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Εισαγωγή

Η Τουρκία εκτείνεται σε Ασία και Ευρώπη. Περιβάλλεται από τη Μαύρη Θάλασσα, τη
Θάλασσα του Μαρμαρά, το Αιγαίο Πέλαγος και τη Μεσόγειο Θάλασσα. Συνορεύει
ανατολικά με τη Γεωργία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, και το Ιράν, δυτικά με τη
Βουλγαρία και την Ελλάδα, νότια με τη Συρία και το Ιράκ και βόρεια με την Ουκρανία.
Καταλαμβάνει έκταση 814.578 τ.χλμ. ενώ ο πληθυσμός της αγγίζει τα 80 εκατομμύρια
κατοίκους.

Με ακτογραμμή 8.435 χλμ., ο τομέας της ναυτιλίας κατέχει εξέχουσα σημασία, ενώ η
ναυσιπλοΐα αποτελεί τον πιο διαδομένο τρόπο μεταφοράς εμπορευμάτων (εξαγωγές 46%,
εισαγωγές 59.1%).
Η Τουρκία ανήκει στις 20 μεγαλύτερες οικονομίες παγκοσμίως, με στόχο να αποτελέσει μια
από τις 10 ισχυρότερες μέχρι το 2023. Με εργατικό δυναμικό 27 εκατομμυρίων, 15.000
δολάρια κατά κεφαλήν ετήσιο εισόδημα (PPP), φυσικούς πόρους, όπως μάρμαρο, άνθρακα
και σιδηρομετάλλευμα και με αναπτυγμένη κατασκευαστική βιομηχανία, ο στόχος φαίνεται
καθ’ όλα εφικτός.
Οι αυξανόμενες ροές πλωτής κυκλοφορίας στην Τουρκία προσφέρουν δυνατότητες για
ασφαλείς θαλάσσιες μεταφορές, ενώ δημιουργούν και καινούργιες ευκαιρίες στο τομέα της
ναυτιλίας.

Αν και μέχρι το 1950 το κράτος διαχειριζόταν τον τομέα της ναυσιπλοΐας και η Τουρκία δεν
μπορούσε να ακολουθήσει τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνταν, η κατάσταση άρχισε να
αλλάζει τα επόμενα χρόνια, όταν, για παράδειγμα, η Τουρκία έγινε μέλος του International
Maritime Organization (IMO) το 1958. Το 1962 η χωρητικότητα των ναυπηγείων έφτασε τα
33.800 dwt, ενώ δια θαλάσσης μεταφέρθηκαν 7.8 εκατ. τόνοι φορτίου.
1. Λιμάνια της Τουρκίας
A. Γενικά

Η γεωγραφική θέση της Τουρκίας επιτρέπει στα λιμάνια της να διαχειρίζονται
μεγάλες ποσότητες φορτίων μεταξύ Δύσης και Ανατολής, παρέχοντας παράλληλα εξαιρετικές
προοπτικές για την ανάπτυξη των συνδυασμένων εμπορικών μεταφορών. Παρόλα αυτά, οι
λιμένες παραμένουν ανεπαρκώς εξοπλισμένοι και ακατάλληλοι για να εκμεταλλευθούν τα
γεωγραφικά πλεονεκτήματα της χώρας.
Πρόσφατα έχουν γίνει κάποιες σημαντικές αλλαγές τόσο στο εξωτερικό όσο και στο
εσωτερικό περιβάλλον των λιμένων μέσα από ιδιωτικοποιήσεις, νέες επενδύσεις, επέκταση
και διεύρυνση των δυνατοτήτων των λιμένων, καθώς και διοικητικές μεταρρυθμίσεις που
οδήγησαν σε αύξηση της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων.
Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο των εμπορευμάτων (από εισαγωγές, εξαγωγές,
ενδομεταφορές και διαμετακόμιση) που διαχειρίστηκαν τα τουρκικά λιμάνια από το 2004
μέχρι το 2012 υπολογίζεται σε 388 εκατ. τόνους, ενώ στα κοντέινερ σημειώθηκε αύξηση
360% οδηγώντας σε 7.2 εκατ.TEU (μονάδα μέτρησης ισοδύναμη είκοσι πόδων) το 2012.
Αυτή η αύξηση σε συνδυασμό με το στόχο να ξεπεραστούν τα 30 εκατ. TEU φορτίων μέχρι
το 2023, οδηγεί στην ανάγκη για νέες επενδύσεις στους τερματικούς σταθμούς των λιμένων
του Μαρμαρά, του Αιγαίου και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. Για κάθε νέα
επένδυση ωστόσο, χρειάζεται μια εμπεριστατωμένη μελέτη των ακτών, καθώς περιοχές με
αρχαιολογικό ενδιαφέρον και προστατευόμενο φυσικό περιβάλλον συνιστούν συχνά εμπόδιο.
Το αναπτυξιακό σχέδιο της Τουρκίας αποσκοπεί στην αναβάθμιση των λιμένων της
σε κέντρα logistics και χώρους διατροπικών μεταφορών. Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και
τα έργα υποδομών είναι απαραίτητα προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη σύνδεση
των λιμένων με την ενδοχώρα, καθώς συχνό πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη οδικής και
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σιδηροδρομικής γραμμής που να συνδέει τα ιδιωτικά λιμάνια με το εσωτερικό της χώρας. Η
κύρια πολιτική που ακολουθείται για τον γενικότερο εκσυγχρονισμό των λιμένων είναι οι
ιδιωτικοποιήσεις με συμβάσεις παραχώρησης, που μπορούν να φτάσουν σε διάρκεια μέχρι
και τα 49 έτη, χρονικό διάστημα σαφώς μεγαλύτερο σε σύγκριση με άλλα λιμάνια
παγκοσμίως. Γενικότερα προβλέπεται η ιδιωτικοποίηση όλων των μεγάλων δημοσίων
λιμένων στο εγγύς μέλλον, με εξαίρεση το λιμάνι του Haydarpaşa.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προσπάθεια που γίνεται για την εξειδίκευση των
λιμένων σε συγκεκριμένους τύπους φορτίων, καθώς μέχρι σήμερα λειτουργούν ως
συμβατικοί τερματικοί σταθμοί που εξυπηρετούν φορτία κάθε είδους. Πιο συγκεκριμένα,
αυξάνονται οι τερματικοί σταθμοί φορτηγών πλοίων στην περιοχή Ambarlı και Nemrut Bay,
καθώς και οι τερματικοί πλοίων Ro-Ro στη θάλασσα του Μαρμαρά. Στο πλαίσιο αυτής της
προσπάθειας κρίνεται αναγκαίος ο εξοπλισμός των λιμένων με πληροφοριακά συστήματα
νέας τεχνολογίας διακίνησης φορτίων με απώτερο στόχο την εύκολη ανταλλαγή
πληροφοριών.
Οι κρατικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τους λιμένες έχουν αναδιοργανωθεί και
συγκεντρωθεί σε μία υπηρεσία, ώστε να αποφεύγεται η γραφειοκρατία. Περαιτέρω κρίνεται
αναγκαία και η αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας. Πολλά υποσχόμενη είναι και η
προσπάθεια για τη δημιουργία μοντέλου λιμενικής αρχής, η οποία θα συντονίζει ζητήματα
επενδύσεων, τη λειτουργία των λιμένων, ενώ θα παρέχει και στρατηγική καθοδήγηση με
στόχο την διεύρυνση της αγοράς.
B. Ανάλυση Λιμένων

Υπάρχουν 218 παράκτιες εμπορικές εγκαταστάσεις κατά μήκος των τουρκικών
ακτογραμμών. Από αυτές οι 178 πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές και έχουν πιστοποιηθεί
με ISPS Code. Η κυριότητα του συνόλου σχεδόν των λιμένων ανήκει στον Τουρκικό
Οργανισμό Ναυτιλίας (TMO) παρά την ιδιωτικοποίησή τους καθώς αυτή περιορίζεται στη
παραχώρηση εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων σε ιδιώτες για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
Η κατανομή των λιμένων ανά περιφέρεια έχει ως εξής:








Antalya – 7 λιμένες
Çanakkale – 24 λιμένες
İstanbul – 79 λιμένες
İzmir – 22 λιμένες
Mersin – 18 λιμένες
Samsun – 16 λιμένες
Trabzon – 9 λιμένες

(Πηγή: Ναυτικό Επιμελητήριο Τουρκίας, 2012)

Από το σύνολο των λιμένων οι ιδιώτες διαχειρίζονται 126 από αυτά, το κράτος 22 και οι
περιφέρειες άλλους 22. Οι τοποθεσίες των κυριότερων λιμένων παρατίθενται παρακάτω.
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Εικόνα 1: Τοποθεσίες κυριότερων λιμένων, πηγή: POAT 2011

Η ετήσια χωρητικότητα των Τουρκικών λιμένων ανάλογα με το είδος των φορτίων
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα, όπως αυτή καθορίστηκε από σχετική μελέτη που έγινε
για τους λιμένες το 2009.

Εικόνα 2: Η χωρητικότητα των Τουρκικών λιμένων ανάλογα με το είδος των φορτίων, πηγή: Yüksel & Belde
Project (2010)

Γ. Κυκλοφορία εμπορευμάτων

Η κυκλοφορία των εμπορευμάτων στους λιμένες της Τουρκίας αυξήθηκε από 190 εκατ.
τόνους σε 388 εκατ. στο διάστημα μεταξύ 2003-2012, ενώ το 87,6% εξ αυτών πέρασε από
175 μικρά και μεγάλα λιμάνια. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στα ξηρά φορτία και τα
κοντέινερ. Τα κυριότερα είδη των εμπορευμάτων παρουσιάζονται στον πίνακα.

Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο στη διακίνηση των
εμπορευμάτων, συνολικά 81%, ενώ η περιοχή
της θάλασσας του Μαρμαρά κατέχει τα
πρωτεία στην διακίνηση των εμπορευμάτων
ανά περιφέρεια με 63.4% (4.2 M TEU).
Αύξηση
σημειώνεται
επίσης
στις
μεταφορτώσεις
κοντέινερ
και
στις
διαμετακομιστικές μεταφορές, οι οποίες
Εικόνα 3: Είδη εμπορευμάτων, πηγή: MOMAC-DG 2013
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φτάνουν τα 1,5 εκατ.TEU (περίπου 22% του συνόλου της κυκλοφορίας των κοντέινερ). Το
μεγαλύτερο τμήμα των μεταφορτώσεων αυτών λαμβάνει χώρα στον ιδιωτικό λιμένα της
Marport, ενώ ακολουθεί το λιμάνι της Mersin με 1.129.609 TEU. Η πλειοψηφία των λιμένων
που δραστηριοποιούνται στις μεταφορές κοντέινερ ανήκει σε ιδιώτες, αποτέλεσμα των
ιδιωτικοποιήσεων που ξεκίνησαν το 2007.

Εικόνα 4: Μεταφορά κοντέινερ σε Τουρκικούς λιμένες το 2012, πηγή: MoTMC (2012), Türklim (2012), MIP
(2013)

Σε ότι αφορά τη διακίνηση των ξηρών φορτίων στους Τουρκικούς λιμένες το διάστημα
μεταξύ 2007 και 2011 έφτασε τα 163 εκατ. τόνους. Το λιμάνι του Isdemir κατατάσσεται
πρώτο σε αυτό το είδος φορτίου, και ακολουθείται από τα λιμάνια Erdemir και Icdas.

Εικόνα 5: Διακίνηση ξηρών φορτίων στους Τουρκικούς λιμένες (Top 10 λιμένες), Πηγή: POAT (2012)

Τα υγρά φορτία αποτελούν ένα βασικό είδος που διαχειρίζονται τα Τουρκικά λιμάνια. Το
σύνολό τους έφτασε τους 133 εκατ. τόνους το 2012, και αποτελούνταν από αργό πετρέλαιο,
παράγωγα πετρελαίου, υγρά χημικά, υγροποιημένα αέρια και άλλα υγρά φορτία. Ο
τερματικός σταθμός του Botaş Ceyhan είναι ο ένας από τους σημαντικότερους που
διαχειρίζεται φορτία αργού πετρελαίου στην Τουρκία και για αυτό σχεδιάζεται η μετατροπή
του σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο. Ιδιώτες επενδυτές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία
για τη λήψη έγκρισης προκειμένου να προχωρήσουν στην κατασκευή διυλιστηρίων,
προσθέτοντας έτσι και άλλα έσοδα σε αυτά από τα τέλη διέλευσης. Οι τερματικοί Marmara
Ereglisi στο Tekirdag και Aliaga στο İzmir είναι με τη σειρά τους οι δύο βασικοί λιμένες
στους οποίους εισάγεται υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Εικόνα 6: Διακίνηση υγρών φορτίων στους Τουρκικούς λιμένες (εκατ. τόνοι)
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Για τη μεταφορά φορτίων Ro-Ro μέσω των λιμένων της Τουρκίας υπάρχουν πάνω από
400.000 μονάδες. Τα ελαφρά οχήματα καθώς και τα εμπορικά διακινούνται κυρίως στα
λιμάνια της περιοχής του Marmara. Το δρομολόγιο Pendik/ Haydarpaşa - Trieste έρχεται
πρώτο στα φορτία RoRo με διεθνή φορτηγά και ρυμουλκούμενα (30%), δεύτερο ακολουθεί
το Çeme – Trieste (11%) και τρίτο το Mersin – Trieste (10%).
Τέλος σε ότι αφορά τα κρουαζιερόπλοια, έχει παρουσιαστεί ραγδαία αύξηση των επιβατών
καθώς από 757.563 το 2005 έφτασαν τα 2.133.930 το 2012. Τα περισσότερα
κρουαζιερόπλοια (475) εμφανίζονται στο λιμάνι του Kuşadası καθώς και στο λιμάνι της
Κωνσταντινούπολης (397).

Εικόνα 7: Κρουαζιερόπλοια και αριθμός επιβατών στα τουρκικά λιμάνια, πηγή: Ναυτιλιακό επιμελητήριο (2012),
POAT (2012), MOMAC – DG (2013)

2. Προβλέψεις για την πορεία των λιμένων της Τουρκίας

Η μεγαλύτερη μελέτη για τα τουρκικά λιμάνια και τις προβλέψεις σχετικά με την κυκλοφορία
των φορτίων σε αυτά, βασίστηκε στο ΑΕΠ (συντελεστής συσχέτισης 93%) και στις εξελίξεις
του ξένου εμπορίου στην Τουρκία (συντελεστής συσχέτισης 98%) και με την ανάλυση της
παλινδρόμησης, κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα :

Εικόνα 8: Προβλέψεις για την συνολική κυκλοφορία των φορτίων μέχρι το 2030 (εκατ. τόνοι), πηγή: Yüksel &
Belde Project (2010)
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Εικόνα 9: Προβλέψεις για την κυκλοφορία των κοντέινερ (εκατ. τόνοι), πηγή: Yüksel & Belde Project (2010)

Ο αριθμός των κοντέινερ αναμένεται να φτάσει τα 29.8 εκατ.TEU το 2030, βάσει των πιο
μετριοπαθών αναλύσεων, ενώ η χωρητικότητα των λιμένων μπορεί να φτάσει τα 22
εκατ.TEU μέχρι το 2024. Προβλέπεται ότι η Τουρκία θα χρειαστεί επιπλέον λιμάνια για
κοντέινερ μέχρι το 2030, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με την επέκταση των ήδη
υπαρχόντων είτε με την κατασκευή νέων .

Επιπλέον σύμφωνα με την Ένωση Λιμενικών Φορέων (POAT) υπολογίζεται ότι 566 εκατ.
τόνοι φορτίου θα φορτωθούν και 400 εκατ. τόνοι θα εκφορτωθούν στους Τουρκικούς λιμένες
το 2023. Σε αυτά έχουν ληφθεί υπόψη οι στόχοι της Τουρκίας για το διεθνές εμπόριο το 2023,
συμπεριλαμβανομένων των $ 500 δισεκ. εξαγωγών και $ 700 δισεκ. εισαγωγών.

Εικόνα 10: 2023 συνολική πρόβλεψη φορτίων στην Τουρκία από τον POAT το 2012 (εκατ. τόνους), Πηγή: POAT
(2012)

Σε ότι αφορά τις προβλέψεις για την κυκλοφορία των φορτίων ανάλογα με το είδος τους, η
μελέτη κατέληξε σε 13 εκατ.TEU κοντέινερ, 346 εκατ. τόνους υγρού φορτίου,148 εκατ.
τόνους γενικού φορτίου και 285 εκατ. τόνους ξηρού φορτίου μέχρι το 2023.
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Εικόνα 11: 2023 Προβλέψεις για την κυκλοφορία των εμπορευμάτων ανάλογα με το είδος τους από τον POAT το
2012 (εκατ.), Πηγή: POAT (2012)
3.

Συνοπτική ανάλυση SWOT των τουρκικών λιμένων

Πλεονεκτήματα

Οι Τουρκικοί λιμένες έχουν στρατηγική θέση στη ναυτιλιακή αγορά της Ανατολικής
Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, καθώς αποτελούν σημεία τομής στους διαδρόμους
μεταφοράς μεταξύ Βορρά – Νότου και Δύσης – Ανατολής.













Ευνοϊκή θέση των λιμένων
Ευνοϊκές αλλαγές στην κυβερνητική πολιτική για τα λιμάνια
Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη λειτουργία και τη διαχείριση των λιμένων
Αυξανόμενο ενδιαφέρον για επενδύσεις στη ναυτιλία
Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ασφαλείας
Αυξανόμενες επενδύσεις στα πληροφοριακά συστήματα και στο λογισμικό των λιμένων
Ανταγωνιστικοί δασμοί
Μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό των λιμένων
Τάσεις προς εξειδίκευση των λιμένων
Καταρτισμένο και φθηνό εργατικό δυναμικό
Αυξημένο ενδιαφέρον για σχέδια επέκτασης και ανάπλασης λιμένων
Καλές σχέσεις με τα εργατικά συνδικάτα

Μειονεκτήματα

Οι κρατικοί λιμένες θεωρούνται εξαιρετικά ανεπαρκείς ως προς τις υποδομές τους και
εξυπηρετούν μόνο την εθνική οικονομία, ενώ έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν και
στη μεταφόρτωση και διαμετακόμιση εμπορευμάτων στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου. Τα
μεγαλύτερα λιμάνια λειτουργούσαν σε ένα μονοπωλιακό πλαίσιο, μέχρι να αρχίσουν οι
ιδιωτικοποιήσεις. Σήμερα η Τουρκική Αρχή Ιδιωτικοποιήσεων προωθεί τον θεμιτό
ανταγωνισμό. Οι αδυναμίες και ανεπάρκειες των κρατικών λιμένων οφείλονταν κυρίως στην
έλλειψη εθνικής στρατηγικής.





Ανεπαρκείς υποδομές σε ορισμένα λιμάνια
Ανεπάρκεια λειτουργίας των κρατικών λιμένων
Έλλειψη υψηλής τεχνολογίας και αυτόματων μηχανισμών στη λειτουργία των λιμένων
Προβληματική φύση των λιμενικών εγκαταστάσεων (λιμένες μικρής κλίμακας,
προβλήτες μη ενσωματωμένες σε μεγάλους λιμένες, κλπ)
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Περίπλοκοι κανονισμοί και διοικητικά ζητήματα σχετικά με τις επενδύσεις και τη
λειτουργία των λιμένων
Καθυστέρηση στις ιδιωτικοποιήσεις των λιμένων
Έλλειψη θεσμικών υποδομών στους ιδιωτικούς λιμένες
Κυκλοφοριακή συμφόρηση γύρω από τα λιμάνια και γενικότερη αύξηση της αστικής
κυκλοφορίας
Εξασθενημένη συνεργασία ανάμεσα στους φορείς εκμετάλλευσης των λιμένων και τα
ενδιαφερόμενα μέρη
Μικρά περιθώρια για δημιουργία νέων λιμένων ή ανάπτυξη των υπαρχόντων λόγω των
θέσεών τους κοντά στις πόλεις

Προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα της λειτουργίας των Τουρκικών λιμένων, είναι
αναγκαία η σύσταση μιας λιμενικής αρχής που θα έχει ρυθμιστικό και ελεγκτικό ρόλο, αλλά
θα είναι ταυτόχρονα και υπεύθυνη για τον καθορισμό της ναυτιλιακής στρατηγικής.






















Ευκαιρίες

Η Τουρκία είναι διάδρομος για μονοτροπικές και πολυτροπικές μεταφορές
Οικονομική και εμπορική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής
Ανάπτυξη της Τουρκικής οικονομίας και του εξωτερικού εμπορίου
Αυξανόμενος πληθυσμός
Αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην τουρκική οικονομία
Αύξηση στα logistics και στις ναυτιλιακές δραστηριότητες
Υψηλό μερίδιο (87,6%) των θαλάσσιων μεταφορών στη μεταφορά ξένων εμπορικών
φορτίων στην Τουρκία
Πολιτική απορρύθμισης και ιδιωτικοποιήσεων στον τομέα των μεταφορών
Ανάπτυξη κέντρων logistics και τερματικών για συνδυασμένες μεταφορές
Επιταχύνονται οι μεγάλες επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών
Ευνοϊκές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για επενδύσεις στη ναυτιλία και τη λειτουργία
των λιμένων
Αναπτυγμένη επιχειρηματικότητα από μεριάς των Τούρκων επιχειρηματιών
Βελτίωση της ενδοχώρας των λιμένων από άποψη παραγωγής και κατανάλωσης
Κίνδυνοι

Προβλήματα κατά τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης των λιμένων
Επενδύσεις σε ανταγωνιστικά λιμάνια της περιοχής
Διοικητικοί φραγμοί στις επενδύσεις και τη λειτουργία των λιμένων
Αυξανόμενη ανησυχία για την προστασία του περιβάλλοντος
Αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των λιμένων τόσο των τοπικών όσο και των
περιφερειακών
Έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για την πορεία των λιμένων
Προβλήματα πολιτικής και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής
Δυσκολίες στην εφαρμογή του κύριου σχεδίου για τα λιμάνια
4. Οι κυριότερες εξελίξεις στον τομέα της ναυτιλίας
A. Ιδιωτικοποίηση των τουρκικών λιμένων

Πρωταρχικός στόχος είναι να ελαχιστοποιηθεί ο ρόλος του κράτους στις βιομηχανικές και
εμπορικές δραστηριότητες, και να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός σε μία ελεύθερη αγορά. Η
ιδιωτικοποίηση των λιμένων ξεκίνησε το 1955. Μικροί λιμένες υπό τον έλεγχο του
Ναυτιλιακού Οργανισμού της Τουρκίας (ΤΜΟ) ιδιωτικοποιήθηκαν μεταξύ του 1998 και του
2003. Η ιδιωτικοποίηση μπορεί να γίνει και από ξένες εταιρείες, εφόσον έχουν συστήσει
τουρκική θυγατρική. Το ταμείο ιδιωτικοποιήσεων αποφάσισε την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση
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έξι λιμένων που είναι οι πιο σημαντικοί στην Τουρκία από άποψη τοποθεσίας, μεγέθους
επενδύσεων, υποδομών και σύνδεσης με τη σιδηροδρομική γραμμή, την ενδοχώρα και τους
αυτοκινητοδρόμους. Πρόκειται για τα λιμάνια στις περιοχές İzmir, Mersin, İskenderun,
Derince,Bandırma και Samsun.

Εικόνα 12: Ιδιωτικοποίηση των λιμένων για κοντέινερ στην Τουρκία., πηγή: Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων, 2011
*Το λιμάνι για τα κρουαζιερόπλοια στο İzmir δημοπρατήθηκε αλλά λόγω μιας προσφοράς η διαδικασία
ακυρώθηκε.
** Ημερομηνία λήξης της δημοπρασίας για το λιμάνι στο Derince.

Οι ιδιωτικοποιήσεις συνιστούν παραχώρηση των δικαιωμάτων λειτουργίας των λιμένων
καθώς η κυριότητα, τα περιουσιακά στοιχεία και η εδαφική έκτασή τους παραμένουν στην
ιδιοκτησία του δημοσίου. Οι ιδιωτικοποιήσεις επέτρεψαν στους διαχειριστές των λιμένων να
επενδύσουν σε πληροφοριακά συστήματα, εξοπλισμό και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.
Παράλληλα
καταβάλλονται προσπάθειες να αυξηθεί η σύνδεση των λιμένων με
σιδηροδρομικές αρτηρίες, που θα διευκολύνει την απρόσκοπτη ροή των διατροπικών
μεταφορών.
B. Ανάπτυξη των κέντρων Logistics

Καινούργια κέντρα logistics σχεδιάζεται να δημιουργηθούν σε περιοχές που βρίσκονται
κοντά σε βιομηχανικές ζώνες και όπου υπάρχει μεγάλο δυναμικό εμπορευματικών
μεταφορών και ανάγκη για αποθήκες εφοδιασμού. Έργα για την κατασκευή 12 κέντρων
logistics βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη για να ενισχύσουν τις συνδυασμένες μεταφορές και οι
τοποθεσίες τους παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα.

Εικόνα 13: Τοποθεσίες των υπό κατασκευή κέντρων logistics.
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Γ. Νέες επενδύσεις και σχέδια επέκτασης λιμένων

Τα έργα υποδομών στους λιμένες μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: έργα για την
κατασκευή νέων λιμένων και επέκταση/ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων. Τα τρία μεγαλύτερα
σχέδια για την κατασκευή νέων λιμένων αφορούν στις περιοχές Mersin, Çandarlı και Filyos
και κάθε ένα από αυτά θα εξυπηρετήσει διαφορετικούς σκοπούς. Συγκεκριμένα, το λιμάνι
στο Çandarlı σχεδιάζεται να λειτουργήσει σαν διαμετακομιστικό κέντρο για την κυκλοφορία
εμπορευμάτων μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Μαύρης Θάλασσας, το λιμάνι στη
Mersin θα βοηθήσει τις χώρες της κεντρικής Ασίας να βρουν διέξοδο στη Μεσόγειο ενώ το
λιμάνι Filyos θα αποτελέσει διέξοδο για τα φορτία που προέρχονται ή προορίζονται για την
Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Άγκυρας. Ιδιαίτερα μεγαλεπήβολο
κρίνεται και το σχέδιο για το λιμένα Petkim, καθώς θα κατασκευαστεί μέσα στο συγκρότημα
πετροχημικών στο Nemrut Bay, κοντά στο Λιμάνι του Izmir. Αναμένεται να αποτελέσει ένα
από τα μεγαλύτερα λιμενικά συγκροτήματα στην περιοχή του Αιγαίου με χωρητικότητα 1.5
εκατ.TEU. Όταν ολοκληρωθεί θα είναι το μοναδικό λιμάνι στην ευρύτερη περιοχή της
Μεσογείου όπου 11.000 TEU κοντέινερ θα μπορούν να αγκυροβολούν με ευκολία.
Δ. Διοίκηση των λιμένων

Η ακτογραμμή της Τουρκίας είναι δημόσια περιουσία και η χρήση της θα πρέπει να
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Στις επενδύσεις, τη λειτουργία και τη διοίκηση των λιμένων συχνά εμπλέκονται δύο ή τρία
αρμόδια όργανα διαφορετικών Υπουργείων, γεγονός που δημιουργεί έλλειψη συντονισμού
και προβλήματα στη λήψη αποφάσεων, καθώς άδεια απαιτείται για κάθε μορφή
εκμετάλλευσης της ακτογραμμής.
Τα κύρια όργανα που εμπλέκονται στη διοίκηση των λιμένων είναι τα εξής:











Υπουργείο Μεταφορών, Ναυτιλίας και Επικοινωνιών (ΜοΤΜΑC)
Υπουργείο Ανάπτυξης
Υπουργείο Υγείας
Υπουργείο Οικονομίας
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Επιστήμης, Τεχνολογίας και Βιομηχανίας
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Αστικού Σχεδιασμού
Κρατικές Επιχειρήσεις όπως ο Τουρκικός Οργανισμός Ναυτιλίας (TMO) και οι
Τουρκικές Σιδηροδρομικές Γραμμές (TSR)
Περιφέρειες
Τελωνεία, μεταναστευτική πολιτική, υγειονομικό, κλπ.

Οι λιμένες κατηγοριοποιούνται ως εξής:





Κρατικοί, που βρίσκονται υπό τη διαχείριση και τη λειτουργία του Τουρκικού
Οργανισμού Ναυτιλίας (TMO) και των Τουρκικών Κρατικών Σιδηροδρόμων (TSR).
Περιφερειακοί, υπό την διαχείριση των περιφερειών και συνήθως πρόκειται για
κρατικούς λιμένες μικρής κλίμακας.
Θυγατρικοί, δηλαδή ειδικά βιομηχανικά λιμάνια ή βιομηχανικές επιχειρήσεις που
ανήκουν στο κράτος ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Ιδιωτικής εκμετάλλευσης, οι οποίοι έχουν κατασκευαστεί και διαχειρίζονται από ιδιώτες,
αφού προηγουμένως λάβουν άδεια λειτουργίας.

Η λειτουργία των κρατικών λιμένων περιορίζεται στην εξυπηρέτηση κοινωνικών και
οικονομικών συμφερόντων. Στόχοι αποτελούν η αύξηση του οικονομικού οφέλους για το
κράτος και η συνεργασία με τα εργατικά συνδικάτα προκειμένου αυτό να επιτευχθεί. Οι
ιδιωτικοί λιμένες από την άλλη πλευρά, εστιάζουν περισσότερο σε υπηρεσίες προστιθέμενης
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αξίας και επιδιώκουν την αύξηση του κέρδους τους χωρίς την ανάμειξη των εργατικών
συνδικάτων, τα οποία πλέον έχουν αποδυναμωθεί λόγω των ιδιωτικοποιήσεων.
Τα βασικά νομοθετήματα που ρυθμίζουν τη λειτουργία των λιμένων, είναι τα εξής:













No. 3621/1990 Coastal Law
No. 618 Port Law
No. 815 Cabotage Law
No. 4046 Σχετικά με τις αιτήσεις ιδιωτικοποιήσεων
No. 5084 Αφορά στην παροχή κινήτρων για επενδύσεις και απασχόληση
Νο. 5398 Κανονισμός για τις αιτήσεις περί ιδιωτικοποιήσεων
Νο. 655 Διάταγμα για το Υπουργείο Μεταφορών, Ναυτιλίας και Επικοινωνιών και τις
αρμοδιότητες αυτού
Κανονισμοί ασφαλείας για αεροδρόμια, λιμάνια και σύνορα
ISPS Code
Κανονισμοί λιμένων
Κανονισμοί για τη διαχείριση του Ταμείου διαθέσιμων ακινήτων
Κανονισμοί σχετικά με υπηρεσίες πλοήγησης και ρυμούλκησης, ασφάλεια λιμένων,
περιβάλλον, τουρισμό κλπ.

Ζητήματα που αφορούν στην κατασκευή νέων λιμένων, τη διαδικασία της υποβολής αίτησης
και έγκρισης αυτής, ρυθμίζονται κατά βάση από το Νόμο 3621/1990 (Coastal Law). Οι άδειες
λειτουργίας καθώς και η προσωρινή αδειοδότηση για λειτουργία των λιμένων από 6 μήνες
μέχρι 1 χρόνο ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Μεταφορών, Ναυτιλίας και
Επικοινωνιών (ΜοΤΜΑC).

Εικόνα 14: Άδειες λειτουργίας των Τουρκικών λιμένων, Πηγή: MoTMAC (2013).

Ε. Ευκαιρίες και προτάσεις για επενδυτές

Οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα
της τουρκικής ναυσιπλοΐας με διάφορους τρόπους:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Κατασκευή και εκμετάλλευση λιμένων.
Σύσταση συνεταιρισμών και σύμβαση διαχείρισης των τερματικών.
Ιδιωτικοποίηση λιμένων.
Εξυγίανση και εξαγορά (κυρίως στους τερματικούς σταθμούς για κοντέινερ).
Έργα υποδομών.
Είσοδος στην αγορά μέσω της εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών που έχουν ορισθεί
για τη φόρτωση και εκφόρτωση πλοίων.
g) Είσοδος στην αγορά με επενδυτικά έργα φιλικά προς το περιβάλλον των λιμένων.
h) Παροχή επενδυτικών κεφαλαίων για επενδύσεις στους λιμένες.

Εκτός από τις ανωτέρω επενδύσεις υπάρχουν και άλλες επιχειρηματικές ευκαιρίες στον τομέα
της ναυτιλίας για αυτούς που ενδιαφέρονται να εισέλθουν στον κλάδο, όπως:
a)
b)
c)
d)
e)

Βυθοκόρηση των λιμένων.
Logistics.
Πώληση εξοπλισμού για διακίνηση φορτίων.
Πληροφοριακά συστήματα και εξοπλισμοί επικοινωνίας στους λιμένες.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες.
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f) Παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με τη λειτουργία των λιμένων.

Τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας ενός ξένου επενδυτή με έναν Τούρκο στον τομέα της
ναυτιλίας συνοψίζονται ως εξής:



Η επιρροή ενός ισχυρού Τούρκου συνεργάτη μπορεί να διευκολύνει τις σχέσεις με τις
κρατικές υπηρεσίες, όπως τα τελωνεία και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τους λιμένες,
καθώς και κάθε πολιτική και γραφειοκρατική διαδικασία.
Η ύπαρξη ενός Τούρκου συνεργάτη μπορεί να δημιουργήσει θετικό αντίκτυπο στην
τοπική κοινή γνώμη. Το πλεονέκτημα των ξένων συνεργατών στα Τουρκικά λιμάνια είναι
στο λειτουργικό know-how, που οδηγεί σε μεγαλύτερη λειτουργική απόδοση,
επιχειρηματικό know-how, αύξηση του κέρδους, αύξηση του ανταγωνισμού και της
ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται στους λιμένες και δυνατότητα για διεθνείς
συμφωνίες με μεγάλες επιχειρήσεις και ναυτιλιακές εταιρίες.

Τα βασικότερα ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τις επενδύσεις στους Τουρκικούς
λιμένες είναι τα εξής:





Επενδυτικοί όροι: Περίοδος κατασκευής μέχρι 5 χρόνια και δικαιώματα λειτουργίας για
πάνω από 10 χρόνια
Υψηλό κεφαλαιακό κόστος
Περιορισμένος βαθμός ανάκτησης κόστους
Γραφειοκρατία

Οι επενδυτές συνήθως αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη λήψη της άδειας για κατασκευή και
λειτουργία λιμένα. Λόγω της σύνθετης φύσης των επενδύσεων στην Τουρκική ναυτιλία,
κρίνεται αναγκαία η αναζήτηση συνδρομής τοπικών συμβούλων και εξειδικευμένων
δικηγόρων.
5. Τουρκικός στόλος

Ο Τουρκικός στόλος παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία. Από τη μια μεριά υπάρχουν οι μεγάλοι
παίκτες που δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς της οικονομίας και διαθέτουν
επαγγελματικό και καινούργιο στόλο εμπορικών πλοίων, και από την άλλη μεριά βρίσκεται
ένας παλαιός στόλος πλοίων γενικού φορτίου και μικρών ferry που ανήκει σε εταιρίες που
συνήθως διαθέτουν ένα μόνο πλοίο.

Εικόνα 15: Τουρκικός στόλος > 100 GT

Η Τουρκία διαθέτει δύο μορφές νηολογίου: το εθνικό και το διεθνές. Το εθνικό νηολόγιο
περιλαμβάνει κυρίως μικρά πλοία χωρητικότητας 8.500 dwt, ενώ το διεθνές ένα μέσο όρο
15.400 dwt. Στο Τουρκικό νηολόγιο είναι εγγραμμένα κυρίως πλοία μεταφοράς χύδην
φορτίου (66,4%) και, σε μικρότερο βαθμό, κοντέινερ (22,6%) και ξηρού φορτίου (6.53%).
Περίπου το μισό από το διεθνές νηολόγιο αποτελείται από πλοία ξηρού φορτίου (47%).
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Εικόνα 16: Τουρκικός στόλος > 1.000 dwt, Εθνικό και διεθνές νηολόγιο, Πηγή: Τουρκικό Ναυτιλιακό
Επιμελητήριο (2012)

Ο Τουρκικός εμπορικός στόλος αποτελείται από 591 πλοία: 36,53% πλοία ξηρού φορτίου,
14,89% πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, 9,98% δεξαμενόπλοια για χημικά, 8,97% κοντέινερ
και 3,89% πετρελαιοφόρα, 25,74% λοιπά είδη πλοίων.

Η κατανομή του στόλου βάσει DWT (8,1 εκατ.) έχει ως εξής: 51,03% πλοία μεταφοράς
χύδην φορτίου, 14,63% πλοία ξηρού φορτίου, 12,41% πετρελαιοφόρα, 10,27% κοντέινερ και
11,66% λοιπά είδη πλοίων.

Εικόνα 17 : πηγή: Ναυτικό επιμελητήριο (2015)

Ο μέσος όρος ηλικίας των πλοίων είναι τα 24 χρόνια από 31.12.2014. Συγκεκριμένα ο μέσος
όρος για τα πλοία ξηρού φορτίου είναι 24 έτη, για τα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου τα 12
έτη, για τα κοντέινερ τα 13, για τα πετρελαιοφόρα τα 15 και για τα δεξαμενόπλοια για χημικά
τα 13 έτη.
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Εικόνα 18: Μέσος όρος ηλικίας του Τουρκικού Εμπορικού Στόλου, πηγή: Ναυτικό Επιμελητήριο (2015)

Το 2014 η χωρητικότητα του στόλου υπό ξένη σημαία ήταν 19,2 εκατ.DWT , ενώ από την 1η
Ιανουαρίου 2015 η συνολική χωρητικότητα του στόλου υπό Τουρκική αλλά και ξένη σημαία
φθάνει τα 27,5 εκατ.DWT.

Εικόνα 19: Το σύνολό του στόλου 30 χωρών υπό Εθνικές και Ξένες σημαίες, πηγή: ISL (2015)

Κύριες πλοιοκτήτριες εταιρείες

20 μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Geden Line (http://www.gedenlines.com/) *under construction
Yasa Shipping Industry (http://www.yasaholding.com.tr/eng/)
Active Shipping (http://www.activeshipmanagement.com/)
Turkon Line (http://turkon.com/default.aspx)
Besiktas Denizcilik (http://www.besiktasgroup.com/shipping/fleet/)
Kiran Holding (http://www.kiran.com.tr/default.html)
Ince Denizcilik (http://www.incedeniz.com/en#!/page_fleet)
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8. Ciner Denizcilik (http://www.cinergroup.com.tr/companies/ciner-denizcilik/en)
9. Güngen Denizcilik (http://www.gungen.com/VesselParticulars.aspx)
10. Kaptanoğlu Holding/ Kaptanoğlou Shipping Group
(http://www.kaptanoglu.com/shipping.php)
11. Ulusoy Sea Lines (http://www.ulusoysealines.com/en/)
12. Mardeniz Shipping Management (http://www.mardas.com.tr/)
13. Arkas Line (http://www.arkasline.com.tr/en/vessels.html)
14. Densan Shipping (http://www.densanshipping.com/)
15. Akmar Holding S.A. (http://www.akmar.com.tr/)
16. Kasif Kalkavan Group (http://www.kalkavanshipyard.com/)
17. Horizon Denizcilik (http://www.horizontrading.com)
18. Denak Depoculuk (http://www.denak.com.tr)
19. Atlantik Shipping (http://www.atlantikdnz.com/#)
20. Dunya Denizcilik (http://www.dunyashipping.com/)
6. Ναυπηγική βιομηχανία

Στην Τουρκία υπάρχουν 72 εμπορικά ναυπηγεία κατά μήκος των βόρειων και δυτικών ακτών
της. Τα μεγάλα και καινούργια ναυπηγεία για κατασκευή και επισκευή πλοίων βρίσκονται
στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης, στη θάλασσα του Μαρμαρά. Τα ναυπηγεία
και οι κατασκευαστές σκαφών αναψυχής υποστηρίζονται από τη βιομηχανία εξοπλισμών
καθώς και τις εγκαταστάσεις για διεξαγωγή ερευνών. Αυτές είναι συγκεντρωμένες γύρω από
τις περιοχές των ναυπηγείων, κυρίως στην Κωνσταντινούπολη.

Εικόνα 20: Τοποθεσίες των 71 ναυπηγείων στην Τουρκία, πηγή: Υπουργείο Μεταφορών, Ναυτιλίας και
Επικοινωνιών

Τα τρία μεγαλύτερα ναυπηγεία, που συνολικά εκπροσωπούν το 87% της εμπορικής
ικανότητας της Τουρκικής ναυπηγικής βιομηχανίας, είναι τα εξής:
1. Tuzla Bay
2. Izmit
3. Yalova

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ναυπηγικής βιομηχανίας έχει το Ναυτικό
Επιμελητήριο, το οποίο εκπροσωπεί 8.700 εταιρίες μέλη, καθώς και η εμπορική ένωση
GISBIR, η οποία όχι μόνο προωθεί τα συμφέροντα της βιομηχανίας, αλλά επιδιώκει και τη
βελτίωση της ποιότητας, των συνθηκών εργασίας, καθώς και της έρευνας στη ναυτιλία.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένας οργανισμός ο οποίος να αντιπροσωπεύει το σύνολο των
συμφερόντων του ναυτιλιακού κλάδου.
Τα είδη των σκαφών που κατασκευάζονται στην Τουρκία είναι τα εξής:



Πετρελαιοφόρα
Δεξαμενόπλοια για χημικά
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Πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου
Κοντέινερ
Σκάφη μεταφοράς βαρέων φορτίων
Πλοία πολλαπλών χρήσεων
Πλατφόρμες εφοδιασμού
Σκάφη λιμενικού
Ρυμουλκά πλοία
Σκάφη αναψυχής
Αλιευτικά σκάφη

Εικόνα 21: Παραδόσεις στην Τουρκία (1.000 dwt – αριθμός σκαφών (με κόκκινο) & αριθμός ναυπηγείων που
έκαναν παράδοση ανά έτος, πηγή: Clarksons

Από την αρχή του 2000 τα Τουρκικά ναυπηγεία έχουν παραδώσει 1.093 μονάδες. Η χώρα
αποτελεί το μεγαλύτερο κατασκευαστή μικρών δεξαμενοπλοίων για χημικά στον κόσμο. Τη
δεκαετία (2004 – 2013) ωστόσο, μόνο 353 σκάφη παραγγέλθηκαν και κατασκευάστηκαν
στην Τουρκία, ενώ οι τρεις μεγαλύτεροι Τούρκοι εφοπλιστές παρήγγειλαν τα σκάφη τους
από την Κίνα, την Ιαπωνία και τη Νότιο Κορέα, καθότι επρόκειτο κυρίως για πλοία
μεταφοράς χύδην φορτίου και τάνκερ. Σε ότι αφορά τη κατασκευή πλοίων γενικού φορτίου,
αυτή παραμένει περιορισμένη στις παραγγελίες των κατά παράδοση Τούρκων πλοιοκτητών.
Το 2008 τα Τουρκικά ναυπηγεία εξήγαγαν 2.7 δις USD, ενώ το 2011 οι εξαγωγές μειώθηκαν
στα 1.2 δις και το 2012 στο 1 δις. Σχεδόν οι μισές από τις εξαγωγές είχαν προορισμό
Ευρωπαϊκές χώρες. Σήμερα τα περισσότερα ναυπηγεία, λόγω έλλειψης παραγγελιών,
επικεντρώνονται στις επισκευές και στην κατασκευή πλοίων για δικό τους λογαριασμό ή
προσπαθούν να διαφοροποιηθούν με την κατασκευή άλλων μη εμπορικών πλοίων, όπως για
παράδειγμα τα αλιευτικά σκάφη.
Ναυπηγεία

1. Besiktas Shipyard – Βρίσκεται στη Yalova και λειτουργεί από το 2008. Αυτή τη στιγμή
έχει τις περισσότερες παραγγελίες στη Τουρκική βιομηχανία ναυπηγείων.
2. Eregli Shipyard – Βρίσκεται στο Eregli στη Μαύρη Θάλασσα και λειτουργεί από το
2008.
3. Marmara Shipyard – Βρίσκεται στο κόλπο του İzmit και από το 2007 ανήκει στη
Yildirim Group.
4. RMK Shipyard – Ιδρύθηκε το 1978 στο Haliç της Κωνσταντινούπολης και το 1984
μεταφέρθηκε στη Tuzla. Το 1997 πέρασε στην ιδιοκτησία της Koç Holding.
5. Serine Shipyard – Λειτουργεί από το 2005 στη Yalata και ανήκει στη KOLIN
Construction, Tourism Industry & Trading Co. Inc.
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6. Sedef Shipyard – Είναι το μεγαλύτερο ναυπηγείο που λειτουργεί στον κόλπο της Tuzla
από το 1982 και ανήκει στη Turkon Holding Companies/ Kasif Kalkavan Group
Companies.
7. Tersan Shipyard – Στη Yalova βρίσκεται το καινούργιο ναυπηγείο ενώ στη Tuzla
λειτουργεί ναυπηγείο για επισκευές από το 1997. Ανήκουν στην ιδιοκτησία της Tersan
Group.
8. Tuzla Shipyard – Βρίσκεται στη Tuzla και το 2007 πέρασε στην ιδιοκτησία της Kiran
Holding. Αποτελεί τη μεγαλύτερη εγκατάσταση επισκευής πλοίων στην Τουρκία. Τη
λειτουργία του ναυπηγείου διαχειρίζεται η Erkal International.
9. UM Deniz Shipyard – Βρίσκεται στο İzmit και μέχρι το 2004 η Ολλανδική Volharding
κατασκεύασε τάνκερ και φορτηγά πλοία δύναμης 20.000 πόδων. Μετά από 4 χρόνια η
κοινοπραξία έληξε.
Μεγαλύτεροι κατασκευαστές θαλαμηγών
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dream Ship Victory
Dunya Yachts
Kaiserwerft
Mengi – Yay
Oruçoğlu Shipyards
Proteksan Turquoise
Sirena Marine
Sunrise Yachts
Yildiz – Perini Navi Istanbul

Μετά το 2008 και λόγω της οικονομικής κρίσης, τα Τουρκικά ναυπηγεία προσπάθησαν να
προσαρμοστούν στην έλλειψη ενδιαφέροντος για εμπορικά πλοία και επικεντρώθηκαν στις
υπεράκτιες τεχνολογίες. Η κατασκευή σκαφών ανοικτής θαλάσσης το 2009 άγγιξε τις 50
μονάδες, ενώ μέχρι το 2012 παραδόθηκαν 160. Παρά ταύτα, λόγω του διεθνούς
ανταγωνισμού, οι παραγγελίες μειώθηκαν στις 15 για το 2011 και στις 10 για το 2013.
7. Κυβερνητική πολιτική και ναυτιλιακοί οργανισμοί

Το Υπουργείο Μεταφορών, Ναυτιλίας και Επικοινωνιών (MoTMAC) είναι η κανονιστική και
εποπτική αρχή για τις επενδύσεις και την πορεία των μεταφορών που λαμβάνουν χώρα
οδικώς, σιδηροδρομικώς, δια αέρος και θαλάσσης, καθώς και των επικοινωνιών στην
Τουρκία. Αποστολή του είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας σε διεθνές
επίπεδο και η βελτίωση του επιπέδου της ζωής των πολιτών προσφέροντας μεταφορές και
επικοινωνίες ανωτέρου επιπέδου.
Στοιχεία επικοινωνίας MoTMAC:

Hakki Turaylic Caddesi No: 5 Emek/Ankara/Turkey
Τηλ: +90 312 203 11 16-19
Φαξ: +90 312 212 49 30
E-mail: okm@ubak.gov.tr
Web page: http://www.ubak.gov.tr/

Η τρέχουσα πολιτική της χώρας σε ότι αφορά τους λιμένες της διαμορφώνεται από τα εξής
νομοθετήματα:
 Νόμος 618/1925. Το Άρθρο 1 ορίζει ότι το κράτος είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση, τον
καθαρισμό, την εμβάθυνση και τη διεύρυνση των λιμένων, τη συντήρησή τους και όλες
τις άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτούς.
 Νόμος 815/1926. Το Άρθρο 1 ορίζει ότι το δικαίωμα μεταφοράς προϊόντων και επιβατών
από ένα σημείο των Τουρκικών ακτών σε ένα άλλο, καθώς και η ρυμούλκηση, η
πλοήγηση και κάθε άλλη δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα εντός ή μεταξύ των
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Τουρκικών λιμένων και των ακτών πρέπει να ανήκει αποκλειστικά σε πλοία και σκάφη
με Τουρκική σημαία.
Νόμος 3621/1990.
Νόμος 4046 σχετικά με τις ιδιωτικοποιήσεις.

Έπειτα από 25 χρόνια αναπτυξιακών σχεδίων στον τομέα της ναυτιλίας, η Τουρκία πλέον
διανύει το δέκατο 5ετές πλάνο της (2014-2020) στόχοι του οποίου αποτελούν τα εξής:








Οι Τουρκικοί λιμένες να διαχειρίζονται 13.8 εκατ. TEU (αύξηση 11.2%) και 615 εκατ.
τόνους συνολικού φορτίου (αύξηση 8%).
Η διεξαγωγή σχεδίου για την ανάπτυξη κέντρων logistics σε διαδρόμους μεταφορών.
Η σύνδεση των κέντρων logistics με τις συνδυασμένες μεταφορές.
Η ολοκλήρωση του σχεδίου για τον λιμένα Candarli και έναρξη της κατασκευής των
λιμένων στο Mersin και Filyos.
Η πραγματοποίηση της σύνδεσης των λιμένων με την ενδοχώρα οδικώς ή
σιδηροδρομικώς.
Η διαμόρφωση ενός μοντέλου λιμενικής αρχής.
Η απλοποίηση των τελωνιακών διαδικασιών με την ευρεία χρήση πληροφοριακών
συστημάτων και του συστήματος “single window”.

Σε ότι αφορά το πρόγραμμα για την προσέλκυση επενδύσεων που έχει τεθεί σε εφαρμογή από
1ης Ιανουαρίου του 2012, αυτό αποτελεί ένα γενικό δημοσιονομικό σχέδιο με στόχο την
ενίσχυση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Τουρκία. Περιλαμβάνει 4 είδη επενδύσεων:
γενικές, περιφερειακές, μεγάλης κλίμακας και στρατηγικές επενδύσεις. Συγκεκριμένα για τις
ναυπηγικές περιφέρειες, η ενίσχυση των επενδύσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:
φοροαπαλλαγές, δασμολογικές απαλλαγές, φορολογικές μειώσεις, κοινωνική ασφάλιση,
εκχώρηση γης και αποκλειστικά για τις στρατηγικές επενδύσεις επιστροφή ΦΠΑ.
Για τις επενδύσεις στα πλοία, συγκεκριμένες επενδύσεις μπορούν να λάβουν χώρα, με την
προϋπόθεση ότι το πλοίο λειτουργεί υπό Τουρκική σημαία για τουλάχιστον 5 χρόνια. Σε
αυτή την περίπτωση, και κατόπιν έγκρισης του Υφυπουργού Οικονομικών, όλοι οι μηχανικοί
και παραγωγικοί εξοπλισμοί που εισάγονται απαλλάσσονται από τους δασμούς (αφορά σε
τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.), τον ΦΠΑ και απολαμβάνουν φορολογικές μειώσεις. Οι εξοπλισμοί
σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να ανήκουν στον εγκεκριμένο Κατάλογο Μηχανημάτων και
Εξοπλισμών.
Οργανισμοί και Ενώσεις που σχετίζονται με τη ναυτιλία






Ένωση Λιμενικών Φορέων (POAT-Türklim)
Διεύθυνση: Yenişehir Mahallesi Bayraktar Bulvarı Baraj yolu Caddesi BOF Plaza
No:23 D:4-5, 34779 Ataşehir, İstanbul, Turkey
Τηλ.: +90 216 455 71 02-03
Φαξ.: + 90 216 455 65 02
E-mail: turklim@turklim.tr
Web page: http://www.turklim.org/
Ναυτικό Επιμελητήριο – Κωνσταντινούπολης και Μαρμαρά, Αιγαίου,
Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας
Διεύθυνση: Meclis-i Mebusan Cad. No:22, 34427 Fındıklı, Beyoğlu İstanbul/Turkey
Τηλ.: +90 212 252 01 30
Φαξ.: +90 212 293 79 35
E-mail: contact@chamberofshipping.org.tr
Web page: http://www.chamberofshipping.org.tr/en-en/
Ναυτικό Επιμελητήριο – Mersin
Διεύθυνση: Pirireis Mah. İsmet İnönü Bulvarı No: 45 P.K. 33110 Mersin/ Turkey
Τηλ.: + 90 324 327 70 00
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Φαξ.: + 90 324 329 52 30
E-mail: mersindto@mdto.org
Web page: http://www.mdto.org/
Ένωση πλοιοκτητών και πρακτόρων
Διεύθυνση: Kılıç Ali Paşa Mahallesi İlyas Çelebi Sokak No:23, 34433 Cihangir –
Beyoğlu/ İstanbul
Τηλ.: +90 212 244 32 94
Φαξ.: +90 212 243 28 65
E-mail: vapurd@vda.org.tr
Web page: http://www.vda.org.tr/
Ένωση ναυλομεσιτών
Διεύθυνση: Katip Salih Sok. No:36 P.K. 34718 Koşuyolu, Kadıköy, İstanbul
Τηλ.: +90 216 339 33 32
Φαξ.: +90 216 339 33 23
E-mail: info@gbd.org.tr
Web page: www.gbd.org.tr
Ένωση διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών logistics
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E-mail: utikad@utikad.org.tr
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Διεύθυνση: Nispetiye Cad. Seher Yıldızı Sok. No: 10, 34337 Etiler/ İstanbul
Τηλ.: +90 212 359 26 00
Φαξ.: + 90 212 359 26 26
Web page: http://www.und.org.tr/
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Τηλ.: +90 212 377 13 77
Φαξ.: + 90 212 377 13 50
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Web page: http://www.roder.org.tr/
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Παράρτημα 1 : Στοιχεία επικοινωνίας των Τουρκικών λιμένων
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Παράρτημα 2 : COAST LAW 3621/1990
SECTION ONE
General Provisions
Objective

Article 1 - This law has been arranged to determine the utilization and protection
principles of sea coasts,natural and artificial lake and river banks and the coastal stripes
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effected from, and as continuation of, those locations by considering the natural and cultural
features and towards the benefits of the society and for public good.
Scope

Article 2 - This Law covers the arrangements on sea, natural and artificial lakes and
river banks and the coastal stripes surrounding sea and lakes, and the opportunities and the
provisions to benefit from those locations for public good.
Exceptions

Article 3 - The provisions of the special law will be followed in military prohibited
areas and security zones or in locations involved in the operational and defense purposes of
the Turkish Armed Forces directly concerned with the country security (excluding dwellings
and social facilities); the provisions of the special laws not in conflict with this Law will be
followed in locations specified or will be specified by other special laws.
Definitions
Article 4 -

The definitions of the terminology indicated in this Law are as follows:

Coastal line: The line that joins the points where water meet the land in seas, natural and
artificial lakes and rivers, excluding overflow.

Coastal Edge Line: The natural boundaries of the sandy, pebbly, rocky, stony, rushy,
swamp and alike locations formed by the water movements towards land after coastal line at
seas, natural and artificial lakes and rivers.
Coast: The area between the coastal line and coastal edge line.
Coastal stripe: From the coastal edge line towards the land:

a) the area of horizontally minimum 20 m wide in locations where application structure
plans will be made, (1)

b) the area of horizontally minimum 50 m wide, regardless of the existence of the
environmental order and /or the regulating structure plan, within or out of the boundaries of
the municipality and vicinity areas where there are no application structure plans exist,

c) the area of horizontally minimum 100 m wide, regardless of the existence of the
environmental order and /or the regulating structure plan, within or out of the boundaries of
the municipality and vicinity areas.
Narrow coast: Conjunction of the coastal edge line with the coastal line.

Structure for public use: The structure that are open to everyone who wish to benefit from
in equal terms, in accordance to the rules and fare tables determined or approved in
conformity with the legislation, that does not provide any privileges to the individuals or
societies for its use and has not dwelling immunities.
(Last para abolished by the resolution of the Constitutional Court with E.: 1990/23,
K.: 1991/29 dated 18/9/1991)
General Principles
Article 5 -

The general principles on the coasts are given below:

The coasts are under the provision and possession o the State. The coasts are open for the
benefits of everyone in equal terms and freely.

Public good will be primarily taken into consideration for benefiting from the coasts and
coastal stripes.
This para has been abolished by the resolution of the Constitutional Court with E.:
1990/23, K.: 1991/29 dated
18/9/1991, and the resolution will be effective after six
months from the publication date of January 23, 1992.
(1)

27

Υπουργείο Εξωτερικών

Ελληνική Δημοκρατία

It is essential to determine the coastal edge line in order to make plannings and
implementations in the coasts and coastal stripes.
On demand, the coastal edge line will be determined within three months following the
requirement date in locations where there are no existing determined coastal edge line.
SECTION TWO
Coast, Coastal Edge Line, Coastal Strips, Planning and Structuring

Protection of the Coasts, Construction Prohibitions and Structures to be made on Coasts

Article 6 - Coasts are open for utilization by everyone in equal terms and freely and any
construction of what so ever are not allowed; there cannot by any obstacles such as wall,
fence, wire, ditch, stake ad alike.
There can not be any, excavations that would alter the form of the coast; extracting sand,
pebble and alike is prohibited.
With the resolution of application structure plan the followings can be made on the
coasts:

a) The infrastructure and facilities for public good and protecting the coasts such as
wharf, port, shelter, boarding locations, quay, breakwater, bridge, passage, retaining walls,
lighthouse, maintenance beach, boat house, salt pen, discharge and pumping stations.

b) Special structures and facilities such as dock yard, vessel dismantling sites and
production and breeding locations of water products of which are not possible to be located
elsewhere due to the nature of the activities.
These structures and facilities cannot be used for other purposes.

Land Acquirement Through Filling and Desiccation and the Structures that Can be Made
Onto These Lands:

Article 7 - Where public good necessitates and with the resolution of the application
structure plan, lands can be acquired through filling and desiccation by considering the
ecological features of seas, lakes and rivers.

The corresponding proposal of the related administration that will accomplish the filling
and desiccation will be forwarded to the Ministry of Public Works and Re-settlement together
with the consideration of the governor whom the initial application be made. The Ministry
will examine the proposal by taking views of the corresponding agencies. If found
appropriate, an application structure plan will be prepared by the concerning administration.
The provisions of the Structure Law will be applied for the plans to be prepared. However, if
these plans are to be the ones under the Law on Encouragement of Tourism, No 2634 the
Ministry of Public Works and Re-settlement will ratify the plans in accordance to article 7 of
the said Law. Filling and desiccation activities will be carried out in accordance to the current
legislation. These lands will be under the jurisdiction and possession of the State and cannot
be subject to private proprietary.
Only structures indicated in article 6 can be constructed, and technical and social
infrastructural areas can be arranged such as roads, open parking area, parks, green areas and
play grounds on these lands.
Structures that can be Made onto the Coastal Stripes

Article 8 - There can not be any structure and facilities in the coastal stripes within the
limits indicated in article 4, where there are no application structure plan.

There cannot be any obstacles such as wall, fence, wire, ditch, stake and alike in locations
where there are application structure plans. Wastes and scraps that could pollute and degrade
the environment such as rubbles, soil, slag, garbage can not be dumped; there can not be any
excavations.
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However, only structures and facilities indicated in articles six and seven and with the
resolution of the application structures plans, touristic structures and facilities for daily
visiting, excluding accommodation, can be constructed.
Determination of the Coastal Edge Line

Article 9 - Coastal Edge Line will be determined by a committee that will be
established by the governors with minimum 5 public employees

This committee will comprise of; geological engineer, geologist or geomorphologist,
mapping engineer, agricultural engineer, architect and urban planner and civil engineer.

The coastal edge line determined by the committee and submitted with the view of the
governor will come into force after ratification by the Ministry of Public Works and Resettlement.
The operational procedures and principles of the committee will be specified by the
regulation prepared by the Ministry of Public Works and Re-settlement.
Plans in Coasts and Coastal Stripes

Article 10 - The plans in the coasts and coastal stripes can not be contrary to this Law
and to the regulation issued in accordance to this Law. The plans among those that will be
prepared in accordance to the structure plans or under the scope of the Law on
Encouragement of Tourism, No. 2634 due to the nature of the location, will be finalized upon
ratification in accordance to article 7 of the said Law.
Granting License to the Structures on Coasts and Lands Acquired through Filling and
Desiccation

Article 11 - It is essential to obtain the necessary permission from the Ministry of
Finance and Customs to construct structures and facilities that can be possible to be
accomplished on coasts and lands acquired through filling and desiccation in accordance to
the provisions of this Law.
This permission is adequate to grant the construction license.

The forms and provisions of the permission will be specified in the regulation that will
jointly be determined and issued by the Ministries of Public Works and Re-settlement, and
Finance and Customs.
Annotating the Tittles

Article 12 - The nature of the structures constructed on the coastal stripes in accordance
to article 8 of this Law should be recorded into the remarks section of the title-deed.
SECTION THREE
Controlling, Structures Violating the Structure Legislation and Penal Provisions
Controlling

Article 13 - The controlling activities of the areas under this Law; if the area is within
the boundaries or vicinity of the municipality the activity will be conducted by the
municipalities, if the area is outside the boundaries or vicinity of the municipality the activity
will be conducted by the governors. The inspection and controlling rights of the concerning
ministries are reserved.
Structure Violating the Structure Legislation

Article 14 - The provisions of the Structure Law, No 3194 will be applied for the
structures without any license and for the structures violating the granted license and
supplements under this Law.
Penal Provisions
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Article 15 - a) The following fines will be applied in the coasts and coastal stripes where
application structure plans exist;

1. 5 million liras to the parties who create obstacles such as wall, fence, wire, ditch,
stake and alike and those who extract sand and pebbles.

2. 10 million liras to the parties who dump wastes and scraps that could pollute and
degrade the environment such as rubbles, soil, slag, garbage.
3. 50 million liras to the parties who performs excavations that would alter the form of
the coast; extracting sand and pebble.

b) The penalties that are foreseen in the provisions of the Structure Law, No 3194 will
be applied in double to the owners and contractors of the structures without any license and
the structures violating the granted license and supplements under this Law.
However, fine will not be applied to those who demolish their structures within the time
specified in the Structure Law, No 3194 due to unenabling to obtain license.
Fines will be applied directly by the corresponding governor or the mayor.

Appeal application can be made to the competent administrative court against
administrative fines latest within seven days following the official fine notification. Appeal
will not cease the implementation of the fines.

Further legal actions will be taken to parties who fail to accomplish or delay the actions
and procedures foreseen in this Law or local managers and other public officials who
misconduct the Law.
If fines are not paid then the provisions of the Law Regarding the Collection of Public
Recievables, No 6183 will be applied.
Regulation

Article 16 - The regulation concerning the implementation of this Law will be prepared
by the Ministry of Public Works and Re-settlement within three months following the
publication of the Law, by taking the written considerations of the Ministries of Finance and
Customs, and Tourism.

Provisional Article - The provisions regarding the coastal stripes of the 1/1000 scaled
application structure plans that have been ratified and partly or wholly structured in
accordance to the previous legislation before the enforcement of this Law are valid. However,
the provisions of para two of article 8 are reserved.
Enforcement

Article 17 - The provisions of (......)(2) will be effective on the date of the publication.
Implementation

Article 18 - The provisions of this Law will be implemented by the Council of Ministers.
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The wordings of "In 1/3/1995, the provision of the last para of article 4, other....."
have been abolished by the r
esolution of the Constitutional Court of E.:1990/23, K.:
1991/29 dated 18/9/1991 and removed from the text. ( See Official Journal: 23/1/199221120)
(2)
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