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DENĐZCĐLĐK ĐŞLETMELERĐNDE TANKER ĐŞLETMECĐLĐĞĐ ĐÇ 
DEĞERLENDĐRME PROGRAMI (TMSA) VE KALĐTE SĐSTEM 
STANDARTLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALĐZĐ 

ÖZET 

Günümüzde dünya ticaretinin %90’ı deniz yolu ile yapılmaktadır. Dünya ticareti için 
vazgeçilmez bir ulaştırma sistemi olan denizyolu taşımacılığında taşınan yüklerin 
nitelikleri ve miktarları açısından insan hayatı ve çevre için tehlike taşımaktadır. Son 
yıllarda dünya ticaret filosunda kimyasal tanker sayısında yaşanan artışın etkileri 
Türkiye’de de görülmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu artışın devam etmesi 
beklenmektedir. 

Emniyet ve çevre ile ilgili artan riski kontrol edebilmek ve azaltmak için, verilen 
hizmette ve çalışma koşullarında kaliteyi arttırmak için, gemi işleten denizcilik 
işletmelerinin bu konulardaki gelişimini amaçlayan çeşitli uygulamalar, kurallar ve 
düzenlemeler mevcuttur. Đşletmeler sürekli olarak yönetim sistemlerini zorunlu 
olarak veya rekabet güçlerini arttırmak için uyguladıkları bu düzenlemelere veya 
kurallara uyumlu halde güncel tutmak için çalışmaktadırlar. ISM kod (International 
safety management code), ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, tanker işletmeleri için 
TMSA (Tanker Management Self Assessment) bu düzenlemelerin başında gelir.  

Bu çalışmada kimyasal ürünler ve petrol ürünleri taşıyan tanker işleten işletmelere 
uygulanan bir anket ile işletmelerinin performanslarını nicel olarak gösteren 
denetlemelere ait veriler, stratejik planlama, stratejik kontrol, stratejik iyileştirme 
süreçlerine ve toplam kalite yönetiminin süreçleri olan planlama, uygulama, ölçme 
ve geliştirme süreçlerine ait veriler toplanmıştır. Denizcilik işletmelerinde uygulanan 
kalite sistem standartları ile tanker işletmesi içdeğerlendirme programının bu verilere 
göre karşılaştırmalı olarak istatistiksel analizi yapılmıştır. Uygulanan sistemlerin 
performanslar ile ilişkisi ve strateji süreçleri üzerinde etkisi araştırılmıştır. 

Bu çalışmanın amacı: 

• Türkiye’deki denizcilik organizasyonlarının emniyetlerini, performanslarını 
ve kalitelerini yönetmek ve strateji kontrolü yapmak için ne tür yaklaşım ve 
sistem modelleri kullandıklarını incelemek  

• emniyet, kalite, çevre yönetimleri ve sürekli gelişim yaklaşımlarına bakış 
açılarının gözlemlemek,  

• bu konularda işletmelerin bünyesinde yapılan çalışmaların etkili olup 
olmadığını hakkında istatistiksel fikir edinmek,  

• başlangıç aşamasında ki bu uygulamalar hakkında mevcut durumunu tespit 
etmektir. 
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF TANKER MANAGEMENT SELF 
ASSESSMENT PROGRAMME AND QUALITY SYSTEM STANDARTS FOR 
MARITIME MANAGEMENTS 

SUMMARY 

In today’s world,  90 per cent of the world trade is carried by seways. Marine 
transportation which is indispensable for world trade, contains hazards for both 
human life and marine environment due to the characteristics and quantity of carried 
cargo. Turkish chemical tanker fleet has been affected from the growth of global 
chemical tanker fleet for the last decade. This growth is expected to continue. 

There are several regulations, laws, practices in order to keep the increasing risk 
related with the safety and enviroment under control, to reduce this risk, to improve 
the quality and labor conditions, to aim continues impovement on this matters in 
maritime managements. Ship managers have to keep their management systems 
updated in accordance with these regulations, laws, practices. ISM Code 
(International Safety Management code), ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, TMSA 
(Tanker Management Self Assessment) applications are at the top of the list. 

In this study, quantitative performance indicators related with inspections, strategic 
planning process, strategic control process, strategic improvement process and total 
quality processes were collected via a questionnaire which was filled in by the ship 
management compalies managing chemical and petroleum product tankers. Tanker 
management self assessment programme and quality system standarts for maritime 
managements were compared as per these performance indicators via statistical 
analysis. These analyses were carried out to understand whether a statistically 
significant effect is visible on strategic processes and to determine whether a 
statistically significant relationship exists on performance indicators. 

The goals of this thesis are : 

• to examine approaches and system models that are used in Turkish tanker 
management organizations in order to manage their quality and safety 
performance,  

• to observe their perspective on the approaches of safety management, quality 
management, enviromental management and continuous improvement,  

• to understand statistically the effectiveness of these practices,  

• to identify status-quo condition related with these practices. 
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1.  GĐRĐŞ 

Çalışma alanları farklı olsa da, her hangi bir sektörde faaliyet gösteren bir işletmenin, 

günümüz iş dünyasının ağır rekabet gerektiren, zorlu piyasa koşullarında rakipleriyle 

mücadele edebilmesi ve dolayısıyla ayakta kalabilmesi için çevresel değişime karşı 

açık olması gerekir. Çevresindeki gelişmeleri çok dikkatli bir şekilde takip ederek, 

gerekiyorsa kendi iç bünyesinde de bir takım köklü değişimler gerçekleştirmesi 

kaçınılmaz olabilir. 

Đşletmenin bütün yapısını etkileyebilecek nitelikte, kalıcı rekabet üstünlüğü 

sağlaması istenen kararların verilmesi gerektiğinde, yönetim çok dikkatli davranmak 

isteyecek, en iyi kararın verilmesi için bütün imkanlar kullanılarak araştırmalar 

yapılıp ön bilgiye ulaşılacaktır. Çeşitli süreçler için ele alınacak değişken faktörlerin 

her biri  karar mekanizması içinde değerlendirilecek ve yapılacak eylemin yönü buna 

göre belirlenecektir.  

Bu bağlamda organizasyon yapısı, gelişim sürecinin ve çevredeki değişimlerin 

incelenmesi sonucu ulaşılan bulgularla desteklenen ve olayları bütüncül bir bakış 

açısıyla değerlendirmemizi sağlayan ve geri besleme mekanizmasıyla da bir çeşit iç 

denetleme fonksiyonunu yerine getiren "Stratejik Yönetim Yaklaşımı" ön plana 

çıkmaktadır 

Ulaştırma, insan veya eşyanın bir yerden bir yere daha fazla fayda sağlamak yada 

belirli bir amaç nedeniyle yer değiştirmesi olayıdır. Ulaştırma bir hizmet sektörüdür; 

ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla üretilen malların ihtiyaç duyulan bölgelere, 

ihtiyaç duyulan zamanda ulaştırılması için gerekli faaliyetler ve bunların zaman 

içerisinde örgütlenerek bir hizmet sektörü haline gelmesidir (Pekdemir, 1991). 

Üretimin bir parçasıdır. Ham madde, yarı mamul ve ürün süreçlerinde kullanılan bu 

sistemin ekonomik olması ve mümkün olan en kısa zamanda ve en az masrafla 

işletilmesi istenir. Đlk zamanlarda ulaştırma işletmeciliğinin başlıca iki unsuru 

zamandan tasarruf ve taşıma maliyetlerinin düşük olması iken toplumsal bilinç 

arttıkça günümüzde çevre, güvenlik ve kalite gibi unsurlar talebin beklentisi olarak 
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karşımıza çıkmaktadır.     

Uluslar arası taşımacılıkta önemli bir yere sahip olan denizyolu taşımacılığı, kara ve 

demiryolu taşımacılığı ile bağlantılar kurarak uzun ulaştırma hatları oluşturmaktadır 

(Pekdemir, 1991). Okyanus aşırı mesafelere yüklerin büyük mikarlarda taşınmasını 

sağlayan denizyolu taşımacığını diğer ulaştırma sistemlerine de kolaylıkla 

entegrasyonu sağlandığından taşıma faaliyetlerinde tasarruf sağlayarak vazgeçilmez 

hale gelmiştir. Özellikle uzak ama karlı olan pazarlara deniz ulaşım araçlarıyla düşük 

maliyetlerle ulaşım sağlanır. Günümüzde dünya ticaretinin %90’ı deniz yolu ile 

yapılmaktadır (Intertanko, 2009).  

Ancak denizyolu taşımacılığında taşınan yüklerin gerek nitelikleri gerekse miktarları 

açısından en ufak kazada dahi felaket boyutlarına ulaşma ve geri dönüşümü imkansız 

kayıplara neden olma riski mevcuttur. Kimyasal tanker taşımacılığı çoğu yükün 

çevreye ve sağlığa zararlı özellikte olması nedeni ile tehlikeli ve daha  dikkat isteyen, 

yüksek riskli bir taşımacılık türüdür. 

Günümüzde emniyet ve çevre ile ilgili riski kontrol edebilmek ve azaltmak için, 

verilen hizmette ve çalışma koşullarında kaliteyi arttırmak için, gemi işleten 

denizcilik işletmelerinin bu konulardaki gelişimini amaçlayan çeşitli uygulamalara, 

kurallara ve düzenlemelere her geçen gün yenisi  eklenmektedir. Đşletmeler sürekli 

olarak yönetim sistemlerini bu düzenlemelere veya kurallara uyumlu hale getirmeye 

çalışmaktadırlar. Zorunlu olarak veya rekabet güçlerini arttırmak için uyguladıkları 

bu düzenlemeler ile kalitelerini arttırmaya mecbur kılınmaktadırlar. ISM kod 

(International safety management code), ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, tanker 

işletmeleri için TMSA (Tanker Management Self Assessment) bu düzenlemelerin 

başında gelir.  

ISM işletmelerce uluslar arası ticaret yapabilmeleri için zorunlu olduğu için 

uygulanmaktadır. TMSA uygulaması işletmenin tercihine bağlıdır. Ticari gerekçe 

olarak, endüstri devlerinin yüklerini taşıyabilmek için uygulanmaktadır. ISO 9001 

işletmelerin stratejik planları doğrultusunda yaptıkları seçime bağlı olarak fark 

yaratmak için uygulanmaktadır. 

ISM on yılı aşkın bir süredir uygulanmasına rağmen uygulamanın yeterliliği ile ilgili 

hala tartışmalara neden olmaktadır. ISM’in denizcilik işletmelerince en düşük 

seviyede standartlarda uygulandığını, evrak kayıtlarına dayalı bir sistem olduğu için 
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aslında yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterilerek herşeyin usulune 

uydurulmasının gerçek durumun saklanmasına neden olduğu ve sorumluluklardan 

kaçılmasını sağladığını, yoğun evrak trafiği nedeni ile çalışanların zor durumda 

bırakıldığı, bu nedenle operasyonlarda zayıflığa ve tehlikeli durumlara neden olduğu 

görüşünün yanı sıra gemileri için harcama yapmaktan kaçınan armatörlerin bir takım 

standartları tuturabilmek  için gemilerin bakımına ve emniyetine harcama yapmasını 

sağladığını, böylece gemilerin ve gemideki yaşam standartlarının yükseldiğini, 

aslında işletmelerin kendilerine uygun sistem geliştirdiği takdirde yoğun evrak 

trafiğine neden olmayacağını ancak işletmelerde oluşan ezberci kültür nedeni ile 

başka işletmeler tarafında kullanılan sistemi tablet şeklinde kendi bünyelerine 

değişiklik yapmadan uygulamaya çalıştıkları için bir takım güçlüklerle 

karşılaşıldığını savunan görüş de mevcuttur.  

TMSA’da yeni bir sistem olmakla birlikte hakkında farklı görüşler mevcuttur. 

Bunlardan birisi belirli bir grubun farklı süreçlerde kazanç sağlamasını sağlayan, 

politik güce göre ayıklama yapma amacına hizmet eden, böylelikle OCIMF üyesi 

kuruluşlarca navlun olarak ödedikleri paranın dünya üzerindeki akışını kontrol 

etmelerini sağlayan bir uygulama olduğu, denizcilik işletmelarinin gücü ve işletim 

sistemlerinin uygulanabilir ve geliştirilebilir olmasının sermayesinin gücüne bağlı 

olduğu için küçük işletmelere kendilerini geliştirmek için fırsat sunulmadığı, 

emniyetli yönetim ve riskin kontrolü için  mevcut uluslar arası uygulamaların yeterli 

olduğu, bu uygulamaların zorunlu olması nedeni ile tanker işletmecilerinin 

ciddiyetsiz davranamayacakları görüşüdür. Diğer bir görüşe göre de, OCIMF üyesi 

kuruluşların daha önce yaşanan kazalardan dolayı itibar kaybına uğradığı, güvenilir 

bir işletme sistemine sahip olmayan işletmelerle çalışıldığında  maddi kayıplara 

sebep olduğu için yüklerini taşıtarak ortak iş yaptıkları işletmeleri tanımak ve sivil 

toplum kuruluşları ve çevreci örgütlerin baskısı nedeni ile de faaliyetlerinde 

taşıdıkları riski kontrol etmek ve riski düşürmek istemesi nedeni ile yükünü taşıttığı 

işletmeleri kontrolleri altında tutmaya ve yol göstermeye çalışmak amacı ile 

geliştirilen bir uygulama olduğudur. Bu görüşe göre bu durumun doğal sonucu olarak 

standart altı gemileri olan zayıf işletmeler gittikçe piyasadan çekilip yok olacak, 

kazandıkları navlunu gemilerin bakımı, emniyetli yönetim sisteminin ve kalitenin 

geliştirilmesi için harcayacak işletmeler güçlenerek dünya da denizcilik standartları 

yükselecektir. 
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Türkiye’de bugüne kadar bu sistemlere yönelik çeşitli kavramsal çalışmalar yapılmış, 

uygulamada çeşitli model önerilerinde bulunulmuş ancak ne ileride karşılaştırma 

yaparak gelişimi ölçebilmek için mevcut durumu tespit eden, ne de bu farklı 

görüşlerin araştırılmasına yardımcı olacak, sistemler ile başarı göstergeleri arasında 

ilişkiyi inceleyen istatistiksel bir çalışma yapılmamıştır. 

1.1 Tezin Amacı 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki denizcilik organizasyonlarının emniyetlerini, 

performanslarını ve kalitelerini yönetmek ve stratejik kontrolu yapmak için ne tür 

yaklaşım ve sistem modelleri kullandıklarını incelemek; emniyet, kalite, çevre 

yönetimleri ve sürekli gelişim yaklaşımlarına bakış açılarının gözlemlemek ve bu 

konularda işletmelerin bünyesinde yapılan çalışmaların etkili olup olmadığını 

hakkında istatistiksel fikir edinmektir. 

Uluslar arası taşımacılık yapan tanker işleten denizcilik işletmelerine sınırlı bir 

kesimine uygulanan anketle ve raportajlarla bilimsel araştırma niteliğindeki bu 

çalışma kesin hükümler niteliğinde değil, başlangıç aşamasında ki bu uygulamalar 

hakkında mevcut durumun değerlendirilmesi ve istatistiksel fikirler veren bir çalışma 

olarak kabul edilebilir. 

1.2 Araştırmanın çevresi 

Organizasyonlar çevre olarak adlandırılan daha üst seviyeli ve daha kapsamlı bir 

sistemin alt sistemleridir. Çevrenin özellikleri stratejik yapıyı yani stratejileri ve 

strateji oluşturma sürecini belirler. 

Diğer işletmelerden faklı olarak sabit bir konumu olmayan gemi ve uluslar arası 

sularda taşımacılık yapan gemilerin işletmecisi organizasyonların çevreleri küresel 

bir yapıdadır.  Gemi işletmeciliği denizciliğin doğası gereği denizin tehlikelerine, 

kötü havanın etkilerine ve bu gibi daha birçok tehlikeli durumun gerçekleşme 

olasılığına açık olduğu için oldukça zor bir işletmedir. Ayrıca anlaşılması güç ve 

sürekli değişen, uluslar arası olaylardan çok çabuk etkilenen bir market yapısı vardır. 

Denizcilik sektörü ilişki içerisinde olduğu çoğu sektör ile niteliği gereği karşılıklı bir 
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etkileşim içerisinde olan bir pazar yapısına sahiptir (Drewry, 2006).  

Uluslar arası denizcilik, taşınan yüklerin değeri, taşıma için kullanılan araç olan 

gemilerin değeri, gemilerin işletme giderleri ve kara da kullanılacak tesislerin (liman, 

tersane vs) değeri açısından muazzam miktarlarda paraya ihtiyaç duyan, çok büyük 

yatırımlar gerektiren bir sektördür.  

Denizyolu taşımacılığında temel faaliyet kiracılar tarafından kiralanan gemilerin 

limanlar arasında bir ücret karşılığında belirli bir miktar yükün taşınması olayıdır. 

Yük çok farklı endüstrilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere farklı aşamalardaki 

mamuller olabilir. Kiracı, taşıtan, tesis talebi oluşturur. Talebin beklentileri 

ekonomiklik, emniyet, çevre emniyeti, güvenilirlik ve güvenliktir. Uluslar arası 

ticaret talebine hizmet eden gemilerin yönetimindeki başarı talebin beklentilerinin 

karşılanması ile talebin beklentilerinin karşılanması da gemilerin yönetiminin kalitesi 

ile mümkündür. 

Gemi işletmeciliğinin üzerinde bir dizi kuralın ve yasaların yaptırımı vardır. Bu 

kuralların bir kısmı uluslar arası seviyede bir kısmı da ulusal seviyededir. Bir kısmı 

ise hizmet edilen endüstri tarafından belirlenmektedir. Bütün bu kurallar ve 

yaptırımlar, yüksek risk ve yakın geçmişte yaşanan telafisi olmayan kayıplara neden 

olan kazalar, bu kazaların sonucu olarak kamuoyunda oluşan güven kaybı, yüksek 

yatırım maliyeti gibi nedenlerden ötürü riski düşürmek, emniyeti ve kaliteyi 

arttırmak, bu taşımacılık sistemine olan güvenini yeniden kazanmak için doğal bir 

devinim olarak gelişmiş ve gelişimin diyalektiği olarak karşımıza çıkmıştır. 

Denizcilik rejiminin yasal çevresi iki temel uluslar arası organizasyona, UN 

(birleşmiş milletler)’in bir örgütü olan IMO (uluslar arası denizcilik örgütü) ve ILO 

(uluslar arası işçi örgütü), ülkeye ve yerel yönetime ait özel düzenlemeler, yasalar 

tarafından şekillendirilmektedir. Klâs kuruluşları geminin inşa ve teknik onarımında 

teknik uzmanlık sağlarlar. Buna ek olarak klâs kuruluşları bayrak devleti adına 

zorunlu sorumlulukları (zorunlu denetlemeleri) yerine getirmek üzere 

yetkilendirilebilirler. (Knap ve diğerleri, 2006). Endüstrinin ve teknolojinin gelişmesi 

ile hızla artan üretim ve buna bağlı olarak denizyolu ile taşınan yüklerin hacmindeki 

artış ile beraber meydana gelen felaket boyutundaki kazalar bazı düzenlemeleri 

mecbur kılmış, bu nedenle IMO tarafından can, mal ve çevre emniyeti ile ilgili bir 

takım konvansiyonlar ve zorunlu standartlar belirlenmiştir. Gemi işleten bir 
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denizcilik organizasyonunun etkileşim içerisinde olduğu çevresi Şekil 1.1’de 

görülmektir. 

 

Şekil 1.1: Denizcilik organizasyonunun çevresi 

Gemilerin kiralanması aşamasında yük taşıtan firmaların kira sözleşmelerinde yer 

alan gemilerin ve gemi işletmelerinin haiz olması gereken şartlarda çevreye saygılı 

şirket yapısı, kaliteye önem veren, mutlak müşteri memnuniyeti bilincine sahip, gemi 

personeli ve üçüncü şahısların canını ve malını korumaya yönelik anlamda bir 

yönetim sistemine sahip olunması aranan bir kıstastır. Ayrıca gemilerin yüklerini 

tahliye ettikleri liman tesisleri de yük taşıtan firmalara ek olarak gemi işletmecisi 

firmanın çevre, kalite ve insan emniyeti konularında gerekli sertifikalara sahip 

olmasını şart koşmaktadır (Đnalman, 2006)  

Gemilerin çoğu işletme maliyetlerinden tasarruf sağlamak için en düşük düzeyde 

güvenlik standartları ile işletilmektedir.  Endüstrinin bu konudaki çözümü “vetting” 

denilen teftişler ile petrol tankerleri, kimyasal tankerler ve dökme yük taşıyıcılarını 

(bulk carriers) denetlemek olmuştur.  Bu denetlemenin sonucu geminin yükü alıp 

almayacağını belirlediği için bu denetimlerin gerekliliklerini yerine getirmeleri 
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konusunda gemi işletmecileri üzerinde çok güçlü teşvik edici ticari bir kuvvet 

yaratmaktadır (Knap ve diğerleri, 2006). Endüstriyi temsil eden otorite konumunda 

iki organizasyon vardır. Bunlar OCIMF (Oil Companies International Marine 

Forum) ve CDI (Chemical Distribution Institute) dir.  

Dünya petrol piyasasına hâkim petrol işletmeleri saygınlıklarını zedeleyen ve büyük 

maddi kayıplara neden olan tanker kazalarını incelemek ve önlem almak için 

“OCMIF” isminde bir yapılanmaya gitti. Tanker taşımacılığı ile ilgili birçok kuralın 

yürürlüğe girmesinde etkili olan bu örgüt kiralayacakları gemilerin kurallara ve 

standartlara uygunluğunu denetlemek amacıyla 1993 yılından beri SIRE (ship 

inspection report programme) Programı ile yaptıkları denetlemelerin sonuçlarını 

paylaşmaktadır (Taflı, 2007).  

CDI, bağımsız, kar amacı gütmeyen, katılımcısı olan kimyasal şirketlerine sıvı 

yüklerin taşınması ve 3.şahıs terminallerde sıvı yüklerin depolanması için risk 

değerlendirme sistemleri sağlayan bir organizasyondur. Amacı kimyasal sanayi için 

denizde nakliye ve depolama emniyetini, güvenliğini ve kalite performansını 

geliştirmektir. Ayrıca gaz ve sıvı yüklerin hava, kara ve denizde taşınması, 

dağıtılması ve depolanması ile ilgili olan Avrupa Birliği’nin “Responsible Care 

Programme” projesinin bir parçasıdır. Üyelerinin kiralayacakları gemileri 

seçebilmesi için yaptıkları denetlemelerinin gemi denetim raporlarını “Ship 

Inspection Report (SIR)” bütünleşmiş veritabanı gemi denetim sisteminde “Database 

Integrated Ship Inspection System (ISIS)” diğer organizasyonlar ve üye kuruluşlar 

ile paylaşmaktalar. 

1.3 Araştırmanın içeriği 

Đstanbul’da bulunan kimyasal ürünler ve petrol ürünleri taşıyan tanker işleten çeşitli 

büyüklüklerdeki işletmelere uygulanan anket çalışması, “SPSS (Statistical Package 

for Social Sciences) for Windows 15.0” programı ile istatistiksel olarak 

değerlendirilmiştir. Yapılmış olan bu anket çalışması için başvurulan 40 tane 

işletmenin 16 tanesinin katılımından yararlanma imkânı sağlanmıştır. Ayrıca 11 tane 

işletmenin bu konularda ki uzman olarak çalışan yetkilisi ile yüz yüze görüşmeler 

yapılarak konu hakkındaki düşünceleri alınmıştır. 
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1.4 Hipotez 

Bu çalışmada TMSA ve ISO 9001 uygulanmasının şirketlerin ölçülebilir, nesnel 

performansları üzerinde etkisinin bulunup bulunmadığı istatistiksel olacak ayrı ayrı 

incelenmiş, kavramsal olarak strateji süreçleri üzerinde bu uygulamanın etkisinin 

olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaç ile aşağıdaki hipotezler belirlenmiştir. 

H1: TMSA uygulanması ile ISM şirket içsel denetlemelerinde (internal audit)  

bulunan uygunsuzluk sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H1-2: ISO 9001 uygulanması ile ISM şirket içsel denetlemelerinde (internal audit)  

bulunan uygunsuzluk sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: TMSA uygulanması ile ISM şirket dışsal denetlemelerinde (external audit) 

bulunan uygunsuzluk sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2-2: ISO 9001 uygulanması ile ISM şirket dışsal denetlemelerinde (external audit) 

bulunan uygunsuzluk sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H3: TMSA uygulanması ile ISM gemi içsel denetlemelerinde (internal audit)  

bulunan uygunsuzluk sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H3-2: ISO 9001 uygulanması ile ISM gemi içsel denetlemelerinde (internal audit)  

bulunan uygunsuzluk sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H4: TMSA uygulanması ile ISM gemi dışsal denetlemelerinde (external audit) 

bulunan uygunsuzluk sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H4-2: ISO 9001 uygulanması ile ISM gemi dışsal denetlemelerinde (external audit) 

bulunan uygunsuzluk sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H5: TMSA uygulanması ile ISM denetimleri sonucu bulunan uygunsuzlukları 

kapatma süreleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H5-2: ISO 9001 uygulanması ile ISM denetimleri sonucu bulunan uygunsuzlukları 

kapatma süreleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H6:TMSA uygulanması ile SIRE (MOC) denetimleri sonucunda yazılan gözetim 

maddesi sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H6-2: ISO 9001 uygulanması ile SIRE (MOC) denetimleri sonucunda yazılan gözetim 

maddesi sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
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H7: TMSA uygulanması ile CDI (SIR) denetimleri sonucunda yazılan gözetim 

maddesi sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H7-2: ISO 9001 uygulanması ile CDI (SIR) denetimleri sonucunda yazılan gözetim 

maddesi sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H8: TMSA uygulanması ile PSC (bayrak devleti kontrolü) sonucunda bulunan 

yetersizlik sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H8-2: ISO 9001 uygulanması ile PSC (bayrak devleti kontrolü) sonucunda bulunan 

yetersizlik sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H9: TMSA uygulanması ile PSC (bayrak devleti kontrolü) sonucunda yaşanan 

tutuklanama olayı sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H9-2: ISO 9001 uygulanması ile PSC (bayrak devleti kontrolü) sonucunda yaşanan 

tutuklanama olayı sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H10: TMSA uygulanması ile Klâs tavsiyesi (recomendation) olmaması durumu 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H10-2: ISO 9001 uygulanması ile Klâs tavsiyesi (recomendation) olmaması durumu 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H11: TMSA uygulanması ile Klâs tavsiyesi (recomendation) ıslah süresi arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

H11-2: ISO 9001 uygulanması ile Klâs tavsiyesi (recomendation) ıslah süresi arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

H12: TMSA uygulanması ile klâsın verdiği süre geçmiş madde (overdue class) olması 

durumu arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H12-2: TMSA uygulanması ile klâsın verdiği süre geçmiş madde (overdue class) 

olması durumu arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H13: TMSA uygulanmasının strateji planlama, strateji kontrol ve strateji iyileştirme 

faktörleri üzerinde etkisi vardır.  

H13-2: ISO 9001 uygulanmasının strateji planlama, strateji kontrol ve strateji 

iyileştirme faktörleri üzerinde etkisi vardır. 
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H14: Gemi sayısı işletmenin büyüklüğünü gösterir kabulü ile gemi sayısı ile strateji 

planlama, strateji kontrol ve strateji iyileştirme faktörleri arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. 

H15: Ortalama filo yaşı ile ile ISM gemi dışsal denetlemelerinde (external audit) 

bulunan uygunsuzluk sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H16 Ortalama filo yaşı ile SIRE (MOC) denetimleri sonucunda yazılan gözetim 

maddesi sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H17: Ortalama filo yaşı ile CDI (SIR) denetimleri sonucunda yazılan gözetim 

maddesi sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H18: Ortalama filo yaşı ile PSC (bayrak devleti kontrolü) sonucunda bulunan 

yetersizlik sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H19: Ortalama filo yaşı ile PSC (bayrak devleti kontrolü) sonucunda yaşanan 

tutuklanama olayı sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H20: Filo büyüme miktarı (DWT artış miktarı) ile TMSA uygulaması arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

H20-2: Filo büyüme miktarı (DWT artış miktarı) ile ISO 9001 uygulaması arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 
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2.  KAVRAMLAR VE KONU ILE ILGILI DAHA ÖNCEKĐ ÇALIŞMALAR 

2.1 Strateji ve Stratejik Yönetim  

Strateji amaçlara ulaşmak için eldeki kaynakları en iyi şekilde kullanarak uzun 

dönemli açık genel bir işletme planı yapmaktır. Eğer amaçların belirlenmesini de 

stratejinin içine dâhil edecek olursak strateji “bir işletmenin uzun dönemli temel 

amaçlarının saptanması ve bu amaçlara ulaşabilmek için gerekli kaynakların tahsis 

edilerek onların kullanımında kabul edilen yollar” olarak tanımlanabilir. Rekabete 

dayanan ekonomik bir ortamda strateji, yeniliği, ilerlemeyi, işletmenin devamı olarak 

çevreye uyumunu veya çevre ile karşılıklı etkileşim içinde olmasını sağlayarak 

meydana gelen değişiklikleri kontrol altına alan yönetsel bir araçtır (Eren, 2000). 

2.1.1 Amaçlar  

Amaçlar işletmenin erişmeye çalıştığı uzun dönemli genel sonuçlar olarak 

tanımlanabilir. Amaç belirleme stratejik yönetim sürecinin başlangıcından önce gelen 

bir aşamadır (Eren, 2000). Amaçlar belirli bir takım faaliyetleri gerçekleştirerek 

ulaşmak istenen durumlardır. Bu nedenle, amaçlar mevcut hareketleri ve tepkileri 

yönlendiren kişisel veya sosyal olarak saptanmış değerlerdir. Örgütsel açıdan veya 

işletme yönetimi açısından ise, amaçlar örgütlerin faaliyetlerinin hatta var oluşlarının 

nedenini oluştururlar (Eren, 1979). Misyon organizasyonel amaçların en geniş 

kapsamlı ve en üst seviyeli olanıdır. Amaçlar performansı değerlendirmek için 

standartları sağlar. 

Amaçlar işletmenin projelerine ya da planlarına yol gösteren bir unsur oldukları gibi, 

hedeflerine ne ölçüde ulaştığını yönetime bildiren birer araç görevini de yerine 

getirirler. Đşletme bütün faaliyetlerini amaçlarını gerçekleştirmek için yapar. 

Amaçları gerçekleştirmede işletmenin uğradığı başarısızlık, işletmenin varlığını 

tehlikeye düşürücü bir durum yaratır. Amaçlar, planlama ile elde edilmeye çalışılan 

hedeflerin açıklanmasıyla bir planlama süreci içinde ulaşılacak bir hedef olarak 

açıklığa ve kesinliğe kavuşmuş olur (Eren, 2000). Amaçlar saptanırken işletme içi ve 

dışı koşullar ve durumlar değerlendirilir.  
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Eren’e göre işletmenin iki temel amacı vardır.  

1. Temel ekonomik amaçlar 

2. Sosyal amaçlar 

Temel ekonomik amaçlar faaliyetlerden en uygun kar elde edebilmeye dayanır. 

Sosyal amaçlar ise, işletme faaliyetlerini etkileyen çıkar gruplarının amaçlarına bağlı 

bulunmaktadır. Đşletmenin sosyal sorumlulukları kapsamındaki faaliyetleri bu amaç 

doğrultusunda gerçekleştirilir. 

2.1.1.1 Sosyal sorumluluklar 

Sosyal sorumluluklar bir işletmenin ekonomik ve yasal koşullara, iş ahlakına, işletme 

içi ve çevresindeki kişi ve kurumların beklentilerine uygun bir çalışma stratejisi ve 

politikası gütmesine, insanları mutlu ve memnun etmesine ilişkindir. Đşletmenin 

ekonomik koşullara uygun davranışları, o ülkenin kendisine işletmesi için emanet 

ettiği kaynakları etkili ve verimli biçimde kullanması, toplumun ihtiyaçlarına uygun 

miktar ve kalitede üretimde bulunması zorunluluğuna işaret etmektedir (Eren, 2000). 

Sosyal sorumluluklar, işletme çıkarlarının yanında, yasal koşullara uygun, bir bütün 

olarak toplum refahının korunması ve yükseltilmesine, çevre kirliliğinin önlenmesi 

ve çevrenin yaşanabilecek bir ortam olarak korunmasına, doğal kaynakların 

korunmasına ilişkin faaliyet yapma zorunluluğu ve insan sağlığı ve kamu güvenliği 

konusunda hassasiyet gösterilmesi ile ilgilidir. Stratejik seçimleri etkileyen, çevreye 

ait faktörler aşağıdaki Şekil 2.1’de gösterilmektedir. 
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Şekil 2.1: Stratejik seçimleri etkileyen dışsal faktörler 

2.1.1.2 Hedefler 

Hedefler ise amaçlara erişmek için gerekli olan kısa dönemli aşamaları oluşturur. 

Hedefler daha açık ve ölçülebilirdir. Amaçlar işletmenin strateji veya planlarına yol 

gösteren birer unsur oldukları gibi, hedeflerin oluşmasına da temel teşkil ederler. Yol 

gösterici ve gerçekçi amaçların oluşması için gereken başlıca ilkeler şunlardır (Eren, 

2000). 

1- Amaçlar açık ve seçik olmalıdır. 

2- Amaçlar gerçekçi ve çekici düzeyde olmalıdır. 

3- Amaçlar esnek olmalıdır. 

4- Amaçlar ölçülebilir olmalıdır. 

5- Kısa ve uzun dönemde erişilecek amaçları birbirinden ayırmalıdır. 

6- Amaçlar uygulayıcı tarafından benimsenmelidir. 

7- Amaçlar motive edici olmalıdır. 
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8- Amaçlar her düzeyde birbiriyle uyumlu olmalıdır. 

Yönetim, faaliyetlerin planlanması, organizasyonu ve kontrol edilmesi sürecidir. 

Organizasyonun içindeki alt sistemlerin faaliyetlerini kontrol eden ve 

organizasyonun çevre ile bağlantısını kuran ana güçtür (Polat, 1992). Yönetim yapısı 

stratejik, taktik ve operasyonel olmak üzere üç düzeye ayrılır. Stratejik yönetim 

organizasyonun bütününden sorumludur. Çevre ile ilişkileri düzenler, 

organizasyonun geleceği ile ilgili kararlar alır. Taktik yönetim ise stratejik yönetim 

tarafından alınmış kararları operasyonel düzeye aktarıp, elde bulunan kaynakların üst 

yönetim tarafından belirlenen yönlerde kullanılmasını ve operasyonel yönetim 

faaliyetlerinin sonuçlarının yorumlanarak üst yönetime aktarılmasını sağlar. 

Stratejik yönetimin aşamaları şu şekildedir (Eren, 2000). 

1. Aşaması: Stratejik planlamadır. Amaçlar doğrultusunda çevre analizi, işletme 

değerlendirmesi, alternatif stratejilerin incelenmesi ve uygun stratejinin 

seçimi üzerinde çalışılır. (Planlama) 

2. Aşaması: Politika oluşturma ve uygun yapı araştırmasıdır. (Organizasyon) 

3. Aşaması: Karşılaştırma ve kontroldür. (Kontrol) 

Đşletmedeki kararların yapısını üç gruba ayırarak incelemek mümkündür. (Şekil 2.2) 

1- Stratejik kararlar 

2- Yönetimsel kararlar 

3- Eylemsel kararlar 

Stratejik kararlar işletmede alınan yüksek seviyeli kararlardır. Yönetsel kararlar 

stratejik kararlara uygun biçimde şekillenir. Eylemsel kararlar ise, yönetsel kararlar 

ışığında işlerin icra edilmesi ile ilgilidirler. Ancak aşağıdan yukarı doğru gönderilen 

raporlar ve bilgiler, gerek yönetsel seviye ile eylemsel seviyede, gerekse eylemsel 

seviye ve stratejik seviyede alınacak kararları etkilmektedir. Alınan kararlar ile ilgili 

geri besleme (feedback) sağlanmış olur. Böylece hiyerarşinin alt düzeylerinde olup 

biten hususların, alınan kararlar ile ilgili gerçekleşen durum ve sonuçlarının üst 

kademelerdeki yöneticilere zamanında ve doğru biçimde iletilmesine ve kontrole 

yardımcı olunur (Eren, 2000). 
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Şekil 2.2: Đşletmede Karar Seviyeleri 

Şu halde, stratejik kararlar, devamlı çevresel incelemelerin ışığında (Eren, 2000); 

• Đşletmenin genel amaçlarını saptama 

• Amaçlara ulaştıracak faaliyet konuları ile araştırma ve seçme ile ilgili 

bulunmaktadır. 

Đki ayrı stratejik yönetim süreci vardır; stratejik planlama esaslı stratejik yönetim 

süreci ve stratejik konu esaslı stratejik yönetim süreci. Stratejik planlama sürecinde 

temel yönlendirici organizasyonun amaç ve hedefleri iken, ikinci süreçte temel 

yönlendirici değişimlerdir (Polat, 1992). 

2.1.2 Stratejik planlama 

 Stratejik planlama işletmenin geleceği ve kaderini belirleyen tepe yöneticilerinin 

çevreye ve işletmenin faaliyet sonuçlarına dönük, sistematik düşünce ve analizlerini 

kapsama alır. Bu nedenle işletmeyi çevresiyle ve iç faaliyetleri ile ilgili bir bütün 

olarak gören en üst organizasyon düzeyinde oluşur. Yeniden organizasyon süreçleri 

içine katılarak bütün planlarının ve uygulama kararlarının oluşmasında yönetici bir 

etkide bulunur (Eren, 2000). 

Stratejik planlama 

1- Mevcut durumu değerlendirmeyi gerektirir. 
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2- Arzu edilen amaçların belirlenmesini içerir. 

3- Yapılacak eylemlerin belirlenmesini içerir. 

Stratejik planlar uzun vadeli planlardır. Ancak her uzun vadeli plan stratejik plan 

değildir. Stratejik planlar organizasyonun bütünü ile ilgilidir ve bu nedenle kullanılan 

veriler çok çeşitlidir. Diğer bütün planlar stratejik planlardan türetildiği için stratejik 

planlar organizasyonun üst seviyelerinde oluşturulur (Polat, 1992). Stratejik 

planlama ile diğer planlar arasındaki farkı zaman ufku, verilerin yapısı, verilerin 

sayısı ve organizasyonun seviyesi belirler (Eren, 1979). 

2.1.2.1 Mevcut durum analizi 

Đşletme tarafından hedeflere ulaşmak için yapılacakların detaylarının planlanabilmesi 

için öncelikle işletmenin mevcut durumunun saptanması gerekir. Đşletmenin mevcut 

durumu ve arzuladığı gelecek arasındaki boşluk, bu işletmenin istediği geleceğe 

ulaşmak için ne kadar yol alması gerektiğinin ölçüsüdür (Arın, 1997).  

Mevcut durum analizi yapılarak organizasyonun o andaki performansı, misyonu ve 

uyguladığı stratejiler gözden geçirilir. Mevcut durumun ana belirleyicileri, misyon, 

stratejiler ve performanstır. Bu üç ana belirleyici birbiriyle iç etkileşim halindedir. 

Mevcut durum analizi yapılarak strateji seçiminde yol gösterici olan stratejik boşluk 

hesaplanır (Polat, 1992). 

Yönetim güçlü ve zayıf yönlerini bununla beraber fırsat ve tehditleri analiz ederek 

mevcut ve gelecekteki strateji ile politikaları değerlendirme ve yönlendirme 

olanaklarına kavuşacaktır. 

Đşletme planlarının ve stratejilerinin gerçekçi olabilmesi açısından işletmenin 

değerlendirilmesi, güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konması gerekir. Đşletmenin 

mevcut güçlü ve zayıf yönlerinin açıkça bilinmesi ve analiz edilmesi yöneticinin 

stratejik seçimlerini iyileştirmektedir. Đyi bir strateji ve planlama sistemi mevcut 

faaliyetleri düzeltmeyi zorunlu kılmaktadır (Eren, 2000). 

2.1.2.2 SWOT analizi 

Swot  analizi, bir organizasyonun iç ve dış çevresinin değerlendirilmesine imkan 

sağlayan, incelenen işletmenin, sürecin veya durumun güçlü ve zayıf yönlerini 

belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan 

bir tekniktir. 
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S : Strength (Organizasyonun güçlü/üstün olduğu yönlerinin tespit 

edilmesidir.) 

W : Weakness (Organizasyonun güçsüz/zayıf olduğu yönlerin tespit 

edilmesidir.) 

O : Opportunity  (Organizasyonun sahip olduğu fırsatları ifade etmektedir.) 

T  : Threat ( Organizasyonun karşı karşıya bulunduğu tehdit ve tehlikeleri ifade 

etmektedir.) 

Swot analizinin en önemli yönü organizasyonun hem içsel analizine (güçlü ve zayıf 

yönler), hem de dışsal analizine (fırsatlar ve tehdidler) imkân tanımasıdır. 

Organizasyonla aynı çevre içerisinde bulunan eğilimler, organizasyonun fiziki ve 

beşeri yapısına göre tehdit ve fırsat olarak ortaya çıkar. Organizasyonun stratejik 

kapasitesi, başarı standartları rakipleri ile karşılaştırılarak organizasyonun birçok 

rakibi tarafından yapılamayan ya da iyi yapılamayan şeyleri yapma yeteneği olan 

rekabetçi avantajları güçlü taraflarını ve rekabetçi çevrede başarılı olmak için gerekli 

ve birçok rakip tarafından sahip olunan ancak organizasyon tarafında sahip 

olunamayan özellikler ise zayıf yönlerini belirler. Swot analizi stratejik planlama 

sürecinde başlangıç için referans noktası görevini görmektedir. 

Zayıf noktaların ortaya konulması uzun dönemli planlama ve stratejiler için ciddi 

güçlük ve sınırlamalara yol açan sorunların ortadan kaldırılmasına ve önlenmesine 

doğru atılan bir adım niteliğindedir (Eren, 2000).  

Klasik anlamda stratejik planlamada swot analizi ile fırsatlar ve tehditler karşısında 

güçlü ve zayıf yönler değerlendirilerek mevcut şartlara uygun stratejiler 

geliştirilirken, gelecek odaklı stratejik planlama sürecinde ise swot analizi sadece 

mevcut durumu analiz etmek için kullanılır (Arın, 1997). 

2.1.2.3 Boşluk analizi 

Polat (1992) stratejik boşluğun tanımını mevcut stratejinin devam etmesi durumunda 

elde edilecek performans değeri ile arzu edilen performans değeri arasındaki fark 

olarak ifade etmiştir. 

Gelecek odaklı stratejik planlamada swot analizinin tamamlanmasından sonra, 

yapılacak boşluk analizi organizasyonun mevcut performansıyla, stratejik iş 

modelinin başarıyla uygulanabilmesi için gerekli olan performans arasındaki 
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boşluğun belirlenmesi mevcut durumdan arzu edilen duruma ulaşmak için yapılması 

gerekenlerin ortaya konulmasını sağlar. Organizasyonlarda stratejiler amaçları 

başaracak ve stratejik boşluğu kapatacak şekilde seçilir. 

2.1.3 Stratejinin değerlendirilmesi ve kontrolü 

Stratejik yönetim sürecinin son evresi seçilen stratejinin değerlendirilmesi, 

değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi ve kontrolün yapılmasıdır. Stratejik planlar 

için performans ölçütleri yol haritalarıdır. 

Uygulama faaliyetlerine geçer geçmez bunların devamlı biçimde takip ve kontrolü de 

gerekmektedir. Ancak, bunun yapılabilmesi için her uygulamanın erişmek istediği 

hedefler, standartlar ve bunlarla ilgili ölçütlere doğru bütünleşik sistemi 

tamamlayacak elemanlara ihtiyaç bulunmaktadır ve bunları tamamlamadan 

uygulamaya geçilmesi aksaklıklara neden olacaktır (Eren, 2000). 

1- Sayısal ölçütler (Nesnel ölçütler)  

2- Niteliksel ölçütler (Öznel ölçütler) 

Uzun vadeli hedeflere ulaşmak için orta vadeli hedefler hazırlanır ve ölçümler 

yapılır. Böylece gidişat, yapılan ara kontrol ölçümleri ve sağlanan geri besleme 

bilgileriyle denetlenir. Üst yönetim, kritik planlanmış sonuçlardan ve tahminlerden 

olan sapmalar (olumlu veya olumsuz) olduğunda haberdar edilmelidir (Eren, 2000). 

Kontrol sürecinin adımları şu şekildedir (Polat, 1992). 

1- Standartların saptanması   

2- Performans ölçümü 

3- Sapmaların düzeltilmesi 

2.1.4 Stratejik iş modeli 

Stratejik iş modeli planlama sürecinin somut hedeflere odaklanmaya başladığı 

adımdır. Bu model ile işletmenin arzuladığı geleceğin somut ve sayısal bir şekili 

ortaya konmuş olur. Stratejik iş modelini oluşturan dört bileşen şu şekildedir (Arın, 

1997). 

1- Faaliyet alanlarının belirlenmesi 

2- Kritik başarı göstergelerinin belirlenmesi  
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3- Strateji itmelerinin belirlenmesi  

4- Faaliyet alanları, kritik başarı göstergeleri ve stratejik itmelerin 

gerçekleşmesinde destek olması için gerekli organizasyon kültürünün 

belirlenmesi. 

Kritik başarı göstergelerinin belirlenmesi, arzulanan geleceğe ulaşmada sağlanan 

başarıyı ölçmek için kullanılan, sayısal olan ya da olmayan, yıllık bazda hedeflerin 

belirlenmesidir. Kritik başarı göstergelerinin belirlenmesi ile misyona ulaşmak için 

yapılması gerekenler konusunda çalışanlara net hedefler konularak geleceğe giden 

yön netleştirilmiş olur. Stratejik itmelerin belirlenmesi, işletmenin stratejik planının 

başarıya ulaşabilmesi için atılması gerekli olan süreçler, amaçlar ya da görevler 

şeklindeki adımlardır. Operasyonel etkinliği arttırmaya yönelik tedbirler ve 

yöntemler bu noktada ele alınır (Arın, 1997). 

2.2 Rekabet  

Hızla değişen dünyada firmaların güçlü yanlarını belirleyen en önemli faktör rekabet 

edebilme seviyesidir. Đşletmelerin devamlılığı rekabetçi ortamda avantaj sağlayan 

özelliklerinin geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasına bağlıdır.  

Polat (1992)’a göre bir organizasyonun rekabetçilik seviyesi üç ana temel faktörün 

fonksiyonudur. Bu faktörler: endüstriyel ustalık, maliyet üstünlüğü ve politik-

ekonomik çevredir. Yani, rekabetçilik maliyet liderliği, farklılaşma ve odaklanma 

stratejileriyle bağıntılıdır (Alemdağ, 2006). Bu stratejilere “Porter’in jenerik 

stratejileri” diye isimlendirilmektedir. 

Polat (1992)’a göre yöneticiler bir gelişme hakkında ne kadar detaylı bilgiye sahip 

iseler konuya fırsat olarak bakma eğilimi artmaktadır. Uygulanan stratejiler 

toplanacak bilgileri sınırlar. Dolayısıyla fazla bilgi edinilemeyen gelişmelerin tehdit 

olarak tanımlanması olasılığı artar. Benzer konularla daha önceden karşılaşma 

olaylara daha çok fırsat olarak bakma eğilimini arttırmaktadır. Gelişmelerin sonuçları 

bilinmediği durumlara tehdit olarak bakma eğilimi artar. 

2.2.1 Rekabet unsuru olarak strateji ve stratejik planlama 

Stratejik planlama, organizasyonun yapısı (güçlü ve zayıf yönleri) ve içinde 

bulunduğu pazarın durumu (fırsatlar ve tehtidler) göz önünde bulundurularak, o 
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organizasyon için en doğru yönü gösterecek stratejileri belirlemek ve bu stratejilere 

istinaden orta vadeli planlar oluşturmak şeklinde uygulanmıştır. Daha sonralarda ise 

hızla değişen ve fiyata çok duyarlı hale gelmiş piyasalarda orta vadeli stratejik 

planlama yetersiz kaldığı için operasyonel etkinliği arttırmak en gerekli unsur olarak 

değerlendirilmiştir. (Arın, 1997) 

Porter’a göre, işletme iki temel rekabetçi avantajdan birini elinde bulundurabilir. 

• Düşük Maliyet avantajı 

• Farklılaştırma avantajı 

Ancak günümüzde, yapılan araştırmalar tek başına sadece bir stratejinin 

uygulanmasının yeterli olmadığını, bu stratejilerin birleşiminin daha etkili olduğunu 

göstermiştir (Panayides, 2003). Farklılaştırma stratejisinin alt boyutları olarak şunlar 

karşımıza çıkmaktadır.  

• Rakiplerden daha üstün teknik ve teknolojiye sahip olmak 

• Kalite iyileştirme çabaları 

• Müşteri istek ve beklentilerine cevap vermek, müşteriye hizmet etmek 

Günümüzün işletme çevresi bu iki rekabet avantajından başka rakiplerden daha hızlı 

hareket etme, zamanı iyi değerlendirme üzerine kurulu “hızlı cevap verme 

stratejisini” yeni bir rekabet avantajı olarak düşünmeye zorluyor. Hızlı cevap verme 

stratejisi tüm biçimleriyle sadece bir farklılaşma stratejisi olarak görülmemektedir. 

Çünkü bu strateji müşteri için yeni ürün üretme, bir ürünü iyileştirme ya da bir 

yönetsel karar konusunda süratli cevap verme olanağı gerektirir (Eren, 2000). 

Neşe Arın’a göre de hızlı bilgi paylaşımının, küresel rekabetin, farklı teknoloji ve 

uzmanlıkların birleşmesi, özelleştirmelerin ve endüstriyel sınırların ortadan 

kalkmasının söz konusu olduğu piyasa koşullarında bir organizasyonun kalıcı rekabet 

üstünlüğü sağlayabilmesi için geliştirilmesi gerektiği düşünülen en önemli üç özellik 

aşağıdaki gibidir. 

1- Kendi geleceğini yaratmak: Geleceği tahmin edip önlemler almak yerine 

kendi özelliklerine uygun ve kendine has bir gelecek tasarlanıp inşa edilmesi 

gerekmektedir. 

2- Fark Yaratmak 
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3- Hızlı ve Esnek olmak 

Rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla strateji kavramı kapsamında verimliliği, 

kaliteyi ve hızı arttırma konusundaki arayışlar toplam kalite yönetiminde (TKY) 

aralarında bulunduğu yeni yönetim modelleri ve teknikleri ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. 

2.3 Performans 

Performans kavramı ile ilgili çok çeşitli yaklaşımlar mevcuttur. Ancak farklı 

organizasyon tanımlarının, farklı performans tanımları bulunduğu ve organizasyonun 

tanımları değiştikçe performans kavramının da değiştiği konusunda görüş birliği 

vardır. Polat (1992)’ın da değindiği gibi en fazla kabul görmüş yaklaşım amaç/hedef 

yaklaşımıdır. Bu bağlamda, performans, organizasyonun amaçlarına ulaşabilmek için 

belirlenen standartları gerçekleştirme başarısıdır.  Ancak amaçlar organizasyonlara 

göre farklılık gösterdiği için organizasyonlar arasında karşılaştırma yapmak için 

uygun değildirler. Stratejik iç değişimler performans kontrol ile ortaya çıkar. 

Stratejik yönetimde bir işin performansını ölçmeye yönelik kriterler üçe ayrılabilir 

(Polat, 1992). 

• Finansal kriterler 

• Operasyonel kriterler 

• Organizasyonel kriterler 

Verimlilik, performansın eş anlamlısı değil onun operasyonel kriterlerinden biridir 

(Polat, 1992). Verimlilik sistemin girdileri (kaynaklar) ile çıktıları (ürünler) 

arasındaki orandır. 

Performans değerlendirme ve kontrol bir organizasyonun performans kriterlerinin 

belirlenmesi, gerçekleşen performansın ölçülmesi, gerçekleşen performans ile 

hedeflenen performansın karşılaştırılması ve bu değerlendirmeye göre stratejilerin 

gözden geçirilmesini içerir. Stratejilerin gözden geçirilmesi ölçülen performans ile 

arzu edilen performans arasındaki sapmanın sebeplerinin araştırılıp, bulunup ortadan 

kaldıracak iyileştirmelerin yapılmasını içerir. Organizasyonel performans 

değerlendirilirken tüm sisteme bakılmalı ve organizasyonel gelişime yönelik 
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faaliyetler tüm sistem göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir (Yıldız, 

2009). 

Polat (1992)’in da değindiği gibi performans değerlendirme, değerlendirme şekline 

göre objektif ve sübjektif,  veri kaynağına göre birincil ve ikincil olarak dörde ayrılır. 

Bir organizasyonun kendi kendini performansa ait kayıtlar ve raporlar ile 

değerlendirmesi birincil objektif değerlendirme olur. Denizcilik organizsayonları bu 

değerlendirmeyi ISM ve TMSA (tanker işleten organizasyonlar için) gibi sistemleri 

uygularken gerçekleştirmektedirler. Ancak birincil kaynaklar hiyararşi gibi 

nedenlerden dolayı peşin hükme neden olabilirken sonuç hakkında tartışmaya izin 

vermezler (Polat, 1992) . 

Bir organizasyonun performansının organizasyon dışında başka organizasyonlarca 

değerlendirmesi ikincil objektif değerlendirme olur. Denizcilik organizasyonlarında 

bu değerlendirme gemilere ve organizasyonlara yapılan denetlemeler (inspectionlar, 

vettingler) ile yapılmaktadır.  

Objektif değerlendirmeler, performansın olduğunun üstünde veya altında 

değerlendirmesi olasılığını azaltır;  fakat her zaman istenilen sorulara cevap 

veremeyebilir. Organizasyonun hangi performans kriterlerine göre değerlendirildiği 

ve buna bağlı olarak hangi bilgileri topladığı ile sınırlıdır (Polat, 1992) 

2.3.1 Performans göstergelerini belirleme 

Performans ölçütleri bir stratejinin etkinliğini değerlendirmek için temel 

zorunluluktur. Ölçümlerden elde edilen bilgiler sayesinde sistemle ilgli geri besleme 

(feedback) sağlanabilir (Kaydos, 1999). Performans ölçütlerinin seçimi ve bu ölçütler 

için hedeflerin saptanması firmanın stratejik seçimlerinin temel formulasyonu olarak 

görülür. Performans ölçütleri organizasyonun ne yaptığını anlamaya, yönetmeye ve 

geliştirmeye yardımcı olan araçlardır (Coşkun, 2008). Performans göstergeleri 

organizasyonların faaliyetlerine ve yönetilmek istenilen konuya, yönetimin 

beklentilerine göre çeşitlilik gösterir.  

Hangi performans kriterinin hangi performans analizi için kullanılacağı durumsallık 

gösterir. Durumsallık faktörleri arasında organizasyonun yapısı, organizasyonun 

misyonu, sorumluluk merkezi yapısı, içinde bulunan çevre, hiyerarşi merdivenindeki 

yer ve takip edilen amaç/amaçlar sayılabilir (Polat,1992).  
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Yöneticiler stratejiyi belirlemeli ve performans göstergelerini belirleyerek rakipleri 

ve müşterileri için ölçülebilir hale gelmelidir (Alemdağ, 2006). Kalite gelişimi şu 

anki performans ile arzu edilen performans arasındaki farkın ölçülümesinden sora 

değiştirilecek veya geliştirilecek süreçlerin belirlenip bunun için uygun faaliyetin 

planlamasıdır.  

Bir şeyi yönetebilmek için kontrol edebilmek gerekir. Kontrol ölçümle mümkündür. 

Faaliyetleri yönetebilmek için süreçleri kontrol edebilmeli bunun için performansı 

ölçebilmeliyiz. 

Tüm faaliyetlerin özünü oluşturan temel süreçlerin iyi bilinmesi yapılan işin iyi 

bilinmesi anlamına gelir. Kaynakların iyi planlanabilmesi, doğru kararların 

alınabilmesi ve gerçekçi bir planlama yapabilmek ne yaptığını iyi bilmeye bağlıdır. 

Yapılan faaliyetlerin kontolü için süreçlerin performans değerlerinin izlenmesi 

gerekir. Bu da ölçüm ile mümkün olur. Ölçülemeyen faaliyet geliştirilemez. Ölçmek 

konrtolü sağlar. Organizasyonun amaçlara ulaşmadaki başarısını performans 

göstergeleri ortaya koyar. Yapılan iyileştirmenin başarısı performans göstergelerinin 

ölçülmesi ile belirlenir. Ölçüm, sürekli gelişim için fırsatları belirlemede kullanılır.  

Geleneksel performans ölçme sistemleri sadece mali ölçümler üzerine kurulmuş, 

mali performans üzerinde doğrudan etkisi olan müşteri memnuniyeti, risk yönetimi, 

emniyet gibi soyut unsurların kontrolü önemsenmemiştir. Denizcilik 

organizasyonlarında, kontrolündeki gemi sayısı az ve organizasyon yapısı basit 

işletmelerde perfomansın ölçümü için maliyet ve yıllık net kazanç kriterleri 

kullanıldığı görülürken daha çok gemiyi yöneten ve organizasyon yapısı daha 

karmaşık, departman sayısı daha fazla olan işletmelerde performans kriterlerinin 

çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Her departman kendisi ile ilgili çeşitli iş süreçleri 

için performans kriterleri belirlemektedir. 

Er ve diğerleri (2004), denizcilik organizasyonlarına ait performans değişkenlerini  

niteliklerine göre üç kategori altında incelemişlerdir. Çeşitli seviyelerde belirledikleri 

212 değişken ile organizasyonun  önerilen güvenli yönetim sistemi (SMS) 

niteliklerinin asgari gerekliliklerini göre performansını öğrenmesi sağlanacaktır. Bu 

değişkenler, ISO 9001, ISO 14001 ve ISM Kod gibi entegre uluslararası yönetim 

standartlarının başlangıç değerlendirmesinin yapılması ve minimum gereksinimlerine 

uygun bir temel olması için önerilmektedir. Belirtilen nitelikler şunlardır; 
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1- Đdare ve icra performans niteliği 

2- Yönetimsel ve departmana ait performans niteliği 

3- Süreçlere dayalı performans niteliği 

Etkin bir performans ölçü sistemi tüm süreçleri kapsayan, her  zaman bir amaca bağlı 

ve operasyonel hedeflere hizmet eden, rakiplerle karşılaştırma yapılabilmesi için 

evrensel, sayı ile büyüklüğü ifade edilebilir (kantitatif) olmalıdır.  

Coşkun (2008), performans ile ilgili ölçüt ve göstergeleri ikiye ayırır.  

1- Geleceğe dönük (yönlendirici) ölçüt ve göstergeler, gelecekte neler olacağının 

habercisidirler. Alınacak kararları etkilerler. 

2- Geçmişe dönük (değerlendirici) ölçüt ve göstergeler, işler olup bittikten sonra elde 

edilen bilgilerdir. Alınan kararların başarısını ortaya koyarlar. 

2.4 Kalite ve Kalite Yönetimi 

Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama 

kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır (Türk Standartlar Enstitüsü, 2009). 

Kalite en önemli rekabet silahıdır. Bir servisin veya ürünün mükemmelliği ile de 

ifade edilmektedir. Güvenilirlik kalite performansının bir boyutudur. Toplam kalite, 

bir işletmede yapılan bütün işlerde müşteri isteklerini karşılayabilmek için şart olan 

yönetim, insan, yapılan iş, ürün ve hizmet kalitelerinin, bir sistem yaklaşımı 

içerisinde, tüm çalışanların katılımı, hedef ve fikir birlikleri sağlanarak ele alınması 

ve geliştirilmesidir (Beşkese, 1995). 

Toplam kalite yönetimi tüm organizasyonun rekabet gücünü, etkinliğini ve 

esnekliğini geliştirmek için bir yaklaşımdır. Temel olarak her eylemi anlama, her bir 

seviyesine bağlı olarak planlama ve organize etme yoludur.  Bir organizasyonun 

gerçekten etkin olabilmesi için her bir parçası birbiri ile uyum içinde aynı amaca 

hizmet etmelidir. Bunun için öncelikle yönetimin kalite görüşünü strateji olarak 

benimsemeli. Aksi takdirde geleneksel kalite kontrol tekniklerinin kalite problemini 

çözeceği yanlışına düşerler. Standartları ne kadar sıkılaştırsalar da, kontrolleri 

arttırsalar da yapacakları düzeltmeler kalitelerini yükseltmeyecektir (Oakland, 1994). 

Đşletmede başarı yüksek rekabet gücüne bağlıdır. Yüksek rekabet gücü ise kalite, 

maliyet avantajı ve hız üstünlüğü ile kazanılabilmektedir (Çağlar ve Kılıç,2006; 
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Eren, 2000; Arın, 1997). Đşletme içerisinde kurulacak bir toplam kalite yönetimi 

yapılanması ile maliyet iyileşmesi, hız artışı ve kalite iyileşmesi sağlanabilecektir. 

Küresel olarak rekabet eden işletmeler kalite odaklı düşünen işletmelerdir. Đşletmenin 

kalite düzeyi rekabet gücünün en önemli göstergesidir (Çağlar ve Kılıç, 2006). 

Toplam kalite yönetiminin prensipleri şu şekildedir (Türk Standartlar Enstitüsü, 

2009). 

1. Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle 

müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını 

yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdırlar.  

2. Liderlik: Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Liderler, 

kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu 

iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir. 

3. Kişilerin Katılımı:Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların 

tam katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar. 

4. Proses Yaklaşımı:Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir 

proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir. 

5. Yönetimde Sistem Yaklaşımı: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem 

olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin 

başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar. 

6. Sürekli Đyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli 

iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır. Hedef o seviye ne olursa 

olsun sürekli geliştirmektir. Amaç mükemmele ulaşmaktır. Rekabet 

ortamında şirketlerin yüksek rekabet gücünü ellerinde tutmalarının temeli 

“sürekli gelişim”e dayanır. Deming çemberi adı ile anılan Planla – 

Uygula - Kontrol et - Önlem al (Plan-Do-Check-Act) döngüsü genel 

çalışma çerçevesi olarak kullanılır. 

7. Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkin kararlar, verilerin analizine ve 

bilgiye dayanır. 

8. Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi Đlişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçileri 

birbirlerinden bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı 

değer yaratması yeteneğini takviye eder.  
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Kaylan’a göre toplam kalite yönetim felsefesi güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyecek 

evrensel bir yaklaşımdır. Sonuçlara yönlendirme, müşteri odaklılık, liderlik ve 

amacın tutarlılığı, süreçler ve verilerle yönetim, çalışanların geliştirilmesi, 

yenilikçilik ve iyileşme, işbirliklerinin gelişmesi, kurumsal sosyal sorumluluk olarak 

sıralanan mükemmelliğin temeli olarak vurgulanan sekiz kavramın önemi 

önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecektir (Kaylan, 2008). Bu yaklaşım kriz 

yönetiminde de en etkin yaklaşım olduğu için kriz ortamlarında krizin ilk etkilerini 

geciktirici ve krizden koruyucu önlemleri içerir (Kaylan, 2009). Đşletmelerde, tasarım 

aşamasında başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm 

aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sistemi “ISO 

9000 Kalite Sistem Standartları” ile güvence altına alınmıştır. 

2.5 Denizcilik Organizasyonlarında Strateji, Performans ve Kalite Kavramları 

Đle Đlgili Yapılan Çalışmalar 

Goss (2008), geçtiğimiz yıllarda yüksek seviyelerdeki navlun oranlarının kısa 

vadedeki etkisinin düşük standartlardaki gemilerin etkinliklerini arttırmalarına, 

çalışabileceği sürenin çok üstünde yüksek hızlarda bakımları ertelenerek 

çalıştırılmasına neden olurken uzun vadede etkisinin dünya çapında yeni inşa 

sayısındaki artış ile dünya filosunun ortalama yaşının düştüğünü belirtmektedir. Aynı 

çalışmada rekabet stratejilerinin deniz adamları ve denizde yaşanan kazalar 

üzerindeki etkisini irdeleyerek limanlardaki tekelleşme ve rekabet baskısı ile maliyeti 

düşürmek için yapılan eylemlerin emniyeti tehlikeye attığını, çevreye gemi üzerinde 

yaşanan insan kaynaklı hatalardan daha çok zarar verdiğini tespit ediyor.   

Yüksek navlunların bir anda düşmesi ile el değiştiren, bankalar ve finansörler 

tarafından el konulan gemilerin işletilmesi yönündeki ihtiyaçları karşılamak için 

ortaya çıkan, başlangıçta temel hizmetleri veren gemi işletmecileri artan gemi sayısı 

ile oluşan rekabet ortamında geçmişte olduğundan daha hızlı, daha iyi ve daha fazla  

maliyet etkinliği ile çalışmaya zorlanmaktadırlar. Bu nedenle başarılı olmak için 

devamlı olarak strateji ve politikalar geliştirmeli ve işletmeyi bunlar göre idare 

etmeliler (Panayides, 2006). Bu durum onları farklı rekabet stratejileri arayışına sevk 

etmiştir. Denizcilik işletmelerinin farklılaşmak için yöneldiği emniyetli yönetim ve 

toplam kalite yönetimi gittikçe yaygınlaştığı için (emniyetli yönetim sistemi ISM 

Kod’un gereği olduğu için artık tüm denizcilik işletmelerinde olması zorunlu) çok 
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yakında bu belgelere sahip olmak yetersiz olacaktır. Bu nedenle, farklılaşma rekabet 

stratejisi olarak müşteri ilişkilerini geliştirmeye yoğunlaşmanın önemine dikkat 

çeken Panayides ve Gray (1997) işletmelerin en değerli soyut varlığının ilişki 

geliştirebilme yeteneği olduğu söyleyerek yaptıkları çalışmada en büyük kaynağının 

bilgiyi elde etme ve müşteriler ile uzun dönemli, kararlı bir ilişki geliştirme olduğunu 

belirliyorlar (Panayides ve Gray, 1999).   

Rekabet etkileri işletmelerin stratejilerinde ve performanslarında önemli rol oynar. 

Seçilen stratejinin rekabet koşullarında başarısını anlamak performans belirteçlerinin 

üzerindeki etkilerini yakından takip etmek gerekir. Porter’in rekabet için önerdiği 

jenerik stratejilerinin performans üzerinde pozitif etkisi vardır. Farklılaşma stratejisi 

performans üzerinde diğer jenerik stratejilerden daha etkilidir. Yüksek performanslı 

denizcilik işletmelerinin jenerik stratejileri kombinasyon şeklinde benimseyen 

işletmelerdir (Panayides 2003). 

Đşletme süreçlerinin nasıl modelleneceğini daha iyi anlamak denizcilik 

operasyonlarında kalitenin geliştirilmesi katkıda bulunacaktır. Hizmet 

performansının müşteri ihtiyaçları ile nasıl eşleşeceğini belirlemek amacı ile tüm 

servis bileşenlerinin performanslarını değerlendirmek için işletme faaliyetleri 

tanımlanıp analiz edilir. Denizcilik işletmesinin operasyonlarını optimize etme amacı 

ile işletme süreç modellemesi önerilmektedir (Lyridis ve diğ., 2005). Denizcilik 

işletmelerinin mülkiyet yapısı ile performansları arasındaki ilişki incelendiği zaman 

yabancı sermayenin, portföy ve yatırım şirketlerinin hisse sahipliği işletmenin 

operasyon performansı üzerinde pozitif etki yaratmaktadır (Lambertides ve Louca, 

2008). Denizcilik işletmelerinde performansın yenilik ve yeni fikirler üzerindeki 

etkisi araştırıldığında, ürün işlemlerinde yeniliğin performans üzerinde olumlu etkisi 

bulunurken pazar yeniliğinin performans üzerinde etkisi bulunamamıştır. Ayrıca 

düşük maliyet stratejisinin, farklılaşma stratejisinin, bilinçli bir strateji belirlemenin 

ve alt pozisyonlarda çalışanların bu sürece katılmasının yenilik ve yeni fikirler 

üzerinde olumlu etkisi tespit edilmiştir. Yeni servislerde müşterinin ve üniversiteler 

ile ilişkide olmanın pozitif etkisi vardır. (Jenssen ve Randoy, 2006) 

Denizcilik sektörünü işletme çevresi paydaşların kalite için artan bilinç ve baskı 

nedeni ile son 10 yıl içerisinde büyük yapısal bir dönüşüm ile belirgin bir şekilde 

değişti.  Büyük işletmeler çevre ile ilgili konularda pozisyonlarını ve 

sorumluluklarını sosyoekonomik ve politik çerçevede gözden geçirmeye zorlandılar. 
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Eski kar odaklı stratejik yönetim yönelimlerini değiştirmeleri gerekti. IMO (Uluslar 

arası denizcilik örgütü, aynı zamanda UN-Birleşmiş Milletler’in bir organı) emniyet 

ve çevre korunması ile ilgili yaptığı zorun düzenlemeler ile (SOLAS ve MARPOL ve 

daha sonralarında bunlardan türeyen diğer kodlar, ISM, COLREG, GMDSS gibi) 

sosyal sorumluluk davranışının artışına sağlamayı amaçladı. ISM Kod işletmelerin 

verimlilik ile ilgili konulara odaklanmalarını sağladı; kurallar uygunluk sağladı; 

çalışanlar üzerinde bakım ve emniyet bilincini arttırdı; işletmeyi hizmete odakladı. 

Sosyal sorumlulukların işletmelerin para stoku üzerinde pozitif etkisi vardır (Fafaliou 

ve diğ., 2005). Ayrıca gemileri küçük yerel bir pazarda çalışan işletmeciler çevre 

sakinleri ile daha çok etkileşim içerisinde bulundukları için çevre ve sosyal 

sorumluluk konularına büyükleri kadar ilgi göstermektedirler (Fafaliou ve diğ, 2006). 

Büyük kazalar nedeni ile imajı zedelenen denizciliğin düşük standartlı gemiler 

nedeni ile imajı zedelenmeye devam ediyor. Endüstri devi petrol şirketleri halkın 

güvenini tekrar kazanmak için yeni çalışmalar yapıyor. Önceleri emniyet yönetim 

sistemi - ISM ile elde edilmeye çalışılan farklılaşma için şu anda toplam kalite 

yönetim sistemi - ISO 9001 ile elde edilmeye çalışılmaktadır. Gemi dinamik yapısı 

ile diğer endüstrilerden, mesela bir fabrikadan, çok farklı bir yapıya sahip. Bu 

nedenle ISO güvencesi altına alınmış kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim 

sistemlerini uygulamak işletmeler için oldukça güç oluyor. Ayrıca denizcilik 

organizasyonlarında yönetimde ve işletmenin kilit noktalarında çalışanların işletme 

bilgisi az veya hiç olmayan ancak deniz tecrübesi fazla olan kişilerin istihdam 

edilmesi nedeni ile süreçte daha da zorlanılmaktadır. Bu nedenle emniyet ve kalite 

konusunda lider petrol devi işletmeler riski azaltmak, yüksek standartları 

yaygınlaştırmak, böylece halkın zihinlerinden kötü ünü değiştirmek ve çevreyi 

korumak isteği ile birlikte iş yaptıkları denizcilik işletmelerine de toplam kalite 

yönetimi uygulansın diye TMSA (tanker işletmeciliğinde iç değerlendirme) programı 

tüm tanker işletmecilerine rehber olarak hazırladı. 

Emniyeti ölçmeye çalışmanın nedeni gelecekte oluşabilecek kazalara karşı kaza 

öncesinde müdahale stratejisi geliştirerek tehlikeli durumları azaltarak riski kontrol 

etmek olmalıdır. Bunu çözmek için organizasyonlar öncü işaretleri tanımlayan ve 

yöneten programlar geliştirdiler. Göstergeleri yönetmek sürekli gelişime yardımcı 

olmalı ve performansı geliştirme sürecinin bir parçası olmalıdır (Grabowski, 2007). 

Emniyet kültürü, ulusal kültür ve profesyonel kültür ile emniyet tutumu arasında 
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yakın ilişki vardır ve kazalarda insan etkisinin ve eğitimin rolü büyüktür (Havold, 

2000). Knapp ve Franses (2008) çeşitli çalışmaları ile denizcilik denetim rejimlerinin 

ekonomi ile istatistiksel veriler arasında önemli ilişkiler kurmuş ve bu ilişkilerin 

analizini yapılmıştır, liman devleti kontrollerinin kazaların önceden tahmini 

açısından etkisi araştırılmıştır (Knapp ve Franses , 2006), kaza olasılığı ile denetleme 

sıklığı arasındaki ilişkiyi analiz edilmiştir (Knapp ve Franses, 2007) ve temel 

konvansiyonların kabulü ile gemi emniyetinde gelişme ve gemiden kaynaklı kirlilikte 

azalma ile ilişkisi tespit edilmiştir (Knapp ve Franses, 2009). Ayrıca Cariou ve diğ. 

(2006) liman devleti kontrollerinin etkinliğini inceleyerek bulunan uygunsuzluk 

sayısının düşürülmesi üzerindeki olumlu etkilerini, Tzannatos ve Kokotos (2009) 

ISM kodun uygulanmasından sonra kazalarda insan etkisinin azaldığını gözler önüne 

sermişlerdir. Arslan ve Er (2008) çalışmalarında işletmelerin stratejik eylem planları 

için bir araç olan SWOT analizi çalışması ile kimyasal tanker taşımacılığının güçlü 

ve zayıf yönlerini, karşı karşıya oldukları tehdit ve fırsatları belirleyerek daha 

emniyetli tanker operasyonları için eylemlerin stratejik planlarını geliştirmişler. 

2.5.1 Denizcilik organizasyonlarında performans ölçütleri 

Gemi işletmeciliğinde gemilerin performansları aşağıdaki gibi sıralanabilir. (Hughes, 

1996) Đşletmeler güvenirliklerini arttırmak için emniyet performansını, makine 

güvenilirliğini ve yapı bütünlüğü geliştirilmeli. 

1- Sefer performansı – Yük operasyonu ve seyir 

2- Ticari performans  

3- Teknik performans  

4- Emniyet performansı 

5- Çevre performansı 

6- Personel performansı  

Alemdağ (2006) gemi yönetimi yapan firmaların strateji ve performans kriterlerinin 

öncelik sırasını belirlemek amacı ile yaptığı çalışmasında finans, insan kaynakları ve 

gelişme, iş süreçleri ve müşteri memnuniyeti başlıkları altında belirlenen kriterler 

arasındaki ilişkiyi ölçmüş, bu kriterlerin alt kriterlerini, performans göstergelerini 

belirlemiştir. 
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Gemi üzerinde gerçekleşen çeşitli denetimlerin sonuçları en yaygın ve en somut 

performans göstergeleri olarak kabul edilmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanır. 

1.Zorunlu Denetimler: 

a.Klas kuruluşunun yaptığı denetlemeler 

b.Bayrak devletinin yaptığı denetlemeler (FSC) 

c. Liman devletinin yaptığı denetlemeleri (PSC) 

2.Zorunlu Olmayan Denetimler: 

a. Endüstri devi petrol şirketlerinin denetlemesi (MOC-SIRE): Geminin teknik ve 

emniyet kondisyonunu, sertifikasyon ve dokümantasyonunu, gemi üzerinde yapılan 

operasyon ve talimleri, risk yönetimi, emniyet yönetimi ve çevre yönetimi ile ilgili 

prosedürleri ve uygulanmasını, personelin bilgisini ve tutumunu kontrolünü içeren 

çok kapsamlı bir denetimdir. 

b. Kimyasal dağıtım enstitüsü denetlemesi (CDI-SIR): Denetleme içeriği açısından 

SIRE ile örtüşmektedir.  Denetim gemi işletmecisi tarafından talep edilmektedir.  

CDI denetimi akış şeması Şekil 2.3’de gösterilmektedir. 

c. Greenaward 

d. Rightship 

Bu çalışma için uygulanılan ankette performans göstergeleri olarak şu değerler 

kullanılmıştır. 

— Filodaki gemilere yapılan ISM auditlerin sonucunda bulunan buyuk uygunsuzluk 

(major non-conformaties) sayısı ve uygunsuzluk (non-conformaties) sayısı.  

— Şirket bünyesinde yapılan ISM auditlerin sonucunda bulunan buyuk uygunsuzluk 

(major non-conformaties) sayısı ve uygunsuzluk (non-conformaties) sayısı.  

— SIRE (MOC) denetiminde gözetim (observation) yazılan maddelerin sayısı. 

— CDI (SIR) denetiminde gözetim (observation) yazılan maddelerin sayısı.  

— Liman devleti kontrolleri (PSC) sonucu bulunan yetersizlik (deficiency) sayısı ve 

tutuklama (detention) sayısı.  

— Yükleme operasyonu öncesinde tankların reddedilme frekansı 

— Yaşanan yük bozulması olayı frekansı (gemi tarafından kaynaklanan) 
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— Karışılan çevre kirliliğine neden olan olay frekansı 

— Yükleme/tahliye sırasında yaşanan yük tasması olayı(spill) yaşanma frekansı 

— Filodaki gemilerde yaşanan iş kazası ile ilgili frekanslar (LTIF&TRCF) 

— Filodaki gemilerde yaşanan işletme altındaki geminin hatalı olduğu çatma/çatışma 

olay frekansı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.3: CDI denetimi akış şeması 

Gemi işletmecisi 

CDI enspektör 

Gemi 
denetimi 

Eğer SIR’da soruların cevabı 

hayır evet 

Olması istenen 
cevap 

Negatif cevap 
matrisi 
doldurulur 

ISISdatabase 

Kaptan 

equasis 
Yükleyici / 

Alıcı / Kiracı / 
Endüstri 

devleri (MOC) 

PSC 

terminaller Yorumlar ve 
yapılan 
düzeltmeler  
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2.5.2 Denizcilik işletmelerinde kalite ve emniyet yönetimi ile ilgili uygulamalar 

Kalite üretime dayalı sektörlerde rekabetin ön koşulu iken, denizcilikte çevre ve 

insan hayatının korunması için bir zorunluluktur.  

Đnalman (2006) gemicilik firmaları için ISM, ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 

yönetim sistemlerinin birleştirilmesi ile tek bir yönetim sistemi oluşturarak 

bütünleşmiş (entegre) yönetim sistemi önerisini sunmuş, böylece denizcilik 

firmalarının kalite, çevre ve emniyet standartlarını yükselterek uluslar arası arenada 

söz sahibi kuruluşlar olmalarını sağlamayı amaçlamıştır. Entegre yönetim sistemi 

kurulmasında adımları şu şekilde adlandırmıştır. Birinci adım şirketin bir politika 

belirlemesidir; ikinci olarak sistemin stratejik planlaması ardından uygulama ve 

işletilmesi, dördüncü olarak sistemin kontrolü ve son olarak da sistemin 

değerlendirme süreçlerinin belirlenmesi ve oluşturulması ile sistemin kurulması 

tamamlanır. 

Bu sistemlerin denizcilik işletmelerinde uygulanmasında karşılaşılan güçlükler şu 

şekildedir. 

1. Yönetim ile ilgili güçlükler: Đşletmelerde kalite politikası, kalite ve 

performans gelişimi ile ilgili ulaşılabilir hedefler bulunmaması, yönetimin bu 

konulara inancının ve desteğinin olmaması ve bununla ilişkili olarak kaynak 

planlamasının yapılmaması. 

2. Teknoloji ile ilgili güçlükler: Bu sistemlerin takibini destekleyecek 

yeterlilikte teknolojik alt yapısının bulunmaması veya yeni teknolojiye 

çalışanların uyum sağlayamaması ve çalışanlar tarafından tepki gösterilmesi. 

3. Eğitim ile ilgili güçlükler: Yeterli eğitim verilmesi ve alınan eğitimin 

ölçülmesi için gerekli altyapının bulunmaması ve sektörde yaşanan insan 

kaynakları eksikliğine bağlı olarak yeterli sayıda eğitmenin işletme 

bünyesinde bulunmaması. 

4. Dış faktörlerle ilgili güçlükler: Yardımcı sanayi kollarında kaliteli hizmetinin 

bulunmaması, piyasada düşük kaliteli malzemenin bulunmaması, birlikte 

çalışan işletmeler ve hizmet alınan servisler gibi üçüncü şahıs kişilerin kalite 

standartlarında yetersiz olması, hükümet politikaları. 
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Tanker işletmeciliğinin emniyet açısından zayıf yönleri; 

1- Kimyasal yükün yapısı gereği tehlikeli olması, sağlığa ve çevreye zararlı, 

uçucu, yanıcı, patlayıcı olması.  (Her kimyasal yük bu özelliklerin 

bulunması durumuna ve derecesine göre IBC Kod’da sınıflandırılmıştır.) 

2- Yük operasyonlarının çok kısa süreli, peşpeşe ve yorucu olması nedeni ile 

çalışanlar üzerinde oluşan olumsuz etkiler ve artan hata riski, sürekli 

gelişim için günlük operasyonlar nedeniyle yeterli zaman ve iş gücü 

ayırılamaması. 

3- Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili yeni düzenlemeler, kurallar ve 

zorunluluklara hızlı ve yoğun operasyon temposu içerisinde uyum 

sağlanmasındaki ve yeterli seviyede uygulanmasındaki güçlükler.  

Tanker işletmeciliğinin emniyet açısından güçlü yönleri: 

1- Đleri teknoloji ve tam otomasyonla donatılmış yeni gemi sayısının fazla 

artması. 

2- Diğer gemi çeşitlerine göre daha sık ve daha sıkı denetimlerden 

geçirilmeleri. Zorunlu denetlemeler dışında kiracı ve terminaller 

tarfından da denetlenmeleri. Bu denetimlerin sonucunda gemi kaynaklı 

kirlilik miktarında zaman içerisinde görülen azalma Şekil 2.4’te 

görülmektedir. 
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Şekil 2.4: Tanker kazalarından kaynaklı kirlilik (Intertanko, 2009) 

2.5.2.1 Uluslar arası emniyetli yönetimi kodu (international safety management 

code - ISM) 

Uluslar arası emniyet yönetim kuralı, gemilerin emniyetli yönetimi ve 

operasyonlarının sağlanması ile kirliliğin önlenmesi için uluslararası standartları 

oluşturmayı amaçlamaktadır.  Güvenlik yönetim sistemi, bir şirketin, karada ve 

denizde güvenlik ve çevre korumasını etkileyen koşulların, faaliyetlerin ve 

görevlerin yasal ve şirket gereksinimleri doğrultusunda planlanması, yürütülmesi ve 

kontrol edilmesini sağlamak üzere emniyetli yönetim prosedürlerini geliştirmesi ve 

yürürlüğe koymasını gerektirir (ISM Kod). Bu kod ile işletmenin kara tarafına 

sorumluluk verilmektedir. Düzenli olarak ofiste ve gemide denetlemeler yapılır. 

ISM Kodunun Hedefleri: Denizde emniyetin sağlanması, insan yaralanmaları ve 

ölümlerinin önlemesi, çevreye ve çevre sakinlerine, özelliklede denizlere verilecek 

zararlardan kaçınılması, mülkiyete (yüke, gemiye, çevreye ve kıyılara) gelecek 

zararların önlenmesi olarak sıralanır. 

Denizde emniyetin geniş bir anlamı vardır. Şekil 2.5’de görüleceği üzere denizde can 

ve mal emniyetinin yanı sıra çevrenin emniyeti ve emniyetli seyir ve emniyetli 

operasyonu da kapsamaktadır (Kopacz ve diğerleri, 2001).  
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Şekil 2.5: Emniyet 

2.5.2.2 Tanker işletmeciliğinde iç değerlendirme programı (tanker management 

self assessment-TMSA) 

ISM kodun tam gereği ile yerine getirilmediğini düşünen endüstri devi petrol 

işletmeleri gemilerini kiraladıkları işletmelerin emniyet yönetim sistemlerini 

geliştirmelerine ve kalitelerini yükseltmelerine yardımcı olmak amacı ile hazırlanmış 

bir yönetim sistemi rehberidir. Kalite ve emniyeti sürekli gelişim ilkesine (Planla-

Uygula-Ölç-Geliştir döngüsü) dayanarak arttırılmak istenmektedir. Bu amaca hizmet 

eden 12 bileşen belirlenmiş ve bu bileşenlerin her birisi için 4 ayrı seviyede en iyi 

uygulama kılavuzları saptanmış ve her bir en iyi uygulama kılavuzu için anahtar 

performans göstergeleri belirtilmiştir.  

Bu uygulamanın 1. seviyesi ISM gerekliliklerini kapsamaktadır. ISM kod sürekli 

gelişim döngüsünün “planla” ve “uygula” adımlarını içerirken TMSA ile “ölçme” ve 

“geliştirme” ye de yer verilmiştir. Önemli olan ölçmek ve ulaşılabilir hedefler 

belirlemek, hedeflere ulaştıkça yenilerini belirleyerek sürekli gelişimi sağlamaktır.  

Şekil 2.6’da sürekli gelişim döngüsü ve Deming’in kalite döngüsü iç içe verilmiştir. 
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Şekil 2.6: Sürekli gelişim döngüsü  

2.5.2.3 ISO 9001-Kalite yönetim sistemi 

Kalite yönetim sistemi bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan, müşteriye 

ulaştığı yere kadar her süreçte müşterinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayarak 

kaliteyi güvence altına alan, tüm bu süreçlerde müşteri memnuniyetini ön planda 

tutan bir standarttır. Bölüm 2.4’de açıklanan 8 kalite prensibine dayanmaktadır. 

Kalite yönetim sistemi geliştirilmesinin amacı (Türk Standartlar Enstitüsü, 2009); 

• Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini, 

• Karın, verimliliğin ve Pazar payının artmasını,  

• Etkin bir yönetimi, 

• Maliyetin azalmasını, 

• Çalışanların tatminini,  

• Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi, 

• Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü, 

• Đadelerin azalmasını, 

• Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan, 

• Ulusal ve uluslar arası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli 

olması 
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2.5.2.4 ISO 14001-Çevre yönetim sistemi 

Kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve 

bölgesel kalmayıp dünya çapında olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiş bir 

gerçektir. Bu gerçek göz önüne alınarak hazırlanan ISO 14001, çevre özelliklerinin 

ve doğal yapının korunabilmesi amacıyla oluşturulan bir yönetim sistemdir. 

Çevre Yönetim Sistemi ile atıkların sistematik olarak azaltılıp kontrol altına alınması 

sağlanır. Üretim sürecinin sistematik olarak geliştirilmesi ile enerji tüketimi azaltılır. 

Çevre koşullarına katkıda bulunan kuruluş hakkında toplum, müşteri ve yatırımcılar 

üzerinde sağlam bir güven duygusu yaratılmış olur. 

ÇYS nin kuruluşlarda geliştirilmesinin amacı (Türk Standartlar Enstitüsü, 2009); 

• Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması 

• Çevresel performansın artırılması 

• Market Stratejileri 

• Uluslar arası rekabette avantaj sağlaması 

• Firma itibar ve pazar payının artırılması 

• Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin 

artırılması 

• Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı 

bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması 

• Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması 

• Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması 

• Đzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması 

• ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan 

küresel pazarda kabul edilirliğin sağlanması 

2.5.2.5 ISO 18001- Đş Sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi 

Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların 

emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi 

rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
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planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 18001 bu amaca hizmet 

etmektedir (TSE, 2009).  
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3.  BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1 Çalışmanın Uygulama Alanı  

Đstanbul’da bulunan kimyasal ürünler ve petrol ürünleri taşıyan tanker işleten çeşitli 

büyüklüklerdeki işletmelere uygulanan anket çalışması ile işletmelerin 

performanslarını nicel olarak gösteren denetlemelere ait veriler ve stratejik 

planlama, stratejik kontrol, stratejik iyileştirme süreçlerine ait veriler toplanmıştır.  

Yapılmış olan bu anket çalışması için başvurulan 40 tane işletmenin 16 tanesinin 

değerlendirmelerinden yararlanma imkânı sağlanmıştır.  

Bu 16 işletmenin 4 tanesi TMSA uygulamakta, bu işletmelerin 2 tanesi son 3 yıllık 

dönemde uygulamakta, daha önceki dönemde ise bu sistemi uygulamamaktadır. Bu 

16 işletmenin 8 tanesi ISO 9001 uygulamakta, bu işletmelerin 1 tanesi son 3 yıllık 

dönemde uygulamakta, daha önceki dönemdeyse bu sistemi uygulamamaktadır. 

Sadece bir işletme her iki sistemi birlikte uygulamaktadır. 

3.2 Kabuller ve Kısıtlar 

Yapılan bu anket uygulamasında katılımcı firmaların verdiği yanıtlar doğru olarak 

kabul edilmiştir. Ayrıca araştırmacı tarafından her bir katılımcının 13. soruya (liman 

devleti kontrolleri sonucu bulunan yetersizlikler ve yaşanan tutuklama olayı sayısı) 

verdiği cevaplar uluslar arası bir database olan EQUASIS’de yayınlanan sonuçlar ile 

karşılaştırılarak kontrol edilmiştir. Burada yayınlanan değerler ile ankette verilen 

cevapları uyuşan katılımcıların anketleri güvenilir kabul edilmiştir. Bu kontrole göre 

16 katılımcıdan 1 tanesini cevapları farklı olduğu gerekçesiyle güvenilir kabul 

edilmemiş, sadece 13. Soru için EQUASIS’de yayınlanan değerler doğru olarak 

kabul edilerek analize dâhil edilmiş, diğer sorular analize dahil edilmemiştir. Diğer 

15 katılımcının verdiği tüm cevaplar güvenilir kabul edilmiştir. 

Đşletmelerin performansları değerlendirilirken yıllara göre verileriler toplanarak bu 

verilerin ortalaması ile oluşan değerler üzerinden analiz çalışmaları yapılmıştır. Her 

işletme için 2004 yılından 2009 yılına kadar olan veriler toplanmaya çalışılmış 
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ancak her firmaya ait beş yıllık tüm değerler alınamadığı için ortalamada yanlılık 

bulunmaktadır. Bu ortalamaları değerlendirme için baz alınırken bu yanlılık göz 

önünde bulundurulmalıdır.  

Toplanan veriler analiz için düzenlenirken üç işletmenin bilgisini verdikleri 

dönemler içerisinde ilk üç yıl TMSA veya ISO 9001 uygulamazken daha sonraki üç 

yıl bu sistemlerden birisini uygulamaya başladığı görülmüştür. Bu durumda bu iki 

farklı durum iki ayrı işletme gibi analize dâhil edilmiştir. Đstatistiksel analiz TMSA 

ve ya ISO 9001 uygulayan işletmeler ile uygulamayan işletmeler arasında (dikey) 

inceleme yapılarak uygulanmıştır. 

Đşletmelerin TMSA veya ISO 9001 uygulamadan önceki ve sonraki (yatay) 

durumlarına ait inceleme yeterli nicel veri olmadığı için nitel verilere dayalı 

yapılabilmiştir.  18. soruda strateji planlama faktörü, strateji kontrol faktörü ve 

strateji iyileştirme faktörü ile ilgili likert ölçekli sorular hazırlanmıştır. 

Katılımcıların TMSA ve ISO 9001 uygulamalarının bu faktörler üzerinde etkisi 

araştırılmaktadır. Buna göre belirlenen soruların araştırılan kavramları ne kadar 

güvenilirlik ile ölçtüğü güvenilirlik analizi ile sınanmış ölçeğin güvenilirlik değeri 

olan Cronbach's Alpha sayısı 0,826 olarak bulunmuştur (Çizelge 3.1). Ölçeğin 

güvenilirliği sağlıklı değerlendirme yapacak yeterlilikte ve oldukça yüksektir. 

Çizelge 3.1 :  Cronbach’s Alpha 

Cronbach's 
Alpha 

Soru 
Sayısı 

0,826 24 

 

 

Aşağıdaki tabloda her bir soru için yapılan analizin değerlendirmesi bulunmaktadır. 

Buna göre 01., 02., 19. ve 22. soruların güvenilirlikleri daha düşük bulunmuştur. Bu 

sorular değerlendirmeye katıldığında testin güvenilirliğini düşürürken, bu 

dört maddenin ölçekten çıkartılmasının faktörün güvenilirliğini arttıracak, cronbach’ 

alpha sayısı yükselecektir. Ancak ölçeğin güvenilirliği yüksek olduğu için bu 

soruların çıkarılmamıştır. Sorulara göre güvenilirlik analiz sonuçları Çizelge 3.2’de 

görülmektedir. Güvenilirlik testi bu soruların herkes tarafından aynı anlamın 

yüklenmediğini, farklı anlaşıldığı ortaya koyuyor. Güvenilirliği düşüren sorular şu 

şekildedir. 
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Çizelge 3.2: Sorulara göre güvenilirlik analiz sonuçları 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
o1 100,4167 54,265 ,120 ,830 
o2 100,6667 52,606 ,227 ,827 
o3 100,0000 54,545 ,163 ,826 
o4 100,0000 52,000 ,385 ,819 
o5 100,5833 47,538 ,510 ,813 
o6 99,8333 54,152 ,378 ,823 
o7 99,8333 54,152 ,378 ,823 
o8 100,5833 53,356 ,255 ,824 
o9 100,5000 51,000 ,397 ,819 
o10 100,2500 48,932 ,562 ,811 
o11 100,5833 45,356 ,679 ,802 
o12 100,0000 52,000 ,557 ,816 
o13 99,9167 51,902 ,675 ,814 
o14 99,9167 51,902 ,675 ,814 
o15 99,9167 51,902 ,675 ,814 
o16 99,8333 53,606 ,509 ,820 
o17 100,0833 49,538 ,641 ,809 
o18 100,7500 47,114 ,439 ,820 
o19 103,2500 63,114 -,521 ,869 
o20 100,2500 54,205 ,177 ,826 
o21 100,5833 48,447 ,688 ,806 
o22 100,2500 55,477 -,009 ,835 
o23 100,5000 47,000 ,800 ,799 
o24 100,7500 46,023 ,786 ,798 

 

 

Soru 01. Đşletmede faaliyetler etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmektedir. 

Soru 02. Đşletmede faaliyetler uluslararası kural ve otoritelerin düzenlemelere uygun 

olarak gerçekleştirilmektedir.  

Soru 19. Auditlerden (iç denetimlerden) sonra yapılan iyileştirme faaliyetleri hiçbir 

işe yaramamıştır. (güvenilirliği en çok bozan soru) 

Soru 22.TMSA öncesinde farkına varılmayıp sonradan ortaya çıkarılan eksiklikler 

olmaktadır. 

3.3 Verilerin Analizinde Kullanılan Yöntemler  

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) for Windows 15.0 programı kullanıldı. 

Tanımsal istatistik değerlendirmeleri için Microsoft Office 2003 Excel kullanıldı.  
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Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotların (Frekans, 

Yüzde, Ortalama, Standart sapma) yanı sıra niteliksel verilerin karşılaştırılmasında 

Pearson Ki-Kare testi kullanıldı. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında iki grup 

durumunda, parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında non-paremetrik Mann 

Whitney U (MW) test kullanıldı. Đki niceliksel verinin karşılaştırılmasında Spearman 

Korelasyon Analizi (r) kullanıldı. Sonuçlar % 95 güven aralığında, anlamlılık 

p<0,05 düzeyinde, % 90 güven aralığında anlamlılık p<0,10 düzeyinde, anlamlılık 

% 91 güven aralığında p<0,09 düzeyinde, ve % 85 güven aralığında anlamlılık 

p<0,15 düzeyinde değerlendirildi. 

3.4 Çalışmanın Analiz Veri Modellemesi 

Bu araştırmada kullanılan kullanılan sorular toplam kalite yönetiminin süreçleri olan 

planlama, uygulama, ölçme ve geliştirme süreçlerini ve stratejik planlama, strateji 

kontrol ve strateji iyileştirme faktörlerini değerlendirmeyi amaçlayan sorulardır. 

Ayrıca stratejik kontrol faktörü beş alt boyuta ayrılmaktadır. Bunlar 

1- Performans göstergelerine yönelik faktörler,  

2- Đş süreçlerinde kaliteye yönelik faktörler,  

3- Finans göstergelerine yönelik faktörler,  

4- Müşteri memnuniyetine yönelik faktörler,  

5- Çalisan refahına yönelik faktörlerdir.  

Aynı zamanda bu alt faktörlerin bir kısmı rekabet stratejileri ile de ilişkilidir. 

Rekabet stratejileri ile aralarında ilişki bulunanlar sırası ile aşağıdaki gibidir.  

1- Đş süreçlerinde kaliteye yönelik faktörler - Farklılaşma avantajı/kalite  

2 - Finans göstergelerine yönelik faktörler - Düşük maliyet avantajı 

3- Müşteri memnuniyetine yönelik faktörler - Farklılaşma avantajı/müşteriye 

hizmet. 

Soruların bu kavramlara göre dağılımı Çizelge 3.3’te gösterilmektedir. Sayısal değer 

ile ölçülebilen sorular ve sözel ifadelerle değerlendirilen sorular olmak üzere iki 

soru çeşidi bulunmaktadır.  
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Ankette bulunan bazı sorulara katılımcıların büyük çoğunluğu tarafından cevap 

verilmediği için bu sorular değerlendirmeye alınamadı. Bu sorular şunlardır. 

— Yükleme operasyonu öncesinde tankların reddedilme frekansı 

— Yaşanan yük bozulması olayı frekansı (gemi tarafından kaynaklanan) 

— Yaşanan çevre kirliliğine neden olan olay frekansı 

— Yükleme/tahliye sırasında yaşanan yük taşması olayı (spill) frekansı 

— Filodaki gemilerde yaşanan iş kazası ile ilgili frekanslar (LTIF&TRCF) 

—Filodaki gemilerde yaşanan işletilen geminin hatalı olduğu çatma/çatışma olayı 

frekansı 

3.5 Çalışmanın Analizi ve Bulgular  

3.5.1 Tanımsal analiz ve bulgular 

Yapılan anket çalışmasına göre 16 şirketten 3 tanesinin neden TMSA uyguladıkları 

ve uygulamadan sonra gerçekleşen gelişmeler ile ilgili sorularda seçilmesi istenilen 

madde sayısından çok madde seçtiği için cevapları geçersiz kabul edildi. Katılımcı 

şirketlerin 2 tanesi TMSA uygulamıyor ve bunlardan 1 tanesi çalışılan kiracıların 

(müşterilerin) talep etmemesinden dolayı gerek duymadıkları için, 1 tanesi de 

faaliyet gösterilen bölgede gerek duyulmadığı için uygulamayı düşünmüyor. 

3.5.1.1 Đşletmelerin TMSA uygulama nedenlerinin araştırılması 

Đşletmelerin TMSA uygulanmasının nedenlerinin frekansları Çizelge 3.4’de 

gösterilmektedir. Bu tabloya göre işletmeler bu uygulama sonucunda en çok kalite 

düzeylerinin yükselmesini bekliyorlar (%10) ve TMSA’yı bu nedenle uyguluyorlar. 

TMSA’dan ikinci sıradaki beklenti OCIMF üyesi şirketlerin yüklerini taşıyabilmek 

(% 9,1) ve sürekli gelişimi sağlamak (% 9,1). Müşteri memnuniyeti, dış 

denetimlerde (vetting) başarıyı arttırma ve filodaki emniyeti arttırma amaçları 3. 

sırada bulunmakta. Ayrıca iş gücünden tasarruf sağlamak ve emniyet için yapılan 

harcamaların maliyetlerini düşürmek hiç bir işletme için TMSA’dan beklenen bir 

durum değildir.  (Şekil 3.1)  
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Çizelge 3.4:  TMSA uygulama nedenleri 

Uygulama Nedenleri Frekans 
Frekans   

% 
Kalite düzeyinin yükseleceğini düşünmek 11 10,0 
OCIMF üyesi şirketlerin yüklerini taşıyabilmek 10 9,1 
Sürekli gelişimi sağlamak 10 9,1 
Kiracı (müşteri) memnuniyetini arttırmak 7 6,4 
Vettinglerde (dış denetimlerde) başarıyı arttırmak 7 6,4 
Filodaki emniyeti (safety) arttırmak. 7 6,4 
Riski düşürmek ve hatayı azaltmak 6 5,5 
Şirket güvenilirliğini arttırmak 6 5,5 
Faaliyet olanaklarını geliştirerek pazar payını arttırmak 6 5,5 
Đş kazalarını azaltmak 6 5,5 
Kalitede süreklilik sağlamak 6 5,5 
Çalışma koşullarını daha yüksek düzeye çıkarmak. 5 4,5 
Đş yaptığınız veya bağlı bulunduğunuz firma(lar) tarafından 
TMSA uygulamaya zorlanmak 4 3,6 
Ofisteki ve gemilerdeki Đş süreçleri üzerinde kontrolü arttırmak 4 3,6 
Çalışanların motivasyonunu sağlamak 4 3,6 
Evrak akışlarını düzene koymak 3 2,7 
Rekabet ortamında avantaj sağlamak 3 2,7 
Karın artacağını düşünmek 3 2,7 
Đşletme maliyetinin azalacağını düşünmek 1 0,9 
Dış denetlemelerde (Vetting/Inspenction) enspektörlerin kolaylık 
sağlaması. 1 0,9 
Safety (emniyet)  maliyetlerini azaltmak 0 0,0 
Đş gücünden tasarruf sağlamak 0 0,0 
Diğerleri (lütfen belirtiniz) 0 0,0 
Toplam 110 100,0 
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Şekil 3.1 : TMSA Uygulamasından beklenen gelişmeler grafiği 

3.5.1.2 Đşletmelerin TMSA uyguladıktan sonra yaşadıkları gelişmeler 

Đşletmelerin TMSA’ ya uygun bir yönetim sistemi benimsedikten sonra fark ettikleri 

gelişmelerin frekansları aşağıdaki Çizelge 3.5’de görülmektedir. Bu tabloya göre 

işletmeler tarafından bu uygulama sonucunda en çok kalite düzeylerinin yükseldiği, 

filo emniyetinin arttığı ve kalitede süreklilik sağlandığı tespit ediliyor (% 8,2). 

OCIMF üyesi şirketlerin yüklerini taşımaya başlamak, denetlemelerde (Vetting) 

başarı artışı, sürekli gelişimin sağlandığını düşünmek, iş süreçlerine ait riskin 

düşürülmesi ve hatanın azaltılması (% 7,3) ikinci sıradaki görülen gelişmelerdir. 

Müşteri memnuniyeti üçüncü sırada gelmektedir (% 6,4). Bu sonuçlardan 

beklentilerin aksine iş gücünden tasarruf sağlandığını görüyoruz. Ancak emniyet 

için yapılan harcamaların maliyetlerinin düşmemesi beklenen durumu destekliyor.  

(Şekil 3.2) 
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Çizelge 3.5 :  TMSA uygulamadan sonra gerçekleşen gelişmeler  

 Uygulamadan Sonra Gerçekleşen Gelişmeler Frekansı 
Frekans     
% 

Kalite düzeyi yükseldi 9 8,2 
Filo emniyeti (safety) arttı.  9 8,2 
Kalitede süreklilik sağlandı. 9 8,2 
OCIMF üyesi şirketlerin yükleri taşınmaya başlandı. 8 7,3 
Dış denetlemelerde (Vetting) başarı arttı. 8 7,3 
Risk düşürüldü ve hata azaldı. 8 7,3 
Sürekli gelişim sağlandı. 8 7,3 
Kiracı (müşteri) memnuniyetini arttı. 7 6,4 
Çalışma koşulları daha yüksek düzeye çıktı. 6 5,5 
Şirket güvenilirliği arttı. 6 5,5 
Evrak akışları düzene girdi. 6 5,5 
Rekabet gücü arttı. 5 4,5 
Faaliyet olanaklarını geliştirerek pazar payını artırdı. 4 3,6 
Đş kazalarını azaldı. 4 3,6 
Ofisteki ve gemilerdeki iş süreçleri üzerinde kontrol arttı. 4 3,6 
Çalışanların motivasyonunu arttı. 3 2,7 
Kar arttı. 3 2,7 
Đşletme maliyeti azaldı. 1 0,9 
Denetlemelerde (Vetting/Inspection) enspektörlerin yaklaşımında 
esneklik sağlandı.  1 0,9 
Đş gücünden tasarruf sağlandı. 1 0,9 
Safety (emniyet) maliyetleri azaldı. 0 0,0 
Hiçbir gelişme görülmedi. 0 0,0 
Diğerleri (lütfen belirtiniz) 0 0,0 
Toplam 110 100,0 
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Şekil 3.2 : TMSA Uygulamasından sonra gerçekleşen gelişmeler grafiği 

3.5.1.3 Đşletmelerin TMSA uygulamasından beklentilerinin ve sonuçlarının 

karşılaştırması 

Şekil 3.3’te TMSA uygulaması için katılımcıların beklentilerinin frekansları ile 

gerçekleşen gelişmelerin sonuç frekansları karşılaştırmalı olarak görülmektedir. 

Sonuç olarak bu uygulamada, evrak akışlarını düzene girmesi, kalitede süreklilik 

sağlanması, rekabet ortamında avantaj sağlanması, riskin düşürülmesi ve hatanın 

azaltılması, filodaki emniyetin (safety) arttırılması, denetlemelerde (Vetting) 

başarının artması beklentilerin üzerinde gerçekleşen gelişmelerdir. Bunun yanında 

faaliyet olanaklarını geliştirerek pazar payını arttırmak, iş kazalarını azaltmak, 

sürekli gelişimi sağlamak, kalite düzeyinin yükseleceği düşüncesi, OCIMF üyesi 

şirketlerin yüklerini taşıyabilmek beklentileri beklenenin altında gerçekleşme 

göstermiştir. 
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Beklenti-Sonuç Karşılaştırması
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Şekil 3.3 : TMSA Uygulaması için beklenti-sonuç karşılaştırması grafiği 

3.5.2 Hipotezlerin analizi ve bulgular 

Hipotez H1: TMSA uygulanması ile ISM şirket içsel (internal) denetimlerinde 

(audit) bulunan uygunsuzluk sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. TMSA 

uygulanması ile ISM şirket içsel (internal) denetimlerinde (audit) bulunan 

uygunsuzluk sayısı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (p>0,05). Internal 

(içsel) ISM denetlemeleri organizasyonun kendi içinde yaptığı denetlemeler olduğu 

için anlamlı bir faklılık beklenmemektedir. Performans göstergesi olduğu tartışma 

konusudur. Bu hipoteze ait değerler Çizelge 3.6’da görülmektedir. 

Çizelge 3.6 :  H1 hipotezinin değerler tablosu 

 TMSA N Ortalama Ss MW p 
Uyguluyor 4 2,35 1,30 ISM şirket içsel (internal) 

denetimlerinde (audit) 
bulunan uygunsuzluk sayısı Uygulamıyor 13 2,66 3,21 21 0,571 
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Hipotez H1-2: ISO 9001 uygulanması ile ISM şirket içsel (internal) 

denetimlerinde (audit) bulunan uygunsuzluk sayısı arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. ISO 9001 uygulanması ile ISM şirket içsel (internal) denetimlerinde (audit) 

bulunan uygunsuzluk sayısı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (p>0,05). Bu 

hipoteze ait değerler Çizelge 3.7’de görülmektedir. 

Çizelge 3.7 :  H1-2 hipotezinin değerler tablosu 

 ISO 9001 N Ortalama Ss MW p 
Uyguluyor 8 3,34 3,68 ISM şirket içsel (internal) 

denetimlerinde (audit) 
bulunan uygunsuzluk sayısı Uygulamıyor 9 1,92 1,79 25,5 0,321 

 

Hipotez H2: TMSA uygulanması ile ISM şirket dışsal (external) denetimlerinde 

(audit) bulunan uygunsuzluk sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. TMSA 

uygulanması ile ISM şirket dışsal (external) denetimlerinde (audit) bulunan 

uygunsuzluk sayısı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (p>0,05). Bu hipoteze 

ait değerler Çizelge 3.8’de görülmektedir. 

Çizelge 3.8 :  H2 hipotezinin değerler tablosu 

 TMSA N Ortalama Ss MW p 
Uyguluyor 4 3,67 5,62 ISM şirket dışsal (external) 

denetimlerinde (audit) 
bulunan uygunsuzluk sayısı Uygulamıyor 13 2,54 3,04 24 0,871 

 

Hipotez H2-2: ISO 9001 uygulanması ile ISM şirket dışsal (external) 

denetimlerinde (audit) bulunan uygunsuzluk sayısı arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. ISO 9001 uygulanması ile ISM şirket dışsal (external) denetimlerinde 

(audit) bulunan uygunsuzluk sayısı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır 

(p>0,05). Bu hipoteze ait değerler Çizelge 3.9’da görülmektedir. 

Çizelge 3.9 :  H2-2 hipotezinin değerler tablosu 

 ISO 9001 N Ortalama Ss MW p 
Uyguluyor 8 3,64 5,01 ISM şirket dışsal (external) 

denetimlerinde (audit) 
bulunan uygunsuzluk sayısı Uygulamıyor 9 2,07 1,69 35 0,963 
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Hipotez H3: TMSA uygulanması ile ISM gemi içsel (internal) denetimlerinde 

(audit) bulunan uygunsuzluk sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. TMSA 

uygulanması ile ISM gemi içsel (internal) denetimlerinde (audit) bulunan 

uygunsuzluk sayısı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (p>0,05). Internal 

(içsel) ISM denetlemeleri organizasyonun kendi içinde yaptığı denetlemeler olduğu 

için anlamlı bir faklılık beklenmemektedir. Internal (içsel) denetlemelerin 

sonuçlarının performans göstergesi olduğu tartışma konusudur. Bu hipoteze ait 

değerler Çizelge 3.10’da görülmektedir. 

Çizelge 3.10 :  H3 hipotezinin değerler tablosu 

 TMSA N Ortalama Ss MW p 
Uyguluyor 3 6,27 6,56 ISM gemi içsel (internal) 

denetimlerinde (audit) 
bulunan uygunsuzluk sayısı Uygulamıyor 13 5,83 6,12 19 0,999 

 

Hipotez H3-2: ISO 9001 uygulanması ile ISM gemi içsel (internal) 

denetimlerinde (audit) bulunan uygunsuzluk sayısı arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. ISO 9001 uygulanması ile ISM gemi içsel (internal) denetimlerinde (audit) 

bulunan uygunsuzluk sayısı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (p>0,05). Bu 

hipoteze ait değerler Çizelge 3.11’de görülmektedir. 

Çizelge 3.11 :  H3-2 hipotezinin değerler tablosu 

 ISO 9001 N Ortalama Ss MW p 
Uyguluyor 7 5,26 6,54 ISM gemi içsel (internal) 

denetimlerinde (audit) 
bulunan uygunsuzluk sayısı Uygulamıyor 9 6,41 5,85 28 0,758 

 

Hipotez H4: TMSA uygulanması ile ISM gemi dışsal (external) denetimlerinde 

(audit) bulunan uygunsuzluk sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. TMSA 

uygulanması ile ISM gemi dışsal (external) denetimlerinde (audit) bulunan 

uygunsuzluk sayısı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05). Bu hipoteze 

ait değerler Çizelge 3.12’de görülmektedir. 
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Çizelge 3.12 :  H4 hipotezinin değerler tablosu 

 TMSA N Ortalama Ss MW p 
Uyguluyor 4 2,71 4,57 ISM gemi dışsal (external) 

denetimlerinde (audit)  
bulunan uygunsuzluk sayısı Uygulamıyor 14 8,57 12,63 18 0,327 

 

Hipotez H4-2: ISO 9001 uygulanması ile ISM gemi dışsal (external) 

denetimlerinde (audit) bulunan uygunsuzluk sayısı arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. ISO 9001 uygulanması ile ISM gemi dışsal (external) denetimlerinde (audit) 

bulunan uygunsuzluk sayısı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (p>0,05). Bu 

hipoteze ait değerler Çizelge 3.13’te görülmektedir. 

Çizelge 3.13 :  H4-2 hipotezinin değerler tablosu 

 ISO 9001 N Ortalama Ss MW p 
Uyguluyor 8 6,03 8,54 ISM gemi dışsal (external) 

denetimlerinde (audit)  
bulunan uygunsuzluk sayısı Uygulamıyor 10 8,26 13,79 40 0,999 

 

Hipotez H5: TMSA uygulanması ile ISM denetimleri sonucu bulunan 

uygunsuzlukları kapatma süreleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. TMSA 

uygulanması ile ISM denetimleri sonucu bulunan uygunsuzlukları kapatma süreleri 

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (p>0,05). Bu hipoteze ait değerler 

Çizelge 3.14’de görülmektedir. 

Çizelge 3.14:  H5 hipotezinin değerler tablosu 

TMSA 
 Uyguluyor Uygulamıyor Toplam Ki-kare p 

N 1 6 7 <=2 
ay % 25,0% 60,0% 50,0% 

N 3 4 7 

ISM denetimleri 
sonucu bulunan 
uygunsuzlukları 
kapatma süreleri 

>2 ay 
% 75,0% 40,0% 50,0% 
N 4 10 14 Toplam 
% 100,0% 100,0% 100,0% 1,4 0,280 
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Hipotez H5-2: ISO 9001 uygulanması ile ISM denetimleri sonucu bulunan 

uygunsuzlukları kapatma süreleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. ISO 9001 

uygulanması ile ISM denetimleri sonucu bulunan uygunsuzlukları kapatma süreleri 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. (p>0,15). Bulunan ilişki  %85 güven 

aralığında anlamlıdır. Bu güven aralığı değeri arzu edilenden düşük olmasına 

rağmen hipotez kabul edilmiştir. ISM denetimlerinin sonucunda bulunan 

uygunsuzlukların kapatılma süreleri klâs sörveyörünün her uygunsuzluğun yapısına 

göre belirlediği farklı süreler içerisinde kapatılması önerildiği, bu süreleri tersaneye 

girme zamanı, ihtiyaç duyulan malzeme veya servisin ulaşılabilirliği gibi farklı 

faktörlere bağlı olduğu için anlamlı bir faklılık beklenmemektedir. Bu hipoteze ait 

değerler Çizelge 3.15’de görülmektedir. 

Çizelge 3.15 :  H5-2 hipotezinin değerler tablosu 

ISO 9001 
 Uyguluyor Uygulamıyor Toplam Ki-kare p 

N 2 5 7 <=2 
ay % 28,6% 71,4% 50,0% 

N 5 2 7 

ISM denetimleri 
sonucu bulunan 
uygunsuzlukları 
kapatma süreleri 

>2 ay 
% 71,4% 28,6% 50,0% 
N 7 7 14 Toplam 
% 100,0% 100,0% 100,0% 2,571 0,143 

 

Hipotez H6: TMSA uygulanması ile SIRE (MOC) denetimleri sonucunda 

yazılan gözetim maddesi sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. TMSA 

uygulanması ile SIRE (MOC) denetimleri sonucunda yazılan gözetim maddesi 

sayısı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05). Bu hipoteze ait değerler 

Çizelge 3.16’da görülmektedir. 

Çizelge 3.16 :  H6 hipotezinin değerler tablosu 

 TMSA N Ortalama Ss MW p 
Uyguluyor 4 7,23 5,18 SIRE (MOC) denetimleri 

sonucunda yazılan gözetim 
maddesi sayısı Uygulamıyor 13 5,66 3,47 20 0,549 
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Hipotez H6-2: ISO 9001 uygulanması ile SIRE (MOC) denetimleri sonucunda 

yazılan gözetim maddesi sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. ISO 9001 

uygulanması ile SIRE (MOC) denetimleri sonucunda yazılan gözetim maddesi 

sayısı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05). Bu hipoteze ait değerler 

Çizelge 3.17’de görülmektedir.  

Çizelge 3.17 :  H6-2 hipotezinin değerler tablosu 

 ISO 9001 N Ortalama Ss MW p 
Uyguluyor 8 6,08 3,96 SIRE (MOC) denetimleri 

sonucunda yazılan gözetim 
maddesi sayısı Uygulamıyor 9 5,98 3,91 35 0,963 
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Şekil 3.4 : SIRE denetim sonuçlarının karşılaştırması grafiği 

Şekil 3.4’te hipotez H6 ve hipotez H6-2 için toplanan verilerin uygulamalara göre 

karşılaştırması görülmektedir. Bu karşılaştırmaya göre SIRE denetimleri sonucunda 

uygunsuz bulunan madde sayısı ortalaması açısından TMSA veya ISO 9001 

uygulayan işletmeler ile uygulamayanlar arasında fark görülmemektedir. 

Hipotez  H7: TMSA uygulanması ile CDI (SIR) denetimleri sonucunda yazılan 

gözetim maddesi sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. TMSA uygulanması ile 

CDI (SIR) denetimleri sonucunda yazılan gözetim maddesi sayısı arasında %82 

güven aralığında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. (p>0,18). Ancak bu güven aralığı 
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değeri düşük bir değer olduğundan dolayı hipotez reddedilmiştir. Bu hipoteze ait 

değerler Çizelge 3.18’de görülmektedir. 

Çizelge 3.18 :  H7 hipotezinin değerler tablosu 

 TMSA N Ortalama Ss MW p 
Uyguluyor 4 5,94 4,16 CDI (SIR) denetimleri 

sonucunda yazılan gözetim 
maddesi sayısı Uygulamıyor 11 10,88 6,52 11 0,177 

 

Hipotez H7-2: ISO 9001 uygulanması ile CDI (SIR) denetimleri sonucunda 

yazılan gözetim maddesi sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. ISO 9001 

uygulanması ile CDI (SIR) denetimleri sonucunda yazılan gözetim maddesi sayısı 

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05). Bu hipoteze ait değerler Çizelge 

3.19’da görülmektedir. 

Çizelge 3.19 :  H7-2 hipotezinin değerler tablosu 

 ISO 9001 N Ortalama Ss MW p 
Uyguluyor 7 7,58 4,48 CDI (SIR) denetimleri 

sonucunda yazılan gözetim 
maddesi sayısı Uygulamıyor 8 11,30 7,33 20 0,397 
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Şekil 3.5 : CDI denetim sonuçlarının karşılaştırması grafiği 
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Şekil 3.5’te hipotez H7 ve hipotez H7-2 için toplanan verilerin uygulamalara göre 

karşılaştırması görülmektedir. Bu karşılaştırmaya göre TMSA ve ISO 9001 

uygulayan işletmelerin CDI denetimleri sonucunda uygunsuz bulunan madde sayısı 

ortalaması bu sistemleri uygulamayan işletmelerden daha düşüktür.   

Hipotez H8: TMSA uygulanması ile PSC sonucunda bulunan yetersizlik sayısı 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. TMSA uygulanması ile PSC sonucunda bulunan 

yetersizlik sayısı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (p>0,05). Bu hipoteze 

ait değerler Çizelge 3.20’de görülmektedir. 

Çizelge 3.20 :  H8 hipotezinin değerler tablosu 

 TMSA N Ortalama Ss MW p 
Uyguluyor 4 1,28 1,26 PSC sonucunda bulunan 

yetersizlik sayısı Uygulamıyor 15 2,19 1,95 21 0,411 
 

Hipotez H8-2: ISO 9001 uygulanması ile PSC sonucunda bulunan yetersizlik 

sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. ISO 9001 uygulanması ile PSC 

sonucunda bulunan yetersizlik sayısı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur 

(p>0,10). Bulunan ilişki    % 90 güven aralığında anlamlıdır. ISO 9001 uygulayan 

firmaların bu soruya verdikleri yanıt ortalaması anlamlı olarak düşük bulunmuştur. 

Bu hipoteze ait değerler Çizelge 3.21’de görülmektedir. 

Çizelge 3.21 :  H8-2 hipotezinin değerler tablosu 

 ISO 9001 N Ortalama Ss MW p 
Uyguluyor 8 1,01 1,01 PSC sonucunda bulunan 

yetersizlik sayısı Uygulamıyor 11 2,72 2,00 20,5 0,051 
 

Şekil 3.6’da hipotez H8 ve hipotez H8-2 için toplanan verilerin uygulamalara göre 

karşılaştırması görülmektedir. Bu karşılaştırmaya göre TMSA ve ISO 9001 

uygulayan işletmelerin bayrak devleti kontrolleri (PSC) sonucunda uygunsuz 

bulunan madde sayısı ortalaması bu sistemleri uygulamayan işletmelerden daha 

düşüktür. ISO 9001 uygulayan işletmelerin uygunsuz bulunan madde ortalaması 

TMSA uygulayanlardan daha düşük olduğu bu grafikte açıkça görülmektedir.  

 



 
57 

PSC Uygunsuzluk

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2
2,2
2,4
2,6
2,8

3

TMSA

Uyguluyor

TMSA

Uygulamıyor

ISO 9001

Uyguluyor

ISO 9001

Uygulamıyor

Uygulamalar

O
rt

a
la

m
a
 M

a
d

d
e
 S

a
y
ıs

ı

 

Şekil 3.6: PSC sonucunda bulunan uygunsuzluk sonuçlarının karşılaştırması grafiği 

Hipotez H9: TMSA uygulanması ile PSC sonucunda yaşanan tutuklanama olayı 

sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. TMSA uygulanması ile PSC sonucunda 

yaşanan tutuklanama olayı sayısı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

(p>0,05). Bu hipoteze ait değerler Çizelge 3.22’de görülmektedir. 

Çizelge 3.22 :  H9 hipotezinin değerler tablosu 

 TMSA N Ortalama Ss MW p 
Uyguluyor 4 0,05 0,04 PSC sonucunda yaşanan 

tutuklanama olayı sayısı Uygulamıyor 15 0,05 0,08 22,5 0,469 
 

Hipotez H9-2: ISO 9001 uygulanması ile PSC sonucunda yaşanan tutuklanama 

olayı sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. ISO 9001 uygulanması ile PSC 

sonucunda yaşanan tutuklanama olayı sayısı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

(p>0,15). Bulunan ilişki % 85 güven aralığında anlamlıdır. Bu güven aralığı değeri 

arzu edilenden düşük olmasına rağmen hipotez kabul edilmiştir. ISO 9001 

uygulayan firmaların bu soruya verdikleri yanıt ortalaması anlamlı olarak düşük 

bulunmuştur. Bu hipoteze ait değerler Çizelge 3.23’de görülmektedir. 
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Çizelge 3.23 :  H9-2 hipotezinin değerler tablosu 

 ISO 9001 N Ortalama Ss MW p 
Uyguluyor 8 0,02 0,04 PSC sonucunda 

yaşanan tutuklanama 
olayı sayısı Uygulamıyor 11 0,07 0,08 25 0,129 

 

Şekil 3.7’de hipotez H9 ve hipotez H9-2 için toplanan verilerin uygulamalara göre 

karşılaştırması görülmektedir. Bu karşılaştırmaya göre TMSA ve ISO 9001 

uygulayan işletmelerin bayrak devleti kontrolleri (PSC) sonucunda tutuklanma 

ortalaması bu sistemleri uygulamayan işletmelerden daha düşüktür. ISO 9001 

uygulayan işletmelerin tutuklanma ortalaması ile TMSA uygulayanların tutuklanma 

ortalaması ile büyük fark vardır.   
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Şekil 3.7 : PSC sonucu yaşanan tutuklanma sonuçlarının karşılaştırması grafiği 

Hipotez H10: TMSA uygulanması ile Klâs tavsiyesi (recomendation) olmaması 

durumu arasında anlamlı bir ilişki vardır. TMSA uygulanması ile Klâs tavsiyesi 

olmaması durumu arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (p>0,05). Bu hipoteze 

ait değerler Çizelge 3.24’de görülmektedir. 
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Çizelge 3.24 :  H10 hipotezinin değerler tablosu 

TMSA 
 Uyguluyor Uygulamıyor Toplam Ki-kare P 

N 2 9 11 Yok 
% 66,7% 81,8% 78,6% 
N 1 2 3 

Klâs tavsiyesi 
(recomendation) 
olmaması 
durumu 

Var 
% 33,3% 18,2% 21,4% 
N 3 11 14 Toplam 
% 100,0% 100,0% 100,0% 0,321 0,547 

 

Hipotez H10-2: ISO 9001 uygulanması ile Klâs tavsiyesi (recomendation) 

olmaması durumu arasında anlamlı bir ilişki vardır. ISO 9001 uygulanması ile 

Klâs tavsiyesi olmaması durumu arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

(p>0,05). Yeni inşa edilen gemiler ticari faaliyetlerine başladıklarında belirli bir süre 

boyunca klâs tavsiyesi (recomendation) durumunda olduğu için ve katılımcı 

işletmelerin çoğunda yeni inşa gemi mevcut olduğu için TMSA ve ISO 9001 ile bu 

durumun olması arasında ilişki olmaması beklenen sonuçtur. Bu hipoteze ait 

değerler Çizelge 3.25’de görülmektedir. 

Çizelge 3.25 :  H10-2 hipotezinin değerler tablosu 

ISO 9001 
 Uyguluyor Uygulamıyor Toplam Ki-kare P 

N 5 6 11 Yok 
% 83,3% 75,0% 78,6% 
N 1 2 3 

Klâs tavsiyesi 
(recomendation) 
olmaması 
durumu 

Var 
% 16,7% 25,0% 21,4% 
N 6 8 14 Toplam 
% 100,0% 100,0% 100,0% 0,321 0,547 

 

Hipotez H11: TMSA uygulanması ile Klâs tavsiyesi (recomendation) ıslah süresi 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. TMSA uygulanması ile Klâs tavsiyesi 

(recomendation) ıslah süresi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (p>0,05). Bu 

hipoteze ait değerler Çizelge 3.26’da görülmektedir. 

 

 



 
60 

Çizelge 3.26:  H11 hipotezinin değerler tablosu 

 TMSA N Ortalama Ss MW p 
Uyguluyor 2 2,00 0,00 Klâs tavsiyesi  

(recomendation) 
ıslah süresi Uygulamıyor 6 3,25 4,36 4 0,643 

 

Hipotez H11-2: ISO 9001 uygulanması ile Klâs tavsiye (recomendation) ıslah 

süresi arasında anlamlı bir ilişki vardır. ISO 9001 uygulanması ile Klâs 

tavsiyesinin ıslah süresi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (p>0,05). Bu 

hipoteze ait değerler Çizelge 3.27’de görülmektedir. 

Çizelge 3.27:  H11-2 hipotezinin değerler tablosu 

 ISO 9001 N Ortalama Ss MW p 
Uyguluyor 3 1,33 0,58 Klâs tavsiye 

(recomendation) ıslah 
süresi Uygulamıyor 5 3,90 4,59 3,5 0,250 

 

Hipotez H12: TMSA uygulanması ile katılımcıların işlettiği gemilerde 

kapatılması için klâsın verdiği süresi geçmiş madde (overdue class) olması 

durumu arasında anlamlı bir ilişki vardır. Katılımcıların işlettiği gemilerde 

kapatılmak için klâsın verdiği süresi geçmiş madde (overdue class) durumu olmadığı 

için ilişki bakılamamıştır. 

Hipotez H12-2: ISO 9001 uygulanması ile katılımcıların işlettiği gemilerde 

kapatılması için klâsın verdiği süresi geçmiş madde (overdue class) olması 

durumu arasında anlamlı bir ilişki vardır. Katılımcıların işlettiği gemilerde klâsın 

verdiği süre geçmiş (overdue class) durumu olmadığı için ilişki bakılamamıştır. 

Hipotez H13: TMSA uygulanmasının ile 18.soruda araştırılan boyutların 

üzerinde etkisi vardır. TMSA Uygulamasının, Strateji iyileştirme faktörü ve 

Strateji kontrol faktörü üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır.(p>0,05). TMSA 

Uygulamasının, Strateji planlama faktörü üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

(p<0,05). TMSA uygulayan firmaların 18 soruya verdikleri yanıt ortalaması anlamlı 

olarak düşük bulunmuştur. TMSA uygulamayanlar, strateji planlamaya daha yüksek 

puan vermiştir, strateji planlama ile ilgili yapılması gerektiği düşünülen şeylere ve 

ya uygulamalara daha fazla katılmaktadırlar. Bu hipoteze ait değerler Çizelge 

3.28’de görülmektedir. 
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Çizelge 3.28:  H13 hipotezinin değerler tablosu 

  TMSA N Ortalama Ss MW p 
Uyguluyor 4 4,23 0,42 Strateji iyileştirme 

faktörü Uygulamıyor 11 4,30 0,33 20 0,792 

Uyguluyor 4 4,50 0,44 Strateji kontrol 
faktörü Uygulamıyor 11 4,38 0,43 19 0,693 

Uyguluyor 4 4,13 0,16 Strateji planlama 
faktörü Uygulamıyor 11 4,52 0,26 4 0,018 

  

Hipotez H13-2: ISO 9001 uygulanmasının ile 18.soruda araştırılan boyutların 

üzerinde etkisi vardır. ISO 9001 Uygulamasının, Strateji iyileştirme faktörü ve 

Strateji kontrol faktörü üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır.(p>0,05). ISO 

9001 Uygulamasının, Strateji planlama faktörü üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

(p<0,05). ISO 9001 uygulayan firmaların 18 soruya verdikleri yanıt ortalaması 

anlamlı olarak düşük bulunmuştur.  ISO 9001 uygulamayanlar, strateji planlamaya 

daha yüksek puan vermiştir, strateji planlama ile ilgili yapılması gerektiği düşünülen 

şeylere ve ya uygulamalara daha fazla katılmaktadırlar. Bu hipoteze ait değerler 

Çizelge 3.29’da görülmektedir. 

Çizelge 3.29:  H13-2 hipotezinin değerler tablosu 

  ISO 9001 N Ortalama Ss MW P 

Uyguluyor 7 4,33 0,35 

Strateji iyileştirme faktörü Uygulamıyor 8 4,23 0,36 25 0,726 

Uyguluyor 7 4,45 0,25 

Strateji kontrol faktörü Uygulamıyor 8 4,38 0,54 26,5 0,861 

Uyguluyor 7 4,24 0,25 

Strateji planlama faktörü Uygulamıyor 8 4,57 0,25 9 0,026 

  

Hipotez H14: Gemi sayısı işletmenin büyüklüğünü gösterir kabulü ile gemi 

sayısı ile 18.soruda araştırılan boyutların arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Gemi sayısı ile Strateji iyileştirme faktörü arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. (p>0,05). Gemi sayısı ile Strateji kontrol faktörü arasında anlamlı 

bir ilişki bulunamamıştır. (p>0,05). Gemi sayısı ile Strateji planlama faktörü 

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (p>0,05). Ancak gemi sayısı ve strateji 

planlama faktörü arasında % 83 güven aralığında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
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(p>0,17). Ancak güven aralığı değeri düşük olduğu için hipotez reddedilmiştir. Bu 

hipoteze ait değerler Çizelge 3.30’da görülmektedir. Bu hipoteze ait kolerasyon 

matrisi Çizelge 3.31’de verilmiştir. 

Çizelge 3.30:  H14 hipotezinin değerler tablosu 

    r p 
Gemi sayısı Strateji iyileştirme faktörü 0,321 0,244 
Gemi sayısı Strateji kontrol faktörü 0,040 0,888 
Gemi sayısı Strateji planlama faktörü -0,376 0,167 

 

Çizelge 3.31 :  Kolerasyon matrsi (Correlations Spearman's rho) 
 

  Gemi sayısı 

Strateji 
iyileştirme 

faktörü 
Strateji kontrol 

faktoru 

Strateji 
planlama 
faktoru 

Gemi sayısı Correlation 
Coefficient 

1,000 ,321 ,040 -,376 

 Sig. (2-tailed) . ,244 ,888 ,167 
 N 19 15 15 15 

Strateji 
iyileştirme 

faktörü 

Correlation 
Coefficient ,321 1,000 ,275 ,438 

 Sig. (2-tailed) ,244 . ,320 ,103 
 N 15 15 15 15 

Strateji 
kontrol 
faktoru 

Correlation 
Coefficient ,040 ,275 1,000 ,244 

 Sig. (2-tailed) ,888 ,320 . ,380 
 N 15 15 15 15 

Strateji 
planlama 
faktoru 

Correlation 
Coefficient -,376 ,438 ,244 1,000 

 Sig. (2-tailed) ,167 ,103 ,380 . 
 N 15 15 15 15 

 

Hipotez H15: Ortalama filo yaşı ile dışsal ISM gemi denetimlerinde(audit)  

bulunan uygunsuzluk sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. Ortalama filo yaşı 

ile ISM gemi dışsal denetimlerinde (external audit) bulunan uygunsuzluk sayısı 

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (p>0,05). Bu hipoteze ait değerler 

Çizelge 3.32’de görülmektedir. 
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Çizelge 3.32:  H15 hipotezinin değerler tablosu 

    r p 

Ortalama 

filo yaşı 

ISM gemi dışsal (external) 

denetimlerinde (audit) bulunan 

uygunsuzluk sayısı 0,199 0,445 

 

Hipotez H16: Ortalama filo yaşı ile SIRE (MOC) denetimlerinin sonucunda 

yazılan gözetim maddesi sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. Ortalama filo 

yaşı ile SIRE (MOC) denetimlerinin sonucunda yazılan gözetim maddesi sayısı 

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (p>0,05). Bu hipoteze ait değerler 

Çizelge 3.33’te görülmektedir. 

Çizelge 3.33:  H16 hipotezinin değerler tablosu 

    r p 

Ortalama 

filo yaşı 

SIRE (MOC) denetimleri sonucunda 

yazılan gözetim maddesi sayısı 0,025 0,926 

 

Hipotez H17: Ortalama filo yaşı ile CDI (SIR) denetimlerinin sonucunda yazılan 

gözetim maddesi sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. Ortalama filo yaşı ile 

CDI (SIR) denetimlerinin sonucunda yazılan gözetim maddesi sayısı arasında 

anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (p>0,05). Bu hipoteze ait değerler Çizelge 3.34’de 

görülmektedir. 

Çizelge 3.34:  H17 hipotezinin değerler tablosu 

    r p 

Ortalama 

filo yaşı 

CDI (SIR) denetimleri sonucunda yazılan 

gözetim maddesi sayısı 0,132 0,639 

 

Hipotez H18: Ortalama filo yaşı ile liman devleti kontrollerinin (PSC) 

sonucunda bulunan yetersizlik sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Ortalama filo yaşı ile PSC sonucunda bulunan yetersizlik sayısı arasında %62,5 

düzeyinde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. (p<0,05). Ortalama filo yaşı 
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arttıkça, PSC sonucunda bulunan yetersizlik sayısı artmaktadır. Bu hipoteze ait 

değerler Çizelge 3.35’de görülmektedir. 

Çizelge 3.35:  H18 hipotezinin değerler tablosu 

    r p 

Ortalama 

filo yaşı 

Liman devleti kontrolü 

(PSC) sonucunda 

bulunan yetersizlik sayısı 0,625 0,006 

 

Hipotez H19: Ortalama filo yaşı ile PSC sonucunda yaşanan tutuklanma olayı 

sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. Ortalama filo yaşı ile PSC sonucunda 

yaşanan tutuklanma olayı sayısı arasında %67,1 düzeyinde poztif yönlü anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur. (p<0,05). Ortalama filo yaşı arttıkça, PSC sonucunda yaşanan 

tutuklanama olayı sayısı artmaktadır. Bu hipoteze ait değerler Çizelge 3.36’da 

görülmektedir. 

Çizelge 3.36:  H19 hipotezinin değerler tablosu 

    r p 

Ortalama filo 

yaşı 

Liman devleti kontrolü 

(PSC) sonucunda 

yaşanan tutuklanma olayı 

sayısı 0,671 0,002 

 

H15, H16, H17, H18 ve H19 hipotezleri için filo yaş ortalaması, ISM gemi dışsal 

denetimlerinde bulunan uygunsuzluk sayısı, SIRE (MOC) denetimler sonucunda 

yazılan gözetim maddesi sayısı, CDI (SIR) denetimleri sonucunda yazılan gözetim 

maddesi sayısı, PSC sonucunda bulunan yetersizlik sayısı, PSC sonucunda yaşanan 

tutuklanama olayı sayısı arasında yapılan Spearman Korelasyon Analizi (r)’ne ait 

kolerasyon martisi Çizelge 3.37’de verilmiştir.   
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Çizelge 3.37 : Kolerasyon matrisi (Correlations Spearman's rho) 

    
Ortalama 
filo yaşı 

ISM gemi 
dışsal 

denetimlerinde 
bulunan 

uygunsuzluk 
sayısı 

SIRE 
(MOC) 

denetimler 
sonucunda 

yazılan 
gözetim 
maddesi 

sayısı 

CDI (SIR) 
denetimleri 
sonucunda 

yazılan 
gözetim 
maddesi 

sayısı 

PSC 
sonucunda 

bulunan 
yetersizlik 

sayısı 

PSC 
sonucunda 
yaþanan 

tutuklanma 
olayı sayısı 

Ortalama filo yaşı Correlation 
Coefficient 

1,000 ,199 ,025 ,132 ,625(**) ,671(**) 

  Sig. (2-
tailed) 

. ,445 ,926 ,639 ,006 ,002 

  N 18 17 17 15 18 18 

ISM gemi dışsal 
denetimlerinde 
bulunan 
uygunsuzluk 
sayısı 

Correlation 
Coefficient 

,199 1,000 -,034 ,391 ,257 ,025 

  Sig. (2-
tailed) 

,445 . ,896 ,149 ,304 ,922 

  N 
17 18 17 15 18 18 

SIRE (MOC) 
denetimler 

sonucunda 
yazılan gözetim 
maddesi sayısı 

Correlation 
Coefficient 

,025 -,034 1,000 ,343 ,372 ,093 

  Sig. (2-
tailed) 

,926 ,896 . ,211 ,142 ,722 

  N 

17 17 17 15 17 17 

CDI (SIR) 
denetimleri 
sonucunda 
yazılan gözetim 
maddesi sayısı 

Correlation 
Coefficient 

,132 ,391 ,343 1,000 ,481(***)  ,040 

  Sig. (2-
tailed) 

,639 ,149 ,211 . ,070 ,887 

  N 15 15 15 15 15 15 

PSC sonucunda 
bulunan 
yetersizlik sayısı 

Correlation 
Coefficient ,625(**) ,257 ,372 ,481(***) 1,000 ,574(*) 

  Sig. (2-
tailed) 

,006 ,304 ,142 ,070 . ,010 

  N 18 18 17 15 19 19 

PSC sonucunda 
yaþanan 
tutuklanma olayı 
sayısı 

Correlation 
Coefficient 

,671(**) ,025 ,093 ,040 ,574(*) 1,000 

  Sig. (2-
tailed) 

,002 ,922 ,722 ,887 ,010 . 

  N 18 18 17 15 19 19 

 
*** Coleration is significant at the 0,08 level (2-tailed). (Kolerasyon 0,08 düzeyinde anlamlı bulundu.)  
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). (Kolerasyon 0,05 düzeyinde anlamlı bulundu.) 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). ( Kolerasyon 0,01 düzeyinde anlamlı bulundu.) 
 

Spearman Korelasyon Analizi (r)’ne göre bu hipotezlerin sonucu dışında PSC 

sonucunda bulunan yetersizlik sayısı ile CDI (SIR) denetimleri sonucunda yazılan 

gözetim maddesi sayısı arasında %48,1 düzeyinde poztif yönlü, anlamlı bir ilişki 



 
66 

bulunmuştur (p<0,08). CDI (SIR) denetimleri sonucunda yazılan gözetim maddesi 

sayısı arttıkça PSC sonucunda bulunan yetersizlik sayısı artmaktadır. Bu sonuca ait 

değerler Çizelge 3.38’de görülmektedir. 

Çizelge 3.38:  CDI denetim sonuçları ile PSC denetim sonuçları arasındaki ilişkinin 

değerler tablosu 

  r p 

CDI (SIR) 

denetimleri 

sonucunda 

yazılan gözetim 

maddesi sayısı 

Liman devleti kontrolü 

(PSC) sonucunda 

bulunan yetersizlik sayısı 0,481 0,070 

 

Ayrıca yine Çizelge 3.34’te görüleceği üzere PSC sonucunda bulunan yetersizlik 

sayısı ile PSC sonucunda yaşanan tutuklanama olayı sayısı arasında %57,4 

düzeyinde poztif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. (p<0,05). PSC sonucunda 

bulunan yetersizlik sayısı arttıkça PSC sonucunda yaşanan tutuklama olayı sayısı 

artmaktadır. Bu sonuca ait değerler Çizelge 3.39’da görülmektedir. 

Çizelge 3.39:  PSC denetim sonuçlarında bulunan uygunsuzluk ile yaşanan 

tutuklanma sayısı arasındaki ilişkinin değerler tablosu 

  r p 

Liman devleti 

kontrolü (PSC) 

sonucunda 

yaşanan 

tutuklanma olayı 

sayısı 

Liman devleti kontrolü 

(PSC)  sonucunda bulunan 

yetersizlik sayısı 0,574 0,010 

 

Hipotez H20: Filo büyüme miktarı (DWT artış miktarı) ile TMSA uygulaması 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. Filo büyüme miktarı (DWT artış miktarı) ile 

TMSA uygulaması arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (p>0,05). Bu hipoteze 

ait değerler Çizelge 3.40’ta görülmektedir.  
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Çizelge 3.40:  H20 hipotezinin değerler tablosu 

 TMSA N Ortalama Ss MW p 

Uyguluyor 4 14892 12116 

DWT değişimi Uygulamıyor 14 44248 92720 27 0,959 

 

Hipotez H20-2: Filo büyüme miktarı (DWT artış miktarı) ile ISO 9001 

uygulaması arasında anlamlı bir ilişki vardır. Filo büyüme miktarı (DWT artış 

miktarı) ile ISO 9001 uygulaması arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

(p>0,05). Bu hipoteze ait değerler Çizelge 3.41’de görülmektedir. 

Çizelge 3.41:  H20-2 hipotezinin değerler tablosu 

 ISO 9001 N Ortalama Ss MW p 
Uyguluyor 8 54741 117370 

DWT değişimi Uygulamıyor 10 24112 39840 35 0,696 
 

 

.
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4.  SONUÇ VE ÖNERĐLER 

1. Bölüm’de belirlenen hipotezlerin uygulanan anket çalışmasında toplanan verilere 

göre analiz sonuçları 3.Bölüm’de incelenmiştir. Yapılan bu anket çalışmasına göre 

sonuçlar şu şekildedir. 

1) Katılımcı 16 işletmenin 4 tanesi TMSA uygulamakta, 8 tanesi ISO 9001 

uygulamaktadır. TMSA’nın uygulanmaya başlanması çok yakın bir geçmişe 

dayanmaktadır. ISO 9001 kalite yönetim sisteminin uygulanması TMSA’ya nispeten 

daha eski bir süreci içermektedir. Ancak ulaşılabilen kaynaklar ve katılımcıların 

büyük çoğunluğunun verileri bu sistemin de  denizcilik işletmeleri için henüz yeni 

bir uygulama olduğunu göstermektedir.  

2) Denizcilik işletmeleri ISO 9001 kalite yönetimi sistemini rakiplerine göre fark 

yaratmak için uygularken, TMSA uygulanmasının nedeni olarak kalite düzeylerinin 

yükseltme beklentilerini birinci sıraya taşıyarak birinci sırada olacağı düşünülen 

OCIMF üyesi şirketlerin yüklerini taşıyabilme beklentisini bir alt önem sırasına 

koyarak aslında bu sistemin uygulanmasında sanılanın aksine kalite kaygısı taşındığı 

görülmektedir.  

3) TMSA uygulamaya başlanan süreçten bu yana kalite düzeylerinin yükselmesi, filo 

emniyetinin artması ve kalitede süreklilik sağlanması işletmeler tarafından tespit 

edilen gelişmelerdir. Bu uygulamada, evrak akışlarını düzene girmesi, kalitede 

süreklilik sağlanması, rekabet ortamında avantaj sağlanması, riskin düşürülmesi ve 

hatanın azaltılması, filodaki emniyetin (safety) arttırılması, vettinglerde başarının 

artması beklentilerin üzerinde gerçekleşen gelişmelerdir. Bunun yanında faaliyet 

olanaklarını geliştirerek pazar payını arttırmak, iş kazalarını azaltmak, sürekli 

gelişimi sağlamak, kalite düzeyinin yükseleceği düşüncesi, OCIMF üyesi şirketlerin 

yüklerini taşıyabilmek beklentileri beklenilenin altında gerçekleşme göstermiştir. 

4) Bu sistemleri uygulayan işletmelerin CDI ve PSC denetlemelerinin sonuçlarında 

bulunan uygunsuzluk sayısı ortalaması ve yaşanan tutuklanma ortalaması 

uygulamayan işletmelere göre düşüktür. 
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5) Analiz sonuçlarına göre;  

• TMSA uygulanması ile ISM denetimleri sonucu bulunan uygunsuzlukları 

kapatma süreleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

• ISO 9001 uygulanması ile ISM denetimleri sonucu bulunan uygunsuzlukları 

kapatma süreleri arasında %85 güven aralığında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. (p>0,15). Bu güven aralığı değeri arzu edilenden düşük 

olmasına rağmen hipotez kabul edilmiştir. 

• TMSA uygulanması ile CDI (SIR) denetimlerinin sonucunda yazılan gözetim 

maddesi sayısı arasında %82 güven aralığında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

(p>0,18). Ancak bu güven aralığı değeri düşük bir değer olduğundan dolayı 

hipotez reddedilmiştir. 

• TMSA uygulaması ile PSC sonucunda bulunan yetersizlik sayısı ile yaşanan 

tutuklanma olayı sayısı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

• ISO 9001 uygulanması ile PSC sonucunda bulunan yetersizlik sayısı arasında 

% 90 güven aralığında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. (p>0,10). ISO 9001 

uygulayan firmaların bu soruya verdikleri yanıt ortalaması anlamlı olarak 

düşük bulunmuştur. 

• ISO 9001 uygulanması ile PSC sonucunda yaşanan tutuklanma olayı sayısı 

arasında % 85 güven aralığında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. (p>0,15). Bu 

güven aralığı değeri arzu edilenden düşük olmasına rağmen hipotez kabul 

edilmiştir. ISO 9001 uygulayan firmaların bu soruya verdikleri yanıt 

ortalaması anlamlı olarak düşük bulunmuştur. 

•  Katılımcıların hiç birisinin işlettiği gemilerde kapatılması için klâsın verdiği 

süre geçmiş madde (overdue class) durumu olmadığı için ilişki durumuna 

bakılamamıştır. 

• TMSA Uygulamasının, Strateji iyileştirme faktörü ve Strateji kontrol faktoru 

üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır (p>0,05). TMSA 

Uygulamasının, Strateji planlama faktoru üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

(p<0,05). TMSA uygulayan firmaların 18 soruya verdikleri yanıt ortalaması 

anlamlı olarak düşük bulunmuştur. TMSA uygulamayanlar, strateji 

planlamaya daha yüksek puan vermiştir, strateji planlama ile ilgili yapılması 
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gerektiği düşünülen şeylere ve ya uygulamalara daha fazla katılmaktadırlar.  

• ISO 9001 Uygulamasının, Strateji iyileştirme faktörü ve Strateji kontrol 

faktörü üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır (p>0,05). ISO 9001 

uygulamasının, Strateji planlama faktoru üzerinde anlamlı bir etkisi vardır 

(p<0,05). ISO 9001 uygulayan firmaların 18 soruya verdikleri yanıt 

ortalaması anlamlı olarak düşük bulunmuştur. ISO 9001 uygulamayanlar, 

strateji planlamaya daha yüksek puan vermiştir, strateji planlama ile ilgili 

yapılması gerektiği düşünülen şeylere ve ya uygulamalara daha fazla 

katılmaktadırlar. 

• Gemi sayısı işletmenin büyüklüğünü gösterir kabulü ile gemi sayısı ile 

Strateji iyileştirme faktörü ve Strateji kontrol faktoru arasında anlamlı bir 

ilişki bulunamamıştır. Gemi sayısı ve strateji planlama faktörü arasında % 83 

güven aralığında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p>0,17). Ancak güven aralığı 

değeri düşük olduğu için hipotez reddedilmiştir. 

• Spearman Korelasyon Analizi (r)’ne göre ortalama filo yaşı ile PSC 

sonucunda bulunan yetersizlik sayısı arasında %62,5 düzeyinde pozitif yönlü 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). Ortalama filo yaşı arttıkça, PSC 

sonucunda bulunan yetersizlik sayısı artmaktadır. 

• Spearman Korelasyon Analizi (r)’ne göre ortalama filo yaşı ile PSC 

sonucunda yaşanan tutuklanma olayı sayısı arasında %67,1 düzeyinde poztif 

yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). Ortalama filo yaşı arttıkça, 

PSC sonucunda yaşanan tutuklanama olayı sayısı artmaktadır. 

• Spearman Korelasyon Analizi (r)’ne göre bu PSC sonucunda bulunan 

yetersizlik sayısı ile CDI (SIR) denetimleri sonucunda yazılan gözetim 

maddesi sayısı arasında %48,1 düzeyinde poztif yönlü, anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (p<0,08). CDI (SIR) denetimleri sonucunda yazılan gözetim 

maddesi sayısı arttıkça PSC sonucunda bulunan yetersizlik sayısı artmaktadır. 

Bu sonuç bize bu iki denetleme arasında niceliksel olarak ilişki olduğunu 

göstermektedir. Bu ilişki nitelik açısından da incelenmelidir. 

• Spearman Korelasyon Analizi (r)’ne göre PSC sonucunda bulunan yetersizlik 

sayısı ile PSC sonucunda yaşanan tutuklanama olayı sayısı arasında %57,4 

düzeyinde poztif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. (p<0,05). PSC 
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sonucunda bulunan yetersizlik sayısı arttıkça PSC sonucunda yaşanan 

tutuklama olayı sayısı artmaktadır. 

• Spearman Korelasyon Analizi (r)’ne göre ortalama filo yaşı, ISM external 

(dışsal) gemi denetimlerinin sonucu, SIRE (MOC) denetlemelerinin sonucu 

ve CDI (SIR) denetlemelerinin sonucu arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. 

• Filo büyüklüğünde görülen değişiklik ile TMSA veya ISO 9001 uygulaması 

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

• TMSA ve/veya ISO 9001 kalite yönetim sistemlerinin uygulanması ile SIRE 

(MOC) denetimlerinin, CDI (SIR) denetimlerinin sonuçları arasında ve ISM 

içsel (internal) / dışsal (external) şirket denetlemelerinin ve ISM içsel 

(internal) / dışsal (external) gemi denetlemelerinin sonuçları arasında anlamlı 

bir ilişki bulunamamıştır. 

• Ayrıca işletmelerin bünyesindeki gemilerde klass tavsiyesi (recomendation) 

olamaması durumu ile klass tavsiyesi (recomendation) ıslah süreleri ile 

TMSA ve/veya ISO 9001 kalite sistemlerinin uygulanması arasında anlamlı 

bir ilişki bulunamamıştır. 

6) Strateji faktörleri üzerinde bu sistemlerin etkisinin beklenen şekilde 

bulunmaması kalite kültürünün gelişmemiş olması temeline dayanmakla birlikte 

nedenlerden bazıları şu şekilde olabilir.  

• Bu sistemlerin kalite ve gelişim bilincinin oturacak kadar uzun süre 

uygulanmaması,  

• Đşletmelerde kalite kültürü oluşmadığı için bu sitemlerin gereklerinin tam 

anlamıyla yerine getirilmemesi,  

• Bu sistemlerin kalite kültürü benimsenmeden gösteriş için sahip olunmak 

istenmesi, 

• Kaliteyi arttıracak derecede seçiciliğe sahip olunmadığı için yetersiz 

planlama yapılması, 

• Strateji geliştirmek için sistematik olarak çalışılıp uygulama yapılmaması, 
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• Stratejik iyileşme için yönetimin destek vermemesi ve buna bağlı olarak 

işletme bünyesinde yaşanan ekonomik dengesizlik. 

Bu konuya açıklık getirmek için elimizdeki veriler yeterli değildir. Bu nedenle etki 

eden faktörler ve etkilerinin şiddeti başka bir çalışmanın konusu olabilir. 

Bu çalışmada içinde bulunulan zaman aralığında Türkiye’deki mevcut durum tespit 

edilmeye çalışıldı. Türkiye’de kısa bir geçmişe sahip kalite yönetimi ile ilgili bu 

sistemler analiz sonuçlarının bize yansıttığı sonuçlara göre henüz etkili bir şekilde 

kullanılamamaktadır. Ancak denizcilik işletmelerinde kalite ile ilgili beklentilerin ve 

yönelimlerin artmış olması Türkiye’deki denizcilik sektörünün bu yöndeki 

gelişimlere açık olduğunun göstergesidir. Bu durum kalite kültürü ile ilgili umut 

veren, olumlu bir durumdur. Gelecekte Türkiye’de, araştırılan bu konular ile ilgili 

gelinen durum bu çalışmada belirlenen durum referans alınarak yapılacak 

karşılaştırma ile tespit edilebilir. 
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