl y›lda bir emniyet valflerinin
testlerinin yapt›r›lmas› gerekmektedir

Hidrostatik bas›nç testleri s›ras›nda tanklar›n içindeki gazlar boflalt›l›r, su ile
doldurulur ve çaluflma bas›nc›n›n 1.5 kat› bas›nçta su ile hidrostatik bas›nç
testi yap›l›r. Test s›ras›nda, bas›nç göstergesi olarak kalibreli manometreler
kullan›l›r.

Emniyet valflerinin testlerinde de, yine kalibreli manometreler kullan›larak
valflerin uygun de¤erlerde açma kapama testleri gerçeklefltirilir. Testler
sonucunda Türk Loydu taraf›ndan hidrostatik bas›nç test raporu  veya
emniyet valf test raporu düzenlenir.

Bu testler yerüstü LPG tank› olmas› durumunda iflletmeler, tesisler gibi
tanklar›n bulundu¤u yerlerde yap›lmaktad›r. Tanklarda tadilat gerekmesi
veya yeralt› tanklar› olmas› durumunda, LPG tanklar›n›n hidrostatik testleri
tadilat›n gerçeklefltirildi¤i atölye/imalathanede yap›lmaktad›r. 2009 y›l›nda
Türk Loydu taraf›ndan, yaklafl›k 400 civar› yeralt› ve yerüstü LPG tank›n›n
hidrostatik bas›nç testleri gerçeklefltirilerek, test raporlar› düzenlenmifltir.

Bu tanklar kapasite olarak 5000 metreküp (küre tank›) ile 750 litre aras›nda
de¤iflmektedir.
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D‹⁄ER ENDÜSTR‹YEL BELGELEND‹RME FAAL‹YETLER‹
Türk Loydu kazan, bas›nçl› kap, depolama tanklar› ve kald›rma makinalar›
d›fl›nda di¤er ürün ve hizmetler ile ilgili belgelendirme hizmetleri vermektedir.
Bu hizmetlerden baz›lar› afla¤›da belirtilmektedir:

 Malzemelerin belgelendirilmesi
 Kaynak dolgu malzemelerinin tip onay› ve periyodik kontrolü
 ISO 3834-2 Kaynakl› ‹malat Yeterlilik Belgelendirmesi
 ‹flyeri imalat yeterlilik belgelendirmesi
 Kaynak yöntem onaylama Di¤er ürün belgelendirme
 Tip onaylama
 Proje onay hizmeti

Türk Loydu 2009 y›l›nda afla¤›da belirtilen belgelendirme faaliyetlerini
gerçeklefltirmifltir:

 10 çelik levha grubu için malzeme sertifikas›,
 54 adet kaynak yöntem onay› (WPS) ve kaynak yöntemi do¤rulama

raporu (WPQR) onay›
 2 adet 3834-2 Kaynakl› ‹malat Yeterlilik Belgesi
 3 adet iflyeri imalat yeterlilik belgesi
 Kaynak elektrodlar› için  8 adet y›ll›k tekrar testi kontrol belgesi,
 30 adet proje onay›,
 350 adet çeflitli kontrollük ve belgelendirme hizmeti
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S‹STEM BELGELEND‹RME

ISO 10002 MÜfiTER‹ fi‹KAYETLER‹ YÖNET‹M S‹STEM‹
BELGELEND‹RMES‹
ISO 10002, bir ürün ve hizmetin türüne ba¤l› kalmaks›z›n, müflteri  flikayetlerini
ele alma prosesinin etkili ve verimli bir flekilde tasarlanmas›, planlanmas› ve
uygulanmas›n› amaçlayan bir yönetim sistem k›lavuzudur. 

Günümüzde mevcut müflterilerin portföyde tutulmas›, en az yeni müflteri
kazanmak kadar emek ve dikkat isteyen bir süreçtir. Kald› ki; müflteri kayb›
kurulufllar için yaln›zca müflterinin sa¤lad›¤› ekonomik de¤erin kayb› ile s›n›rl›
kalmamakta, ayn› zamanda telafisi mümkün olmayan imaj kayb›na neden
olmaktad›r. Etkin uygulanan bir flikayet yönetim sistemi, kuruluflun
uygunsuzluklar› ve dolay›s›yla flikayetlerinin tekrar›n› engelleyerek, etkin
çözüm olanaklar›yla müflteri beklentilerinin karfl›lanmas›n› sa¤lar. Sistem ISO
9001 Kalite Yönetim Sistem standard› ile entegre olarak veya tek bafl›na
uygulanabilmektedir.

Yap›lan araflt›rmalara göre müflterilerin çok büyük oran› flikayetlerini hiçbir
flekilde iletmemekte, süratle alternatif tedarikçi aray›fl›na geçmektedir. Bu
durumda flikayetlerini aktaran kurulufla ileterek geliflimine fayda sa¤lay›p
birlikte çal›flmaya devam etmek isteyen müflteri, kurulufllar aç›s›ndan son
derece önemli olup, de¤eri çok iyi bilinmeli, geri beslemesi dikkate al›narak
analiz edilmeli ve ifl süreçlerinin geliflimi için kullan›lmal›d›r. Kurulufllar böylelikle
müflterilerini önemsedi¤ini göstermek ve flikayetleri bir avantaja çevirmek
için iyi bir araç olan ISO 10002 Müflteri fiikayet Yönetim Sistemi k›lavuzunu
kullanarak, müflterinin geri bildirime teflvik edilmesi ve müflteri sadakatinin
sa¤lanmas› yoluyla yerel ve uluslararas› rekabet gücünü art›rmaktad›r.

Kurulufllar›n kendilerine uygun bir flikayet yönetim sistemi kurma ve
uygulamas›yla rekabet güçlerini art›rarak uluslararas› pazarda söz sahibi
olabilecekleri gerçe¤inden hareketle Türk Loydu; 2009 y›l›nda ISO 10002
Müflteri fiikayetleri Yönetim Sistemi belgelendirme çal›flmalar›n› tamamlam›fl
olup, Ocak 2010 itibariyle belgelendirme faaliyetlerine bafllayacakt›r.

ISO 30000 GEM‹ GER‹ DÖNÜfiÜM YÖNET‹M S‹STEM‹
BELGELEND‹RMES‹
Gemi geri dönüflümü, ekonomik ömrünü tamamlam›fl gemilerin seferlerden
çekilerek, ekonomiye tekrar kazand›r›lmak üzere geri dönüflüm (recyling)
ifllemine tabi tutulmas›n› amaçlamaktad›r. Ülkemizde gemi söküm sanayi,
bölgede bulunan demir çelik fabrikalar›na hammadde üretmek üzere
‹zmir/Alia¤a ilçesinde kurulmufl ve 1970’den beri faaliyetlerini sürdürmektedir.
Gemi geri dönüflümcülü¤ü hiç kuflkusuz yeflil bir endüstridir. 200.000 ton
demir elde etmek için 1.000.000 ton cevherin topraktan ç›kar›lmas›, do¤an›n
tahrip edilmesiyle birlikte, 3 misli fazla enerji ve su kullan›m› ve yüksek
miktarda çevre kirlili¤ine neden olmaktad›r. Bununla birlikte; kontrollü
yap›lmad›¤› takdirde, tesislerde iflçi sa¤l›¤›n›n ve çevrenin, hurda gemilerden
kaynaklanan toksik (zehirli) maddeler ve güvenli olmayan çal›flma koflullar›
nedeniyle sürekli biçimde tehdit alt›nda oldu¤u bir gerçektir.

Personel (E¤itim, uzman deste¤i)

Finans

Teçhizat

Malzeme

Yaz›l›m, donan›m

fiikayetlerin Analizi ve
De¤erlendirilmesi

fiikayetleri Ele Alma Prosesi ile
‹lgili Memnuniyetin Ölçülmesi

fiikayetleri Ele Alma
Prosesinin ‹zlenmesi

fiikayetleri Ele Alma Prosesinin
Tetkiki

MÜfiTER‹ fi‹KAYETLER‹ YÖNET‹M S‹STEM‹N‹N
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Gemi geri dönüflümünün çevre ve insan sa¤l›¤›na zarar vermeden ekonomiye
kazand›r›lmas›n› hedefleyen Denizcilik Müsteflarl›¤›, 2004 y›l›nda Gemi
Sökümü Yönetmeli¤i’ni yay›mlam›fl, 2005 y›l›nda daha iyi standartlara
ulaflabilmek amac›yla IMO (Uluslararas› Denizcilik Örgütü) uluslararas› ve
hukuken ba¤lay›c›l›¤› olan bir belge gelifltirme karar› alarak, 2009 y›l›nda
Hong Kong Konvansiyonu’nu kabul etmifltir. Bu geliflmelere paralel olarak
gemi geri dönüflümüne uluslararas› bir standart oluflturmak için Uluslararas›
Standart Enstitüsü (ISO) çal›flmalar yaparak “Gemi Geri Dönüflümü ‹çin
Yönetim Sistemleri-ISO 30000” ad›yla an›lan yeni bir standart serisi
gelifltirmifltir.

ISO 30000:2009 Gemi Geri Dönüflüm Yönetim Sistemi, ulusal ve uluslararas›
standartlara göre çevreci ve emniyetli gemi sökümünü taahhüt etmek için
gelifltirilecek ve uygulanacak politika, prosedür ve hedefler için gemi geri
dönüflüm faaliyetleri ile ilgili uluslararas› standart gerekliliklerini belirler.

Yönetim sistemi gereklilikleri gemi geri dönüflümü faaliyetleri s›ras›nda ihtiyaç
duyulan çevreci ve emniyetli gemi sökümünün sa¤lanmas› için ilgili yasal
gereklilikleri, güvenlik standartlar›n› ve çevresel elementleri dikkate al›r.
Bu standart; geri dönüflüm için geminin kabulü, gemi üzerindeki tehlikelerin
de¤erlendirilmesi, gemilerin geri dönüflümü için kabul edilmifl notifikasyon
ve ithalat gereksinimleri, çevreci ve emniyetli gemi sökümünde geri dönüflüm
proseslerinin icra edilmesi, ilkyard›m, sa¤l›k kontrolleri, yiyecek ve içecek
gibi sosyal olanaklar›n temin edilmesinin garanti alt›na al›nmas›, gemiden
kaynakl› at›klar›n ve malzemelerin ifllenmesi ve depolanmas›, sözleflmeli
anlaflmalar› içeren at›k ak›fl› ve geri dönüflüm ak›fl› yönetimi, geminin son
elden ç›kar›lmas›n›n uygulanabilir notifikasyonlar›n› da içeren prosesler için
doküman kontrolü gibi tüm proseslere uygulan›r.

Türkiye; Orta ve Do¤u Avrupa ve Ortado¤u ülkeleri içinde fiilen gemi söken
ülkelerin bulunmamas› nedeniyle, Avrupa’n›n ve Ortado¤u’nun gemi
sökülebilen tek ülkesidir.

Bu sektörde uzun y›llar çal›flmalar yaparak tecrübe kazanan Türkiye, bölgesinde
en avantajl› ülke konumundad›r. Bu bak›mdan ISO 30000 çevreci ve emniyetli
gemi sökümü standartlaflma çal›flmalar› h›zland›r›larak, belgeli tesislerce
faaliyetlere devam edilmesi, gemi geri dönüflüm sanayine önemli bir katk›
sa¤layacakt›r.
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ile ARCHIMEDES çerçevesinde Alman oda sistemine iliflkin görüfllerin de

eklendi¤i Eurochambers, ‹ngiltere Odalar Birli¤i’nin sistemi dikkate al›narak

olgunlaflt›r›lm›fl bir modeldir.

Oda/Borsa Akreditasyonu Nedir?

 Odalar/Borsalar taraf›ndan gerçeklefltirilen hizmetlere iliflkin asgari flartlar›

ortaya koyan,

 Odalar/Borsalar taraf›ndan y›ll›k performanslar›n›n özde¤erlendirmesinin

yap›ld›¤›,

 Üç y›ll›k periyotlarla yap›lan d›fl denetimlerden al›nan geri beslemeler ve

iyilefltirmelerle oda/borsa faaliyetlerinin belirlenen kriterlerde süreklili¤inin

sa¤land›¤› bir sistemdir.

TOBB Oda ve Borsa Akreditasyon Projesinin Amac›:

 ‹fl hayat›n›n Türkiye’nin bütününde yayg›nlaflt›r›lmas›,

 Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde temsil, hizmet ve destek sunmak üzere

bütünleflik kurulufllar flebekesi oluflturulmas›,

 Oda/Borsalar›n; kendi topluluklar› içinde ifl hayat›n›n ç›karlar›n› temsil eden,

rekabet gücü ile büyümesini destekleyen öncü kurumlar haline getirilmesi,

 Oda/Borsalar›n hizmet süreçlerine katma de¤er sa¤lanmas›d›r. 

Türk Loydu TOBB Oda ve Borsa Akreditasyon Projesi’nde 2005 y›l›nda 3.

döneminde e¤itimler alarak sürece dahil olmufl, 2006 y›l›nda 4. dönemle birlikte

projenin denetim hizmetlerini yerine getirmeye bafllam›fl ve devam etmektedir.2009 y›l›nda 14 odan›n akreditasyon yenileme denetimleri gerçeklefltirilmifltir.

Türk Loydu, sektörün ihtiyaçlar› do¤rultusunda sanayimizin geliflimine katk›

sa¤layacak hizmet verme bilinciyle,  ISO 30000 standard›na göre belgelendirme

çal›flmalar›na bafllam›flt›r. Denizcilik ve belgelendirme sektöründeki tecrübesi,

yetiflmifl kadrosu ve bilgi birikimiyle gerekli dokümantasyon ve denetçi

altyap›s›n› tamamlayarak gemi geri dönüflüm sektörüne belgelendirme

hizmeti vermeye haz›r hale gelmifltir.

TOBB ODA VE BORSA AKRED‹TASYON S‹STEM‹
Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’ne

(TOBB) ba¤l› oda ve borsalarda hizmet kalitesinin iyilefltirilmesi amac› ile

“Türk Oda Gelifltirme Program›” kapsam›nda Eurochambers-TOBB iflbirli¤i



TERSANELERDE YÖNET‹M S‹STEMLER‹ BELGELEND‹RMES‹
10 A¤ustos 2008 tarihinde yay›mlanan, 13 fiubat 2009 tarihinde revize

edilen “Tersane, Tekne ‹mal ve Çekek Yerlerine ‹flletme ‹zni Verilmesine

‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik” kapsam›nda tersanelere iflletme

izni ald›¤› tarihten itibaren en fazla üç y›l içinde Türk Akreditasyon Kurumu

TÜRKAK taraf›ndan, gemi infla sektöründe akredite edilmifl belgelendirme

kurulufllar›ndan (ISO 9001) kalite ve (ISO 14001) çevre ile (OHSAS 18001)

ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i standartlar›nda belgelerini alma yükümlülü¤ü getirilmifltir.

Türk Loydu bu kapsamda gemi infla konusundaki birikimi, akreditasyonu ve

uzman kadrosu ile tersanelere ve gemi yan sanayi kurulufllar›na ISO 9001,

ISO 14001 ve OHSAS 18001 yönetim sistemleri kapsam›nda belgelendirme

hizmetlerini sürdürmektedir.

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 YÖNET‹M S‹STEMLER‹

BELGELEND‹RMES‹

2009 y›l›nda yönetim sistem standartlar› kapsam›nda 66 adet belge

düzenlenmifltir. Ayr›ca belgeli olan firmalarda 113 periyodik (gözetim)

denetim gerçeklefltirilmifltir.
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Belgelendirilen firmalar:
2009 y›l› içerisinde düzenlenen sistem belgelerinin ilgili standartlara, co¤rafik

bölgeye ve sektörlere göre da¤›l›m› afla¤›da belirtilmektedir. 

ISO 22000 GIDA GÜVENL‹⁄‹ YÖNET‹M S‹STEM‹
BELGELEND‹RMES‹
Türk Loydu Sistem Belgelendirme Birimi, 2000 y›l›ndan itibaren HACCP
spesifikasyonuna uygun olarak gerçeklefltirdi¤i g›da güvenli¤i yönetim sistemi
belgelendirme faaliyetlerini, 2008 y›l›nda ISO 22000 G›da Güvenli¤i Yönetim
Sistemi belgelendirme konusunda Türk Akreditasyon Kurumu-TÜRKAK’tan
ISO 17021 standard›na göre akredite olarak sürdürmektedir. ‹lave olarak;
2009 y›l›nda  ifllenmifl uzun ömürlü g›dalar› (Konserveler, bisküviler, krakerler,
bitkisel ya¤, içme suyu, gazl› içecekler, makarna, un, fleker, tuz v.b.) içeren
endüstriyel E kategori için akreditasyon kapsam› geniflletilmifl ve ilgili ürün
kategorisindeki firmalara akredite olarak hizmet verilmeye bafllanm›flt›r.
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Mühendisli¤i Bölümü: 6 lisans

• YTÜ Gemi ‹nflaat› ve Denizcilik Fakültesi (önceki YTÜ Makine Fakültesi,

Gemi ‹nflaat› ve Gemi Makinalar› Mühendisli¤i Bölümü): 13 (12 lisans, 1

doktora)

• TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas›: 3 lisans

• TMMOB Gemi Mühendisleri Odas›: 8 lisans

• TMMOB Gemi Makinalar› ‹flletme Mühendisleri Odas›: 3 lisans

• TMMOB Makina Mühendisleri Odas›: 3 lisans

• TMMOB Metalurji Mühendisleri Odas›: 3 lisans

• Türk Uzakyol Gemi Kaptanlar› Derne¤i: 3 lisans

• Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli¤i: 5 lisans

• 1999 Do¤u Marmara Depremi ma¤duru Dz. K.K.l›¤› mensubu aile: 1 lisans

II- AR-GE DESTE⁄‹ ile AKADEM‹K ve ÇEfi‹TL‹ YARDIMLAR
AR-GE Destekleri:

Türk Loydu Vakf›, sektörün ilgi ve ihtiyaç duydu¤u sahalarda lisansüstü ve

akademik seviyede araflt›rma yapacaklar için özel AR-GE deste¤i de

sa¤lamaktad›r.

TÜRK LOYDU VAKFI

I – 2009 YILI TÜRK LOYDU BURSLARI
TÜRK LOYDU faaliyet alan›na giren alanlardaki e¤itim ö¤retim kurumlar›nda
okuyan ö¤rencilere yönelik karfl›l›ks›z olan burs ve e¤itim yard›mlar› 2009
y›l›nda da devam etmifltir. Karfl›l›ks›z burs ve e¤itim yard›m› yap›lmas› toplumsal
sorumluluklar çerçevesinde ele al›nmaktad›r. 2008/2009 E¤itim Ö¤retim
Y›l›’ bafl›nda karfl›l›ks›z burs vermek üzere belirlenmifl 53 ö¤renciye,
kararlaflt›r›ld›¤› gibi 2009 y›l›nda karfl›l›ks›z burs yard›m› sürdürülmüfltür.
2009/2010 E¤itim Ö¤retim Y›l› bafl›nda al›nan Vak›f Yönetim Kurulu karar›
ile 2008/2009 E¤itim Ö¤retim y›l›na göre karfl›l›ks›z burs verilecek ö¤renci
say›s› % 50 artt›r›lm›flt›r. Vakf›m›zca 2009/2010 E¤itim Ö¤retim Y›l›’nda 77
ö¤renciye lisans, 3 ö¤renciye yüksek lisans, 2 ö¤renciye de doktora bursu
karfl›l›ks›z olarak verilmektedir. Burslar›n da¤›l›m› kurumlara göre afla¤›daki
gibidir.
• ‹TÜ Gemi ‹nflaat› ve Deniz Bilimleri Fakültesi: 25 (21 lisans, 3 yüksek lisans,
1 doktora)
• ‹TÜ Denizcilik Fakültesi: 9 lisans
• KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi ‹nflaat› ve Gemi Makinalar›
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2009 y›l›nda sa¤lanan AR-GE destekleri:
• ‹TÜ Gemi ‹nflaat› ve Deniz Bilimleri Fakültesi Araflt›rma Görevlilerinin
yurt d›fl› bilimsel araflt›rmalar›na destek olunmas› amac›yla Arafl. Gör. Ayhan
MENTEfi ve Arafl. Gör. ‹smail YALÇIN’a maddi destek sa¤lanm›flt›r. 
• TUB‹TAK yurt d›fl› çal›flmalar›na kat›lan Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz
Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Ö¤retim Üyesi Nermin TEKO⁄UL’a maddi
destek sa¤lanm›flt›r.
• ‹TÜ Gemi ‹nflaat› ve Deniz Bilimleri Fakültesi ö¤rencisi Murat GÜRHAN
taraf›ndan yürütülen Hidrojen Teknesi (‹stiklal) projesine maddi destek
sa¤lanm›flt›r.
• ‹TÜ Gemi ‹nflaat› ve Deniz Bilimleri Fakültesi Model Gemi Atölyesinde
ihtiyaç duyulan bir k›s›m malzemenin temini amac›yla maddi katk›da
bulunulmufltur.

Gemi Yap›m, Bak›m ve Onar›m Sektörüne Destek:
• Sektörün nitelikli eleman ihtiyac›n› karfl›lamak üzere TÜRK LOYDU VAKFI
ile G‹SAfi Gemi ‹nfla Sanayii A.fi. iflbirli¤i ile kurulan ‘’TLV-G‹STEM Teknik
Eleman Yetifltirme ve Gelifltirme Merkezi’’nde sürdürülen kaynakç› kurslar›na
yönelik maddi deste¤imiz devam etmifltir.

Çeflitli Yard›mlar:
• ‹TÜ Gemi ‹nflaat› ve Deniz Bilimleri Fakültesi ö¤rencilerinin sportif faaliyetleri
için gereksinim duydu¤u malzemeler temin edilmifltir.
• Tuzla Spor Kulübüne ba¤›flta bulunulmufltur.
• Gelibolu Armatör Yakup Aksoy Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi’ne bir
adet Viskozimetre temin edilmifltir.

• Avrupa K›lavuz Kaptanlar Birli¤i’n›n (EMPA) 43. Genel Kuruluna ev sahipli¤i
yapan Türk K›lavuz Kaptanlar Derne¤i’ne söz konusu organizasyon için
maddi destek sa¤lanm›flt›r.
• 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram› etkinliklerinde kullan›lmak
üzere Gemi Mühendis ler i Odas› ’na katk›da bulunulmufltur.
• ‹TÜ Gecesi için ‹TÜ Vakf›na ba¤›flta bulunulmufltur.
• ‹TÜ Deniz Bisikleti Tak›m›na, 30. IWR- Internat›onal Waterbike Regatta
yar›fllar›na kat›lmalar› nedeniyle maddi destek sa¤lanm›flt›r. 
• 13. Uluslararas› IMAM 2009 Kongresine ev sahipli¤i yapan ‹TÜ Gemi
‹nflaat› ve Deniz Bilimleri Fakültesine maddi destek sa¤lanm›flt›r.
• Pendik Anadolu Denizcilik Meslek Lisesine maddi katk›da bulunulmufltur.
• Gemi Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi öncülü¤ünde ‹zmir’de yap›lan ISO
(Uluslararas› Standartlar Örgütü) TC8 Komitesi toplant› organizasyonuna
maddi destek sa¤lanm›flt›r.
• Piri Reis Anadolu Denizcilik Meslek Lisesine maddi destek sa¤lanm›flt›r.

III- ULUSLARARASI TOPLANTILARA KATILIM
Sektöre destek vermek amac›yla, uluslararas› toplant›lara kat›l›mlar
desteklenmifltir.
• Uluslararas› Denizcilik Örgütünün düzenlemifl oldu¤u Deniz Emniyeti
Komitesi’nin MSC.86. Dönem toplant›s› (TÜRK LOYDU’ndan kat›l›m)
• Uluslararas› Denizcilik Örgütünün düzenlemifl oldu¤u Deniz Çevresini
Koruma Komitesi’nin MEPC.59. Dönem toplant›s› (TÜRK LOYDU’ndan
kat›l›m)
• Uluslararas› Denizcilik Örgütünün düzenlemifl oldu¤u Dizayn ve Ekipman
alt komitesi DE.52. dönem toplant›s› (TÜRK LOYDU’ndan kat›l›m)
• Uluslararas› Denizcilik Örgütünün düzenlemifl oldu¤u Bayrak Devleti
Uygulamalar› alt komitesi FSI.17. dönem toplant›s› (TÜRK LOYDU’ndan
kat›l›m)
• Uluslararas› Denizcilik Örgütünün düzenlemifl oldu¤u Tehlikeli Maddeler,
Kat› Yükler ve Konteynerler alt komitesi DSC.14. dönem toplant›s› (TÜRK
LOYDU’ndan kat›l›m)
• Avrupa Deniz Ekipmanlar› Konseyi’nin (EMEC) düzenlemifl oldu¤u Deniz
Çevresi çal›flma grubu (TÜRK LOYDU’ndan kat›l›m)
• Avrupa Deniz Ekipmanlar› Konseyi’nin (EMEC) düzenlemifl oldu¤u Etkin
Klas çal›flma grubu (TÜRK LOYDU’ndan kat›l›m)
• Uluslararas› Denizcilik Örgütünün düzenlemifl oldu¤u Deniz Emniyeti
Komitesi’nin 86. Dönem toplant›s›na ‹TÜ Gemi ‹nflaat› ve Deniz Bilimleri
Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Metin TAYLAN ve YTÜ Gemi ‹nflaat›
ve Denizcilik Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof.Dr. Hüseyin YILMAZ’›n kat›l›mlar›
desteklenmifltir
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E⁄‹T‹M FAAL‹YETLER‹
Hizmet vermekte oldu¤umuz sektörlerin (Denizcilik, Enerji, ‹malat, G›da,
Ulaflt›rma, Savunma Sanayisi vb) geliflen teknik ve yasal düzenlemeler
kapsam›nda, e¤itim ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere düzenlenen genel kat›l›ma
aç›k e¤itimlerimiz ile firma ve kurulufllar›n taleplerine göre planlanm›fl
e¤itimlerimiz 2009 y›l›nda da sürdürülmüfltür. E¤itmenler; programlanan
e¤itimlere ba¤l› olarak belirlenen ölçütlere göre konular›nda uzman kifliler
aras›ndan seçilerek görevlendirilmektedir.

2009 y›l›nda genel kat›l›ma aç›k e¤itimler ve firma/kurum talepleri ile
gerçeklefltirilen e¤itimlere iliflkin rakamlar afla¤›da verilmektedir. Verilen
e¤itimler de çeflitlilik artm›fl, 2008 y›l›na göre düzenlenen toplam e¤itim
say›s›nda % 66, e¤itime kat›lanlar say›s›nda da % 55 art›fl olmufltur.

Gerçeklefltirilmifl Toplam E¤itim Say›s›: 43
E¤itme Kat›lan Say›s›     : 647

Gerçeklefltirilen e¤itimler sonunda düzenlenen anketler vas›tas› ile kat›l›mc›lar›n
memnuniyet düzeyleri ölçülmekte, al›nan geri beslemeler ile süreçlerde ve
e¤itim program›nda iyilefltirmeler ve gelifltirmeler yap›lmaktad›r.

TÜRK LOYDU; daha önce e¤itim faaliyetlerini yürüttü¤ü Prof. Dr. Teoman
Özalp Konferans Salonu’na ek olarak, 2008 son çeyre¤inde faaliyete geçen
biri bilgisayar donan›ml› olmak üzere 7 e¤itim salonu ile, ilgili sektörlerin
e¤itim gereksinimlerini göz önünde tutarak e¤itim faaliyetlerini daha yayg›n
ve etkin bir biçimde sürdürmektedir.
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DÜZENLENEN E⁄‹T‹MLER

 ISO 9001 Kalite YS, ISO 14001 Çevre YS, OHSAS 18001 ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i YS, ISO 22000 G›da Güvenli¤i YS standartlar› temelinde verilen
bilgilendirme/temel ve iç denetçi e¤itimleri ile bu standartlar›n belirli
birleflimlerinden oluflan Entegre YS e¤itimleri

 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Mevzuat› ve ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Bilinçlendirme
E¤itimleri

 TS EN ISO 14731 (önceki EN 719) Kaynak Koordinasyonu Görev ve
Sorumluluklar Bilgilendirme E¤itimi

 Çeflitli birlefltirme/kaynak teknolojilerine (Plastik Kayna¤›, Elektrik Ark
Kayna¤›, Gazalt› Kayna¤›, TIG Kayna¤›, Sert ve Yumuflak lehimleme, vb.) ait
firma taleplerine ba¤l› düzenlenen e¤itimler

 Uluslararas› Emniyetli Yönetim Sistemi (ISM Code) Uygulama ve Denetçi
E¤itimleri

 Denizcilik Müsteflarl›¤›’n›n talepleri do¤rultusunda gerçeklefltirilen e¤itimler
(Gezi Tekneleri Yönetmeli¤i Piyasa Gözetimi ve Denetimi E¤itimi)

 Firmalar›n/‹flletmelerin yapmakta oldu¤u ifller ile ilgili e¤itimler (Gemi ve
Tanker Dolum Kollar› Kullan›m, Kara ve Deniz Tankerleri Dolum Operatörlü¤ü
Bilgilendirme E¤itimi)

‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ B‹LG‹LEND‹RME E⁄‹T‹MLER‹
07.04.2004 tarih, 25426 Say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanm›fl olan “Çal›flanlar›n
‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimlerinin Usul ve Esaslar› Hakk›nda
Yönetmelik”çerçevesinde firmalar›n/iflletmelerin çal›flanlar›na dönük düzenlenen
bu e¤itimler öncesinde, e¤itim talebinde bulunan firman›n kapal› ve aç›k
alanlar›, ifl süreçleri foto¤raf ve video çekimleri eflli¤inde irdelenmekte, bu
veriler esas al›narak haz›rlanm›fl sunumla birlikte e¤itim gerçeklefltirilmektedir.
Sunum daha sonra CD/DVD olarak ilgili firmaya kendi iç e¤itimlerinde
kullanabilmesi için verilmektedir.

TS EN ISO 14731 (ÖNCEK‹ EN 719) KAYNAK
KOORD‹NASYONU GÖREV VE SORUMLULUKLAR
B‹LG‹LEND‹RME E⁄‹T‹M‹
TS EN ISO 14731:2006 Standard› uyar›nca kalite sistemlerinin ihtiyac› olan,
özel süreç olarak tan›mlanan kaynakl› imalat›n koordinasyon ifllerini yerine
getirecek personelin e¤itilmesi amac›yla 3 gün boyunca düzenlenmektedir.
Bu e¤itimin konu bafll›klar› aras›nda; kaynak için kalite flartlar› (ISO 3834–1),
kaynak koordinasyonu tan›mlar›, görevler ve sorumluluklar, kaynak teknik
bilgisinin tekrar› (kayna¤›n; tan›m›, yöntemleri parametreleri, birleflim çeflitleri,
pozisyonlar› vb.); kaynak dokümantasyonu, kaynak sembolleri, kaynak kontrol
yöntemleri, kaynak kusurlar› s›n›fland›r›lmas›, kaynak kabul kriterleri, ilgili
standartlar yer almaktad›r.

ULUSLARARASI EMN‹YETL‹ ‹fiLET‹M S‹STEM‹ (ISM KOD)
UYGULAMA VE DENETÇ‹ E⁄‹T‹MLER‹
2009 y›l› bafl›ndan bu yana yayg›n olarak gerçeklefltirilmeye bafllayan, bafllang›c›
TÜRK LOYDU Deniz Endüstrisi Bölümü’nün SVEP (Sörveyör Vas›fland›rma
E¤itim Program›) kapsam›nda kurgulad›¤› e¤itimlerden olan ve Türkiye içi
imkânlarla yerine getirilmifl ISM Kod Uygulama E¤itimi (1 gün) ve ISM
Denetçi E¤itimi (3 gün), denizcilik sektörümüzdeki firmalardan yo¤un ilgi
görmüfltür. Bu da göstermektedir ki, denizcilikle ilgili iyi kurgulanm›fl e¤itimlerin
denizcilik sektörünün yarar›na sunulmas› büyük önem tafl›maktad›r. 2010
y›l› ve sonras›nda da bu çaba sürdürülecektir.

GEZ‹ TEKNELER‹ YÖNETMEL‹⁄‹ P‹YASA GÖZET‹M‹ VE
DENET‹M‹ E⁄‹T‹MLER‹
2009 y›l› içinde Denizcilik Müsteflarl›¤› personeline dönük olarak; ‹stanbul,
‹zmir, Antalya ve Trabzon’da 6 ayr› oturum halinde Türk Loydu Deniz
Endüstrisi Bölümü taraf›ndan gerçeklefltirilen “Gezi Tekneleri Yönetmeli¤i
Piyasa Gözetimi ve Denetimi E¤itimi”ne müsteflarl›k personelinden 156 kifli
kat›lm›flt›r. Teknik ve yasal düzenlemelerin gelifltirilmesi sürecine ba¤l› olarak,
benzeri e¤itimlerin Denizcilik Müsteflarl›¤› ile karfl›l›kl› iflbirli¤i çerçevesinde
yürütülmesinin sürdürülmesi, önümüzdeki y›llarda da beklenmektedir.
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 F‹GES Firmas›’n›n 2009 y›l› içinde TÜRK LOYDU personeline dönük

olarak düzenlemifl oldu¤u yaz›l›m e¤itim faaliyetlerine karfl›l›k olarak; Zeyyat

PARLAR E¤itim Salonu 21 May›s 2009 da düzenlenen “LS DYNA” bafll›kl›

seminer için, Prof. Dr. Teoman ÖZALP Konferans Salonu 30 Haziran 2009

da düzenlenen “modeFRONTIER, Optimizasyon ve Kararl› Tasar›m” bafll›kl›

seminer için F‹GES’in kullan›m›na sunulmufltur.

 A¤›r ve tehlikeli ifller kapsam›na giren gemi yap›m, bak›m ve onar›m

sektöründeki çal›flanlar›n, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› yasal

düzenlemeleri uyar›nca Mesleki E¤itim Sertifikas› almalar› zorunlulu¤u

kapsam›nda, Gemi Sanayicileri Derne¤i’nin (GESAD) tersane çal›flanlar›na

yönelik düzenlemekte oldu¤u “Mesleki Gelifltirme ve Uyum Kurslar›” için

13 May›s 2009’dan bu yana kullan›m bedeli karfl›l›¤›nda e¤itim salonu tahsisi

yap›lmaktad›r. Düzenlenen kurslar›n a¤›rl›kla “gemi kaynak iflleri”, “gemi

montaj iflleri”, “gemi boya ve raspa iflleri” konular›nda oldu¤u gözlemlenmifltir.

GESAD’›n düzenlemekte oldu¤u bu kapsamdaki mesleki gelifltirme ve uyum

kurslar›na kat›l›mc› say›s›n›n 2009 y›l› sonunda yaklafl›k 5 bin çal›flana ulaflt›¤›

GESAD yetkililerince ifade edilmifltir.

TÜRK LOYDU E⁄‹T‹M/SEM‹NER SALONLARININ DIfi
TALEPLER ÇERÇEVES‹NDE KULLANIMA SUNULMASI
E¤itim salonlar›m›z, faaliyette bulundu¤umuz sektörlerin gereksinimleri de

göz önünde tutularak çeflitli kurum, kurulufl ve firmalar›n düzenlemifl olduklar›

e¤itim, kurs ve benzeri faaliyetler çerçevesinde kullan›ma sunulmufltur.

Önümüzdeki süreçte de, bu uygulaman›n devam ettirilmesinde yarar

görülmektedir. Bunlardan bafll›calar› flunlard›r:

 19–24 Ocak 2009 tarihlerinde düzenlenen, TMMOB Gemi Mühendisleri

Odas›, Denizcilik Müsteflarl›¤› ve MEB Pendik Anadolu Denizcilik Meslek

Lisesi iflbirli¤inde yap›lan Gemi Boya Denetmenli¤i Kursu’na kullan›m bedeli

karfl›l›¤›nda salon tahsisi yap›lm›flt›r.

 TMMOB Gemi Mühendisleri Odas›’n›n 2009 y›l› içinde çeflitli tarihlerde

üyeleri ve ilgili ö¤renciler için düzenlemifl oldu¤u e¤itimlere ve seminerlere

(“IMO ve Uluslararas› Anlaflmalar Semineri”; “Solidworks Yaz›l›m› Tan›t›m

Semineri”; “Solidworks Yüzey Modelleme Tan›t›m Semineri”; “Gemilerin

Liman ve Seyir Tecrübeleri”; “Bilgisayar Destekli Tasar›m Yaz›l›m› MAXSURF

E¤itimi”) bir bölümü karfl›l›ks›z, bir bölümü kullan›m bedeli karfl›l›¤›nda olmak

üzere salon tahsisleri yap›lm›flt›r.

 Denizcilik Müsteflarl›¤› Gemi ‹nfla ve Tersaneler Genel Müdürlü¤ü’nün
Samsun, Çanakkale ve Trabzon Bölge Müdürlükleri personeline dönük
kurgulad›¤› “Gemi ve Su Araçlar›n›n Tonilatolar›n› Ölçme Yönetmeli¤i
Yetkilendirme E¤itimi” 24 Nisan 2009’da Türk Loydu’nda gerçeklefltirilmifltir




