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Deniz gücümüzün 
yeni kızı ne olacak?
Uçak gemisi Türk Deniz Kuv-
vetleri’nin harekât ihtiyaçları 
ve stratejileri doğrultusunda 
doğru bir tercih mi? 10

Kısa zaman aralığında, oynaklığın bu kadar 
yüksek olduğu ve para biriminin bu kadar 
hızlı değer kaybettiği ekonomilerin işi, ulus-
lararası arenada olduğu kadar kendi iç paza-
rında da hiç de kolay değil kuşkusuz. Hele ki, 
üretim modeliniz hatırı sayılır oranda dışa 
bağımlıysa. Bütün bunlara, alınan para ve 
maliye politikası kararlarının piyasa beklen-
tileri ve gerçekleriyle çelişmesi de eklenince, 
kur, faiz, büyüme gibi göstergelerin istenilen 
seviyelere gelmesi de kelimenin tam anla-
mıyla mucizelere kalıyor. Üstelik bütün bun-
lar yaşanırken, dünyada pandeminin tekrar 
tırmanışa geçtiğini, Avrupa'nın güçlü ülkele-
rinin tekrardan kapanmalarının gündemde 
olduğunu ve yurtiçinde de vaka sayılarının 
yeniden alarm vermeye başladığını unutma-
mak gerekiyor.

Atılan adımlar yarım kaldı
Hatırlanacağı gibi Türkiye salgın hastalı-

ğa karşı mali tedbirler ve kredi tamponu ile 
tepki verdi. Oldukça güçlü bir destek ile milli 
gelirimizin yüzde 10'u kadar canlandırma 
uygulandı. Ekonomi yönetimi bunu yapar-

ken, bütçe açığı, banka kredileri ve Merkez 
Bankası rezervleri gibi cephanelerden yarar-
landı. Ancak bütün bunları yaparken, oluşan 
yan etkilerin yanı sıra artık kronikleşen enf-
lasyon ve girişte de belirttiğimiz gibi TL'deki 
hızlı değer kaybı, finansal riskleri de bera-
berinde getirdi. Her ne kadar verginin azal-
tılması, aktif rasyosunda geri adım atılması, 
kambiyo alım işlemlerinde verginin önemli 
oranda düşürülmesi, swap limitlerinin artı-
rılması, enflasyonla mücadele vurgusunun 
yapılması, faiz artışları gibi bir dizi önlemle 
Türk Lirası'na olan ilgiliyi artırmak için ham-
leler yapılsa da sonrasında yükselen enflas-
yonu ve enflasyon beklentilerini dizginlemek 
için gereken faiz artışı gelmeyince bu adım-
lar da yarım kalmış oldu. Türkiye'nin risk 
primini gösteren CDS'ler tırmanışa geçerken, 
faizler de tırmanışa geçti, kur yükseldi. Hal 
böyle olunca da ekonomik büyümede son 
çeyreğe yönelik görünüm ve beklentiler 

Gazetemizin bir önceki sayı-
sını sizlere ulaştırdığımız 1 
Ekim tarihinde dolar kuru 
yaklaşık 7,70 TL, euro kuru 
ise 8, 98 TL seviyelerinde 
işlem görüyordu. Aradan 
geçen bir aylık dönemde 
ise dolar 8, 16 TL, euro 9, 66 
TL'ye fırladı. Yani 1 ay gibi 
bir süreçte dolar yaklaşık 
yüzde 6 (46 kuruş), euro 
ise yaklaşık yüzde 7,5 (67 
kuruş) yükseldi
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Öncü ve evrensel nükleer güç-
le çalışan buzkıran Arktika, St. 
Petersburg’dan kayıtlı bulunduğu 
Murmansk’taki limana yaptığı 
yolculuğu 12 Ekim’de tamamladı. 
Gemi, Rosatom Devlet Şirketi’nin 
FSUE Atomflot Merkezi’nin iske-
lesine demir attı. Nükleer güçle 
çalışan proje 22220 gemisi, 21 gün 
içinde 4 bin 800 deniz mili mesafe 
kat etti.  

FSUE Atomflot St. Petersburg 
Temsilcilik Ofisi Başkanı, Filo İnşa-
sı Genel Müdür Yardımcısı Kons-
tantin Knyazevsky konuya ilişkin 

yaptığı açıklamada, “Yolculuk 
boyunca, bir nükleer buzkıranın 
buz koşullarındaki faaliyetine iliş-
kin maksimum bilgiyi elde etmek 
için coğrafi kuzey kutbuna kadar 
gidildi. Elde edilen veriler tasarım 
verilerini doğruladı. Buzkıran, güç 
kapasitesinin yüzde 50’siyle çalı-
şırken kutup bölgesinde karşısına 
çıkan tüm yüzen buz kütlelerinin 
üstesinden geldi. Bu başarıya gemi 
hattının kendine has eş derinlik 
eğrisi kullanılarak ulaşıldı,” dedi.

Arktika’nın deneme mürette-
batı bu yolculukla, operasyonun 

pervane-dümen kompleksini ve 
farklı kalınlıklardaki buz sahala-
rında geminin elektrik tahrik sis-
temini test etmiş oldu.

Buzkıran 22 Eylül’de, St. Peters-
burg’taki OJSC Baltık Tersane-
si donatım iskelesinden kayıtlı 
bulunduğu Murmansk’taki iske-
leye gitmek üzere ayrılmıştı. Gemi 
3 Ekim günü Coğrafi Kuzey Kutup 
Bölgesi’ne ulaşmıştı. Arktika’nın 
yolculuğunu tamamlaması nede-
niyle Rusya Federasyonu’nda 21 
Ekim’de resmi bayrak töreni ger-
çekleştirildi. 

Yunanistan, Yunan tersanelerini 
satış bloğuna koydu ve ülkenin en 
büyük tersanesinin özel sektöre 
satılması adına bir ihale başlattı.

Seatrade Maritime’nin haberi-
ne göre, ülkenin Maliye Bakanlı-
ğı tarafından yapılan açıklamada 
ihaleye taraf olacak şirketlerin 27 
Kasım’a kadar Skaramangas Ter-
saneleri’nin (ENAE) tüm varlıkları-
na ilişkin teklif sunmaları gerektiği 
belirtildi.

Satışa çıkarılan alan 400,000 
dwt’nin üzerindeki taşıma kapa-
sitesiyle kapsamlı atölyeler, gemi 
kaldırma ekipmanları ve iki havu-
zu bulunan Pire’nin batısındaki 
350,000 m2 bir bölge. 

Askeri projeler için gemi üre-
ten yabancı gemi inşa gruplarının 
Skaramangas’a duyduğu ilgi aynı 
zamanda tersanenin Başbakan 

Kyriakos Mitsotakis’in duyurduğu 
dört yeni fırkateyn alımına dâhil 
olup olmayacağı ile de ilgili. Ekathi-
merini’nin konuştuğu kaynaklara 
göre alıcıların bazıları ihalede tek-
liflerini Atina için çekici kılmak adı-
na fırkateynlerin bazılarını Yunan 
tersanelerinde inşa etme önerisin-
de bulunabilir.

 Bu tür bir işbirliği mode-
line ilgi duyan gruplar arasında 
ABD’li  Lockheed Martin, Hollan-
dalı Damen Shipyards Group ile 
Almanya’dan ThyssenKrupp ve 
Fransa’dan Naval Group’un adı 
geçiyor. 

Askeri gemi alımları dışında 
diğer olası alıcılar arasında The-
ofilos Priovolos’a ait olan Nort-
hstar ile Elefsina yakınlarında ve 
Syros’ta zaten bazı birimleri satın 
almış olan ONEX’in adı geçiyor.

 bulanıklaştı. Ekonomistlere 
göre, eğer içeriye yüklü bir kaynak 
girişi, ihracatta hızlı bir artış ya da 
kuvvetli ve ani portföy akımları 

beklemiyorsak son dönemde atı-
lan adımlar finansal stresin yük-
sek seyretmeye devam etmesine 
neden olacak. Uzmanlara göre, 
kurun denge bulduğu yeni faiz 
seviyesinde tüketim, yatırım gibi 
kalemlerin tekrar hesap edilmesi 
şart.

ABD seçim sonuçlarının
uzama ihtimali
Öte yandan piyasaların bozul-

masındaki dış kaynaklı ana neden 
ise kuşkusuz ABD seçimlerinin 
fiyatlanmasıydı. ABD seçimlerinin 
kritikliği küresel piyasalarda bir 
aşağı bir yukarı oynaklığı artırıyor. 

Seçim öncesi dönemde her ne kadar 
Biden anketlerde önde gözükse de 
seçimin son haftasında Trump’ın 
yükselişde oluşu belirsizliği artırdı. 
Bir diğer endişe nedeni de sonuçla-
rın birbirine yakın çıkması halinde 
sandıklara yapılması olası itirazlar 
ve sonucun kesinleşmesinin uzama 

ihtimali. Uzmanlara göre, bu ihti-
mallerde de piyasaları bir süreliğine 
kaos bekliyor. Özetle, hem içerideki 
gelişmeler, hem ABD seçimleri, hem 
de pandemi endişelerinin yeniden 
artması piyasalar ve ekonomiler açı-
sından kasım ve aralık aylarının çok 
sert geçeceğine işaret ediyor.
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Gazetesi’ne aittir.  
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şekilde yaz›, fotoğraf ve 
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al›nt› yap›lamaz.  
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yazarlara, yay›nlanan ilanlar›n 

sorumluluğu ise ilan sahiplerine aittir.

Buzkıran gemi 21 günde 4,800 
deniz mili yol kat etti

Yunan tersanesi için teklifler
27 Kasım'a kadar açık
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Yunanistan’ın görünmez oldu-
ğunu iddia ettiği Yunan deni-
zaltısı, Meteksan Savunma’nın 
2011 yılında ürettiği ve siste-
mini daha da geliştirdiği Yaka-
mos tarafından tespit edildi. 
Denizaltının Doğu Akdeniz’de-
ki tüm faaliyetlerinin anbean 
izlendiğine ait görüntü ve video 
yayınlandı. Türk Deniz Kuvvet-
leri Komutanlığı unsurlarınca, 
Yunanlıların tüm faaliyetlerinin 
anlık olarak takip edildiği ortaya 
çıktı. 

Meteksan Savunma, 2011’den 
beri MİLGEM Ada Sınıfı Korvet-
lerde kullanılan Yakamos sonarı 
daha da geliştirdi. Denizaltı avcı-
sı Yakamos’un özellikleri şöyle;

• Yakamos 2020, giderek ses-
sizleşen ve hızlanan denizaltıla-
ra, güçlendirilen torpidolara kar-
şı artık daha kompakt ve daha 
yetenekli.

• Yakamos 2020, sensör sis-
temlerinde yapılan güncelleme 
ile denizaltı ve deniz üstündeki 
tehditleri, eski versiyonuna göre 
çok daha uzaktan algılayabiliyor.

• Korvet ve fırkateynlerde 
kullanılabilecek Yakamos 2020 
sonar, ilk defa karinaya monte 
edilebilecek şekilde geliştirildi.

• Hedef takibi yapabilen 
Yakamos’ta 360 derece torpido 
tespit sistemi de bulunuyor.

• Yakamos 2020, güç modül-
lerinde verimliliği artırılarak 
daha uzun süreler yüksek per-
formans ile çalışabiliyor.

• Ayarlanabilir kaynak sevi-
yesi ile deniz canlılarına zarar 
vermiyor.

• Yakamos ile kendi sona-
rını yapabilen ilk 10 ülkeden 
biri konumuna gelen Türkiye, 
Yakamos 2020 ile dünya pazar-
larında da söz sahibi olmayı 
amaçlıyor.

• Yakamos sonarlar, 9 yıldır 
MİLGEM Ada Sınıfı 4 korvette 
kullanılıyor ve muadillerine 
göre üstünlüğünü poligon test-
lerinde kanıtladı.

• Türkiye’nin Pakistan için 
inşa etmekte olduğu 4 korvette 
de Yakamos kullanılması plan-
lanıyor.

Petrol Ofisi ile İstanbul Deniz Oto-
büsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İDO) 
yakıt tedarik anlaşması imzaladı. PO 
Marine ile geçmişte de hizmet verdiği 
İDO’nun tekrar yakıt tedarikçisi olan 
Petrol Ofisi, 3 yıl boyunca şirketin 
bünyesindeki deniz araçlarına yakıt 
ikmali sağlayacak. Anlaşma ile aynı 

zamanda hem Petrol Ofisi’nin hem 
de İDO müşterilerine değer katacak, 
kampanya ve hizmetlerin de hayata 
geçirilmesi hedefleniyor.

Türkiye’nin tüm limanlarında 
gemilere yakıt sağlayabilen PO Mari-
ne, Hopa’dan İskenderun’a sahil şeridi 
boyunca konumlandırılmış 7 deniz 

terminali ve 1 yüzer istasyonu, 15 
adet barç, ülkenin en büyük kara 
tanker filosu ve uzman insan kaynağı 
ile; her türlü bölge, iskele ve hava 
koşullarında ikmal yapabilme gücüne 
sahip. PO Marine, 3 adet barç, 15 adet 
kara tankeri ve uzman çalışanların-
dan oluşan özel bir ekip ile İDO’nun 

deniz araçlarına, yılın 365 günü kesin-
tisiz yakıt ikmali sağlayacak.

PO Marine, denizcilik yakıtları ala-
nında hâlihazırda İstanbul Şehir Hat-
ları, TURYOL, SS Erdek başta olmak 
üzere yolcu ve araç taşımacılığı yapan 
birçok önemli firmanın yakıt ikmal 
hizmetlerini de sürdürüyor.
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Yunanistan,
Yakomos'a
yakalandı

Petrol Ofisi, İDO'nun yakıt tedarikçisi oldu
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Bu ay kaleme almak istediğim iki konu vardı. Biri 
toplumsal bellek. Diğer ise Vatan idi. 

Tabii ki önce Vatan!
Eskiler ne yapmış biz neyi eksik yapıyo-

ruz, bu dillerdeki yozluk, yüreklerdeki kuraklık, 
düşüncedeki kıymet bilmezlik, edadaki hoyrat-
lık nedendir diye düşüne düşüne, okuya okuya 
kavuşturdum günü geceye. 

Hepimiz gönül yorgunuyuz
Acaba Atalarımız vatan elden giderken yata-

ğında üst üste 2 gece huzurla uyuyabildi mi? 
Türk halkı küçüğünden büyüğüne özünden çok 
sevdiği Vatanı için daima seferber olup zaferlerle 
dolu bir tarih yazdı. O yıllarda cepheden cepheye 
cesaretle yetişen insanımızın verdiği mücadele 
sahi ne uğruna idi? Ailesinde şehidi olmayanımız 
var mıdır ki! Ne çok bedel ödedi Atalarımız. Peki 
ne için?

“Kindar ve dindar bir nesil yetiştirmek” için 
mi? Yetiştirilmesi hedeflenen neslin kime kin 
duyması beklenmektedir? Türk Milleti dinsiz 
midir ki, “dindar olmaları, oldurulmaları” düşü-
nülmektedir? 

Daima ileriye bakan atalarımızın yetiştirdiği 

evlatların zaman zaman söylemlerinde rast gel-
mişsinizdir.  Der ki yüreği merhametli, erdemli 
büyüklerimiz, “Bizi Vatan büyüttü. Elde avuçta 
yoktu. Çok çalıştım. Bugün ise bu mertebede-
yim. Vatanımın üzerimdeki hakkını ödeyemem. 
Yurtdışından gelen teklifleri bu sebepledir ki, 
kabul etmem, önce Vatan derim.”

“Vatan herkesin öz annesidir. Birçok insan 
sağlığında sütünden, hastalığında ilacından 
geçinmeye çalışır. Bu vatanın her karış topra-
ğı atalarımızın kanıyla yoğrulmuştur.” (Namık 
Kemal, 1873)

Geçmişte olduğu gibi bu cennet Vatan için, 
doğan her evladını devletin şefkatinde büyütmek 
tabii olan iken, şimdilerde o yavrucakları tarikat-
ların zalim kucağına terk eylemek niyedir?  

İslam güzel ahlâkı önceler ve amaç toplu-
mun bekası için ‘iyi ve örnek insan’ yetiştirmektir. 
İyiden kasıt olumlu tüm sıfatlarla bezeli karakte-
re haiz erdemli insandır. Kadim Devletimiz değer-
lerimizin toplum üzerindeki rolünü irdelerken, 
Din Kültüründe de Güzel Ahlâkta da Vatandaşlık 
bilgisinde de Milli Savunmada da iyilikle, akıl-
cı bilişsel bakış açısı geliştirerek olagelmiştir. 
Döneminin çağdaşı Alimlerin sıklıkla vurguladığı; 
insan evladına şah damarından yakın olan Yüce 

Allah korkulası değil evvela sevilecek olandır.
Bu topraklarda binlerce yıldır hüküm süren 

asil Türk evladının yüreği ne vakit zalimlikle, 
kindarlıkla, dinsizlikle anıldı ki, bundan sonra 
anılsın? 

“Bu toprağın analarından ancak vatansever 
doğar. Allah can verir, Vatan büyütür.”(Namık 
Kemal,1873)  O Vatan ki yanlış yola sapanları 
da görmüştür, haini de bilmiştir ve hakkından 
gelmiştir. Hain doğulmaz hain olunur, oldurulur. 

Bütün mesele Vatanın her evladına sahip 
çıkmak. Meziyet o ki her tomurcuğu tarihinin 
ve soyunun şanına layık yetiştirmek, eğitmek, 
donatmak.

***
Merak etmek, sorgulamak ve araştırmak; 

o kadar keyifli bir serüven ki sanki bir dalgadan 
diğerine volta seyri eylemek gibi… 

Donanma Mecmuası, 2 Eylül 1917 tarihinde 
Ali Rıza Seyfi, Bahriye bölüğü1 başlıklı yazısında, 
Bahriyeliler ve vatan sevgilerini nasıl samimi 
anlatmış.

“Hüma’nın hitabesi
Bahriye bölüğü
Recai Beye

Geni saf sinemiz, cihanı kaplayan nihayetsiz 
Bahr-i Muhitler gibi derin ve pür heyecandır. Altın 
güneşlerin her şaşaası ile parıldayan, lacivert 
gecelerde semanın haris-i münevveresini çizen 
Bahr-i Muhitlerin nasiyesini saba ser azad nasıl 
öperse, bizim de gönlümüzün nurlu denizlerini 
şefik aile hisleri, tatlı yurt sevdaları, pek vatan 
muhabbetleri öyle öper.

Denizler gibi her, deryalar gibi kuvvetliyiz! 
Akdeniz’in ve Karadeniz’in beyaz köpüklerinde 
ışıldayan güneş şaşaalarından pak nasiyemizde 
akisler vardır.

Babalarımız, babalarımızın babaları yedi der-
yaya hükm etmek uğruna can verdikleri zaman, 
bize miras olarak, o yedi deryayı, hep onları, yalnız 
onları bıraktılar. Letafetlerini de sükûnetlerini de 
muhabbetlerini de fırtınalarını da!

Mavi bir sema, mütebessim bir gülüş altında, 
aile kucağı demek olan vatan toprağı üzerinde kar 
gibi beyaz elbiseleriyle resmigeçit yapan bir bölük 
bahriyeli sükûn ve letafetiyle yaz denizine benzer. 
Renk ve duruşuyla asude sularda yüzen bir martı 
sürüsünü andırıyor.

Bir yaz denizinde sükûnet ve letafetiyle bera-
ber nasıl vakur ve korkunç bir kudret, nasıl bir 
celal ve müteâl bir istidat coşanı mündemiç ise, 
o zarif ve beyaz bahriyeli bölüğünde de öyle bir 
kudret, öyle bir celal ve haşmet münderiçtir; 
uğuldamağa hemen hazır fırtınalar, tayfunlar gibi!

Her şey şan ve şuh gider ve herkes hande 
ederken, bir anda, gülen ufukların karardığını, 
parlayan güneşlerin sarardığını, hafif ve munis 
esen rüzgârın kuvvetlendiğini görürsünüz. Denizin 
kaşlarını çatmağa başladığını, elini hiddetle 
buruşturduğu bu zamanlarda ondan korkunuz. 
Çünkü; fırtınalar padişahı kara bulutlardan yayıl-
mış yüksek tahtından sizi seyir etmektedir.

İşte biz bahriyeliler de böyle:
Hele Vatan ufuklarının derya nurunda bir 

siyah lekecik belirsin. Hele alâim-i sema mealde 
aziz ve alî Türk milleti için en ufak bir tebdil 
havaî his edilsin, hele sefine-i devlette o muhip 
ve kahhar:

Silah başına!
Bir çalsın: O beyaz elbiseli bahriye bölüğü-

nün fırtına doğuran bir kara bulut gibi toplayıp 
açıldığını, coşup kaynaştığını ve nihayet cihan-
ları yıkacak bir kasırga halinde vatanın binlerce 
mil uzak hudutlarına kadar dağılıp istila ettiğini 
görürsünüz.

Kar gibi beyaz elbisesi, şadan çehresi, müs-
tesna nasiyesi, handan vatanın mızıkasıyla munis 
ve sakıt, nazar gâh-ı millette yürüyen şu bahriye 
bölüğüne baktığınız zaman hatırınıza gelsin ki; 
lacivert ve serin; pür huzur ve derin; sevimli 
denizlerin â’makında vasi bahr-i Muhit sularının 
söndüremediği volkanlar ateş saçmaktadır. 

2 Eylül 1333, Ali Rıza Seyfi”
Vatan Şairi Namık Kemal’in kitabını hediye 

etmek için Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan 
aldım. Halka vatan fikrini ve sevgisini aşılamak için 
kaleme aldığı meşhur “Vatan yahut Silistre” tiyat-
ro eserinin sayfalarını karıştırırken bir haydut/
eşkıya grubunun ismi dikkatimi çekti. Not ettim.

Kimlerden olduğunu araştırmaya koyuldu-
ğumda, aradığım kelimeden bağımsız olarak; 
1917 yılında yüksek bir zarafet ve bir o kadar da 
derin bir sevgiyle kaleme alınan yukarıda noktası 
virgülüne yer verdiğim bu kıymetli yazının yer 

aldığı siteye rast geldim. Okumaya koyuldum. 
Çok beğendim. Hani bahar gelince elma ve erik 
ağaçları beyaz beyaz çiçek açar ortamda ferah 
bir serinlik, mis gibi bahar kokusu yer alır ya… 
Ruhumda uyandırdığı işte öyle ferah bir duyguydu. 

Sonra…

Mustafa Kemal’in İsyan Muhtırası
Bu mektubun yazıldığı 1917 yılını görünce 

çağrışım yaptı ve aklıma 2017 yılında heyecanla 
okuduğum Kerem Çalışkan’ın “Mustafa Kemal’in 
İsyan Muhtırası” kitabını anımsadım. 

Atam Muhtıra’yı, Kartal* istimbotunda Yaveri 
Cevat Abbas’a yüksek bir kararlılıkla, “Geldikleri 
gibi giderler!” sözünü daha demeden yaklaşık 1 
yıl 1 ay önce kaleme almıştı.  Evet, evet Büyük 
Önderimiz bu Raporu 20 Eylül 1917’de kaleme 
almış. Merak edenler için kitap hakkındaki özet 
bilgide şunlar yazıyor;

“Bu belge okunmadan Büyük Nutuk anla-
şılmaz. Bu muhtıra, Milli Mücadele’nin önce-
den ilan edilmiş gerekçesidir, önsözüdür... 
Aynı zamanda ileride onun liderliğini yapacağı 
Kurtuluş Savaşı’nın işaret fişeği gibidir... Çünkü 
bu muhtıra, Samsun, Erzurum ve Sivas’ta olu-
şan isyancı ruhun en önemli belgesidir... Niçin 
Şehzade Vahdettin ile Almanya’ya gönderildi? 
Mustafa Kemal, padişahtan umudunu ne zaman 
kesti? Padişah Vahdettin, onu niçin Anadolu’ya 
yolladı? 20 Eylül Muhtırası Mustafa Kemal’i 19 
Mayıs 1919’a nasıl taşıdı?” Ve dahası bu değerli 
çalışmada.

Sonra…
Raporu hatırlayınca aklıma “Kartal İstimbotu” 

geldi. Sahi, 13 Kasım 2018 yılında tören ile Deniz 
Kuvvetlerimize teslim ettiğimiz müze gemi Kartal, 
Beşiktaş’taki Deniz Müzesi’nde ne zaman sergile-
necek diye düştü aklıma zira neredeyse 2 yıl geçti. 
Hatta o dönem çeşitli kaynaklarda Kartal ile özdeş-
leşecek Yönetmen Serkan Koç tarafından “1919” 
filmi çekilecekti… Sahi ne oldu, diye düşündüm.

Bu ayki yazımı kıssadan hisseye fikir adamı 
Namık Kemal’in o değerli eserinden anlamlı bir 
diyalog ile bitirelim.

İslam Bey: Her görevi yerine getirmek o kadar 
kolay bir şey midir? Seni önlerinde görmemiş 
olsaydı, acaba kaçı görevini yerine getirmeye çalı-
şırdı?

Sıtkı Bey: Sen de mi halkımızı bilmiyorsun? O 
gayret, milletin kanında var! Herkes anasından o 
vatanseverlik ile doğuyor!

İslam Bey: Ben o sözüne belki senden fazla 
inanırım. Fakat siz de bu milletin daima önünde bir 
örnek görmeye, bir büyük adam bulmaya muhtaç 
olduğunu inkâr edemezsiniz ya!

***
Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Dün 

de bugün de salt Aziz Türk Milleti’ne değil tüm dün-
yaya örnek oldu. Yarınlarda da olacak… Ne demişti 
bizlere, ''İstikbâl göklerdedir!''

 Vatanımızın nur yüzlü anaları senin izinde 
daha nice vatanseverler doğurdu, doğuracak.

Örnek ‘İnsan’: Büyük Atatürk. Özünü iyi ve 
sağlam temelli fikirlerle bezediği eşsiz eserleri ile 
ilelebet payidar kalacak.

1) http://www.donanmatarihi.com/donanma-mec-
muasi-87-136-13-eylul-1917/

04 BAKIŞ

Yeşim Yeliz Egeli
yesimegeli@marinedealnews.com
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KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Rad-
yolojik, Nükleer) olayları; kasten, 
kaza yoluyla veya doğal afet-
ler sonucu tehlikeli maddelerin 
ortama yayılarak insan ve çevre 
üzerinde ölümcül etkiler oluştur-
duğu felaketlerdir.

Politik ve stratejik etkilere 
sebep olan bir KBRN olayı mey-
dana geldiğinde, kısa süre içinde 
tüm paydaşları uyarmak ve olay 
için alınacak tedbirleri belirleye-
rek bu tedbirleri zamanında ve 
süratle uygulamak hayati öneme 
sahiptir. Bu kapsamda KBRN İkaz 
ve Rapor Sistemi, KBRN olayları-
na erken müdahale ve durumsal 
farkındalık için gereken desteği 
sağlamaktadır.

Denizde güvenliğin, stratejik, 
operatif ve taktik sahada öne-
me sahip alanlarından biri de 

‘‘Denizde ve Kıyıda KBRN Savun-
ması’’nın nasıl sağlanacağıdır. 

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki 
gelişmeler, Ege Denizi’ndeki kıta 
sahanlığı, Türk Boğazları’nın 
güvenliği, denizlerdeki çevre 
sorunları, Türkiye’nin Deniz İpek 
Yolu’ndaki konumu konuları, 
ülkemizin bekası açısından Mavi 
Vatan savunmasını etkileyen en 
önemli konu başlıklarını oluştur-
maktadır. 

KBRN savunması için tespit, 
teşhis ve izleme sistemleri ile 
bütünleşik çalışan, tehlike yöne-
timini gerçekleştiren ve uçtan 
uca KBRN Savunma çözümü sağ-
layan, KBRN İkaz ve Raporlama 
Sistemi deniz platformları için 
kritik öneme sahip bir araçtır.

HAVELSAN, KBRN İkaz ve 
Raporlama ürünü KBRN HABER 

ve Sensör Entegrasyonu ve İzle-
me ürünü KBRN KÖPRÜ ile kara-
da, havada olduğu gibi deniz ve 
kıyı bölgelerinde de uçtan uca 
‘‘KBRN Savunma Çözümleri’’ sun-
maktadır.

HAVELSAN KBRN HABER, 
İkaz ve Rapor sisteminde kullanı-
lan KBRN mesajlarındaki, KBRN 
olayında kullanılan madde türü 
ve olayda kullanılma şeklini ana-
liz etmekte ve meteorolojik veri-
leri de kullanarak, TSK ve NATO 
standartlarında maddenin yayılı-
mı sonucu ortaya çıkan Deniz ve 
Kıyı Bölgelerindeki, ‘‘Tehlike Böl-
gesi” tahminini oluşturmakta ve 
o bölgedeki deniz platformlarını 
ikaz etmektedir. 

Lübnan liman bölgesinde-
ki patlama ise kıyı bölgesinde 
meydana gelen KBRN olaylarına 

güzel bir örnektir.
HAVELSAN KBRN HABER, pat-

lamanın yarattığı yıkıcı etkiye ek 
olarak, amonyum nitrat patla-
masında açığa çıkan zehirli gaz-
ların atmosfere yayılımını hesap-
layabilir ve bunun sadece bölge-
yi etkileyen bir patlama olarak 
değil, aynı zamanda kimyasal 
yayılımla bölgeyi ve insanların 
sağlığını etkileyen yan etkilere 
sahip bir olay olduğu da göste-
rilebilir.

Uçtan uca KBRN çözümü kap-
samında paydaşları ikaz etmek 
için KBRN sensörlerinden alınan 
ölçüm bilgilerinin İkaz ve Rapor 
Verme uygulamalarına aktarıl-
ması gerekmektedir.

HAVELSAN KBRN KÖPRÜ, 
KBRN ölçüm verilerinin sen-
sör veya detektörlerden Komu-

ta Kontrol Sistemleri, Uyarı ve 
Raporlama Sistemleri gibi harici 
sistemlere iletilmesini sağlayan 
bir veri iletişim altyapısıdır. 

HAVELSAN KBRN KÖPRÜ, 
KBRN sensörlerinin yanı sıra 
meteorolojik sensörler, GPS veri-
leri ve video kameralar ile de 
bütünleşik çalışabilmektedir. 
Deniz platformlarında, KBRN 
KÖPRÜ ile entegre çalışan sen-
sörlerin KBRN HABER ile kulla-
nılması, platformlara uçtan uca 
KBRN aklı yeteneği kazandır-
maktadır.

Unutulmamalıdır ki, ‘‘Denizde 
ve Kıyı Bölgelerde KBRN Savun-
ması’’nın uçtan uca sağlanma-
sı, denizlerde görev yapan deniz 
platformlarının güvenliğini sağ-
larken insanların da hayatını 
kurtaracaktır!

KBRN İkaz ve Raporlama gözünden
'Denizlerde ve Kıyı Bölgelerde Savunma'
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Son dönemde üze-
rimizdeki baskının 
giderek artırıldığını 

görüyoruz. Aslında yavaş yavaş 
kırılma noktasına ya da başka 
bir deyişle karar anına yaklaşıyor 
gibiyiz…

2020 yılı hemen her ülke için 
bir an önce bitmesi istenen ve 
hatırlanmak istenmeyen bir yıl 
olarak hafızalara kazındı. Türkiye 
de 2020 yılında oldukça zorlanı-
yor. Sene boyunca bir taraftan 
içeride doğal afetlerin yarattığı 
travmalarla ve terörle uğraşan 
Türkiye; dışarıda ise Suriye, Irak, 
Libya, Doğu Akdeniz, Ege Deni-
zi ve Kafkasya’ya yönelik geliş-
melerle sınanıyor. Enerjisini çok 
boyutlu ve idareli kullanmak 
zorunda kalıyor, zira bu tempoya 
sıradan bir kondisyonun yetme-
yeceği aşikâr. Tüm dünyayı sar-
san Covid-19 salgını ve yarattığı 
tahribat da cabası…

KKTC’de “Denktaş Ruhu” 
kazandı
Türkiye, 15 Temmuz sonrası 

çevre denizlerinin ve özellikle 
Doğu Akdeniz’e yönelik menfaat-
lerinin “nihayet” farkına varınca, 
Kıbrıs’ın önemini de idrak ede-
bildi. Kıbrıs, Türkiye jeopolitiği-
nin en önemli saç ayaklarından 
birisini oluşturuyor. Türkiye ve 
KKTC jeopolitik olarak etle tırnak 
gibi, ez cümle KKTC’nin varlığı, 
Türkiye’nin jeopolitik bütünlü-
ğünün teminatıdır. Bu nedenle 
Kıbrıs konusunda taviz verilmesi 
Türkiye’nin jeopolitik gerçeklikle-
rine de aykırıdır.

Kıbrıs’ta ihmâl veya vur-
dumduymazlık, şüphesiz Doğu 
Akdeniz’de domino etkisi yaratır 
ve Türkiye jeopolitiğinde tela-
fisi olmayan kayıplara neden 
olur. Biraz iddialı olacak ama bu 
durum Türkiye’yi felakete götü-
rebilir, dahası beka meselesine 
de evrilebilir. Bu nedenle ısrarla 
KKTC’de yapılacak seçimlere dik-
kat çektik. Kıbrıs’ta çok kritik bir 
dönemece girildiğini vurguladık. 
Nihayetinde korkulan olmadı ve 
KKTC’de “Denktaş Ruhu” kazandı.

Merhum Rauf Denktaş’ın 
emanetini idrak edemeyen, milli 
çıkarlarımız bağlamında Kıbrıs 
tezlerimize aykırı davranan Akın-
cı’nın seçimleri kaybetmesi çok 
boyutlu sorunlarla uğraşan Tür-
kiye’nin yükünü biraz hafifletti.

Jeopolitik açmazlar
Burada bir parantez açalım, 

Irak ve Suriye nedense artık ulu-
sal basının gündeminde değil ya 
da gündemden düşürüldü. Böl-
gedeki sorunlar dondurulmuşa 
benziyor. ABD’nin PYD’yi Suri-

ye’nin çözümünde meşru bir 
aktöre dönüştürmesi de konuşul-
muyor nedense. Irak’ta gelişme-
ler her geçen gün aleyhimize işli-
yor. Suudi Arabistan ve BAE böl-
gede açıktan aleyhimize çalışıyor. 
İsrail’in pozisyonu mâlûm denize 
çıkışı olan kendisine müzahir bir 
oluşum. Lübnan’ın denklem dışı-
na itildiği Ortadoğu coğrafyasın-
da durumumuz bu şekilde.

Libya’daki durum da karmaşık. 
Çok değil, birkaç ay önce Libya 
ile yatıp Libya ile kalkarken artık 
Libya’nın da esâmesi okunmu-
yor. Libya’da inisiyatifi kaybetme 
riskine ısrarla temas etmiştik. 23 
Ekim’de 5+5 formatının Libya’da 
taraflar arasında koşulsuz ateş-
kesi kotarması ve çözümü itecek 
şekilde ön alması ne yazık ki 
öngörümüzü haklı çıkardı. Lib-
ya’da Rusya da boşa düştü.

Temmuz ayından beri Doğu 
Akdeniz’de Yunanistan ile yaşadı-
ğımız gerilim nedeniyle tüm stra-
tejik başlıklar geri plana itilmişti. 
Belki de itilmesi gerekiyordu. Ne 
zaman ki Türkiye ile Yunanistan 
sıcak çatışmanın eşiğine geldi, 
olayların kontrol dışına çıkma 
ihtimâli belirdi, bu defa da Kaf-
kasya karıştı. Şu anda ülke gün-
demini Azerbaycan ile Ermenis-
tan arasındaki gerilim belirliyor. 
Elbette bu haklı mücadelesinde 
can Azerbaycan’ın yanında ola-
cağız. Lâkin bu süreç esnasında 
ne gibi stratejik kayıplara uğra-
yacağımızı, nelerin gözlerden 
kaçırılacağını da yaşayarak tec-
rübe edeceğiz. Hep belirttiğimiz 
gibi mevcut konjonktürde sadece 
gösterilene bakıyoruz, peki arka 
planı görebiliyor muyuz? Ne 
yazık ki en büyük endişemiz bu 

karmaşık ortamda KKTC’de olası 
bir emrivaki yaşamaktı. Olmadı 
ve Doğu Akdeniz’de bir süre nefes 
aldık.

Altını çizelim, Kıbrıs Türk hal-
kı federal çözüme ‘hayır’ 
demiştir
Hatırlatalım, mart ayında yap-

tığı ibretlik açıklama ile tarafını 
ve niyetini açıkça ortaya koyan 
Akıncı; “İkinci bir Tayfur Sökmen 
(Hatay’ın ilk ve tek Cumhur-
başkanı) olmayacağım. Federal 
çözüm için acele etmemiz lâzım. 
Rumlarla birleşme başarılamaz-
sa, Kuzey Kıbrıs daha fazla Tür-
kiye’ye bağımlı hale gelir, Anka-
ra tarafından yutulabilir ve de 
facto Türkiye iline dönüşebilir. 
Kıbrıslı Türkler laik, demokratik 
ve çoğulcu kimliğini korumak 
istiyor. Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’ye 
bağlanması korkunç olur.” beya-
natını vermişti. Velhasıl, seçim 
sonuçlarından sonra aktif siya-
seti bıraktığını açıklayan Akın-
cı’nın bu kararı şüphesiz oldukça 
isabetli olmuştur. Akıncı tarafı-
na yüklenen maksatlı misyonu 
tamamlamıştır. 

KKTC’de yapılan seçimleri 
Ersin Tatar’ın kazanması kırılma 
noktasıdır. Bu vesileyle, Akıncı ve 
yandaşlarının savunduğu Türki-
ye’den kopuk, AB’ye müzahir ve 
Federatif Kıbrıs’ı önceleyen yak-
laşım akamete uğramıştır. Başın-
dan beri vurguladığımız üzere 
ikinci tura kalan seçimler adada 
adeta bir referandum havası-
na evrilmiş, iki devletli çözümü 
savunanlar ile federasyoncular 
karşı karşıya gelmiştir. Sonuçta 
Kıbrıs Türk halkı federal çözü-
me hayır demiştir. Altını çizelim, 

bundan sonra Kıbrıs Türk halkı 
arasındaki fay hatlarının kırılma-
sına asla müsaade edilmemeli, 
birleştirici ve toparlayıcı strateji-
ler izlenmelidir.

BM’den beklenen hamle; 
müzakereleri yeniden can-
landırmak
Seçim sonuçlarının hemen 

ertesinde GKRY Lideri Anastasi-
adis görüşmelere başlamak için 
hazır olduğunu açıkladı ve bilinen 
ikircikli tutumunu sergiledi. Bu 
oldukça anlaşılabilir bir durum. 
Şaşırtıcı olan ise BM cenahından 
geldi. BM Genel Sekreteri Guter-
res'in sözcüsü yaptığı açıklamada 

"Guterres'in görüşmeleri yeniden 
canlandırmak istediğini, uygun 
zamanda 5'li konferans çağrısı 
yapacağını ifade ederek tarafla-
rın siyasi süreci tehlikeye atacak 
tek taraflı adımlardan kaçınması” 
çağrısı yaptı.

KKTC seçim sonuçlarına sevin-
diğimiz şu günlerde BM tarafın-
dan federasyon görüşmelerini 
yeniden başlatması çağrısı yapıl-
ması dikkat çekici bir durum. Bu 
tuzağa artık düşülmemeli. Zira bu 
teklifin arka planı garantörlük ve 
toprak tavizi meselelerinin yeni-
den gündeme gelmesinden iba-
ret ve sadece zaman kaybı. Artık 
kararlı bir şekilde müzakere süre-
cine dönülmeyeceği açıklanmalı.

Uyaralım, Cumhurbaşkanı 
Tatar herhalde farkındadır, müza-
kerelere yeniden başlanması, 
seçim sonucunda ortaya çıkan, 
federasyonu reddeden ve iki dev-
letli çözümü öngören iradenin 
terk edilmesi anlamına gelecektir 
ki bu durum Kıbrıs Türkü’nün 
ortaya koyduğu iradeye aykırıdır.

06 JEOPOLİTİK

Türkiye’nin bulundu-
ğu emsalsiz coğrafya 
küresel jeopolitiğe 
her zaman etki ede-
bilecek stratejik bir 
öneme sahiptir. Hâl 
böyle olunca küresel 
ve bölgesel aktörle-
rin bitmek tükenmek 
bilmeyen emperyal 
hedefleri ve hegemon-
ya tesis etme çabaları 
her dönem üzerimize 
dalga dalga gelmiştir

MDN 
İSTANBUL

Kritik viraj geçildi
(Ama yolculuk devam ediyor)
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Mısır-Yunanistan-GKRY üçlü 
zirvesi
Strateji tesadüfleri kabul 

etmez. KKTC’deki seçimlerin 
hemen akabinde düzenlenen 
Mısır-Yunanistan-GKRY üçlü zir-
vesinin zamanlaması ve alınan 
kararlar dikkat çekici. Nitekim 
Dışişleri Bakanlığımız tarafından 
yapılan açıklamada "GKRY’de 
düzenlenen Mısır-Yunanistan-
GKRY Zirvesi sonunda yayımla-
nan ve bu üçlünün önceki toplan-
tılarından da artık alışılageldiği 
üzere, ülkemize karşı mesnetsiz 
itham ve iddialar içeren bildiriyi 
bütünüyle reddediyoruz." ifade-
si kullanılarak, “Doğu Akdeniz’de 
barış, istikrar ve işbirliğini destek-
lemek amacını taşıdığı öne sürü-
len bu üçlü oluşum tarafından 
yayımlanan bildirilerin her sefe-
rinde Türkiye'yi hedef almasının, 
bu ülkelerin asıl niyetlerini ortaya 
koyduğu” vurgulandı. 

Doğu Akdeniz’de uluslararası 
hukuka uygun ve hakkaniyetli 
bir işbirliği ancak içinde Kıbrıs 
Türkleri’nin mevcudiyeti olduğu 
takdirde sağlanabilir. Doğu Akde-
niz’de Türkiye ve KKTC’ye karşı 
maksimalist, mesnetsiz ve düş-
manca politikalar izleyen Yuna-
nistan ve GKRY’nin tutumu değiş-
medikçe sorunların çözümü olası 
görünmüyor. Bu perspektiften 
bakıldığında GKRY ile müzakere 
masasına dönmek rasyonel bir 
yaklaşım değil. Nihayetinde Doğu 
Akdeniz’de hem Türkiye’nin hem 
de Kıbrıs Türkleri’nin haklarını 
korumanın formülü KKTC seçim 
sonuçlarında apaçık ortaya çık-
mıştır.

Türkiye’nin ve Kıbrıs Türkle
ri’nin haklarını korumanın 
formülü
Bu aşamadan sonra Türkiye 

tüm enerjisini KKTC’nin tanınma-
sına kanalize etmelidir. KKTC'nin 
tanınması için yoğun bir kampan-

ya başlatılmalı, kararlı ve ısrarlı 
diplomatik girişimlerle bir grup 
ülkenin KKTC'yi toplu tanıması 
sağlanmalıdır. Türkiye’nin bunu 
kotaracak devlet kapasitesi vardır.

Seçimlerden hemen önce yapı-
lan Maraş hamlesi oldukça isa-
betlidir. Lâkin taktik bir koz olarak 
kalmamalıdır. Müteakip dönemde 
Maraş hiçbir şekilde müzakere ve 
pazarlık konusu yapılmamalıdır. 
Maraş, askeri bölge statüsünden 
çıkarılmalı, iskâna, turizm yatı-
rımlarına, imara açılarak KKTC 
ekonomisine kazandırılmalıdır. 
Bu stratejik hamle KKTC’nin refa-
hına ve iç istikrarına şüphesiz 
katkı sağlayacaktır.

Kıbrıs’ta Türkiye’nin etkin ve 
fiili garantörlüğünden taviz ver-
mesinin söz konusu olamayacağı 
her kulvarda ve her seviyede dile 
getirilmeli, adada iki eşit, egemen 
ve bağımsız devletin varlığına 
yönelik stratejiler hayata geçiril-
melidir. Bu esnada muhatapları-
mızın da boş durmayacaklarının 
bilincinde olmalı ve muhtemel 
hamlelere karşı ön almalıyız.

AB’nin değişecek tutumuna 
karşı ön almak
Ekim ayında Doğu Akdeniz’de-

ki gerilimi düşürmek, AB ile Tür-
kiye arasında diyaloğu geliştirmek 
için Avrupalı altı düşünce kurulu-
şu1 ortak bir rapor hazırlayarak, 
AB-Türkiye ilişkileri için yeni bir 
yol haritası önerdi.

Düşünce kuruluşları AB’nin 
Türkiye’ye yönelik geçtiğimiz 
yıllarda izlediği stratejinin başa-
rısız olduğuna dikkat çekerken, 
1-2 Ekim AB Liderler Zirvesi’nde 
alınan kararların, artık Türkiye’ye 
dönük yaklaşımın değişeceğinin 
bir işareti olduğunu, AB’nin Tür-
kiye ile ilişkilerinde "yeni bir evre-
ye" hazır olduğu mesajını verdiği-
ne dikkat çektiler.

Türkiye “hayati çıkarlara” 
meydan okuyan ülke

AB’nin Türkiye’ye karşı bugü-
ne dek uyguladığı baskı politika-
sının olumlu sonuç getirmediği 
tespitinde bulunan rapor, geli-
nen noktada özellikle Fransa ve 
Almanya’nın Türkiye'yi “hayati 
çıkarlarına” meydan okuyan bir 
ülke olarak görmeye başladığı, 
Yunanistan ile GKRY için de Tür-
kiye’nin “güvenliği tehdit eden 
hasıma” dönüştüğü tespitinde 
bulunuyor.

Taleplerine hiçbir karşılık bula-
mayan ve “kaybedecek bir şeyi 
kalmayan” Türkiye’nin daha sert 
politikalara yöneldiğine işaret edi-
len raporda, AB’nin elinde Ankara 
üzerinde etkide bulunabileceği 
bir manivelanın kalmadığı belir-
tilirken, Gümrük Birliği meselesi-
nin AB’nin Türkiye ile müzakere 
edebilmek için kullanabileceği en 
etkili araç olduğu görüşüne yer 
veriliyor.

Aslında raporun içeriği ve var-
dığı sonuçlar Türkiye’den beklen-
tilerin güzel bir özeti mahiyetin-
de… Türkiye'nin düzensiz göçle 
mücadele konusunda işbirliğini 
sürdürmesi (Avrupa’nın selameti 
bağlamında tampon ülke olmayı 
kabul etmesi ve 6 milyon sığın-
macıya gönüllü ev sahipliği yap-
ması), dış politika ve güvenlik 
konularında tek yanlı adımlar-
dan kaçınması ve AB ile uyumlu 
hareket etmesi (Doğu Akdeniz, 
Kıbrıs ve deniz yetki alanları-
nın paylaşımı konularında taviz 
vermesi) Avrupa güvenliği için 
güvenilir bir partner olması, 
Doğu Akdeniz’deki askeri giri-
şimlerine son vermesi (milli 
çıkarları bağlamında Donanma 
diplomasisini rafa kaldırması, 
araştırma ve sondaj faaliyetlerine 
son vermesi, gayretlerini Kara-
deniz’e odaklaması) transatlan-
tik ittifakının ortak çıkarları 
doğrultusunda hareket etmesi 
(yörüngesini Batı’da tutması, fark-
lı arayışlara tenezzül etmemesi)…

Avrupalı muhataplarımızın ve 
müttefiklerimizin(!) Türkiye’den 
beklentileri (dayatmaları) bu 
şekilde... Bu hedeflere ulaşmak 
için stratejiler izleyecekleri de çok 
açık. Öyleyse soralım, “Karşı stra-
tejimiz nedir?”

Yunanistan ile Arnavutluk 
uluslararası tahkime gidiyor
Yunanistan’ın çok boyutlu dış 

politik hamleleri de devam ediyor. 
İtalya ve Mısır'ın ardından Arna-
vutluk ile de deniz yetki alanlarıy-
la ilgili anlaşmanın sonuçlandırıl-
masını isteyen Yunanistan, Arna-
vutluk ile deniz sınırı sorununun 
çözümü için uluslararası tahkime 
gitme kararı aldı. 

Arnavutluk Başbakanı Edi 
Rama, başkent Tiran'da Yuna-
nistan Dışişleri Bakanı Nikos 
Dendias ile gerçekleştirdikleri 
görüşme sonrasında yaptığı açık-
lamada konuyu doğru bir şekilde 
çözümlemek istediklerini belirte-
rek kararın uzmanların bilgisine 
başvurularak uluslararası deniz 
hukuku çerçevesinde alınacağını 
söyledi. Dendias da konuyu dev-
letlerarası anlaşmazlıklarda en 
üst mahkeme olan Lahey mer-
kezli Uluslararası Adalet Diva-
nı'na götürme kararı aldıklarını 
açıkladı.

Bu gelişme ülkemizi de yakın-
dan ilgilendiriyor. Uyaralım, İtalya 
ve Mısır’dan sonra Yunanistan’ın 
Arnavutluk ile de anlaşması şüp-
hesiz bizi de zora sokacak. Arna-
vutluk ile sorunu Uluslararası 
Adalet Divanı'na götüren Yuna-
nistan’ın, Ege ve Doğu Akdeniz’e 
yönelik hazırlık yaptığı görülüyor. 

ABD’nin NATO Büyükelçisi 
Kay Bailey Hutchison ne 
demek istedi?
Bitirelim, lâkin dikkat çekelim. 

21-22 Ekim tarihlerinde düzen-
lenen NATO Savunma Bakanla-
rı toplantısı öncesi ABD NATO 

Büyükelçisi Kay Bailey Hutchi-
son, Türkiye’nin Rusya’dan satın 
aldığı S-400’lerin ilk denemeleri-
ni gerçekleştirdiği iddiası ile ilgili 
sert açıklamalarda bulundu.

Büyükelçi Hutchison, "Biz, tüm 
NATO ittifakımızla birlikte Türki-
ye’yi, hasım olarak kabul ettiği-
miz Rusya’dan füze savunma sis-
temi almaktan vazgeçirmek için 
elimizden gelen her şeyi yaptık. 
Rusya’dan füze savunma sistemi 
almak ve bunu NATO ittifakımı-
zın içine sokmak… Bu bir kırmızı 
çizgi. Bunda şüphe yok" şeklinde 
konuştu.

Türkiye’nin bir Rus füze 
savunma sistemine sahip olabil-
mek için çok şeyi feda ettiğini 
vurgulayan Büyükelçi Hutchison, 

"Biz, Türkiye’yi ittifakımıza bağlı 
kalmaları konusunda ikna ede-
mediğimiz ve egemenlik mesele-
lerini Rus füze savunma sistemi-
ne el uzatmadan çözümlemeye 
çalışmaya ikna edemediğimiz 
için çok mutsuzuz" argümanla-
rını kullandı.

Sahi Büyükelçi ne demek iste-
di? Tam da ABD Başkanlık seçim-
leri öncesinde… 

İlerleyen günlerde NATO mar-
jındaki gelişmeleri takip etmekte 
yarar var, belli ki baskı artacak. 
Kimilerince Türkiye’nin NATO 
üyeliği sorgulanmaya başla-
dı bile… Mevcut konjonktürde 
tahriklere kapılmadan aklıselim 
hareket edip ittifak üyeliğini Tür-
kiye’nin milli çıkarlarına uygun 
ve uyumlu kullanmak şüphesiz 
doğru strateji olacaktır.

1Rapor, Alman Politika ve Bilim 
Vakfı (SWP) bünyesindeki Uygulamalı 
Türkiye Araştırmaları Merkezi (CATS), 
Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü 
(IFRI), İspanyol Elcano Kraliyet Ens-
titüsü, Polonya Uluslararası İlişkiler 
Enstitüsü (PISM), İtalyan Uluslararası 
İlişkiler Enstitüsü (IAI) ile Yunanis-
tan’ın Avrupa ve Dış Politika Vakfı 
(ELIAMEP) uzmanları tarafından kale-
me alınmıştır.
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ULAQ 'Mavi Vatan'ın yeni muhafızı olacak

Türk Loydu, NSCA'nın yeni başkanı oldu 

İlk LPG çift yakıtlı
motor geliştirildi

Savunma sanayinde milli serma-
ye ile faaliyet gösteren Antal-
ya merkezli ARES Tersanesi ve 
Ankara merkezli Meteksan 
Savunma, birkaç yıldır devam 
etmekte olan araştırma geliş-
tirme faaliyetleri neticesinde 
İnsansız Deniz Araçları (İDA) 
alanında; ülkemizin ilk insansız 
muharip deniz aracı çözümünü 
hayata geçirdi. Prototip üretimi 
aralık ayında tamamlanacak 
olan Silahlı İnsansız Deniz Aracı 
(SİDA), “ULAQ” serisinin ilk plat-
formu olacak.

400 kilometre seyir menzili-
ne, saatte 65 kilometre sürate, 
gündüz/gece görüş kabiliyetine, 
milli kriptolu haberleşme altya-
pısına sahip ve gelişmiş kompo-
zit malzemeden üretilen SİDA; 
Keşif, Gözetleme ve İstihbarat, 
Suüstü Harbi (SUH), Asimetrik 
Harp, Silahlı Eskort ve Kuvvet 

Koruma, Stratejik Tesis Güvenli-
ği gibi görevlerin icrasında kara-
dan mobil araçlarla ve karargah 
komuta merkezinden veya uçak 
gemisi, fırkateyn gibi yüzer plat-
formlardan kullanılabilecek.

Tasarım çalışmaları ağustos 
ayında sona eren ve yapısal üre-

timi tamamlanan prototip botun 
donatım faaliyetleri sonrasında 
Aralık 2020 ayında denize indi-
rilmesi planlanıyor. İlk SİDA’nın, 
milli füze sistemleri üreticisi 
Roketsan tarafından sağlanan 4 
adet Cirit ve 2 adet L-UMTAS 
füze sistemleri ile 2021 yılının ilk 

çeyreğinde atış testleri yapılacak.
SİDA; farklı operasyonel 

harekât ihtiyaçlarına cevap vere-
bilecek şekilde füze sistemlerinin 
yanı sıra, elektronik harp, jam-
ming yani karıştırma gibi farklı 
tiplerde faydalı yükler ve farklı 
haberleşme ve istihbarat sistem-

leri ile donatılabilecek. Bununla 
birlikte, kendisi ile eş veya fark-
lı yapıya sahip diğer SİDA’lar-
la operasyon yapma, İHA, SİHA, 
TİHA’lar ve insanlı hava araçları 
ile müşterek harekât kabiliyetle-
rine sahip olabilecek. Diğer yan-
dan SİDA sadece uzaktan kontrol 
edilen bir insansız deniz aracı 
olmanın haricinde, yapay zekâ 
ve otonom davranış özellikleri 
ile üstün ve çağın ilerisinde yete-
neklerle donatılacak.

İnsansız deniz araçları alanın-
da ARES Tersanesi ve Meteksan 
Savunma tarafından başlatılan 
projenin ilk fazı olan ve üre-
tim hattındaki prototip SİDA’nın 
ardından istihbarat toplama, 
mayın avlama, denizaltı savun-
ma harbi, yangın söndürme ve 
insani yardım/tahliye amaç-
lı insansız deniz araçlarının da 
üretime hazır olacağı belirtildi.

Türk Loydu, Askeri Gemi Klas 
Kuruluşları Birliği (NSCA)’nin 
12 Ekim 2020’de yapılan yıllık 
genel toplantısında Başkan-
lığı Polonya Klas Kuruluşu 
PRS’den devralarak, NSCA’nın 
yeni başkanı oldu. 

Yeni tip koronavirüs sal-
gını dolayısıyla sanal ortam-
da yapılan toplantıda, geçen 

dönem başkan yardımcılığı 
görevini üstlenmiş olan Türk 
Loydu, yeni dönemde  oybirliği 
ile başkanlığa seçildi. Bir yıl 
süreyle bu görevi üstlenecek 
olan Türk Loydu, NSCA’nın 
idari görevlerinin yanında 
komite toplantılarını yönete-
rek NATO ile olası görüşme ve 
raporlamayı yürütecek.

Toplantıda ayrıca, otonom 
tekneler üzerine yapılan kural 
çalışmaları, otonom tekne-
lerin ticari ve askeri uygula-
maları ile askeri gemilerin 
çevre sözleşmelerine (MAR-
POL, BWM, vb.) azami uyu-
munu sağlamak üzerine INSA 
(International Naval Safety 
Association)’da yapılan çalış-

malar ve bu konuda verile-
bilecek destekler görüşüldü. 
NSCA’nın 2017 sonunda askeri 
gemilerin MARPOL Sözleşme-
si’ne uyumu ile ilgili yaptığı 
ortak yorumlarla başlanılan 
bu süreçte; INSA altında kuru-
lan çalışma grubunda NSCA 
üyelerinin destekleri ve Bir-
leşik Krallık Donanması’nın 

başkanlığında oluşturulan 
balast suyu sözleşmesinin 
askeri gemilerde uygulanma-
sına ait taslak kılavuz, gemi 
odaklı kirlilik kaynaklarının 
belirlenmesi için oluşturulan 
taslak çalışma ve NSCA’nın 
çevre vizyonu ve gelecek plan-
ları üzerine toplantıda görüş-
meler gerçekleştirildi.

MAN Energy Solutions'ın satış 
sonrası bölümü MAN Prime-
Serv, LPG taşıyıcısındaki ana 
motorun MAN B&W 6G60ME-
C9.2 tipinden MAN B&W 
6G60ME-LGIP dual'e başarılı 
bir şekilde dönüştürüldüğünü 
açıkladı.

Singapur merkezli BW LPG 
şirketine ait LPG tanker gemi-
si BW Gemini’nin düşük hızlı 
olan ana motoru LPG ve fuel 
oil ile çalışan çift yakıtlı moto-
ra dönüştürüldü. Şirket bu 
sayede çevreci kimliğini geliş-
tirmeyi amaçlıyor.

Gerçekleşen başarılı dönü-
şüm işlemi sonrası BW Gemi-
ni, dünyadaki LPG çift yakıtlı 
motorla çalışan ilk ticari gemi 
olacak. MAN, şirket için BW 
Gemini dâhil toplam 12 gemi-
nin çift yakıtlı dönüşümünü 
gerçekleştirecek.
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Deniz Kuvvetlerimizin “Açık denizle-
re doğru” ve “Mavi derinliklere doğ-
ru” vizyonuyla güçlü bir Donanmaya 
sahip olduğumuz için milletçe gurur 
duyuyoruz. Jeopolitik gelişmeler ışı-
ğında başarılı harekâtlarıyla adından 
sıkça söz ettiren Deniz Kuvvetlerimiz 
özellikle 1960 sonrası gerçekleştirdiği 
atılımlar ile müthiş bir gelişim gös-
terdi. 

11-21 Eylül 1924 tarihleri arasın-
da ATATÜRK, Cumhuriyet Donanma-
sı’nın ilk denize çıkan gemisi HAMİ-
DİYE Kruvazörü ile Karadeniz seya-
hatine çıkmıştı. Bu seyahatinde gemi 
subaylarına vurguladığı husus şuy-
du, “Donanmasız Anadolu olmaz. 
Donanmadan yana kuvvetli olmak 
Türkiye’nin savunması için şarttır. 
Donanmamız izlediğimiz politika-
nın da kuvvetli desteği olacaktır.”

ATATÜRK’ün Hamidiye ile seya-
hatinden iki ay sonra, ATATÜRK’ün 
direktifleriyle Bahriye Vekaleti (Deniz 

Bakanlığı) 30 Aralık 1924’te kurul-
du ve takip eden yıllarda Bahriye-
nin gelişimi için sistematik bir poli-
tika izledi. ATATÜRK, deniz politikası 
ile ilgili olarak tarihi önemdeki şu 
görüşü Cumhuriyet Donanması’nın 
vizyonunu belirlemiş aynı şekilde 
bütüncül deniz ve denizcilik gücüne 
erişilmesinin temeli olmuştur, “Dış 
pazarlardan satın alınan gemiler 
ile Donanma yapılamadığını siz de 
biliyorsunuz. Donanma, sadece kıyı 
koruyacak bir kuvvet değil, bundan 
daha önemli olarak deniz yollarının 
güvenliğini sağlayacak bir kuvvettir. 
Anadolu’da yaşadıkça bu bakımdan 
ihtiyacımız daha büyüktür. Evvela 
çekirdek bir Donanma yapmakla 
yetinip, Deniz Sanayi ve Ticareti-
mizi geliştirmeliyiz. Bundan sonra 
Memleket Sanayiinden fışkıracak 
Donanmayı yapmak da kolay ola-
caktır. İlk beş senede kendimizi top-
layıp devrimleri yaparız, ikinci beş 

senede dünyaya kendimizi tanıtırız. 
Üçüncü beş senede İngiliz Kralı’na 
yurdumuzu ziyaret ettiririz.”

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Deniz 
Kuvvetleri’nin ilk muharip milli gemi-
si olarak en önemli ve başarılı moder-
nizasyon projesi MİLGEM’in ilk adım-
ları 90’lı yıllarda atıldı. 

Küresel ölçekte harekât icra etme 
yeteneğine sahip daha güçlü bir 
donanma için, Deniz Kuvvetlerimizin 
istekleri, Savunma Sanayi Başkanlığı-
mızın koordinasyonunda gerçekleşen 
çok boyutlu bu milli atılımlar, Donan-
mamızın devler ligindeki yerini daha 
da güçlendirecek. 

Deniz Kuvvetlerimizin öncülü-
ğünde Tuğamiral (E) Prof. Dr. Nur-
han Kâhyaoğlu’nun söylemiyle “bir 
fenomen” olan MİLGEM’i; MİLGEM İ 
Sınıfı, TF-2000, şimdi de inşası Göl-
cük Tersane Komutanlığı’nda ger-
çekleştirilen yabancı dizayn Yeni Tip 
Havadan Bağımsız Denizaltı Tedarik 

Projesi onun da ardından Milli Deni-
zaltı Projesi (MİLDEN) takip edecek. 
Kendi gücümüzle attığımız bu adım-
lara bakıldığında Mustafa Kemal 
Atatürk’ün çizdiği rotada başarıyla 
ilerlendiğini görmek mümkün. İşte 
Cumhuriyet ile çizilen bu vizyon 
TSKGV bünyesindeki Savunma 
Sanayi şirketlerimiz ile gemi inşa 
ve yan sanayimize, üniversiteleri-
mize ve tüm Türkiye’ye kuantum 
sıçraması sağlıyor. 

Devletimizin bölgesel ve küresel 
anlamda güç aktarımı yeteneğini 
perçinleyecek “uçak gemisi projesi” 
bilgi üretimi ile sanayi ve teknolo-
jide de ülke ekonomimize orta ve 
uzun vadede sürdürülebilir bir katma 
değer sağlayacağı kesin. Yine 90’lı yıl-
larda tartışılmaya başlanan bir diğer 
deniz platformu unsuru uçak gemisi 
idi. Türkiye bu yönde ilk adımını; 
İspanyol dizaynı helikopter gemisi 
olan ancak uçaklar için de uygun 

platforma sahip Çok Maksatlı Amfibi 
Hücum Gemisi (LHD) Anadolu’nun 
inşasına 2016 yılında başlayarak attı. 
Deniz Kuvvetlerimize 2021 yılında 
teslim edilmesi planlanan Anadolu 
gemimiz Sedef Tersanesi’nde inşa 
ediliyor.

Bir uçak gemisini sistemlerin sis-
temi olarak adlandırırsak; ülkemi-
ze ve insanımıza kazandıracakları, 
üstünde kullanılacak sistemler ve 
yanında refakat edecek suüstü, sualtı 
ve hava savunma harbi unsurları ile 
bölgemizde ve yakın coğrafyalardaki 
jeopolitiğe etkilerini mesleki deneyim 
ve donanıma sahip, ülkemiz için var-
lıkları oldukça önemli, alanında lider 
isimlere sorduk ve  MarineDeal News 
okurları için ''Uçak gemisi Türk Deniz 
Kuvvetleri’nin harekât ihtiyaçları ve 
stratejileri doğrultusunda doğru bir 
tercih mi? Üretilirse nasıl bir meto-
doloji izlenmeli?” sorularına cevap 
aradık. 
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Deniz gücümüzün yeni kızı 
'uçak gemisi' mi olacak?

“On Everything  
That’s On Sea”
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Halihazırda şu anda TCG Ana-
dolu inşa ediliyor. Bir amfibi 
hücum gemimiz (LHD) varken 
ikinci gemi (Trakya) bunun 
kardeş gemisi mi olmalıdır, 
yoksa Trakya uçak gemisi mi 
olmalı ve mümkün mü? Sizce 
ihtiyacımız ne yönde?

 Evet akıllarda şu anda büyük 
uçak gemisine mi geçelim yok-
sa ikinci Anadolu’ya devam 
mı edelim durumu var. Bizim 
coğrafyamızı göz önüne aldığı-
mızda okyanus aşırı gitmeye-
ceğimiz göz önünde  bulundu-
rulmalı. Hint Okyanusu, Arap 
Körfezi, Akdeniz Körfezi, Akde-
niz’in dışında Moritanya gide-
ceğimiz lokasyonlar olabilir. 
Bizim problemlerimiz bu böl-
gelerde mevcut. Bölgesel krizle-
rimiz dolayısıyla bazen oralara 
uçak götürülmesi gerekiyorsa 
iki adet Anadolu’nun sınıfı olan 
LHD gidebilir. Kriz bölgesine tek 
bir Anadolu veya bakımdaysa 
kardeş gemisinin gönderilme-
siyle kriz sistemi kapatılır. Bana 
büyük uçak gemisi yerine Ana-
dolu’nun kardeşine yönelmek 
daha akılcı geliyor. 

ABD’nin durumuysa çok 
farklı. Çin’in bile şu anki uçak 
gemisi bizim Anadolu’ya benzer. 
Çin bile okyanus ülkesi oldu-
ğu halde okyanus aşırı sular-
da balistik füzeli denizaltılara 
yöneliyor. Balistik mermi atan 
denizaltı ABD’yi caydırır diye 
düşünüyor. ‘‘Bana bir şey yapar-
sa, ben Büyük Okyanus’ta Ame-
rika erişim menzilinde nükleer 
denizaltı ile balistik füze tutar-
sam o zaman küresel dengede 
nükleer caydırıcılığı kullanırım. 
Konvansiyonel harbe tutuşmak 
isterlerse de hodri meydan, 
benim sularıma gelecek, orala-
ra geldiğinde benim platformla-
rımdan atılacak güdümlü mer-
milerle ABD hedeflerini saturas-
yona boğarım. Tek bir gemiye 
bir tane atmam 10 tane, 20 tane 
güdümlü mermi atarım,’’ diyor. 

ABD konseptinde de carrier 

battle group var. Yani, bir uçak 
gemisi, yanında fırkateynler ve 
destroyerler denilen biraz daha 
büyük tonajlı gemiler ile onla-
rın da önlerinde nükleer atak 
denizaltıları bulunur. Denizal-
tılar uçak gemisine eskortluk 
yapar. Bizim de öyle bir görev 
grubunun eksik kompanentleri-
ni tamamlamamız gerekiyor. Bu 
anlamda TF-2000 doğru tercih, 
TF-100’ler de geliyor. İ Sınıfları, 
daha denizci, daha dayanıklı, 
daha uzak odaklı olacak. Bizim 
görev grubunun içinde MİLGEM 
tipi korvet ve daha uzun kol 
olarak biraz daha rahat, denize 
daha dayanıklı İ Sınıfı fırkateyn-
ler de olacak. Çünkü İ Sınıfı fır-
kateynde dikey fırlatma kapa-
sitesi daha çok artacak, MİL-
GEM’den daha büyük olacağı 
için daha fazla güdümlü mermi 
koyabileceksiniz. Denizaltılar, 
suüstünde kullanılacak güdüm-
lü mermileri olan taarruz heli-
kopterleri, dikey inip kalkan 
uçaklar için hava platformu 
konabilir. Ama onlar gelene 
kadar da İnsansız Hava Araçları 
(İHA) mükemmel destek sağla-
yacak gibi gözüküyor. Şu anda 1 
metre betonu delen mini bom-
balar var. Bunlar F-16’lar için 
yapıldı ancak İHA’lar da bunla-
rı kullanabiliyor. Bu mermiler 
sahillerdeki direnek noktalarını 
kırabilir. 

TCG Anadolu’nun tasarı-
mını İspanyol Navantia’dan 
satın almıştık. Şu zamana 
kadar elde edilen know how 
ile Trakya gemisi projesinde 
tasarımı tamamen kendimiz 
yapabilir miyiz?

Yapabiliriz ama gerek var 
mı ona bakmak lazım. Dizayn 
için çok para ödemiyorsanız, 
ofis kurup bunlarla uğraşmak 
gerekli mi? Çok fazla yapılmıyor 
ki bu gemilerden, 3-4 tane yapı-
lıyor. Dizayn yapılabilir, yapı-
lamaz diye bir şey yok. Ancak 
yaptığınız dizaynın ekonomik 
olması için, dünya sistemine 

satabilmek gerekiyor. 
Uçak gemileri teslim edildi-

ği zaman nasıl bir liman lojis-
tik hizmeti gerekiyor? Bizim 
limanlarımız, üslerimiz bu 
konuda yeterli mi?

Uçak gemilerimizi mevcut üç 
üssümüz abrar şu anda. Foça, 
Aksaz ve Gölcük, uçak gemi-
leri için uygun.  Yani onarıma, 
bakıma aldığınızda harekât ala-
nı için dengeli üslerden birisi 
Düzce, diğer iki üs de İzmir ya 
da Marmaris’te olursa bir kuzey 
ve bir de güney grubumuz olur. 
Şu anda bizi derinlik anlamında 
sıkıntıya sokacak limanımız yok. 
Ayrıca, gemi yapılırken gerekli 
altyapı da mevcuda göre sağ-
lanabilir.  

Gemilerle ilgili söyleyebile-
ceğiniz özel durumlar var mı?

 Fırkateyn, hücumbot, ses-
siz denizaltı gibi platformlar 
için alternatif, elektrik hidrojen 
kompozisyonlarında ufuk açıcı 
şeyler olabilir. TOGG’un elek-
trikli motoru için Farasis firma-
sıyla Ar-Ge ve üretim anlaşması 
yapıldı. Kazan kazan durumu 
var ortada. Onun gelişim gamın-
da daha büyük alternatifleri de 
yapılabilir. Üretimi genişletme 
kısıtlamaları olan Batı sistemin-
de olmayacak elastikiyet, bu Çin 
firmasının sunduklarında bulu-
nuyor. 

Biz şimdi Avrasya içinde kal-
dık. NATO’nun özellikle Fran-
sa baskısıyla Kıbrıs konusunda 
bize yeni ambargoları olabilir. 
Bu nedenle bu arabanın motoru 
için Çinlilerle anlaşmak olduk-
ça akıllıca bir atılım. Gelecek 
nesiller adına motorun elek-
trikli olması çok doğru. Elek-
trik motoru da zaman içinde 
üniversitelerde kavrama, lityum 
batarya veya gelecek nesil kim-
yasallara odaklanacak pil Ar-
Ge’ciliği anlamında başlı başına 
bir alan oluşturacak. Pili burada 
yapacaksınız. Sessiz gemiler var, 
denizaltı savunma harbinde 
dizel sesi sıkıntı. Gaz türbini ile 

gidiyoruz. Onun da altına indi-
ğimizde, İngiltere’de ve Fran-
sa’da olan elektrikli makinelere 
yöneliyorlar. İşte o zaman elek-
trikli gemiye geçme şansınız var. 
Buradaki Çin’le yapılan stratejik 
anlaşmanın sonrası için motor 
hem denizaltıda kullanılabilir 
hem de denizaltı savunma har-
bi anlamında suüstü korvet tipi 
gemilerde mükemmel iş yapar. 

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 
her şeye rağmen çok güçlü. 
Türkiye teknoloji ve savun-
ma sanayi alanında çok ciddi 
yatırımlar yapıyor. Bu atılım-
lar sonrası uyum sağlanması 
adına mevcut eğitim sistemi-
miz yeterli mi? Uçak gemi-
si için gerekli insan gücünü 
nasıl yetiştirmemiz gerekiyor?  
Deniz Liseleri’nin kapatılması 
kararı doğru mudur?

FETÖ yüzünden, bizlerin 
yerini alacak kurmay albay-
larımız, pırıl pırıl 60 ila 70 
bahriyeli insanımız gitti. Yani 
orada büyük bir hasar, büyük 
bir hıyanet var. Yine de Deniz 
Kuvvetleri kurumsallığı iyi olan 
bir kurumumuz. Açığı (ülkece) 
kapatmaya çalışıyoruz. Siz şim-
di krema ekiple çalışmayacaksı-
nız, yöntemler üsluplar bilindiği 
için ikinci grupla devam etmeye 
çalışıyorsunuz. Binbaşının yeri-
ne üsteğmen, albay yerine bin-
başı yetiştirmeye çalışıyorsunuz. 
Maalesef bu durumu yaşıyoruz. 
Deniz Kuvvetlerimiz yükleri art-
mış vaziyette ama kahramanca 
çalışmaya devam ediyorlar.

İnsan gücünü sıfırdan üret-
mek gerekmiyor. Herhangi bir 
gemide görev yapan kişi adap-
tasyon geçirerek bu görevi de 
yapar. Temel bilimin kuralla-
rı değişmiş değil. Sinüs eğrisi, 
kosinüs eğrisi, kimyasallardaki 
temeller ve okullarda öğret-
tiğimiz matematik altyapıyı 
verdiğin zaman, Deniz Harp 
Okulu’nda yetişmiş olan o iyi 
beyin, yeni teknolojiler için yeni 
gemide yapması gerekenin bil-
gisini yüzde 20 alır ama geri 
kalan yüzde 80’i temel bilgiler-
den, ömrü boyunca kullanaca-
ğı matematik, fizik ve kimya-
dan alır. Deviasyonu alır. Yani 
yüzde 20’den fazla vermeniz 
gerekmez. Çünkü o teknolojiler 
sürekli değişecek. Biz adamla-
rımızı genellikle böyle yetiştir-
diğimiz için yeni gelecek nesil 
dersleri anında, daha teknoloji 
kuramsal aşamadayken Deniz 
Harp Okulu derslerine gir-
meye başlar. Yani daha gemi 
gelmeden o gemide kullanıla-
cak teknoloji laboratuvarlarda 
yerini öğretmenleri ile alır. O 
kurumsallığımız var. Bu eğitim 
sistemi 90’ların başlarında otur-
du. Şu an Deniz Eğitim Komu-

tanlığı’nın bireysel eğitimde 
tersanelerle, görev grubundaki 
gemilerle doğrudan adaptasyon 
kursları var. Her gemiye, her 
yeni göreve giderken personel, 
görev başı eğitimden geçerken 
Deniz Eğitim Komutanlığı tara-
fından gemiyle alınır ve gün-
cel eğitimleri sürdürülür. Temel 
bilimleri ise Deniz Harp Oku-
lu verir. Deniz Lisesi’ne gelir-
sek, evet Türkiye’de liselerin az 
olduğu, nüfusun çok az oldu-
ğu yıllarda muazzam bir kat-
kısı vardı. Deniz kültüründen 
denizcilik bağı anlamında çocu-
ğu omurilikten denizci yapmak 
anlamında önemli bir katkısı 
vardı. Ama madem ki kapatıl-
dı; karacılar ve havacılar ‘‘biz 
de istiyoruz’’ demiyorlarsa ve 
deniz lisesini açamayacaksak 
Deniz Harp Okulu hazırlık sınıfı 
şart, hiç olmazsa bunu açalım. 
Yani ben o çocuğa deniz kültü-
rünü, terminolojiyi, denizciliği, 
suyu ve rüzgârı 1 yıl boyunca 
hazırlık okulunda vermeliyim. 
Hazırlık okulu sürekli olmalı.  
Sürekli bir bahriye sisteminde, 
Heybeli Ada’da yaşayıp, ada-
da yaşamak, denizde yaşamak 
nedir onu öğrenmeleri gereki-
yor. Hatta Harp 1’e de Heybeli 
Ada’da devam etmeleri gereki-
yor. Branşların makine, güverte, 
mühendislik ve diğer bölümler 
olarak ayrıldığı geçişe Tuzla’daki 
Harp 2’de devam ederler. Çağdaş 
eğitim almış bir şekilde görevle-
rine başlarlar. Yeter ki örümcek 
kafalı müfredatlara geçiş olma-
sın.  Şu an bizim müfredatımız 
gayet güzeldir, sadece yeni tek-
nolojilerin eklenmesi gerekir. 

Görev yaptığınız dönemde 
stratejik harekât planı içe-
risinde uçak gemisi projesi 
bulunuyor muydu?

Evet vardı eski adı Deniz 
Kontrol Gemisi, şimdiki adı ise 
TCG Anadolu.

Gündemdeki yeni uçak 
gemisi projesi hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Dünya küçülüyor. ABD ken-
di uçak gemilerini sorguluyor. 
Örneğin, çok büyük uçak gemisi 
grupları, üzerindeki 100 uçakla 
beraber giderken bir denizaltı 
gelip torpidoyla uçak gemisini 
şaftından vurursa büyük zafi-
yet olabilir. Matematik hesa-
bının iyi yapılması lazım. O 
nedenle 100 uçağı denizden 
göndermek yerine, karadan 
ve havadan destek de sağlıklı 
olabilir. Harekâtın yoğun oldu-
ğu dönemlerde, TCG Anadolu 
deniz hava hedeflerine angaje 
olurken, hava savunmasını tan-
ker uçakları KC135’lerle destek-
li F16’lar ile yaptığınızda da her 
yerde harekât gerçekleştirebi-
lirsiniz.

'Anadolu'nun kardeşine yönelmek daha akılcı'
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Koramiral (E) Kadir 
Sağdıç ile uçak gemisi 
ihtiyacımız ile ilgili bir 
sohbet gerçekleştir-
dik. Koramiral Sağdıç, 
Çok Maksatlı Amfibi 
Hücum Gemisi TCG 
Anadolu’nun problemli 
bölgelere gerekli desteği 
vereceğini belirtirken, 
çok büyük uçak gemisi 
ihtiyacının matematik-
sel hesabının iyi yapıl-
ması gerektiğine dikkat 
çekti Koramiral (E) Kadir Sağdıç





Kasım 2020

Türkiye, tehdit ve risklerin 
yoğunlaştığı Balkanlar, Ortado-
ğu ve Kafkasya üçgeninin mer-
kezinde ve dünyanın en hassas 
siyasi, ekonomik ve askeri fay 
hattı üzerindeki jeopolitik konu-
muyla bölge içi ve dışı ülkele-
rin açık ilgi ve menfaatlerinin 
çatıştığı, öncelikle Doğu Akdeniz 
olmak üzere Suriye, Irak, Libya, 
Azerbaycan, Karadeniz ve Kıbrıs 
gibi çok karmaşık ve kapsamlı 
bir mücadele içindedir. 

Son dönemde bölgemizde 
ve özellikle denizlerimizde hak 
ve menfaatlerimizi tehdit eden 
önemli jeopolitik ve jeostratejik 
değişimler söz konusudur. 

Karadeniz’de güç denge-
si Rusya Federasyonu lehine 
bozulmuştur. ABD, Karade-
niz’de askeri varlığını artırarak 
güvenlik açısından istikrarsız-
lığı körüklemektedir. Barzani 
üzerinden Suriye’deki doğalgaz 
ve petrol rezervlerinin yaklaşık 
yüzde 70’ni elinde tutan PKK/
YPG/PYD/SDG ile petrol anlaş-
ması imzalamıştır. Kandil ile 
görüşmeye devam etmekte ve 
Türkiye’yi Kürtlere baskı yap-
makla suçlamaktadır. Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi’ne silah 
ambargosunu kaldırmıştır.

Emperyalistlerin desteği-
ni alarak onların tetikçisi olan 
Yunanistan’ın Megali İdea kap-
samında ulaşmak istediği ve 
vazgeçilmez olarak nitelediği 
hedefleri: Ege’ye tam hâkimiyet, 
Kıbrıs’ta 1974 öncesi ENOSİS 
emellerine ulaşmak, Türkiye’yi 
önce Anadolu’ya hapsetmek 
nihayetinde ise Anadolu’dan 
Orta Asya’ya göndermektir. Tür-
kiye, Yunanistan’ın ne bu hedef-
lerine ulaşmasına ve ne de sade-
ce bir dolgu olarak kullandığı, 
zorlayıcı bir mekanizması olma-
yan uluslararası hukuka sarılıp 
Türkiye’nin deniz çıkarlarını yok 
sayacak oldu-bittilerine asla izin 
vermez.

Bu durum değerlendirmesi 
kapsamında; 

- Türkiye’nin kendi coğraf-
yasında daha aktif rol alma 
sorumluluk ve zorunluluğu 
ile karşı karşıya kaldığı, bu 

nedenle mevcut dış politikası-
na tepkici değil etkici bir dina-
mizm kazandırması, komşula-
rımızla mevcut sorunlarımızı 
çözümleme arayışına gidilmesi.

- Çok yönlü ve çok boyut-
lu asimetrik tehditlerin söz 
konusu olduğu bölgemizde 
herhangi bir kriz veya düşük 
yoğunluklu çatışma durumun-
da tehdit odaklarından önce 
davranmak için bu odaklar 
üzerinde modern, etkin, sür-
priz ve asimetrik caydırı-
cı etki sağlayacak bir askeri 
güce sahip olunması, bu gücü 
idame etmenin, etkin bir kriz 
yönetimine dayalı caydırıcılı-
ğın milli askeri stratejimizin 
temelini oluşturması gerek-
mektedir.

Caydırıcılık, muhasımı 
niyet ve maksadını uygulama-
ya koymasından vazgeçirmek-
tir. Hak ve menfaatlerimizin 
korunması için modern, etkin, 
sürpriz ve asimetrik caydırı-
cı etki sağlayacak en önemli 
askeri güç denizaltılardır. Hat-
ta denizaltı sadece caydırıcı 
değil aynı zamanda muhasımı 
isteklerimizi kabule zorlaya-
cak, askeri stratejik hedefleri 
ele geçirebilecek zorlayıcı bir 
güçtür. Çünkü denizaltılar geç-
mişte olduğu gibi bugün de 
deniz gücünün asli unsurudur 
ve gelecekte tek hâkim güç 
olacaktır. Türkiye’nin güvenlik 
ve savunma boyutunda strate-
jik gücü denizaltı gücüdür. 

Denizaltı gücümüzün 
barışta muhasımı caydıra-
cak, savaşta ise muhasımın 
savaşma azim ve iradesini 
sona erdirecek derecede etkili 
olması gerektiğinden mevcut 
denizaltılarımıza ilaveten nük-
leer denizaltılara sahip olma-
mız kaçınılmazdır. Nükleer 
denizaltı inşa eden bir ülke 
ile işbirliği yapılarak gelişti-
rilebileceğinden ilkinin inşası 
en az 10-15 yıl alacaktır. Bu 
bağlamda ilk aşamada 2 nük-
leer denizaltı inşasının Strate-
jik Hedef Planında yer alması 
uygun olacaktır.

Denizaltıcılıkta devrim 

yaratan ilk nükleer denizaltı 
ABD yapımı 17 Ocak 1955’te 
hizmete giren Nautilus’tur. Bu 
denizaltı gemisi sadece yeni bir 
gelişmenin işareti olmamış, aynı 
zamanda denizaltıcılığa ve deni-
zaltılara yeni bir boyut getir-
miştir.

Nükleer denizaltıların en 
büyük üstünlüğü dalışta çok 
uzun süre yüksek süratle ve 
klasik denizaltılara nazaran çok 
daha fazla derinliklerde seyre-
debilmeleridir. Nükleer takatin 
denizaltılarda kullanılmasıyla 
nihayet ideal denizaltıya kavu-
şulmuş ve satha çıkmaya veya 
şnorkel yapmaya gerek kalma-
dan sualtında 100 bin milden 
fazla seyretme imkânı elde edil-
miştir. 

Bütün önceki denizaltılar 
teneffüs için atmosfere bağımlı 
iken nükleer denizaltıların böy-
le bir bağımlılığı yoktur. Bu, bali-
na ile köpek balığı arasında-
ki fark gibidir. Sualtında kalış 
süresini tehdit eden tek husus 
personelin dayanma gücüdür. 
Bu gücü artırmak maksadıyla 
da rahatlık ve konfor için hiçbir 
fedakârlıktan kaçınılmamakta-
dır.

Sualtından hem suüstü 
hedeflerine hem de karaya atı-
labilen güdümlü mermilerin 
denizaltılara konması ile düş-
man ülke topraklarına, uçak 
gemilerindeki uçaklar yanında 
denizaltılarla da stratejik taar-
ruzlar yapılabilmesi sadece 
denizdeki değil kıt’aların için-
deki stratejik hedefler de deni-
zaltı silahlarının menzili içine 
girmiştir. Bu, denizaltı tarihin-
de belki de en mühim gelişme 
olmuştur. Amerikalı bir Ami-
ralin dediği gibi “köpekbalı-
ğını kartallarla evlendirmek” 
suretiyle denizaltı sadece 
gemi batırıcı rolden çıkıp cay-
dırıcılığın en mühim unsuru 
olmuştur.

Hem suüstü hem de kara-
daki stratejik hedeflere kar-
şı denizaltından atılabilecek 
güdümlü mermilere ve uzun 
menzilli hipersonik torpidolara, 
torpido-mayınlara öncelik ver-

miş durumdayız. Bu kapsamda; 
ATMACA isimli milli güdüm-
lü mermi ile AKYA isimli tel 
güdümlü, uzun menzilli milli 
torpidonun imalatı gerçekleş-
miş, test atışlarında başarı sağ-
lanmıştır. Bunların daha geliş-
tirilmişlerinin, sahip olunacak 
nükleer denizaltılarda kullanıl-
ması hedeflenmelidir.

Nükleer denizaltılar Uçak 
Gemisi Görev Grupları veya 
Deniz Görev Grubu/Kuvvetinde 
yer alacak suüstü kuvvetlerini 
korumak için kuvvetin 50-100 
deniz mili ilerisinde seyrederek 
bu kuvvete tehdit teşkil edecek 
muhasım unsurların tespiti ve 
imhası gibi görevlerde de kul-
lanılabilecektir. Ancak bunla-
rın hücum denizaltıları olarak 
kullanılması daha etkin olacak-
tır. Çünkü denizaltılar daima 
pusu ve baskın silahıdır.

Nükleer denizaltıların harpte 
ne derece etkin ve tahripkâr ola-
bileceğine ilişkin olarak bugüne 
kadar icra edilen harp oyunları 
ve plan tatbikatları gibi kâğıt 
üzerinde icra edilen tatbikatlar-
da oluşturulan cereyan tarzları-
nın müstakbel harekâtın tıpatıp 
aynısı olması imkânsızdır. Yine 
de türlü oyunlar ve tatbikatlar 
birçok hususları ve hakikatleri 
ortaya çıkarır. Bugüne kadar icra 
edilen bazı harp oyunu ve tatbi-
katların çoğunda nükleer deni-
zaltıların bütün uçak gemilerini 
batırmasıyla tatbikata devam 
imkânı kalmamıştır.

Nükleer denizaltıların klasik 
denizaltılara nazaran özellikle 
yüksek süratte seyrettiklerinde 
daha gürültülü oldukları doğru-
dur. Adriyatik Denizi’nde 1985-
1991 yılları arasında icra edilen 
ve çoğunlukla denizaltı gemi-
lerinin görev aldığı NATO tatbi-
katlarında emsalleri arasında en 
sessiz olduğu iddia edilen ABD 
nükleer denizaltıları ile Ay Sınıfı 
denizaltı Komutanı olarak çok 
kez muhasım rollerde karakol 
yaptık. Ve hemen hemen her fır-
satta işini bilen, profesyonel, çok 
iyi eğitilmiş, tecrübeli ve birbiri-
ne güvenen personelin disiplinli 
görev anlayışı sonucu nükleer 
denizaltıları uzak mesafelerden 
tespit ederek başarılı temsili 
hücumlar yaptık. Bir defasında 
tatbikatı icra eden Taktik Komu-
tan’ın tüm gemi personelini 
kapsayacak şekilde bu başarılı 
hücumlar nedeniyle gönderdiği 
tebrik mesajı “Muhteşem TCG 
Doğanay Komutanı ve personeli” 
diye başlıyordu. Bu gürültüyü 
azaltmak için 30 yıldır birçok 
teknolojik çözüm araştırılarak 
uygulanmış ve halen de bu yön-
de çalışmalar yoğunlukla sürdü-
rülmektedir. 

Nükleer tahrikli balistik füze 

denizaltıları rakip donanmalar-
ca tespit ve takip edilmeye çalı-
şılan en önemli denizaltı türü 
olmasına rağmen 2015 yılında 
Rusya’ya ait nükleer tahrikli 
balistik füze denizaltısı RFNS 
Alexander Nevsky, Rus Kuzey 
Filosundan Pasifik Filosuna 
transferi esnasında yaklaşık 42 
günlük seyri boyunca tespit edi-
lememiştir. (URL-13). 

Bir Amerikan nükleer hücum 
denizaltısında 10 gün süreyle 
müşahit subaylık dâhil 16 yıl 
denizaltıcılık ve 2 yıl Denizal-
tı Filosu Komutanı görevinde 
bulunmuş bir Komutan olarak 
söyleyebileceğim bütün zama-
nını sualtında geçiren bir gemi 
devamlı riske maruzdur. Küçük 
noksanlıklar ve hatalar uçak-
larda da olduğu gibi hayati 
tehlikelere zemin hazırlayabilir. 
Nükleer denizaltıların, güvenli 
olmakla beraber mutlak hata-
ları olmayacağı iddia edilemez. 
Bunların da tarihinde trajedileri 
mevcuttur. Thresher'in Atlan-
tik'te batıp yok olmasından 5 
sene kadar sonra diğer bir nük-
leer denizaltı Scorpion da Atlan-
tik'te kaybolmuştur. Bu konuda 
söyleyebileceğim “Başarı için 
en büyük risk hiç risk alma-
maktır.”

Nükleer denizaltı inşası 
için bu denizaltılarda görev 
yapacak personelin yetiştiril-
mesi öncelikle ele alınmalıdır. 
Bunun için sadece işgal döne-
minde kapatılan Deniz Lisesi 
ve Deniz Harp Okulu 15 Tem-
muz öncesi duruma getirilme-
li, seçilecek personel nükleer 
fizik, uranyum zenginleştiril-
mesi, nükleer emniyet tedbir-
leri vb. konularda yurtdışı ve 
yurtiçinde eğitime gönderil-
melidir. Bu konuda mutlaka 
dış baskılara, politik, ekono-
mik, teknolojik ve stratejik 
yaptırımlara maruz kalacağı-
mız dikkate alınarak önceden 
hazırlıklı olunmalı ve kararlı 
bir politika izlenmelidir.

Dünyayı ve dünyayı yöne-
ten gelmiş geçmiş ve gelecek 
liderleri kendine hayran bırakan, 
dünya barışının öncüsü, stra-
tejik deha Yüce Önder Musta-
fa Kemal Atatürk’ün “Yurtta 
barış, dünyada barış” politika-
sı özelinde; bağımsız ve ege-
men devlet olarak Türkiye’nin 
özellikle harp silah, araç ve 
gereçleri bakımından dışa 
bağımlılıktan kurtulması esas 
hedef olmalıdır.

Korkmaz, Ö.F. (2020). “Günümüz-
de Ve Yakın Gelecekte Türk Donan-
ması’nın Caydırıcılığının Temeli Ola-
rak Türk Denizaltı Kuvveti”, Journal 
Of Social, Humanities and Adminis-
trative Sciences, 6(26):720-730.

'Türkiye’nin nükleer denizaltıya ihtiyacı var mıdır?'
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26'ncı Güney Deniz Saha 
Komutanı Koramiral (E) 
Can Erenoğlu, uzun süre 
suüstüne çıkma gerek-
sinimi olmayan nükleer 
denizaltıların önemini 
vurguladığı makalesin-
de, uçak gemilerindeki 
uçaklar kadar denizaltı-
larla da stratejik taarruz 
yapılabileceğine dikkat 
çekiyor

Koramiral (E.) Can Erenoğlu
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Sizce Türkiye’nin bir uçak gemi-
sine ihtiyacı var mı? Bu konudaki 
stratejik hedefler nelerdir?

Türkiye’nin öncelikli olarak başka 
ihtiyaçları var. Uçak gemisi kendi ana 
karanızdan çok uzaklarda hedefleriniz 
varsa oraya güç aktarımında ve orada 
saha üstünlüğü elde etmek için kulla-
nacağınız bir unsurdur. 

Uçak gemisi gövde gösterisi yapacak, 
bizim de uçak gemimiz var denecek 
bir şey değil. Uçak gemileri çok kap-
samlı platformlardır. Yani konu sadece 
bir tek gemi yapmak değildir. Uçaklar, 
onların bakım imkânları, uçak savar-
lar, sensörler bunların da geliştirilmesi 
gerekmektedir. Bir uçak gemisi yapmak 
istediğinizde bu aynı zamanda bir görev 
grubu yapmanız anlamına da gelir.  
Gemiyi yaptığınız zaman yanına onu 
destekleyecek unsurları da yapmanız 
gerekmektedir. Uçak gemisi limanda 
tutup, arada 10-15 gün seyir yapsın diye 
kullanacağınız bir şey değil. Devamlı 
denizde olması gereken bir yapı. 

Peki, hedeflerde stratejik bir deği-
şiklik varsa?

Bu da tek bir gemiyle yapılmaz. 
Bunu destekleyecek, değişim olanağı 
sağlayacak 2-3 gemi olması gerekiyor. 
Bunların etrafındaki filoları da düşü-
nürseniz, çok büyük maliyet ve çok 
büyük bir kaynak sarfına neden olacak-
tır. Sadece para da değil, insan gücümüz 

dağılacak, üretimlerimizden önemli bir 
kısmı buraya ayıracağız. Tüm bunlar 
çok büyük hedefler demektir, ki eğer 
böyle bir stratejik yönelimimiz bulunu-
yorsa ciddi bir maliyeti göze almalıyız.

Zaten okyanuslarla ayrılan bir ülke 
de değiliz. Çok yakınlarımızda, çok fazla 
tehdit var. Şu anda etrafımızda bulunan 
bir tehdit kuşağının içerisindeyiz. Bir 
uçak gemisini yapmak demek onu bir 
de korumak anlamına da gelmektedir. 
Uçak gemisi kendi kendini koruyabi-
len bir unsur değil. Etrafında denizaltı 
koruması olmalı. Uzun menzilli füze-
lere karşı, denizaltılara karşı korumayı 
hep başka unsurların yapması gerekiyor. 
Bunu yaptığınız zaman etrafına hava 
savunma harbi gemisi yapmanız lazım, 
lojistik destek sağlamanız lazım, uçak 
yakıtlarını taşıyacak nakliye gemisi yap-
manız lazım. Dünyanın uzak köşelerin-
de bunların lojistik desteklerinin yapıla-
bileceği anlaşmaların olması gerekiyor. 
Gemiyi yapıp da Malta’ya kadar olan bir 
bölgede mi kullanacaksınız? Özellikle 
bu kadar yakın problemlerimiz varken 
böyle bir kaynak sarfiyatına girmeme-
miz gerekiyor. Öncelikle TCG Anadolu 
ile tecrübe kazanmamız gerekiyor. Bah-
çe çitimizdeki problemleri onarmamız 
gerekiyor. Denizaltı teknolojimiz biraz 
geri kaldı. Havadan Bağımsız Tahrik Sis-
temi (AIP)’ne sahip denizaltıları üretiyo-
ruz, 2023’te başlayacak ama bu konuda 

bir gecikmeyi göze alamayız. Biz uçak 
gemisini Ege’de ve Karadeniz’de kul-
lanamayız. Çok dar denizler. İhtiyaç 
da yok. Denizaltı ihtiyacımız var. Çev-
re ülkeler AIP denizaltılarını hizmete 
sokuyorlar.  2023’te başlayacak olan 
PiriReis Denizaltı projesini mümkün 
olduğunca hızlandırmamız gerekiyor.

Öncelikle bahçe çitimizdeki prob-
lemleri onarmamız gerektiğini söy-
lüyorsunuz. Peki, gelecek nesil gemi-
ler ve denizaltılar hangi teknolojiye 
sahip olmalı?

Eğer ki bir uçak gemisi yapılacaksa, 
görev grubunun içerisinde denizaltı da 
bulunması lâzım. Bizim şu anki envan-
terimizdeki denizaltılar böyle bir uçak 
gemisine destek sağlayabilecek imkâna 
sahip değiller. Sürat olarak ve kapasite 
olarak bir uçak gemisi görev grubu ile 
çok uzak mesafelerde görev yapma-
ları oldukça zor. Dolayısıyla, nükleer 
bir denizaltı olması gerekiyor. Aslında 
nükleer denizaltı sadece uçak gemisini 
desteklemek için gerekli değil. Günü-
müzde denizaltılar için tehdit unsurları 
o kadar çok arttı ki nükleer denizaltı 
bana kalırsa tek çare olarak gözüküyor. 
İHA’lar yakın zaman içerisinde ben-
ce, denizaltılara karşı da kullanılacak. 
Denizaltılarımız şnorkel yapmak zorun-
dalar. Bu ciddi bir ısı kaynağı oluşturu-
yor ve denizaltıların İHA’lar tarafından 
çok kolay bir biçimde tespit edilmesine 

neden oluyor. Bizim denizaltılarımız çok 
yavaş oldukları için tespit edilmeleri, 
işlevlerini kaybetmelerine neden olu-
yor. Denizaltının en önemli özelliği olan 
‘sürpriz’ faktörü ortadan kalkıyor. Şnor-
kel kullanan denizaltıları değiştirmemiz 
gerekiyor. AIP’lerin havadan bağımsız-
lığa bir geçiş olduğunu düşünüyorum.

Yeni nesil denizaltılarda, özellik-
le MİLDEN projesinde nükleerin bu 
anlamda düşünülmesini tavsiye eder 
misiniz?

MİLDEN konusunda nükleer konu-
sunun düşünülmesi gerektiğini ancak 
mevcut üretimleri de geciktirmemesi 
gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ilk 
defa kendi denizaltımızı üretiyoruz. 
Dünyada başka örnekler de bulunuyor. 
Brezilya ve Rusya ile ortak çalışmalar 
düşünülebilir. Öncelikle MİLDEN bit-
meli, daha sonra nükleer entegrasyon 
düşünülebilir. Ancak hemen olmasa 
bile nükleer sistem kesinlikle gerekli. 

Uçak gemisi, Türkiye’nin hedefleri 
ve milli kaynakları ile doğru orantılı bir 
biçimde gelişmeli. 

TF-2000, 2020 senesinde başlatıla-
bildi. Aynı gecikme MİLDEN’in başına 
gelebilir mi?

Bunların hepsi bütçeyle, ekonomik 
durumumuzla bağlantılı. Bu durum 
ABD’de bile yaşanıyor. Ancak MİLDEN’i 
geciktirmemek gerektiğini düşünüyo-
rum. Nükleer olmasa bile AIP sayesinde 
havadan bağımsızlık sağlanacaktır. Yine 
de geç de olsa nükleere geçişin sağlan-
ması da gerekiyor.

TCG Anadolu bir caydırıcı unsur 
olarak düşünülebilir. Ancak, şu anda 
gemiye koyacak bir uçağımız yok. Bu 
durum nasıl çözüme kavuşturulabilir?

İHA’lar ara geçiş olarak düşünülüyor. 
Milli uçak projeleri var. Bu bir şekilde 
çözülür. Bize bu uçakların bir şekilde 
sağlanması gerekiyor. Harbe hazır bir 
pilot 7-8 senede yetişiyor. 

Uçak gemilerinde ne kadar per-
sonel bulunmalı? Nasıl bir eğitimden 
geçirilmeliler? Nasıl bir vardiya siste-
mi uygulanmalı?

Uçak gemisi ömrü boyunca bakım-
lar hariç sürekli denizlerde olmalı. 
ABD’de bu sistem 6 aylık vardiyalarla 
yürütülüyor. Bizde de benzer bir siste-
me geçilmesi gerekir. Bu gemiler kıyı-
ya yanaşırken destek olacak özellikte 
büyük römorkörler dahi imâl edilmeli. 

Nükleer denizaltı tasarımına baş-
lamadan önce yapılması gerekenler 
hakkında önerileriniz var mı?

Nükleer tasarıma başlamadan önce 
personel yetiştirmemiz gerekiyor. Nük-
leer dediğiniz zaman sadece sistemleri 
değil bunu koruma sistemleri de önemli. 
Gemi personelinde nükleer uzmanları 
olduğu gibi, nükleer ortamda çalışabi-
lecek personelin de yetiştirilmesi gere-
kiyor. Nükleer denizaltı subayları bu 
ortamda çalışabilecek eğitimde olmak 
zorunda. Uçak gemisi ile seyir edecek 
olan denizaltıların gidilecek bölgelere 
önceden fark edilmeden gidip olası teh-
likeleri tespit etmesi gerekir. 

Nükleer denizaltı konusunda bir 
organizasyon oluşturmak oldukça 
önemli. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 
TSK ve ilgili bakanlıkların birlikte çalış-
ması gerekiyor.

Hatta önceden dünyadan bir nükle-
er denizaltı kiralayabilirsek personeli-
mizi bu denizaltıda eğitebiliriz. Tecrübe 
kazanmalarını sağlayabiliriz. Nükleer 
fizikçi kadar olmasa da; nükleer sızın-
tıda neler yapılacak, ne gibi tedbirler 
alınacak, koruyucu elbiseler nasıl kul-
lanılacak gibi konularda personelin 
eğitilmesi gerekiyor. Başlangıç için bu 
imkânlara sahip birileri ile çalışmak 
faydalı olacaktır. 

MİLDEN veya uçak gemisi proje-
lerini kim üstlenmeli? Askeri tersane 
mi, özel tersaneler mi yoksa ortak bir 
çalışma mı yapılmalı?

Bu askeri bir proje olmalı. Tasarım 
ve teknoloji askeri tersanelerde üre-
tilmeli. Bazı konularda yabancılara da 
danışılabilir ve inşa aşamasında sivil 
tersanelere de kaydırılabilir. Ama işle-
timi tamamen Deniz Kuvvetleri’nde 
olmalı. 
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'Anadolu ile tecrübe kazanmamız gerekiyor'
Tuğamiral (E) Alaettin 
Sevim, uçak gemisi 
görev grubunun içerisin-
de bulunması gereken 
denizaltılara dikkat çek-
tiği röportajımızda, özel-
likle üzerinde bulundu-
rulacak İHA’larla birlikte 
TCG Anadolu’nun da 
caydırıcı bir unsur ola-
rak değerlendirilmesi 
gerektiğini belirtti 

Tuğamiral (E) Alaettin Sevim



Kasım 2020

Türkiye’nin uçak gemisine
ihtiyacı var mı?

Öncelikle şunu belirtmekte fayda 
var. Bugüne kadar yapılan ve bundan 
sonra da yapılması planlanan proje-
lerin tamamı 1990’lı ve 2000’li yılların 
başında planlanmış, 10 yıllık tedarik 
planına (OYTEP) alınmış projelerdir. Pro-
jeler planlanır, tarihi belirlenir ancak 
yapılıp yapılamayacağı kesin değildir. 
Bütçe onayı gerekir.  Örneğin MİLGEM 
planlandığında ilk gemi 2006’da teslim 
olacaktı ancak projeye 2004-2005’te 
başlayabildik. Bu bütün dünyada böyle, 
önemli olan planlanan projenin bütçe-
ye girebilmesidir. Mesela TF-2000, 2000 
yılında başlayacaktı, 2020’ye sarktı. Pro-
jede uzun menzilli radarlar kullanılması 
gerekiyordu, “Biz mi yapalım yoksa ala-
lım mı?” dedik. “Biz yapalım” kararı çıktı 
ve 2 sene önce de ASELSAN duyurusunu 
yaptı; bir gemide de testi yapıldı. Bütçe 
çıktıktan sonra Türkiye’de her şey yapılır.

Uçak gemisi de rahatlıkla tasarla-
nıp inşa edilebilir. Böyle bir yetenek var 
ve geliştirilebilir. Bugüne kadar yapı-
lan gemilerin başlangıcında önce form 
belirlendi sonra inşaya kalıpla başlandı. 
Kalıpla başlayıp 3D programlara geçtik. 
Bu ülke kalıpla yapmasını da biliyor, 
çizim programlarını da kullanıp yapa-
biliyor. 

Uçak gemisine istihdam açısından 
gerek var. Güç aktarımı için gerek var. 

“Denizlere hâkim olan cihana hakim 
olur”. “Açık denizlere doğru” çıkılması 
gerekiyor. Denizlerde sadece bulunmak 
değil, oralara sahip de olmak lazım. 

Gemiyi biz mi tasarlamalıyız, yok-
sa tasarım satın mı alınmalı? Projeye 
başlamadan önce ne gibi hazırlıklar 
yapılmalı?

Gereksinim çok acilse, var olan bir 
geminin dizaynı alınıp kullanılır. Pek çok 
ülke gemilerini görücüye çıkardı. Önce 
yapıp bir başkasına pazarlama plan-
ları var. Ben ticari bir geminin convert 
edilmesini önermiştim. Bana gülmüş-
lerdi. Oysaki çok ciddiydim. Gerek yok, 
ihtiyacımız yok ‘‘çöpe atılacak paramız 
yok’’ gibi düşünülebilir. Çünkü bağımlı 
olursunuz. Sadece var olan bir gemiyi 
satın almak çözüm değil. Bunları ömrü 
süresince kullanmanız lâzım. Yedek par-
çalarını da temin etmeniz gerekiyor. Bu 
süreçte nasıl idame edeceğiniz önemli. 
Türkiye’nin güzel bir özelliği var. Bir 
şekilde idare edebiliyor. Bu topraklarda 

1200’lerden beri gemi inşa ediliyor.  Dola-
yısıyla insan olarak bu kabiliyetimiz var. 
Malzeme ihtiyacı da bir şekilde giderilir. 

Dizaynı siz yaptığınız zaman dünya-
nın neresinde inşa ederseniz edin o gemi 
sizindir. Geminin kazanımında dizay-
nı yüzde 85 etkilidir. Dizayn kesinlikle 
bizim olmalı. Üretim süresi dünyada 
nasıl ise bizde de o kadar olur. Başımız-
dan geçen badirelere rağmen bu kabili-
yete hâlâ sahibiz. Biz daha ölmedik ve 
gelecek nesil çok iyi geliyor. Özellikle Z 
kuşağı çok iyi geliyor. Teknolojiye ina-
nılmaz hâkimler. Uçak gemisinin (proje) 
yönetimi Türkiye çapına yayılmalı. MİL-
GEM’in projelendirilmesi nasılsa ona da 
öyle devam edilmeli. Kısa, orta ve uzun 
vade şeklinde. Tüm bunların sonunda 
geriye kalan en önemli unsur ise bütçe. 

Projeye başlandığı takdirde, 
sorumluluğu kime verilmeli, nasıl bir 
işleyişe sahip olmalı?

Bir kere mutlaka ve mutlaka bir 
stratejiye oturtulmalı. Bu konuda da 
bir orkestraya ihtiyaç var. Tek bir yere 
bırakırsanız kalıcı olmaz. Yerlilik ora-
nını artırmak istiyorsanız Edirne’den 
Ardahan’a kadar herkesten haberinizin 
olması lazım. Sinop’tan Silifke’ye kadar 
hangi tezgâhta neler var, kim ne ürete-
biliyor bu araştırılmalı. Bu MİLGEM’de 
başarıldı. MİLGEM projesinin özellikle 
bu anlamda tam bir fenomen olduğunu 
düşünüyorum. Almanya’dan 6 ayda ala-
cağımız bir tulumbayı Antep’te bir atöl-
ye ‘20 günde vereyim’ dedi. MİLGEM ile 
birlikte Türkiye’de öyle firmalar gelişti ki 
şu anda dünya çapında iş yapan firma-
lar haline geldiler.  Tek kişilere verilmiş 
projelerin tamamında dizayn dışarıdan. 

Orkestralarda gruplar olur, grupların 
başlarında şefler olur, hepsinin başında 
da bir maestro olur. Bu projede de maes-
tro bütçe kaynağını elinde bulunduran 
olur. Bu da Türkiye’de Savunma Sanayii 
Başkanlığı’dır. Devlet desteği şart. MİL-
GEM’de kaynak Deniz Kuvvetleri’nindi, 
proje Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın-
dı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı make-
ti Deniz Kuvvetleri’ne vermişti. Çün-
kü Deniz Kuvvetleri’nin tersanelerinde 
yapılmıştı. 

Tasarım sizin olmalı. Bu tasarım 
yapılırken ne kadar çok yerli katkı varsa 
faydalanılmalı.  Tüm bunların da bir 
finansör maestro ile yönetilmesi gere-
kiyor. Yurtiçinde birlikte hareket edil-
meli, rekabet edilmemeli. Bir konsorsi-

yum şeklinde, proje bölünerek uzmanlık 
alanlarına göre ortak bir çalışma oluştu-
rulmalı.  Para varsa her şey olur.

Uçak gemisi Türk dizaynı olacak-
sa, testi gizli tutularak dışarıda yapıla-
bilir. Ama bence tasarımı Türk olma-
lı. Yerli tahrik tasarımı üreten var da 
biz mi kullanmıyoruz. Bunların hepsi 
çözülebilir.  TCG Girne gemisi, Taşkızak 

Tersanesi’nden çıkmış malzemelerden 
yapıldı. Gazetelerde yapılan kampan-
yalarla, vatandaşlardan toplanan para-
larla eldeki, kalan çıkma malzemelerle 
yapıldı. İlk çıkarma gemilerimiz de ise 
artık kullanılmayan tanklardan sökülen 
motorlar marine (deniz) tip haline geti-
rildi. Bunlar TCG’lere konularak çıkar-
ma yapıldı. Yani, gerektiğinde her türlü 
çözüm bulunur. 

Türkiye’nin 30 sene sonrası için 
vizyonu ne olmalı, hangi projelerde 
bulunulmalı? Sizin önerileriniz neler-
dir?

TCG Anadolu da dâhil bugün-
kü projelerin hepsi, 90’ların sonunda 
2000’lerin başında projelendirildi. Bizim 
şu anda 20 yıl sonrası için yapacağımız 
projeleri belirlemiş olmamız gerekiyor. 
Bugünkü seviyeye nasıl ulaştık? Tabi 
ki insan gücüyle. Bu insan gücü nasıl 
oluştu? Bizim 20-30 sene önce oluştur-
duğumuz projelerle. O dönemki eğitim 
sistemimize bir bakın. 

Biz tüm bunların sayesinde 2010 

yılında MİLGEMimizi Donanmamıza 
kattık. Bundan 30 sene sonrasına baka-
bilmemiz için bugünkü eğitim duru-
mumuza bakmamız gerekiyor. Biz neyi 
öğretiyoruz ona bakmalıyız. Yapay zekâ 
konusunda biz ne yapıyoruz? Alter-
natif enerji konusunda ne yapıyoruz? 
2040 yılında Almanya’ya Paris’e fuel 
oil kullanan araçlarla giremeyeceksi-
niz. IMO bir karar aldı. Akdeniz’de kar-
bon salınımı yaparak gezemiyorsunuz. 
Kuzey Denizi’nde bugün artık ticaret 
yapılıyor.  Buzkıran gemileri ile Bering 
Boğazı’ndan geçerek Çin ile yapılan 
ticaretin süresi yarı yarıya indirildi. 
Bizim şimdiden, gelecekte dünyanın 
gündeminde olacak olan bu teknoloji-
lere odaklanmamız gerekiyor. Öğrenme 
yetimiz ne kadar ileriye dönük, bizim 
buna odaklanmamız gerekiyor. 

Önce öğreneceksiniz, sonra ken-
diniz uygulayacaksınız. Bilgiye dayalı 
özgüvene sahip olacaksınız. Bilgi üre-
ten bir seviyeye gelmiş olmamız gere-
kiyor. 

'Gerektiğinde her türlü çözüm bulunur'
MİLGEM projesinde 
yerlilik oranını yüksek 
tutmak adına yapılan 
çalışmaların sonu-
cunda dünya çapında 
iş yapabilen firmalar 
doğduğunu belirten 
Tuğamiral (E) Prof. Dr. 
Nurhan Kâhyaoğlu’ya 
göre Türkiye, kendi uçak 
gemisini yine kendi 
imkânlarıyla inşa etmeli
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Bir akademisyen olarak 
savunma ve güvenlik konu-
larında çalışmalarınız var. 
Nedir uçak gemisi ve ne işe 
yarar? 

Uçak gemisi dendiği zaman 
aslında bir savaş gemisi sınıfını 
anlıyoruz. Uçakların iniş kal-
kış yapabildiği bir savaş gemisi 

olarak tanımlanabilir. 1910’lara 
kadar giden bir geçmişi olsa 
da gerçek anlamda 20’lerde ilk 
tasarımlar hizmete girmeye 
başlıyor. İlk örnek de 1924 sene-
sinde İngiltere Donanması’nda 
hizmete giren HMS Hermes 
gemisidir.

Uçak gemileri farklı şekiller-

de sınıflandırılabiliyor. Boyut-
larına göre, tahrik sistemlerine 
göre, en yaygın sınıflandırma 
ise iniş kalkış yöntemine göre 
sınıflandırılmasıdır. Bu sınıflan-
dırmaya göre de kabaca 3 tip 
gemi var. 

CATOBAR Sınıfı gemiler-
de uçaklar kalkışı mancınık 
yardımıyla yapıyorlar ve iniş-
te pistteki telleri yakalayarak 
duruyorlar. Klasik uçak gemileri 
bunlardır. Uçak gemisi dendiği 
zaman da insanların gözünde 
canlanan gemi tipidir. ABD ve 
Fransa donanmalarında varlar. 
Büyük ölçekli kapsamlı plat-
formlar. Şimdilerde eski sis-
temdeki buhar gücünü kaldırıp 
elektro manyetik sisteme geçi-
liyor.  EMALS sistemi deniyor 
buna ve Çin’de de buna yöne-
lik çalışmalar var. Önümüzdeki 
dönemde muhtemelen klasik 
uçak gemilerinde bu teknoloji 
kullanılacak. 

STOBAR Sınıfı denen Rus 
ekolünde ise uçak, kalkışını 
kendi itiş gücüyle yapıyor. Eğim-
li rampası bulunuyor. İniş ise 
CATOBAR’lardaki gibi kanca-
tel yardımıyla yapılıyor. Rusya, 
Hindistan ve Çin’de bulunuyor. 

STOVL Sınıfı gemilerde ise 
kalkış STOBAR gibi, iniş dikey 
olarak gerçekleştiriliyor.  

Avantaj ve dezavantaj kıya-
sına girersek CATOBAR sınıfına 
baktığımız zaman bu mancı-
nık sistemi uçağı fırlatarak kısa 
sürede havalanmasını sağlı-
yor. Uçaklar tam görev yüküy-
le havalanabiliyor. Farklı tipte 
uçakların da konuşlanmasını 
sağlıyor. Ancak çok pahalı bir 
teknoloji. Sadece ABD ve Fran-
sa’da kullanılıyor. Çin de çalış-
malar yürütüyor. Brezilya’da da 
vardı ancak hizmetten çıkar-
dılar. Fransızlar da teknolojiyi 
ABD’den aldı. ABD bu teknoloji-
de tekel durumunda. 

STOBAR’ın ise maliyet avan-
tajı bulunuyor. Ancak, uçak 
kendi itiş gücüyle kısa bir mesa-
fede kalkış yaptığı için uçağı 
tam görev gücü ile kaldırmak 
mümkün olmuyor.  Ayrıca farklı 
tiplerde uçak kullanmak da pek 
mümkün değil. İtiş gücü kuv-
vetli uçaklar kullanmak gere-
kiyor. Bu şekilde kalkabilecek 
uçak sayısı da oldukça az.

STOVL’da ise nispeten daha 
küçük platformlar inşa edile-
biliyor. Bakım ve idamesi daha 
kolay. Maliyetleri de düşük. 
Ancak, sadece özel tasarlanan 
uçaklar kullanılabiliyor. İlave 
donanımlardan ötürü bu tip 
uçakların menzilleri kısalabili-
yor. 

Peki, başka platformlar da 
uçak gemisi olarak
kullanıyor mu?

Aslında uçak gemisi olarak 
tasarlanmasa da uçak gemisi 
görevlerini icra edebilen plat-
formlar da var. Bunlar amfibi 
hücum gemileri ve bizim TCG 
Anadolu da bu sınıfta yer alıyor.

Dünyada uçak gemisine 
sahip olan devlet sayısı çok az. 
Amfibi hücum gemilerini de 
dâhil edecek olursak 12 devlet-
te bu platformlardan var. Amfi-
biler de dâhil olmak üzere dün-
yada 38 uçak gemisi var. 

ABD bu alanda lider. Şu anda 
amfibi hücum gemileri ile bera-
ber 20 uçak gemisi var. 11 adedi 
CATOBAR sınıfı,  9’u LHD/LHA 
dediğimiz amfibi hücum gemisi. 
Fransa’da 1 gemi var. İngilte-
re, İtalya, İspanya, Rusya, Çin, 
Hindistan, Avustralya, Japon-
ya, Güney Kore ve Tayland’da 
da var. Yalnız bunlardan bazı-
larının modifikasyona ihtiyacı 
olduğunu belirtmeliyiz.

Sizce Türkiye uçak
gemisine sahip olmalı mı?

Ben Türkiye açısından uçak 
gemisinin gerekli olduğunu 
düşünenlerdenim. Türkiye’nin 
harekât ihtiyaçlarına baktığı-
mız zaman giderek artan bir 
biçimde bölgesel güce dönüş-
tüğünü söyleyebiliriz. Sadece 
kendi denizlerinde harekât icra 
etmiyor; barışı koruma harekât-
larına da yoğun biçimde destek 
gösteriyoruz. Dışarı ile yoğun 
bir ticaret yürütülüyor. Tüm 
bu nedenlerden ötürü Donan-
ma’nın bunları koruyacak bir 
yetenekte olması gerektiğini 
düşünüyorum. Güç aktarımı 
açısından da en önemli plat-
formlar bu tip uçak ve amfibi 
hücum gemileri. 

Uçak gemisi mi yoksa
LHD mi olmalı?

Bana göre her ikisi de olma-
lı. Fransa’yı örnek verirsek 
hem klasik uçak gemisi hem 
de LHD’si var. ABD’de de aynı 
durum söz konusu. Ancak, 
maliyet çok önemli, oldukça 
masraflı platformlar. 

ABD ve Fransa kendi tasa-
rımlarını inşa ediyorlar. Avus-
tralya tasarımını İspanya’dan 
aldı. Kendi tasarımlarını da inşa 
edenler var, başka ülkelerden 
tasarımlar alıp onu kendi ter-
sanelerinde inşa eden ülkeler 
de var. Tek bir model var diye-
meyiz. 

Biz kendi uçak gemimizi 
yapmaya karar verirsek
bu askeri tersanede mi
yoksa özel tersanelerde mi 
inşa edilmeli?
Eğer böyle bir proje başlatılır-
sa, askeri tersanede olur diye 
düşünüyorum.  90’ların orta-
sında özellikle Balkanlar’daki iç 
savaş sonrası “Böyle bir gemiye 
sahip olmalı mıyız,” diye konu-

16 DOSYA

'Demek ki Türkiye de deniz aşırı görevlere yönelmeyi planlıyor'
Giresun Üniversitesi, 
İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi, Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yönetimi 
Bölümü Öğr. Üyesi 
Dr. Cenk Özgen uçak 
gemileri, uluslararası 
güvenlik, deniz ve enerji 
güvenliği konularında 
sayısız araştırma ve 
makaleye sahip. Uçak 
gemisi konusundaysa 
tavrı net. Türkiye’nin, 
değişen harekât ihti-
yaçları nedeniyle bir 
uçak gemisine ihtiyacı 
olduğunu düşünüyor.  
Favorisi ise CATOBAR 
Sınıfı bir uçak gemisi

Dr. Cenk Özgen
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şulduğunu biliyorum.  Deniz 
Kuvvetleri 17’inci Komutanı 
Salim Dervişoğlu 1997 senesin-
de verdiği bir söyleşide, “hafif 
uçak gemisi”nden söz etmişti. 

Bir ülke kendine böyle bir 
platformu hedef olarak koy-
duysa ileride izleyeceği politi-
kalarında bu tarz bir yeteneğe 
ihtiyacı var demektir. Dünyada 
uçak gemisi kullanan ülkeler 
deniz aşırı operasyon düzenle-
yen ülkeler. Demek ki Türkiye 
de deniz aşırı görevlere yönel-
meyi planlıyor.

Uçak gemileri tek başlarına 
hareket etmiyorlar, yanla-
rında güvenlik için koruyu-
cu unsurlar da bulunuyor. 
Uçak gemisinden önce 
sahip olunması gerekenler 
nelerdir? 

Uçak gemileri, “görev grubu” 
ile hareket ediyor. Belli sayıda 
muhrip/fırkateyn/denizaltı bu 
platformla hareket ediyor. Kimi 
hava savunma harbine odaklı, 
kimi deniz savunma harbine 
odaklı. Muharebe, ikmâl destek 
gemileri de bulunuyor. Görev 
grubunun denizde uzun süre 
görev icra etmelerini sağlıyorlar. 
Bir ya da fazla sayıda denizaltı 
platforma eşlik ediyor. Uçaklar 
hava devriyesi yapıyorlar. 

TCG Anadolu’nun da böyle 
hareket etmesi gerekecek. TF-
2000’ler bu amaçla kullanıla-
caktır. Bu görev gruplarını da 
sadece gemilerle savunmak 
yeterli olmaz. Muhakkak uçak-
lar da olmalı. Açık denizlerde 
gemilerin radar sistemleri bel-
li bir oranda yeterliliğe sahip 
oldukları için Awacs tipi uçak-
lara ve helikopterlere ihtiyaç 
var. 

Uçak gemisi projesi günde-
me geldi ve öncelikle nasıl bir 
uçak gemisi istediğimize karar 
vermemiz gerekiyor. ABD’nin 
sahip olduğu CATOBAR sınıfı 
gemilerin tek başına maliyeti 
13 milyar dolar. Bunun görev 
grubunu, üzerine konacak 
uçakları, bakımı, idamesi vs. 
düşündüğünüz zaman maliyet-
ler inanılmaz artıyor. Türkiye 
böyle bir gemiyi tercih etmeye-
cektir. Operasyonel olarak nasıl 
bir görev icra edeceğimiz belir-
lendikten sonra tasarıma karar 

verilebilir.
STOVL Sınıfı gemilerde kul-

lanılacak uçak tedarikinde bir 
sıkıntı var.  Ben, Türk Donan-
ması’nda CATOBAR sınıfı bir 
uçak gemisi görmek isterim. 
Fransa’nınkine benzer olabi-
lir. Üzerinde 30-40 tane uçağın 
konuşlanabileceği, 30-40 bin 
tonluk konvansiyonel bir gemi 
olabilir. TF-X’lerin ileride uçak 
gemisi versiyonunun üretilme-
si gündeme gelebilir, ki örnek-
leri var.

Alınması düşünülen 
F-35’lerle Türkiye,
TCG Anadolu ile uçak
gemisi operasyonların
girmiş olacaktı diyebilir- 
miyiz? Peki kendi 
gemimizi kendimiz tasar-
layabilir miyiz, TC
Anadolu ile “bu know 
how’a ulaştık” denebilir mi? 

Benim kişisel düşüncem bir 
ana yerli yüklenici ile yaban-
cı alt yüklenici kullanmamız 
yönünde. Belki mevcut bir 
tasarım TSK’nın ihtiyaçla-
rına göre de düzenlenebilir. 
Yerli olarak üretilebilir ancak 
muhakkak bir destek gerekiyor. 
Çünkü bu alanda hiç tecrübe-
miz bulunmuyor. Çin’i düşü-
nürsek, muazzam bir gemi inşa 
sanayi olmasına rağmen doğ-
rudan kendisi girişmedi. Önce 
Varyag gemisini aldı, sonra 
aynısını inşa etti ve şimdi de 
üçüncüyü kendisi inşa etti. Bu 
toplamda 20 senelik bir süreç. 
Çünkü hiçbir tecrübeleri yok-
tu. Uçak gemisi görev grubunu 
yürütmek bambaşka bir iş. Çin 
dahi adım adım ilerliyor. Türki-
ye’nin birdenbire sıfırdan kendi 
tasarımı bir uçak gemisini inşa 
etmesini beklemek çok gerçek-
çi olmayabilir. Kendimiz inşa 
edebiliriz ancak bir alt yükle-
nicinin şart olduğunu düşü-
nüyorum. Amerika’yı yeniden 
keşfetmeye gerek yok. Bu kadar 
yüksek maliyetli bir proje sıfır-
dan üretilirken deneme yanıl-
ma maliyetlerine girmek gere-
kir mi ona bakmak lazım.

Uçak gemisinin kardeş 
gemisi de olmalı mı?

Bu işin idealinde minimum 
2 gemiye sahip olmak gerekiyor. 
Bu gemiler bakıma girdiklerin-

de kısa zamanda çıkamıyorlar. 
O nedenle birisi bakımdayken 
yerine göreve çıkacak ikinci bir 
geminin olması şart.

Donanmamızın yeni nesil 
denizaltı ihtiyacı hakkında 
düşünceleriniz nedir?

Türk Deniz Kuvvetleri’nin 
enerji güvenliği konusunda 
çok ciddi katkıları bulunuyor. 
15 senedir Doğu Akdeniz’de 
“Akdeniz Kalkanı” adı altında 
deniz güvenlik harekâtı icra 

ediyor. Bu durum Türkiye’nin 
güvenliğini sağlamak ve deniz 
yetki alanlarını korumak adı-
na ne kadar kararlı olduğunu 
gösteriyor. 

Bana göre Türkiye, donan-
masına daha fazla yatırım 
yapmalı. Denizci vizyonu 
ortaya koymak lazım. Türk 
Donanması mevcutta çok iyi 
durumda. Özellikle Akdeniz 
çanağında bir gurur kaynağı. 
Yine de daha çok geliştirmek 

gerekiyor. Bunu da özellikle 
milli kaynaklarla sağlamamız 
gerekiyor. Bana göre de uçak 
gemisi bunlardan birisi. Deni-
zaltılar çok önemli. Nükleer 
denizaltılara ihtiyaç var. Bizim 
gibi kapalı deniz havzaların-
da en etkili silah sistemleri 
denizaltılardır. Türkiye eski-
den beri Akdeniz’de çok güç-
lü ve deneyimli bu anlamda. 
Osmanlı’dan gelen bir tecrü-
bemiz var. 
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Deniz Kuvvetleri öncülüğünde 
başlanarak başarıyla tamamla-
nan MİLGEM Projesi sayesinde 
ülkemizin ilk milli tasarım muha-
rip gemisi hedefine ulaşılmıştır. 
Bu yeteneğin idame ettirilmesine 
yönelik ve ülke hava savunma-
sının denizden itibaren kademe-
li olarak karşılanması ve üstün 
hava savunma ve taarruz kabi-
liyetine sahip bir yüzer platform 
ihtiyacının giderilmesi maksadıy-
la, milli kaynaklara dayalı bir hava 
savunma harbi muhribi ihtiyacı 
ortaya çıkmıştır. Deniz Kuvvetle-
ri’nin direktifi gereği TF-2000 Hava 
Savunma Harbi Muhribi (HSHM) 
Projesi tasarım faaliyetlerine 
Dizayn Proje Ofisi’nde Temmuz 
2017 tarihi itibarıyla başlanmıştır.

Görev fonksiyonu ve tasarım 
özellikleri
TF-2000 HSHM, denizi bir kal-

kan gibi kullanarak alçak/orta/
yüksek irtifalı kısa/orta/uzun 
menzilli güdümlü mermilerin ve 
balistik füzelerin tespit edilmesi 
ve anakaraya yaklaşmadan imha 
edilmesini (balistik füzeler hariç) 
sağlayacak temel görev fonksiyon 
yeteneğine sahip olacak.

TF-2000 HSHM, Türk Deniz 
Kuvvetleri’nin caydırıcılığını art-
tırmak maksadıyla;

• Tüm dünya denizlerinde 
etkinlikle görev yapabilecek,

• Kuvvet hava savunma görev-
lerini icra edebilmek üzere, tanım-
lanmış hava resmini tesis edebi-
lecek,

• Bünyesinde bulunacağı Görev 
Grubu/Görev Kuvveti unsurları 
ile coğrafi bir sahayı her türlü 
tehdide karşı savunabilmek üze-

re; uzun menzilli Hava Savunma 
Harbi (HSH), Denizaltı Savunma 
Harbi (DSH) ve Suüstü (S/Ü) harbi 
yapabilecek,

• Kıyı ötesi angajman icra ede-
bilecek,

• Barışı destekleme, muharip 
olmayanların tahliyesi, uluslara-
rası terör, kitle imha silahlarının 
yayılmasının önlenmesi, denizde 
denetim harekâtı gibi Savaş Dışı 
Harekât görevlerini etkinlikle icra 
edebilecek imkân ve kabiliyete 
sahip olacak.

TF-2000 HSHM; 
• En az 28 kts azami sürat, 18 

kts sürat ile en az 5000 deniz 
mili seyir siası ve senelik ortalama 
5000 saat seyir süresi,

• Deniz durumu 5’te kısıtsız 
harekât kabiliyeti,

• Lojistik bütünleme (akaryakıt 
hariç) yapmaksızın en az 45 gün 
süre ile harekât icra edebilme,

• Ana üs desteği olmadan 180 
gün süreyle harekât icra edebilme,

• En az 40 yıl hizmette kalma 
süresi,

• Radar Kesit Alanı (RKA), Sual-
tı Akustik, Manyetik ve Kızılötesi 
(K/Ö) izlerin azaltılmasına yönelik 
tasarım ve sistem uygulamaları,

• Yüksek beka kabiliyeti kap-
samında dayanıklı tekne yapısı 
tasarım uygulamaları gibi temel 
tasarım özellikleri doğrultusunda 
tasarlanmakta.

Genel Karakteristikler
Tam Boy : 166 metre
Azami Genişlik : 21,5 metre
Draft : 4,96 metre
Deplasman : 7.000 ton
Azami Sürat : 28+ knots
İntikal Sürati : 18 knots

Personel
• En az 200 personel için yaşam 

yeri ve servis mahali
• 1 acil müdahale kamarası
• 1 müşahede kamarası
• Personel kolaylık tesisleri
• 1 sosyal yaşam alanı
• 1 kondisyon salonu

Silah/Sensör sistemleri
TF-2000 HSHM, ülke hava 

savunmasına açık denizlerden iti-
baren destek olabilmek, bölge ve 
kuvvet hava savunması için veri-
lebilecek harekât görevlerini icra 
edebilmek amacıyla;

• Çok Amaçlı Faz Dizili Radar 
(ÇAFRAD), Uzun Menzilli Radar 
(UMR) ve IFF sistemleri ile tesis 
edilen uzun menzilli etkili bir 
hava savunma sistemine,

• Hava hedeflerine karşı kuvvet 
hava savunması ve öz savunma 
maksatlı güdümlü mermi sistem-
leri ve yakın hava savunma sis-
temlerine,

• Suüstü hedeflerine satıhtan 
satha güdümlü mermi sistemleri 
ile top sistemlerine,

• DSH maksatlı bütünleşik 
sonar sistemine (Sonar Suit), Tor-
pido Karşı Savunma Sistemine ve 
sualtı hedeflerine karşı torpido 
sistemine,

• Elektronik Destek (ED) ve 
Lazer ikaz Sistemi (LİS) ile RF/
Lazer çıkış yapan radarları ve 
Güdümlü Mermi (G/M)’leri tespit 
imkânına,

• Hava ve suüstü savunma 
maksadıyla otomatik atış ve tav-
siye imkânına sahip Dekoy Atım 
Sistemine (KALKAN),

• Sıkı EMCON şartlarında elek-
tro-optik tespit, teşhis ve takip 

yeteneğine,
• İleri teknoloji link, muhabere 

ve bilgi sistemlerine,
• Tüm bunların entegrasyonu-

nu sağlayan ve ağ destekli veri 
entegre kabiliyetli bir Savaş Yöne-
tim Sistemini içeren Milli Komuta 
Kontrol (GENESIS ADVENT) ve Mil-
li Atış Kontrol Sistemlerine (TAKS) 
sahip olacak.

Hava Savunma Harbi (HSH)
TF-2000 HSHM, kademeli hava 

savunması prensibi kapsamında 
kısa/orta, uzun metnini satıh-
tan havaya güdümlü mermilere 
sahip olacak. Geminin öz savun-
ması kapsamında ise ana batar-
ya topuna ilave olarak, güdümlü 
mermiler, 360° koruma sağlayacak 
şekilde Yakın Hava Savunma Silah 
Sistemi (YHSS) ve ses altı ve üstü 
sürate sahip çeşitli atak manev-
raları icra edebilen G/M’lere karşı 
da etkin bir savunma sistemi ile 
teçhiz edilecek.

TF-2000 HSHM, RF ve IR baş-
lıklı G/M’lere karşı otomatik, yarı 
otomatik ve manuel atış imkânı 
sağlayan, Güdümlü Mermiye Karşı 
Savunma (GMKS) tavsiyesi vere-
bilen, Komuta Kontrol Sistemi ile 
entegre, tamamen milli yazılım 
ve donanıma sahip Dekoy Atım 
Sistemine (KALKAN) sahip olacak.

TF-2000 HSHM, G/M’leri ve hava 
araçlarını tespit ve takip edebilen, 
arama, hedef tespit ve atış kontrol 
işlevlerini yapma kabiliyetine ve 
muhtelif hedeflere en kısa süre-
de ve en etkili mesafede angaje 
olmasına imkan sağlayan entegre 
IFF sistemine sahip Çok Amaçlı 
Faz Dizili Radar (ÇAFRAD)’a da 
sahip olacak.

TF-2000 HSHM, hava resmini 
asgari 200 mil menzilden itibaren 
tesis edebilen, entegre IFF sistemi 
ile çalışabilen, uçakların üç boyut-
ta kontrol edilmelerine imkan sağ-
layabilen, modern G/M’leri ve hava 
araçlarını tespit edebilen özellikte 
Uzun Menzilli Hava Arama Radarı 
(UMR) ile teçhiz edilecek.

Alçak irtifa hedeflerine karşı 
ise yarı ve tam otomatik reaksi-
yon özelliğine sahip, yüksek atış 
gücünde ve E/O sensörler ve lazer 
mesafe ölçüm birimleri ile dona-
tılmış lazer güdümlü mermi/sta-
bilize otomatik top/makineli tüfe-
ğe sahip olacak.

TF-2000 HSHM bünyesinde-
ki GENESİS ADVENT SYS, içerdi-
ği gelişmiş tehdit değerlendirme, 
angajman planlama ve icra algo-
ritmaları ile dinamik ve değişken 
hava savunma harbi ortamında 
hızlı ve etkili reaksiyon ve karar 
desteği sağlayacak. Bunun yanın-
da, bütünleşik Ağ Destekli Yetenek 
işlevi ile görev kuvveti çapında 
sensör / silah paylaşımı sayesin-
de kaynak optimizasyonu sağla-
nacak, kuvvet koruması en üst 
düzeye getirilecektir.

TF-2000 HSHM entegre ve eşza-
manlı biçimde fiziksel imha ve 
fonksiyonel imha yeteneklerini 
kullanma yeteneğine de sahip 
olacak.

Suüstü harbi
TF-2000 HSHM, deniz suüstü 

ateş desteği sağlayabilmek mak-
sadıyla; hassas vuruş kabiliyetli, 
yüksek atış gücüne sahip, hava, 
suüstü ve karadaki hedeflere karşı 
uzun menzilli modern ve akıllı 
mühimmat da dahil olmak üzere 
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Hava Savunma Muhribi Projesi: TF-2000
Bir uçak gemisi görev 
grubunda; fırkateyn, 
denizaltı gibi çeşitli sual-
tı ve suüstü platformları 
birlikte görev yaparlar. 
Deniz Kuvvetlerimizin bu 
yöndeki ihtiyaçlarını kar-
şılamak üzere Plan Proje 
Ofisi Temmuz 2017'de 
Hava Savunma Muhribi 
Projesinin milli dizaynına 
başladı. Savunma Sanayi 
Başkanlığı (SSB)'nın Deniz 
Kuvvetlerimiz için plan-
ladığı; MİLGEM Projesi 
kapsamında geliştirilen ve 
ana hatlarıyla şekillenen 
TF-2000 Dizayn Projesi'ni 
Deniz Kuvvetlerimizin 
hazırladığı broşürden uçak 
gemisi görev grubu unsurla-
rının olmazsa olmazı hava 
savunma muhribi TF-2000'i  
Dosya konumuz kapsamın-
da sizler için derledik
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çeşitli tipte mermi atabilen, tam 
otomatik çoklu yükleme sistemi-
ne havi ve milli Atış Kontrol (AIK) 
sistemi ile entegre çalışabilen 
büyük kalibreli bir ana batarya 
topuna sahip olacak.

Suüstü harbi maksatlı olarak 
uzun menzilli, aldatma manevra-
ları yapabilen TF-2000 HSHM, mil-
li imkânlar ile geliştirilen ATMACA 
Satıhtan Satha G/M’ler ile teçhiz 
edilecek.

Asimetrik tehdide yönelik 
olarak, 360°’lik çevresel koruma 
sağlayacak, yarı ve tam otomatik 
reaksiyon özelliğine sahip, yüksek 
atış gücünde ve E/O sensörler ve 
lazer mesafe ölçüm birimleri ile 
donatılmış lazer güdümlü mermi/
stabilize otomatik top/ makineli 
tüfeğe sahip olacak.

Denizaltı Savunma 
Harbi (DSH)
TF-2000 HSHM, etkin bir DSH 

için kullanabileceği hafif torpi-
do silahlarına, sualtı hedef tespit 
ve takip maksatlı başa monteli 
sonar sistemine, torpido savun-
ma sistemine, çekilebilir aktif ve 
pasif sonar dizinine sahip olacak 
ve geminin tüm DSH silah ve sen-
sörleri savaş yönetim sistemi ile 
entegre yapıda çalışacak. Gemide 
yer alan DSH sistemlerine ila-
ve olarak, üzerine konuşlanacak 
DSH maksatlı helikopter ile uzun 
menzilden itibaren etkin bir DSH 
kabiliyeti sağlanacak.

Muhabere ve seyir sistemleri
TF-2000 HSHM, stratejik, ope-

ratif ve taktik alanda güvenilir, 
tanımlı harekât ihtiyacına cevap 
verecek şekilde emniyetli, sürat-
li ve alternatifli dâhili ve hari-
ci muhabere sistemlerine sahip 
olacak.

Seyir amacıyla, 360° kapla-
ma sağlayacak LPI özellikli seyir 
radarı, WECDIS ve WAIS sistem-
leri, suüstü arama ve seyir radarı 
fonksiyonlarını aynı anda yerine 
getirebilecek çift maksatlı suüs-
tü arama/seyir radarı, elektronik 
seyir haritaları ve çeşitli seyir yar-
dımcıları ile Uluslararası Denizci-
lik Örgütü (IMO)’nün kurallarına 
uygun denizde çatışmayı önleme 
sistemleri ile teçhiz edilecek.

Elektronik Harp (EH)
sistemleri
TF-2000 HSHM, hassas analiz 

yapabilen ve hedefin teşhisini çok 
kısa sürede yapabilecek kütüp-

hane imkânına sahip bir milli 
Elektronik Destek (ED) sistemi-
ne, geniş bir frekans aralığında 
karıştırma yapabilecek Elektronik 
Taarruz (ET) cihazına, Lazer Tes-
pit-İkaz Sistemlerine, diğer silah/
sistemlerle müşterek/koordineli 
olarak kullanılabilecek fonksiyo-
nel imha sistemlerine aynı anda 
kumanda edebilecek olan Milli 
bir EH Suitine sahip olacak.

ADVENT Savaş Yönetim
Sistemi (SYS)
TF-2000 HSHM, ağ destekli 

harekât yaklaşımının gerektirdiği 
ihtiyaçlara cevap veren, bütün-
leşik karar destek sistemleri ile 
taktik karar vericinin süratli ve 
doğru karar vermesini kolaylaş-
tıracak milli ve yerli olarak geliş-
tirilmiş GENESİS ADVENT Savaş 
Yönetim Sistemi (SYS)’ne sahip 
olacak.

Hava araçları
TF-2000 HSHM gemisinde, en 

az 15 ton azami kalkış ağırlığı-
na sahip 2 adet Orta Yük Nakli-
ye Helikopteri ile keşif/taarruzi 
maksatlı sabit veya döner kanatlı 
2 adet Gemiye Konuşlu İnsan-
sız Hava Aracı (GİHA)’nın gece-
gündüz iniş ve kalkış yapabile-
ceği, konuşlanabileceği ve servis 
alabileceği platform ve hangar 
desteği ile yedek silah cephane-
liği ve JP-5 yakıtı ikmal imkânı 
mevcut olacak. Gemide buluna-
cak (helikopter) platform; gece ve 
gündüz aletli meteorolojik şart-
larda harekât yapılmasına imkân 
sağlayan Seviye-1 ve konuşlan-
ma alanı için servis imkânı olan 
Sınıf-2 sertifikasyonuna sahip 
olacak.

Hidrodinamik tasarım
Benzer gemilerin tekne form-

larından esinlenilerek regres-
yon hesaplamaları yapılmış ve 
TF-2000 HSHM tekne formu, 
geliştirilen özgün yazılım kulla-
nılarak Parametrik Tekne Formu 
hesap yaklaşımı ile çok amaçlı 
tekne formu optimizasyonu ger-
çekleştirilerek tasarlanmıştır.

Beka-iz azaltımı ve
yapısal dayanım
TF-2000 HSHM Beka Tasarımı 

yaklaşımı kapsamında, güncel 
teknolojik seviyeye uygun olarak 
radar kesit alanını (RKA), sualtı 
akustik gürültü seviyesini, man-
yetik ve kızıl ötesi (K/Ö) iz sevi-

yesini azaltacak şekilde tasarlan-
makta. Bu amaca ulaşmak için, 
geminin tasarımının ilk aşama-
sından itibaren iz yönetimi yakla-
şımı uygulanıyor.

TF-2000 HSHM Kimyasal, 
Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer 
(KBRN) tehdit ortamında harekât 
icra etmesine imkân sağlayacak 
sensör ve korunma sistemlerine 
sahip olacak; gemide atmosfer 
basıncından yüksek pozitif hava 
akışına sahip Toplu Koruma Böl-
geleri (TKB) bulunacaktır.

TF-2000 HSHM gemi yapısı 
Beka Tasarımı yaklaşımıyla, gün-
cel sualtı ve suüstü silah tehditle-
rine dayanacak ve geminin duruş 
gücünün artırılmasını sağlayacak 
şekilde dayanımı artırılmış gemi 
mukavemet yapısında yüksek 
beka kabiliyetine sahip olarak 
tasarlanmakta.

Gemi temel yapısal konstrük-
siyonuna ait yapısal düzen ve 
yapısal eleman boyutları (güverte 
ve dış kaplama sac kalınlıkları, 
balistik kaplama yapısı, çift perde 
konstrüksiyonu vb.), birçok tehdit 
tiplerinin gerektirdiği mukave-
met isterlerini sağlayacak şekilde 
geliştirilen beka hesap metodolo-
jisi ile belirlendi.

Yüksek beka kabiliyeti kazan-
dırılmasına yönelik olarak belir-
lenmiş olan temel yapısal kons-
trüksiyon tasarımı, her bir tehdit 
ti için global ve lokal olarak yapı-
lacak sonlu elemanlar metodu 
(SEM) beka analizleri ile doğru-
lanacak.

Yapısal dayanıma ilave olarak 
tüm gemi tasarımı için, toplam 
beka kapsamında vurulma olası-
lığı, silah etkilerine karşı zayıflık 
ve toparlanabilme özelliklerinin 
incelenmesini sağlayan beka 
programları ile beka analizleri 
yapılarak beka tasarımı çalışma-
larının tamamlanması öngörül-
mektedir.

Tekne yapısı
TF-2000 HSHM gemisinin yapı-

sal boyutlandırması ve boyuna 
mukavemet hesapları Türk Loy-
du Askeri Gemi Klaslama Kuralla-
rına uygun olarak yapılmış, tekne 
yapısı tasarım konsept ve pren-
sipleri belirlenmiştir. Geminin 
yapısal tasarımı, milli harp gemi-
lerine özgü geliştirilen analiz yak-
laşımı kullanılarak beka-yapısal 
dayanım kapsamındaki analizler-
le birlikte Türk Loydu Askeri Klas-
lama Kuralları ve bu kuralları 

bütünleyen Türk Deniz Kuvvetle-
ri askeri standartları, diğer askeri 
standartlar ile ulusal/uluslara-
rası standartlara uygun olarak 
yapılan Mukavemet ve Titreşim 
SEM analizleri ile doğrulanacak. 
Bu analizler süresince, ağırlık ve 
dolaylı olarak geminin idame ve 
inşa maliyetlerinin azaltılmasını 
hedefleyen yapısal optimizasyon 
yaklaşımı uygulanacak ve sonu-
cunda 3-boyutlu yapısal kons-
trüksiyon tasarımı elde edilecek.

Tekne ve üst binaların ana 
malzemesi olarak yerli üretim 
yüksek mukavemetli gemi inşa 
çeliği kullanılması öngörülmek-
tedir. Mukavemet gereklerinin 
izin verdiği ölçüde ağırlık azal-
tımına yönelik olarak üst bina 
yapılarında alüminyum malzeme 
kullanılacak.

Ana Tahrik Sistemi (ATS)
Ana Tahrik Sistemi harekât 

ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, 
geminin beka dayanımı, sürat-
manevra isterleri, seyir profili ve 
ömür boyu maliyetleri dikkate 
alınarak optimize edilecek.

HSHM’nin tasarım sürecindeki 
gelinen aşama itibarıyla; tahrik 
sisteminde güvenilirliği yüksek, 
performansı ispatlanmış, yedek-
lenebilir ve maliyet etkin CODOG 
Ana Tahrik Sistemi konfigürasyo-
nuna sahip olması öngörülüyor. 
Öngörülen CODOG konfigürasyo-
nunda;

• Düşük sürat kademeleri ile 
intikal sürati için ekonomik kul-
lanım sağlayacak 2 adet dizel 
makine,

• Yüksek sürat ihtiyaçları için 
güç yoğunluğu yüksek 2 adet gaz 
türbini,

• Farklı sürat kademelerinde 
optimum itkiyi sağlayacak 2 adet 
kontrol edilebilir piçli pervane 
sistemi kullanımı planlanıyor.

TF-2000 HSHM’nin makine 
daireleri yerleşiminde geminin 
bekasını artırmak üzere; dizel 
makineler, gaz türbini tahrik üni-
teleri, devir düşürücüler ve dizel 
jeneratörler kritik öneme sahip 
ekipmanlar birbirinden ayrı kom-
partımanlara yerleştirilmiştir.

TF-2000 HSHM’de makine dai-
releri, farklı tahrik ünitesi üretici-
lerinin alternatif bulundurularak 
boyutlandırılmıştır.

Esnek Görev Bölmesi (EGB)
TF-2000 HSHM gemisinde, icra 

edilecek harekâtın nev’ine göre 

geminin ihtiyaç duyacağı seyyar 
faydalı yükleri taşımaya imkân 
verecek Esnek Görev Bölmesi 
(EGB) bulunacak. EGB’de;

• 10 adet 20 ft konteyneri veya 
4 adet RHIB (12 m) veya 15 ton 
azami kalkış ağırlığına sahip 1 
adet Orta Yük Nakliye Helikopte-
rini taşıyabilecek alan bulunacak,

• Konteyner veya RHIB’leri 
alan içerisinde üç boyutlu taşı-
yabilecek ve geminin sancak ve 
iskele bordalarından sahile indi-
rilebilecek 15 ton kaldırma kapa-
sitesine sahip köprü kreyn ve yan 
kapaklar konuşlanacak,

• Konteyner veya helikopteri 
konuşlandırabilmek maksadıyla 
hangar ile arasında geçiş olacak,

• Harekâtın nev’ine göre ihti-
yaç duyulacak bağımsız kon-
teynerlere elektrik, su ve hava-
landırma sağlayabilecek altyapı 
bulunacak,

• İcra edilecek görevin niteliğe 
göre insansız suüstü ve sualtı 
araç ve sistemleri konuşlandırı-
labilecek ve insansız suüstü ve 
sualtı araç ve sistemleri denize 
indirilebilecek, denizden alınabi-
lecek.

Manevra sahaları
Gemide baş altı manevra saha-

sı, sancak-iskele vasat manevra 
sahaları ve kıç altı manevra saha-
sı olmak üzere dört adet manev-
ra sahasına sahip olacak şekilde 
tasarlanan TF-2000 HSHM’de ihti-
yaç duyulması halinde, EGB’nin 
sancak ve iskele tarafları ilave 
manevra sahası olarak kullanıla-
bilecek. Geminin RKA izinin azal-
tılması maksadıyla, tüm manevra 
sahalarında kapalı mahal yakla-
şımı kullanıldı.

Gemide, özel harekât ve per-
sonel nakil maksatları için kul-
lanılmak üzere 16 kişilik taşıma 
kapasitesine sahip 3 adet yüksek 
süratli RHIB bulunacak. RHIB’ler, 
insanlı/insansız kullanılabilecek 
ve görevin niteliğine göre farklı 
faydalı yükleri taşıyabilecek yapı-
da olacaklar.

RHIB’lerden 2 tanesi sancak ve 
iskelede konuşlandırılacak vasıta 
mataforasıyla denize indirilecek 
ve denizden alınacak. Denizli 
havalarda daha emniyetli olarak 
mayna/hisa edilmesi maksadıy-
la, düşük süratlerde kullanılmak 
üzere diğer RHIB kıç altında bulu-
nan kıç kapak/rampa sistemi 
vasıtasıyla denize indirilecek ve 
denizden alınacak.
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Bu stratejiye uygun olarak 
yapacağı görev nevaileri, "deniz 
kontrolü, deniz aşırı harekât, 
deniz ulaştırmasının korunması, 
deniz yetki alanlarının korun-
ması, bayrak ve varlık göster-
me, barışı destekleme harekâtı, 
sivil unsurların tahliyesi, doğal 
afet yardımı, arama/kurtarma 
harekâtı gibi sıralanabilir.

Aslında Türk Deniz Kuvvetle-
ri 1997 yılında yayımladığı "Açık 
Deniz'lere Doğru" strateji belge-
sinde yukarıda belirtilen görev-
leri yapabilecek kuvvet yapısı-
nı kurarken yeni tip gemilerin 
yanı sıra bir hafif uçak gemisi 
yapımını öngörmüştür. Bu uçak 
gemisi aynı zamanda  görev 
kuvvetinin deniz kontrol gemi-
si olarak tanımlanmıştır. 1997-
2011 yılları arasında değişen ve 
yenilenen stratejik belgelerde  
hafif uçak gemisinin yanına çok 
amaçlı amfibi hücum gemisi 
yapımı da konmuştur. Bu stra-
tejik kararlar alınırken bölge-
mizde ve dünyada gelişen iç ve 
dış olayların değerlendirilmesi 
Deniz Kuvvetleri’ne farklı gemi 
tiplerinin girmesini hızlandır-
mıştır. Bir örnek vermek gere-
kirse 1997 yılında Arnavutluk'ta 
başlayan iç karışıklıkta, orada 
görevli ve iş yapan vatandaşları-
mızın tahliyesi söz konusu oldu-
ğunda filmlere konu olacak bir 
harekât yapılmıştır. SAT birliği 
vatandaşlarımızı otobüslerle ve 
savaşarak sahile intikal ettirmiş 
ve deniz vasıtası olmadığı için 
para karşılığı balıkçı tekneleri 

–biraz da silah zoruyla- tedarik 
edilmiş ve TCG ADATEPE fırka-
teynine  ulaşılmıştır. Personelin-
den başka fazla personel barın-
dıramayan  bu gemi, yüzlerce 
vatandaşımızı yurda intikal 
ettirmiştir (2006 Lübnan, 2011 
Libya, 2015 Yemen). 

Diğer bir örnek ise 1999 dep-
reminde gemilerle yapılan yar-
dımdır. Bu yardımlar LHD tipi 
gemilerle olmuştur.

Deniz Kuvvetleri projeye 
'havuzlu çıkarma' gemisi ola-
rak başlamıştır. LPD (Landing 
Platform Dock) ile amaç deniz 
piyade birliklerini gemi havu-
zunda bulunan amfibi araçlarla 
hedef bölgesine intikal ettirme 

harekâtını yapmaktır. Gemide 
bulunan helikopterler ile de 
desteklenmesidir. Ancak geli-
şen dünya ve  bölge olayları bu 
sınıf gemi yerine LHD tipi  'Çok 
Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi' 
(Landing Helikopter Dock) TCG 
ANADOLU'yu ortaya çıkarmıştır. 
Çok kısa olarak tarihsel süreç 
budur.

Aslında tartışılması gere-
ken husus, hafif uçak gemisine 
mi yoksa çok maksatlı amfi-
bi hücum gemisine mi ihtiyaç 
olduğudur?

Deniz Kuvvetleri’nin güçlü 
gemi alım isteğinin 1960'lardan 
başlayarak 1975'li yıllara kadar 
süren bir süreçte düşünülen 
görüşlerle, günümüzdeki görüş-
lerin eşdeğer olduğunu değer-
lendiriyorum. Deniz Kuvvetleri, 
bir ağır kruvazör alma isteği ile 
hem Yunanistan'a karşı bir güç 
edinmek hem de caydırıcılığını 
güçlendirmek istedi diyebiliriz. 
Ancak ABD, her zaman olduğu 
gibi bu gemiyi bize vermedi.

Bütün kuvvet yapısı NATO 
planlarına uygun olarak yapı-
landırılmış Deniz Kuvvetleri’nde, 
1960 Kıbrıs Devleti’nin kurul-
ması ile 1963-1967 olaylarına 
müdahale edememenin sıkın-
tısını yaşayarak milli bir kuv-
vet yapısına gidilmesi düşün-
cesi ağırlık kazanmıştır. Kıbrıs 
Barış Harekâtı milli kaynaklar 
ile yapılan amfibi gemiler ile 
başarılmış ve bu tarihten son-
ra Türkiye'nin jeopolitiği değiş-
miştir. Ancak ülkenin bekası, 
denizlerdeki hak ve menfaat-
lerimizi korumak  kuvvet yapı-
mızı değiştirdi. Özellikle MİL-
GEM, bu değişimin en önemli 
projesidir. 1973'den başlayarak 
2000'li yıllara kadar gelen ve 
artan bir ivme ile uluslararası 
ilgi alanına dönüşen Doğu Akde-
niz hidrokarbon rezervleri Tür-
kiye için de önem kazanmıştır. 
KKTC'nin korunması, deniz yet-
ki alanlarımızın tesisi, kontrolü 
ve korunması; milli konseptte 
ayrı bir harekât tarzını yapma-
mıza neden olmuştur. Dolayı-
sıyla hafif uçak gemisi ve çok 
maksatlı amfibi hücum gemisi 
projeleri doğru atılan adımlar-
dır. Uzun süre denizde kalacak, 

görev kuvveti komuta kontrol 
gemisi olarak çoklu görev yapa-
bilecek gemi tipi seçilmiştir.

Buna rağmen bu konu ‘‘ihti-
yaç var mı yok mu’’ diye tartışıl-
dı. ‘‘Okyanuslara mı  çıkacağız, 
nereye gideceğiz’’ gibi bir sürü 
temelsiz konuşmalar yapıldı. 
Benim önerim şudur: Bir Akde-
niz ülkesi olan İtalya, Fransa, 
İspanya  ve Mısır (Fransa'nın 
yapıp Rusya'ya satacağı ama 
Ukrayna olayı nedeniyle verme-
diği gemi) da LHD neden var? 
Öncelikle bu soruyu sormalıyız.  
Burada vizyon önemlidir, ileriyi 
görme, öngörü, milli hedefleri 
doğru seçmek önemlidir. Eğer 
Osmanlı İmparatorluğu gerçek-
leri  ve bir adım ileriyi görebil-
seydi; kürek devrinden kalyon 
devrine, 150 yıllık bir gecikme 
ile girmezdi. Teknolojiyi hep geç 
yakalamasının acılarını çekmiş 
bir ulus olarak bu projeye sahip 
çıkılarak devam ettirilmeliyiz. 
Aksi takdirde Deniz'lerden kop-
tuğumuz an yaşama şansımızın 
olamayacağı artık tüm kamu-
oyunda da anlaşılmalıdır. Bu 
proje ve kararlılığımız partiler 
üstü bir siyaset anlayışı içinde  
olmalıdır. Doğu Akdeniz'i kaybe-
demeyiz. Türkiye artık dünyaya 
açılmıştır.  Bu büyük coğrafyada 
silahlı kuvvetlerimiz ve vatan-
daşlarımız görev yapmaktadır 
ve bunların korunması, tahli-
ye edilmesi, müdahalede bulu-
nulması gerektiğinde bu, yeni 
kuvvet yapımızla gerçekleşebilir. 
İnsani yardım gibi faaliyetlerde 
saygınlık kazanmak arkasından 
sevgi getirir, saygı olmadan sevgi 
olmaz. Türkiye'nin bu yalnızlı-
ğında buna ihtiyacı var. İşin acı 
tarafı da  bu değişen kuvvet 
yapısını hazırlayanlar  Ergene-
kon ve Balyoz davalarında mes-
leklerinden olan  şerefli Türk 
Deniz subaylarıdır. Onlara min-
net borçluyuz.

Konuya ‘‘Deniz Kuvvetleri’nde, 
bu değişen durumlar için uçak 
gemisi mi ön planda olmalıydı?’’ 
sorusu ile başlayalım. Gemi tip-
leri değişim geçirirken dikkate 
alınan en önemli unsur para 
olmasına karşın ülkenin bekası 
için bu bir şekilde temin edile-
bilir. Ancak gemi tipi ile gelecek 
teknolojiye ülke ne kadar hazır 
buna bakılmalıdır. Altyapıya 
hazır hale getirme ve personelin 
uyumları değerlendirilmelidir.

En önemlisi de milli siyaset 
doğrultusunda milli strate-
jik hedeflerin belirlenmesi, bu 
hedefleri elde etmek için, nasıl 
bir kuvvet yapısına sahip olma-
mız gerektiğini planlamaktır. Bu 
hedef içinde milli güç unsurları-
mızın bu kuvvet yapısını destek-
liyor olması gereklidir.

Bir uçak gemisinin yapımı ve 

dizaynı kitap üzerinde bilinse 
de bu sahada hiç bir deneyimi 
olmayan bir Kuvvet, bu gemiyi 
nasıl yönetecek? Nerdeyse 50 
yıllık bir tecrübe zamanı geçi-
rerek doğru sistemi bulan dev-
letler, bilgi birikimi ve teknolo-
jik aktarımları ne ölçüde sizinle 
paylaşır? Uçak gemisi ile heli-
kopter gemisini karıştırmamak 
gereklidir.

Gemiyi inşa edebiliriz ama 
gerçek anlamda hizmete girme-
si, çıkabilecek eksiklikler, silah 
sistemleri, uçak sayısı, personel  
eğitimi,  bakım onarım hatta 
yanaşacağı rıhtım boyu, rıhtı-
mın su çekimi dikkate alınması 
gereken yüzlerce önemli mad-
denin bir kaçıdır. Hafif de olsa 
ağır da olsa uçak gemisini yapım 
ve idame ettirmek, kanımca şu 
anki altyapımızla çok zordur. 
Bunun yanı sıra tek maksatlı 
bir görev, mukabil hava harekâtı 
ve tecrit harekâtı icra edecektir. 
LHD tipi bir gemi bile 30 bin 
tonajlı ve 1,500 personel ile ida-
me edilirken bir uçak gemisinin  
maliyeti ve idamesi zor olacağı 
düşüncesindeyim.

Aslında Türk Deniz Kuvvet-
leri’nin gönlünde yatan uçak 
gemisidir ancak komuta heyeti 
çok akılcı bir kararla çok mak-
satlı bir gemi tipine yöneldi. 
Bunun maksadının da gelecek-
te olabilecek uçak gemisinin 
altyapısını hazırlamak olduğu 
kanaatindeyim. Çok yerinde bir 
deyim var "merdivenleri basa-
mak basamak çıkalım". Şu an bu 
yapılmaktadır.

LHD tipinde bir gemi için, 
Türk Donanması’nda kullanı-
lan TCG ERTUĞRUL gibi  büyük 
amfibi gemilerde çalışmış per-
sonel kadrosuna ve tecrübesine 
ihtiyaç vardır.  Donanmadaki 
tüm gemilerde mevcut  milli 
silah ve elektronik sistemlerin 
büyük çoğunluğu kullanılmak-
tadır.  Bence eğitim alınması 
gereken tek husus dikey kalkışlı 
uçak eğitimidir.  

Şu an için geminin üzerine 
böyle bir uçak konulması soru-
nu nasıl aşılacak bilmiyoruz. 
Bakıldığında dizayn ve işletme 
yönünden altyapımız çok büyük 
ölçüde hazır. Geminin yapacağı 
harekât nevileri zaten yapılıyor. 
Dolayısıyla bu tip gemi seçimi 
doğru bir karardır. Buradan edi-
lecek tecrübeler ikinci gemimiz 
olan TCG TRAKYA'yı daha kolay 
çalıştırmamıza ve dolayısıyla da 
idealinizdeki uçak gemisine çok 
daha kolay ulaşmamızı sağla-
yacaktır. 

Türk Deniz Kuvvetleri’nin 
LHD için eğitim, bakım, idame 
ve onarım altyapı çalışmalarına 
başladığını biliyoruz. Yine de şu 
hususları yazmak istiyorum.

1) Deniz Kuvvetleri’nde artık 
ayrı bir Deniz/Hava sınıfı açıl-
malıdır.

2) Liman kolaylıkları, yeni 
liman yapımı,  tersanelerde 
ayrı bakım/onarım ünitelerinin 
kurulması gibi tersaneler ve 
üslerde LHD için yeniden düzen-
lemeler yapılmalı. 

3) Milli güç unsurları ile 
uyumlu çalışmak için DzKK'da 
ayrı bir Başkanlık açılmalı.

4) Personel eğitimi için ayrı 
bir eğitim tesisi ve  sanal eğitim 
merkezinin kurulması gerekli.

5) Milli yeni taktik harekât 
nevilerinin  hazırlanmalı ve 
DHO eğitim müfredatına konul-
malı.

6) Teknik ve Lojistik Başkan-
lıkları, gelecekte yapılacak gemi-
ler için tedarik programlarını 
geliştirmeli.

7) DzKK'nın komuta kontrol 
ve görev kuvveti teşkillerinin 
yapılması, yeni bir görev organi-
zasyonuna gidilmesi gerekli.

8) Deniz havacılığı için Hava 
Kuvvetleri’nden ayrı  bakım/
onarım ve ikmal tesislerinin 
kurulması gerekli.

Bunlar ilk akla gelen hususlar 
olsa da zaten Deniz Kuvvetleri 
bu aşamaları yapacak güçtedir.

Sonuç 
Tüm olumlu ve olumsuz 

yorumlar sonucunda Türki-
ye'nin bir uçak gemisine ihti-
yacı olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Bunun gerekçesi olarak Deniz 
Kuvvetleri’nin harekât yarıçapı 
genişlemiştir. Bölgesinin haricin-
de görev yapacak bir konumda-
dır, bu nedenle değişik gemi tip-
lerine ihtiyacı artmaktadır. Uçak 
gemileri deniz aşırı bölgelerde 
caydırıcılık ve bayrak göstererek 
bir dış siyaset aracı olarak kul-
lanılır. Uçak gemisi yapımı ve 
planlamasıyla doğru bir karar 
olarak düşünülmelidir.

Halen yapılan ve kardeş 
gemisinin de planlandığı LHD 
tipi gemi, bize uçak gemisini 
yapma ve yönetme yönünde 
önemli bir tecrübe olanağı  sağ-
layacaktır.  Hem maliyet analizi 
hem de kullanma konseptinde 
yeni gelişmeler bize gelecek-
te uçak gemisi için önemli bir 
kazanç olacaktır. Bu nedenle 
uçak gemisi yerine çok maksatlı 
amfibi hücum gemisi doğru bir 
seçim olarak görülmektedir.

Artık Türkiye "Orta çaplı 
küresel güç aktarımı donanması" 
kategorisine girmiştir. Teknolojik 
gelişmeleri ve çağı kaçırmadan 
bu projelere devam etmelidir. 
Türkiye, komşuları ve dünya 
üzerinde saygın ama hak ve 
menfaatlerini korumakta karar-
lı, caydırıcı güce sahip bir ülke 
olmak zorundadır.

Yeni kuvvet yapısında uçak gemisi mi yoksa LHD mi olmalı? 
Deniz Kurmay 
Yarbay (E) Özhan 
Bakkalbaşıoğlu, 
Donanmamızın hafif 
uçak gemisine mi 
yoksa çok maksatlı 
amfibi hücum gemi-
sine mi ihtiyaç duy-
duğunu değerlendirdi

Özhan Bakkalbaşıoğlu 



Within less than a month, the 
dollar rose by about 6 percent 
(46 Ykr) and the euro rose by 
about 7,5 percent (67 Ykr) against 
the lira. For an economy where 
volatility is so high and where 
the local currency loses its val-
ue so rapidly, there is no doubt 
that things are tough not only 
in the international arena but 
also domestically and even more 
so, if your country’s production 
model is overly reliant on foreign 
resources. Add the apparent con-
trast between the monetary and 
financial policy decisions with 
the expectations and realities of 
the market to this and you will 
need nothing short of a mira-
cle for your economic indica-
tors, including the exchange rate, 
the interest rate and the growth 
rate, to get to the desired levels. 
What’s even worse, all of these 
developments have occurred at 
a time when the spread of the 
global pandemic is picking up 
pace again and at a time  when 
the strongest countries in  Europe 
are once again considering lock-
downs and when the number of 
Turkey’s Covid-19 cases are once 
again reaching alarming levels. 

Steps taken not carried 
through to the end
Turkey’s first response to the 

pandemic was adopting finan-
cial measures and buffer cred-
its. Through remarkably strong 
support measures, measures 
amounting to about 10 percent 
of Turkey’s GDP were applied 
to resuscitate the economy. In 
doing so, the economy man-
agers of the country deployed 

economic arsenal such as the 
budget deficit, bank loans and 
Central Bank reserves. However 
the now-chronic inflation and 
the rapid slide in the TL have 
created financial risks, in addi-
tion to other side effects. 

Although some moves were 
made to foster interest towards 
the Turkish Lira through a series 
of measures such as reducing 
taxes, lowering the asset ratio, 
significantly reducing the tax 
for purchase of foreign curren-
cies,  increasing swap limits, 
expressing commitment to fight 
inflation, and interest increas-
es, these moves weren’t backed 
up  by a rate increase to rein in 
the inflation rate. Turkey credit 
default swaps started to rise, and 
so did the interest rates and the 
exchange rate. In view of these 
developments, the outlook and 
expectations for growth in the 
last quarter of the year have 
become too blurry to predict. 

Economists say that, barring a 
significant influx of resources 
into the country, a rapid increase 
in exports or sudden portfolio 
flows, steps taken in the recent 
period will continue to cause the 
financial strain to remain high. 
Experts say that at the latest lev-
el of the interest rate where the 
exchange rate is balanced out, 
spending and investment should 
be calculated from scratch. 

US election results 
At the same time, the main 

external reason for the deterio-
ration of the markets in Turkey 
was undoubtedly pricing associ-
ated with the concerns regarding 
the upcoming US elections. The 
critical nature of the upcoming 
US elections increases volatili-
ty in global markets. Although 
the Democratic presidential can-
didate Joe Biden was ahead in 
polls in the pre-election peri-
od, incumbent President Don-
ald Trump's rise in the polls in 
the final week before the elec-
tion has increased uncertain-
ty. Another reason for concern 
is the possibility of prolonged 
ambiguity if objections are filed 
against the final vote count if 
the election’s outcome proves 
to be too close to call. According 
to experts, in such a case, the 
markets would be thrown into 
chaos. To put it shortly, domestic 
developments, the approaching 
US elections and re-escalation 
of the pandemic situation glob-
ally indicate that November and 
December will be two very tough 
months for markets and econ-
omies.
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When the previous 
issue of our news-
paper came out on 
1 October, the dollar 
was being exchanged 
for about TL 7,70 and 
the euro for around 
TL 8,98. Over the 
one-month peri-
od that has passed 
since, the dollar has 
soared to TL 8,16 and 
the euro to TL 9,66

Markets brace for 2 tough months

Largest military vessel built by a private
shipyard in Turkey launched
Al Doha, first of the Cadet Train-
ing Ships (CTS) built by Anadolu 
Shipyard for the Qatari Armed 
Forces has been transferred to 
the water.

Al Doha is  the largest military 
ship  ever produced and exported 
by a private sector company in 
Turkey, being 90 meters long and 
14,2 meters wide,  and weighing 
2150 tons. 

The OPV-design vessel will 
have a maximum speed of 22 nau-
tical miles and an eco speed of 15 
nautical miles. The entire design 
of the vessel was carried out 
domestically at Anadolu Shipyard. 

The CTS, equipped to accom-
modate 150 people, is designed to 
train 76 cadets and eight trainers, 
not including the ship’s crew of 66.  

Al Doha boasts a large number 
of technical capabilities, including 

helicopter-landing and refuelling. 
The vessel can remain at sea for 15  
days without refueling. In addition 
to training, the ship will be able to 
render logistics support, as well as 
patrolling and escorting services. 

The design and installation of 
the weapons systems of Al Doha 
were also carried out by Anadolu 
Shipyard. The vessel has the capa-
bility of daytime and nighttime 
helicopter missions,  artillery sup-
port and can provide  emergency 
health services. 

The ship’s construction had 
started on 25 February 2019, as 
part of a contract between Anado-
lu and the Qatari Armed Forces for 
the delivery of two CTSs. Al Doha 
is expected to start service next 
year while the estimated time of 
Al Shamal - the second vessel -  
for entry into service is 2022. 



Oil remains the most common 
energy resource as technolo-
gies related with oil are more 
advanced than those developed 
for other energy sources. At least, 
this is the situation for the time 
being. Product tankers are cru-
cial assets that play a big role 
within the supply chain in the 
energy industry. The transport 
of refined petroleum products 
such as gasoline, diesel, jet fuel, 
etc. is carried out by tankers as 
this is the most efficient way 
to transport such products in 
today's world.

For a product tanker own-
er, it is important to identify 
and understand the Dynam-
ics affecting the tanker freight 
market. Owners need to be 
able to understand the drivers 
of demand and supply, which 
are intricately linked to freight 
changes; to be able to anticipate 
potential future developments 
and trade their ship most profit-
ably while investing their capital 
at the right time in the right 
assets.

By understanding potential 
changes in the freight industry, 
operators and owners will be 
able to prepare themselves in 
advance. Shipowners, for exam-
ple, might be able to increase 
their competitive edge by choos-
ing the most lucrative trades for 

their respective vessels. Hence, 
understanding the dynamics 
and the potential changes to 
freight rates as a consequence 
of variables affecting the mar-
ket could prove a competitive 
advantage to those informed.

Covid-19 
The global economy is in cri-

sis due to the ongoing Covid-19 
pandemic. Several potential 
recovery models are being pre-
dicted by leading financial insti-
tutions, such as those defined as 
a “V shape” “U shape” or “Double 
Bottom” recovery. However, any 
recovery scenario would ulti-
mately be shaped by the produc-
tion of a vaccine, as we all hear 
from the medical researchers 
that it takes several years, even 
decades to produce a vaccine for 
such viruses. 

The global economy has 
always grown, even after chal-
lenging times, as continued 
growth is part of human nature. 
It will grow again. The only need 
for this is to learn to safely live 
with the virus until it loses its 
potency like all the others before 
it and until reliable antiviral 
medication is available. I believe 
that during the second quarter 
of 2021, a recovery process will 
bring the GDP to the pre-pan-
demic levels of the end of 2019.

As we invest in US dollars, the 
purchasing power of USD (USD 
index) is another important fac-
tor to examine. (Table 1)

Due to Covid-19, the Fed-
eral Reserve (FED) has agreed 
to broaden monetary policy 
by using its resources to boost 
the economy, as it did during 
the 2008 crisis. This increases 
the supply of money, decreas-
es interest rates and increases 
demand. It stimulates economic 
growth. It reduces the curren-
cy value and thus reduces the 
exchange rate.

Increasement of money in cir-
culation may cause a spike in 
new order prices in the upcom-
ing years in this perspective 
while GDP growth is expected to 
increase. (Table 2)

Other challenges 
All shipowners face serious 

risk resulting from volatility and 
drops in freight rates, bunker 
costs, sanctions, compliance 
with the new regulations and 
vessel values. Sustainability in 
the industry is determined by 
the availability of product tank-
ers and demand for petroleum 
products and their use of ship-
ping services.

The scale of the investment 
in the tanker business creates 
a high exit barrier for shipown-
ers. This may put tanker own-
ers at risk of losing their finan-
cial assets if the tanker market 
is highly volatile. Owners are 
required to predict the future 
as far as possible, since their 
fleet expansion or contraction 
decision would be effective only 
about a year later, due to the 
time needed for a credit loan, 
shipbuilding or demolition pro-
cesses. Tanker owners, there-
fore, need to build a simple and 

well-considered plan to mitigate 
risks and volatility that may 
result in financial problems.

However, there is another risk 
faced by oil tanker owners, which 
arises from the difficulty of fore-
casting the freight market in the 
years ahead, as oil is used as a 
political weapon in addition to 
its use for general consumption. 
High or low production levels 
decided by the oil producers dis-
rupts the market’s correlations 
from its linked markets. There-
fore, to minimize risks and man-
age their investment in shipping 
in the right direction, shipown-
ing companies should be capa-
ble of producing a freight market 
forecast or at least reviewing 
existing reports.

It is therefore important to 
consider and to understand the 
connection between the tanker

industry and the global econ-
omy for the tanker owners who 
play to stay in the game. Last-
ing in this market cycle game 
requires knowledge and expe-
rience of the ties between the 
tanker industry and the global 
economy.

Understanding the business 
cycle in an economy 
The global economic cycle 

refers to a set of economic stages 
as it expands and contracts. It is 
mainly measured by the increase 
and decrease of gross domestic 
product (GDP) of the world. The 
chart below tracks the current 
business cycle according to the 
rise and fall of gross domestic 
product. 

Four phases of the business 
cycle :

1. Expansion: There is a 
healthy economic growth of 2% 
to 3%. A bull market starts.

2. Peak: The economy is grow-

ing by over 3%. Prices are up due 
to inflation. Bubbles of assets 
remain. 

3. Contraction: While eco-
nomic growth is slowing, it is 
not negative yet. A bear market 
starts.

4. Trough: The economy is 
contracting and signalling a 
recession. (Table 3)

Based on the above informa-
tion, the best time to purchase 
a ship would be the bottom of 
the market while the prices have 
dipped to lowest levels and there 
is a bull market ahead about 
five-seven years. Depending on 
a new building or second-hand 
purchase, delivery lead time to 
be taken into account.

Demand drivers
The correlation between glob-

al GDP (Gross Domestic Product) 
and oil product’s seaborne trade 
can bee seen below. (Table 4)

The average annual global 
growth in this millennium (start-
ing in 2000) was 3,4%, while the 
average growth in the oil trade in 
the Seaborne was 3,24%. Average 
daily earnings of product tankers 
and oil product seaborne trade 
growth graph clearly shows that 
freight rates are interdependent 
with seaborne trade growth of 
oil with an inconsistent time-lag 
(1-2 years), which is very vulner-
able to global economic growth. 
(Table 5)

This time-lag indeed is one 
cause among several factors 
driving the changes in the fleet 
supply side.

The product tankers transport 
derivatives of the crude oil, thus 
there is a correlation between 
the commodity price and freight 
rates of the product. However, 
the correlation is not always syn-
chronised; there are similar pat-
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Albert Einstein said 
''in the midst of 
every crisis, lies great 
opportunity''. The 
next step is to find 
the answer to the one 
million dollar questi-
on: ‘Is now the right 
time?’

Is now the right time to invest in

Capt. Önder Harun Teke

tanker shipping?



terns that can be seen as below. 
(Table 6)

Generally speaking, the low-
er the oil price, the stronger 
the demand for oil. However, 
the relationship is not linear. 
There is a band between USD 
20 and USD 70 where the oil 
price will be demand-stimulat-
ing. Between the USD 70 and 
USD 80 zone, this is neutral 
and above this level, the price is 
demand-destructive.

Random shocks
As Stopford said, the cycli-

cal process of the stability of 
the economic system is influ-
enced by random shocks such 
as storms, pandemics, political 
instability, product prices chang-
es and war. The most important 
influence on the shipping mar-
ket is economic shocks. These 
are specific economic distur-
bances which are superimposed 
on business cycles, often with 
dramatic effects. (Table 7)

Supply drivers
The imbalance between 

shipbreaking and new buildings 
creates the growth of the fleet. 
Since a product tanker has an 
average economic life expec-
tancy of about 20 years, every 
year just a tiny part of the fleet 
is being demolished. (Table 8)

It’s visible that the tanker 
order book has dropped sig-
nificantly since 2016 while the 
average age of the fleet increas-
es (2020 Q4: 11,4 yo). However, 
it seems that the new order 
price has not dropped, consid-
ering an average of %1,9 annual 
inflation rate for the developed 
countries, in fact, for example, 
the price of an MR Tanker has 
fallen relatively as USD 36M 
in 2015 is equal to USD 39,5M 
today while the actual price is 
about USD 33-34M now.

Simulation of a purchase
You are considering to invest 

in MR tanker sector. One par-
ticular vessel that currently 
presents an attractive invest-
ment opportunity is the fol-
lowing:

• 5-year old 51K dwt MR 
Tanker, Price: $26m, delivery 
late December 2020.

• The vessel has daily oper-
ating expenses of 6,000 $/day, 
which increase annually at the 
inflation rate of 1,5% (Assum-
ing the next five years of devel-
oped countries)

•  The vessel could be oper-
ated in the market under 
time-charter (TC) contracts 
for the next five years. Current 
1-year TC rate is 14,600 $/day 
(Average T/C rates of latest 8 
years).

• The operation of the vessel 

involves 10 days off-hire every 
year.

• Finally, it is anticipated that 
following 5 years of operation, 
the vessel could be sold in the 
second-hand market for $18m 
(Last 10 Years Average price of 
10 yo MR Tanker)

• The project will be financed 

using debt and own funds at a 
ratio of 70 per cent debt and 30 
per cent equity. Currently, the 
best deal is for a 5-year loan 
with a fixed rate of the inter-
est rate of 2,5% plus a spread 
(spread will be assumed %3).

Given all the above, a simple 
calculation of NPV is positive; 

thus the investment is profita-
ble. If the freight market and/
or resale value goes higher as 
expected than the profit and 
the IRR increases.

The tanker market had big 
challenges and minimal profits 
during the last decade, espe-
cially when compared to the 

previous decade (2000-2010). 
2005-2008 were golden years 
for tanker owners with all-time 
highs in the market, a devel-
opment which has been cor-
recting so far and suggests that 
we are very close to the dip, 
where an opportunity lies in the 
upcoming years. (Table 9)
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TRNC's renewed tugs leave for East Med 

Two tugboats, which recently underwent 
modernization at two Turkish shipyards 
as part of a program for renewal of the 
Turkish Republic of Northern Cyprus 
(TRNC) Coastguard’s tugboat fleet, have 
sailed to the eastern mediterreaneant 
after their delivery. 

The modernization of the tugboats, 
“SÖNDÜREN 10” and “ÖZGÜR”, was car-
ried out by Turkey’s and the world’s 
top two leading tug producers. Two 
ceremonies were held at Uzmar Ship-
yard in Kocaeli and Sanmar Shipyard 
in Yalova. Turkey’s Minister of Transport 
and Infrastructure Selim Dursun and 
Director General for Coastal Safety Dur-
muş Ünüvar attended the events held 

on 20 October. 
Uzmar Board President Ahmet Noy-

an Altuğ said, speaking at the ceremo-
ny held in the earlier part of the day, 

“We would like to express our govern-
ment our gratitude for choosing us for 
SÖNDÜREN 10’s renewal and modern-
ization, the biggest and most powerful 
tugboat of the TRNC. We mobilized 
entirely as a shipyard, and mobilized all 
our material and non-material resourc-
es in such a way that SÖNDÜREN 10 
would be able to get back to its work 
in Eastern Mediterranean as quickly as 
possible. We have renewed the vessel 
from head to toe. What brings us here 
today is our love for our motherland, 

and our baby homeland.”
Deputy President of Sanmar Den-

izcilik Ali Gürün, who spoke at the 
ceremony held in the second part of the 
day, said Sanmar treated the tugs’ mod-
ernization as a priority, stemming from 
an emotional sense of responsibility. He 
continued, “We made great effort to 
complete the renewal works of ÖZGÜR 
as we continued our activities during 
the pandemic. We are feeling a great 
sense of emotional satisfaction from 
being able to completely renew and 
modernize the ÖZGÜR tugboat.” 

In remarks shared with MarineD-
eal News, Gürün noted that back in 
January when the project had started, 

the tension in eaestern mediterraenan 
hadn’t climbed to its current height. 

“This project being conducted for North-
ern Cyprus and the knowledge that it 
will eventually contribute to naviga-
tional safety in the East Mediterrenean 
makes us additionally proud. We are 
grateful both to the TRNC Shore Safety 
and Turkish Shore Safety Directorates 
for giving us this opportunity. We are 
extremely proud of having completed 
this project.”

Shore Safety Director General 
Ünüver in a speech he made at the cere-
mony described the deliveries of ÖZGÜR 
and SÖNDÜREN 10 as an “important 
step” in the renewal of existing tugs of 

the Northern Cypriot fleet, and thanked 
both companies for their efforts.

Deputy Minister of Transport and 
Infrastructure Selim Dursun noted that 
the vessel traffic monitoring zones in 
the region had been expanded, adding 
that his ministry had released the Direc-
tive on Search and Rescue in Accidents 
of Marine and AirCraft. Both H&M and 
P&I policies of the tugboat SÖNDÜREN 
10, classed by the Turkish LLoyd, have 
been provided by Türk P&I under the 
auspices of Shore Safety Directorate 
General. Similarly, the P&I coverage of 
ÖZGÜR was provided by Türk P&I with 
the support of the TRNC Shore Safety 
Directorate General.
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CVC Capital Partners, VII. CVC Fonu’nun 
Türkiye'de ocak ayında gerçekleşen 
D-Marin satın alımına dahil olmayan 
üç Doğuş Grubu marinasını daha satın 
aldı. Şirket, aldığı üç yeni marinayla 
Türkiye, Yunanistan, Hırvatistan, Bir-
leşik Arap Emirlikleri ve Karadağ’daki 
marina portföyünü 14’e yükseltti.

CVC Capital Partners Yönetici Ortağı 

István Szőke konuyla ilgili, “Organik 
büyümeye ağırlık vererek ve sonraki 
satın almaları hedefleyerek, lider ve 
küresel bir premium marina operas-
yonları platformu oluşturmaya odak-
landık. Faaliyet gösterdiğimiz bölge-
lerdeki tekne satışlarında ve seyirler-
de yaşanan artış, işimizin ne kadar 
dirençli olduğunu kanıtladı,” değerlen-

dirmesinde bulundu.
Satın alınan Türk marinaları 576 

teknelik bağlama kapasitesi ve 600 
teknelik karapark alanıyla Didim, 380 
teknelik bağlama kapasitesi ve 150 
teknelik karapark alanıyla Göcek ile 
550 teknelik bağlama kapasitesi ve 150 
teknelik karapark alanıyla Turgutreis 
oldu.

Bu döngü kısa sürede oluşmadı, olu-
şamazdı da… Döngü içinde ekonomik 
çöküş de yaşandı, parlak günler de. 
Fakat uzun vadede, büyüme oranları 
yukarı tırmandı. 

Covid-19'un yarattığı stres ile 
birlikte; tecrübe ve bilgi en önemli 
iktisadi kaynak haline geldi. Ham-
madde ile ekonomilerini yürüten 
ülkeler dahi yanlış iktisadi politika-
lar uyguladığı takdirde ağır hasar ile 
çıkacağını gördü, ancak çözüm fikri 
aynıydı. Covid-19'un ekonomik etki-
lerine yönelik genel tutum, ekonomik 
büyümeydi!! Sonuç, hem şirketlerin 
hem de vatandaşın kolaylıkla gelirin-
den daha fazla miktarda, uzun vadeli 
ve düşük faizli borçlanabilmesi oldu.  

 Peki, bu aşamaya nasıl geldik?
Kredi genişlemesindeki amaç; 

düşük faizle şirketlere ihtiyacı olan 
nakit kaynağını sağlamaktı. Çünkü 
vatandaş, Covid-19 etkisinin süresini 
bilemediği için (belirsizlik ortamın-
da) tasarruf etme eğilimine gidebilir-
di. Fakat kredi genişlemesi bu eğilimi 
engelledi. Vatandaşın ve şirketlerin 
tek haneli oranlarda kredi kullanımı 
yatırımdan ziyade tüketimi artırırken, 
ithalatı da (yani cari açığı da) körük-
ledi. Kısacası, hem şirketler hem de 
vatandaş açısından paraların kârlı 
işlere borç verilmediği açıktı. Öte 
yandan, artan ithalat, cari dengenin 
sağlığı bakımından ihracatı geçmiş-
ten daha mühim bir seviyeye taşıdı.  

 
Aşı piyasaya sürülene kadar
durgunluk devam edecektir
Etkileşimin yoğun olduğu bazı 

hizmet sektörleri, örneğin; okul, 
üniversite, restoran, havayolu, spor 
müsabakaları, konser, eğlence sek-
törleri ile bunların yan sektörlerin-
deki durgunluk devam edecek gibi... 

İyi bir tahmin ile aşının 2021 sonun-
da herkese uygulandığını varsaysak 
dahi, geçmişten gelen 9 ay üzerine 
12 daha eklendiğinde toplam 21 ay 
boyunca bu sektörler daralmış bir 
piyasada hayatta kalmaya çalışmış 
olacak.   

 
Serüvenin sonunda hangi
firmalar ayakta kalabilecek?
Pandemi kaynaklı bozukluğun bir 

yıldan fazla devam edeceğini var-
sayarsak, maceranın sonunda hangi 
firmalar ayakta kalabilecek? Ayakta 
kalanların mali tabloları ne halde 
olacak? 

Unutmayalım ki kimi şirketler 
kredi ile ayakta kalabileceği için kul-
lanım yapmıştır. Yola devam edebil-
mek için kredi kullanan şirketler sıkı 
para politikası döneminde muhak-
kak zorlanacaktır. Zira faizler yukarı 
çıkacak, tüketim düşecektir. Kaldı 
ki 2021 sonuna doğru ekonomilerde 
beklenen düzelmeyle emtia fiyatla-
rında oluşacak artış, şu dönemde 
dahi yüksek olan enflasyonu tırman-

dırarak bu şirketlerin işini kolaylaş-
tırmayacak.

Tüm bunları yegâne bizler düşün-
müyoruz! Merkez Bankası ve Hazi-
ne de bazı görüşlere sahip olacak 
ki dönem içinde bir takım adımlar 
attılar. Kredi musluğu açıldı ve ban-
kalar krediyi, ödeme yapabileceğine 
inandığı firmalara dağıttı diyebiliriz. 
Peki, banka kredi verirken öncelikli 
mali verisi nedir? Sermaye! Öden-
miş sermayesi yüksek olan firmalar 

–göreceli olarak- önceliklidir. Borcu, 
ödenmiş sermayesinden düşük olan 
firmalar daha da önceliklidir. Çünkü 
işler kötüye gittiğinde krediyi geri 
ödeyebileceği varsayılır. 

Sermayeyi perçinleyen diğer veri 
ise geçmiş yıl kârlarıdır. Yani şirketin 
dağıtmadığı, bünyesinde muhafaza 
ettiği kâr miktarı. Bankanın bakış 
açısından dağıtılmayan kâr, serma-
yeye eklenebilir. Böylece şirketin 
alabileceği kredi miktarı şişer. 

Bu sebeple olsa gerek, yayımla-
nan bir mevzuat ile şirket kârlarının 
2020 sonuna kadar dağıtımı kısıtlan-

dı. Böylece hem şirketlerin bilanço-
ları şişti hem de yabancı pay sahipliği 
olan şirketlere kâr dağıtımı ile yurt-
dışına döviz çıkışı engellendi.

 
Bilanço balonu!
Bilançolar balon gibi şişti ancak 

kâr paylarının dağıtımına izin verildi-
ği gün bu şişkinlik sönebilir. Haliyle, 
borç, sermaye oranları aşağı iner. 
Dolayısıyla borç oranında ciddi bir 
erime yaşanmaması için kâr dağı-
tımına yönelik kısıtlama uzatılabilir. 
Fakat şirket için iyi gibi görünen bu 
uygulama pay sahibi için pek hoş 
olmayabiliyor. Pay sahibi de kendi 
ortaklarına (pay sahiplerine) kâr 
dağıtamaz noktaya gelerek, uygu-
lama birçok şirketi etkisi altına alı-
yor. Dolayısıyla sıradan bir yabancı 
yatırımcı için “yatırımın geri dönüşü” 
hesabı önemli şekilde zarar gördü, 
ortağı olduğu şirket kâr etmiş olsa 
dahi… Bakalım bu hassas kısıtlama 
daha ne kadar devam edecek? 

Burada yazılanlar yatırım tavsiye-
si değildir. 

 GÖRÜŞ 25

Bilanço balonu!

A. Gökhan Esin
gesin@arpas-pilotaj.com.tr

Birkaç yüzyıl evvel 
filizlenen "ekonomik 
büyüme" düşüncesi, 
önce istihdamı, aka-
binde de halkların 
geleceğe olan güvenini 
artırdı. Artan güven, 
krediyi, kredi ekono-
mik büyümeyi, büyü-
me de geleceğe olan 
güveni -tekrar- artırdı, 
yükselen güven daha 
da fazla kredi verilme-
sini sağladı
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“Denizciliği Türk’ün büyük milli ülkü-
sü olarak benimsemeli ve az zaman-
da başarmalıyız.”
Mustafa Kemal ATATÜRK

Atatürk’ün bu sözü, üniforma-
mı ilk defa giydiğim ve denizcilik 
eğitimine başladığım 1997 yılında 
öğrenim gördüğüm Pendik Anadolu 
Denizcilik Meslek Lisesi’nin girişin-
de, her sabah sıra olduğumuz mer-
divenlerin karşısına gelecek şekilde 
yazılmıştı.

Sivil denizciliğe çalışan yetiştir-
mek adına eğitim veren kurumla-
rın sayısı o zamanlar oldukça azdı. 
Öğrenci kontenjanları ise sınırlı sayı-
daydı. Hoca bulmak dahi çok zordu. 
Günümüzde ise gerek eğitim kurum-
ları gerek yetiştirilen insan kaynağı, 
denizcilik filosunun büyüme oranın-
dan bağımsız olarak, orantısız bir 
şekilde artmış durumda.

Ne mutlu ki bizim insanımız da 
artık yabancı firmalarda eskiye göre 
daha çok çalışma imkânı bulabiliyor. 
Ama bayrak denkliklerinden dolayı 
Türk gemi çalışanlarının yurtdışın-
daki çalışma olanakları hâlâ sınır-
lanmış durumda. Kendimden örnek 
vermek gerekirse, 2009 yılında tica-
ri denizcilikten (merchant mari-
ne) offshore denizciliğine geçmeye 
çalışırken çok sıkıntı çektim. Ülke-
ler kendi offshore sahalarını, kendi 
kabotaj alanları gibi kullanmak ister-
ler. Bu durumda işletilen geminin 
bayrağı dahi önem arz eder. Mesela 
Kuzey Denizi’nde çalışan birçok gemi, 
Birleşik Krallık ve Norveç bayraklı-
dır. Türk kaptan ehliyetime denklik 
alamayacağım ve Türk pasaportuna 
sahip olduğum için ya başvurularda 
en sona atılıyordum ya da hiç sıra-
ya bile giremiyordum. Bu yüzden 
daha kötü bölgelerde ve daha kötü 
şartlarda şans bularak süreçlerimi 
tamamlayabildim. 

Dünya denizlerinde seyrederken 
gördüğümüz platformların, anchor 
handler gemilerinin, rüzgâr türbin-
lerinin, jack-up’ların ve inşaat gemi-
lerinin bir gün geldiğinde üç tarafı 
denizlerle çevrili ülkemizde de görü-

leceğinden emin olduğum için çık-
mıştım bu yola.

Şu an, devletimizin elinde bulu-
nan sondaj gemileri, sismik gemiler 
ve destek gemileri kendi denizcileri-
miz için büyük bir nimet, büyük bir 
fırsattır. Ticari ve offshore arasındaki 
farklılıklar büyük olduğu için daha 
önceki yaptığınız görev ve şartlar-
dan farklı bir başlangıç yapılması 
normaldir ve de elzemdir. Benim ilk 
offshore deneyimim, TPAO’nun 2010 
yılında kiraladığı Leiv Eiriksson Semi-
sub platformunda olmuştu. Depo-
cu olarak 1 ay kalsam da offsho-
re’un farklılıklarını, oradaki güverte 
ve makine personelinin nerelerden 
nasıl başladığını öğrenmek benim 
için çok önemliydi. Bu yüzdendir ki 
şu an sahip olduğumuz Fatih Son-
daj Gemisi’nde bile, ticari gemilerde 
kaptan veya ikinci kaptan olmasına 
rağmen campboss (catering amiri), 
radyo operatör ve DPO (pozisyon 
operatörü) olarak görev almış arka-
daşlarımız vardır. 

Üzücü olan şu ki armatörler ve 
gemi işletmecileri halen bu alana 
yatırım yapmamıştır. Her ne kadar 
biz kendi tersanelerimizde Avrupalı 
offshore firmalarına modern gemi-
ler yapsak da kendi yatırımcımız bu 
piyasaya girmeye çekinmiştir. 2015’te 
yazdığım bir yazıda KKTC’ye çekilen 
boru hattında, kendi karasularımız-
da çalışan yabancı bayraklı gemiler-
den bahsetmiştim. Bugünlerde yine 
o boru hattında onarım yapılmakta 
ve yine yabancı bayraklı gemiler yap-
maktadır. Skandi Seven (UK), Olym-
pic Challanger (NO) , Levoli Ivory (IT), 
Asso Ventootto (IT), Asso Ventiquat-
tro (IT).

Muhtemelen devlet içerisinde, 
bilirkişiler yazışmış ve ‘‘Türkiye’de 
böyle tip gemi ve bunlarda 
çalışabilecek Türk personel 
bulunmamaktadır’’ denmiştir tah-
minimce. Beş yıl öncesinde olduğu 
gibi.

Ülke içerisinde yatırımcı olmadığı 
için devletin kendisi TPAO üzerin-
den şu anki mevcut enerji gemileri 

filomuzu kurmuştur. Bu dünyada bir 
ilktir. Hiç bir ülkede kendi petrol 
firmasının sahibi olduğu bir sondaj 
filosu yoktur. Bir ülke daha buna 
benzer bir girişime başlamıştır, o da 
Angola’dır. Dünyadaki uzman sondaj 
firmalarından biri olan Seadrill ile 
ortak Sonadrill firmasını kurup ken-
di sahasında sondajı, kendi devlet 
firması Sonangol adına yapmaktadır. 
Angolalı denizcilerin yetiştirilmesine 
de öncelik verilmiştir. Orada da şu an 
halen Angolalı kaptan OIM (Offshore 
Installation Manager), ikinci kaptan, 
Senior Dynamic Positioning Officer 
(SDPO) bulunmamaktadır. Fakat 
gemide bulunan Brezilyalı SDPO, 
yerel DPO’ların yetiştirilmesinden 
sorumludur. Normalden fazla 
sayıda yerel zabitler, gemilerde 
öğrenip işe hâkim olabilmeleri için 
yetiştirilmektedir. 

Devletler artık, çıkarlarına ve 
kendi özel isteklerine göre, serbest 
piyasa-rekabet kurallarını göz ardı 
ederek canlarının istedikleri başka 
ülkelere yaptırım uygulayarak küre-
sel ticaret savaşlarını başlatmışlardır.

Çok şükür ki, artık hem devlet hem 
de millet denizlerinin farkına varıyor, 
denizlerden zenginleşebileceğimizi 
idrak ediyoruz. Gaz bulunmasının 
haberi miktardan ve gazdan çok 
daha ötedir! Bunun çıkartılması için 
yapılacak çalışmalar ve saha inşaatı 
daha çok iş sahası açacaktır. Avru-
pa devletlerindeki işsizliğin, Kuzey 
Denizi’nde petrol bulunmasıyla ve 
enerji sektörünün gelişmesiyle nasıl 
azaldığını analizlerden rahatça göre-
bilirsiniz. Yani bundan sonra bizim 
sularımızda daha çok dalış gemi-
si, daha çok ROV gemisi, daha çok 
boru döşeyen gemi, daha çok off-
shore gemileri kullanılacaktır! Yerli 
yatırımcıların dikkatine...

Ağırlık vermemiz gereken diğer 
bir konu da bu işin mevzuatıdır. 
Çalışanların eğitimleri, düzenleri, 
çalışma periyotları ve yerel per-
sonel bulundurma mecburiyetleri 
gibi konulardır. Bugün Brezilya’daki 
sahalara giden gemilerde yabancı 

personelden yerel personele geçişi 
bildiren kurallar mevcuttur. 2000’li 
yılların başında işi yeni öğrenen 
Brezilyalı DPO’lar 2015’ten beri 
Çin’deki DP kurslarında eğitmenlik 
yapmaktadır. (Tablo 1)

Avustralya’da çalışan sondaj 
gemilerinde neredeyse fazladan bir 
takım yerel personel bulunmaktadır, 
kurallar gereği de zorunludur. Bu 
işlere en rahat giriş yapabildiğimiz 
Batı Afrika’daki ilanlar bile artık 
sadece Nijeryalı, sadece Angola 
vatandaşı diye çıkmaktadır...

 Anlaşmasız Brexit’in etkisi Kuzey 
Denizi’ndeki çalışanları da etkileme-
ktedir. Bu durum, 4 Haziran 2020’de 
Avrupa Birliği’nin yayımladığı sirkül-
erde açıkça görülmektedir. (Tablo 2)

Yani herkes kendi sahasını, kendi 
çalışanını, kendi milletini korumak-
tadır!

Bugünlerde sondaj gemilerimizin 
personeliyle ilgili yazılar çıkmakta-
dır. Yazının başında da  dediğim gibi, 
ticari ve offshore gemileri farklıdır, 
personel yapıları da farklıdır. Ticari 
gemide sadece güverte ve makine 
personeli vardır. Offshore’da ise bu 
kişilere ilave olarak projenin gerektir-
diği çalışanlar vardır; projenin sahibi 
firma temsilcileri, projenin teknik 
çalışanları, hizmet çalışanları gibi... 
Bu yüzdendir ki denizci olmayan 
görevlilerin eğitimleri farklılık arz 
etmektedir. Aşağıda bulunan tablo 
3'te IMO’nun mobile offshore unitler 
için tavsiye ettiği ayrım bulunmak-
tadır.  

Denizci olmayan proje personeli-
nin denizci olan gerçek sorumluların 
üzerinde yetki kullanılmasının en 

vahim örneği, “Glomar Java Sea” ola-
yıdır. Hatta bu örnekteki platform 
sabit demirli iken kaza yaşanmıştır!

Konular bu kadar detaylı olunca 
güçlü bir Devlet Denizcilik İdaresi’ne 
ihtiyacımız olduğu açıktır. Denizde 
çalışma yapan her petrol firmasının 
mutlaka bir Denizcilik Departmanı 
vardır. Herkesin her türlü operasyo-
nu bilmesi beklenemez. Bunlar olma-
yınca da;

- Bayrağınız altında çalışması 
mümkün olmayan gemi adamlarına 
süresiz muafiyetler verebilir, çalıştır-
dığınız yabancıların yeterliliklerinin 
olup olmadığını fark edemeyebilir-
siniz. Hatta onları, eksik sertifikala-
rını tamamlamaları için yurtdışında 
kurslara da gönderebilirsiniz. 

- Acil Durum Yönetimi kurslarına, 
zaten bu işi sözde yıllardır yapan 
tecrübeli yabancıları gönderip bir 
tane bile kendi adamınızı göndere-
mezsiniz. Çünkü kimse, ‘‘Kursa yer-
liler yerine niye yabancılar gider? Bu 
yabancılar zaten geçerli sertifikalar-
la gelmemişler miydi?’’ diye sormaz, 
soramaz. Özgeçmişlerindeki Las Pal-
mas, Aruba, Güney Afrika ve Güney 
Kore gibi yerlerde derin su sondajı 
yaptıklarını sanabilirsiniz ama oralar 
lay-up limanları ve tersanedir.

Vakit kaybetmeden Mavi Vatan’da 
çalışma düzenlerini içeren mevzu-
atlar hazırlanmalıdır. Bugün sondaj 
varsa yarın rüzgâr türbini olacak, 
boru hattı olacak. Türk denizciliği-
nin daha fazla vakit kaybetmesine 
izin verilmemelidir. Bir an evvel “Milli 
Ülkü” olarak denizciliği benimsemeli 
ve başarmalıyız. Zamanımız gerçek-
ten çok az!
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Milli ülkü denizcilik
Kaptan Cihan Çilsaat, 
offshore gemilerimizde 
kendi personelimizin 
çalışamama sebep-
lerini değerlendirdiği 
makalesinde, yakın bir 
dönemde yüzümüzü 
farklı alanlardaki offsho-
re çalışmalarına döne-
ceğimize ve bu nedenle 
İdare’nin gerekli mevzu-
atları biran önce hazır-
lamasının önemine dik-
kat çekiyor

Tablo 1

Tablo 2

Tablo 3

Kapt. Cihan Çilsaat
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Yeşim Yeliz Egeli: 
Covid-19 ile bir-
likte birçok firma 
projelerini askıya 

alırken bazı firmalar da krizi fırsata 
çevirme atılımları yaptılar. Yeni kurul-

muş başarılı işler yapan bir firma 
olarak siz hangi tarafta olmayı tercih 
ettiniz?

Kaptan Hakan Çevik: Biz ikisi-
ni birden yaptık. Covid-19 öncesinde 
gemi sayımız fazlaydı. Pandemiyle 
beraber ülkeler kendilerini kapatınca, 
gemi sayısını düşürdük. Gemi sayımızı 
azaltmak bize verimlilik sağladı. Bu 
işi daha efektif nasıl yapabiliriz diye 
düşündük ve bir, iki koridoru birbirine 

bağladık.  Hacim olarak mart ve nisan 
bu senenin en düşük ayları oldu ancak 
mayıs ayıyla birlikte tempomuzu ay ay 
normale döndürmeye çalışarak süreci 
sorunsuz atlattık diyebiliriz. Pandemi 
öncesi 8 gemimiz vardı, koronavirüsle 
beraber bu sayıyı 6’ya düşürdük, hemen 
ardından 7 gemiye çıkardık. Bu durum 
gelecekte nasıl hareket etmemiz gerek-
tiği hakkında bize yol gösterici oldu. 
Bundan sonra çalıştığımız bölgelerde-

ki tonajları detaylıca inceleyip, gerekli 
artırımları yapacağız.  Covid-19 sonrası 
açtığımız yeni koridorlardaki ülkelere 
daha iyi işler yapabileceğimizin güve-
nini sağladık.

Gemilerimizin tonajını da artırı-
yoruz. Pandemiden önce 9 bin TEU 
civarındaydık şu anda 12-13 bin TEU 
civarındayız. Önümüzdeki sene başına 
doğru yeni limanlar, yeni hatlar açmayı 
hedefliyoruz.

Kaptan Hakan Çevik: Akdeniz butik 
bir deniz. Biz de burada butik hizmetler 
veriyoruz. Akdeniz’in her köşesine bir 
şey götürmeye çalışıyoruz. Her köşenin 
de birbiri ile bağlantısı var. Taşımacılık 
sektörünün istatistiklerinin yer aldığı 
Alphaliner yayınında şirketlerin sıra-
landığı top 100 listesinde eylül döne-
minde 97’nci sıraya kadar yükseldik. 
Bu anlamda dünyada ilk 100’de yer 
alıyoruz. Kendimizi ticaretin el verdiği 
ölçüde yukarılara taşımayı amaçlıyoruz. 
Covid-19 bütün sektöre bir darbe vurdu 
ancak taşımacılık, en küçük payda-
şı olan kuryeye kadar kendini çabuk 
toparladı. Çünkü ihtiyaçlar ona göre 
belirlendi. İnsanlar yeni şeyler tüket-
mese de tükettikleri şeyleri kuryeler 
üzerinden almaya başladılar.

 Biz, oyun ne gerektiriyorsa uyum 
sağlamaya çalışıyoruz. Ticaret hızında-
ki iki-üç aylık düşüş, sonraki aylarda 
işlerimizin ivmelenmesini sağladı. İşler 
biraz fırsata dönüştü.

Yeşim Yeliz Egeli: Pandemi sonrası 
rotalarınızda bir değişiklik oldu mu?

Kaptan Hakan Çevik: İspanya’ya 
ağırlık verdik biraz. Çok yakında yeni 
bir Akdeniz ülkesini rotamıza ekleye-
ceğiz. Türkiye, Afrika ve Batı Akdeniz’de 
rotalarımız var. Libya, Tunus ve Cezayir 
bizim üç temel ülkemiz oldu. Rusya da 
var ancak bu bölgede işlerimizi kendi 
gemilerimizle yürütmüyoruz.

Yeşim Yeliz Egeli: Çalışan sayı-
nızda bir değişim yaşandı mı? İşten 
çıkarmalar oldu mu? 

Kaptan Hakan Çevik: Gemi eksilt-
memize rağmen çalışan sayımızda artış 
oldu. 87 kişiden 108’e çıktık. Merkez 
ofisimizi büyüttük. Diğer ofislerimizde 
de büyüme oldu. Servise ekleyeceği-
miz yeni ülkede ofis açıyoruz. İspanya 
Valencia’da yeni bir ofis açtık. Bu kadar 
kısa bir sürede bu adımları atabilmek 
önemli ve değerli. Sağlam adımlarla 
ilerliyoruz ve organik bir şekilde büyü-
yoruz. 

Rasim Akar: Başarımızın en büyük 

nedeni ekibimizin çok heyecanlı olma-
sı. Pandemiden hasarsız bir şekilde 
çıkmamızın sebebi, hızlı kararlar alıp, 
gelişmelere hemen müdahale edebil-
memizdir.

Yeşim Yeliz Egeli: Doğu Akdeniz’de 
yaşanan gelişmeler özellikle Libya iç 
savaşı işlerinizi nasıl etkiledi? Afrika 
ülkelerine olan kara ulaşımını dola-
yısıyla da deniz ulaşımını sekteye 
uğrattı mı?

Kaptan Hakan Çevik: Son röpor-
tajımızdan sonra Türkiye’nin bölgeye 
olan ilgilisi artınca bizim açımızdan 
bir rahatlama oldu. Ülke sıkıntılı bir 
süreçte ama iki taraf da anlaşma zemi-
ni arıyor ve ticaret devam ediyor. Biz de 
başladığımız gibi devam ediyoruz. Pan-
demi nedeniyle Avrupa kendini dünya-
ya kapadı, bir sürü yasaklar getirdi ama 
Kuzey Afrika ülkeleri kapanmadı. 

Rasim Akar: Biz Libya’ya servisi-
mizi başlattığımızdan bu yana orada iç 
savaş yaşanıyor.

Kaptan Hakan Çevik: Cezayir’de 
bu dönem değil ama geçen seneden 
başlayan sıkıntılar var. Ülkenin vergile-
rini artırmak gibi kendi aldığı bir takım 
kararlar oldu. Onların da niyeti ülke-
nin dışa bağımlılığını azaltmak ancak 
Cezayir bu konuda çok geride. Tunus 
ile ilişkilerimiz diğer iki ülkeden daha 
iyi. Tunus’ta ticaret daha iyi işler çünkü 
insanları biraz bize benziyorlar. Kendi-
lerini bölgedeki diğer ülkelere göre daha 
fazla dışa açabilmişler. 

Yeşim Yeliz Egeli: Türk bayrağını 
taşıyan gemi filomuz günden güne 
azalıyor. Siz Türk bayrağıyla ilgili ne 
gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? Türk 
bayraklı kaç geminiz bulunuyor? 
Ayrılmayı düşünüyor musunuz?

Rasim Akar: Türk bayrağını kabo-
taj yapacağımız zaman kullanıyoruz. 
Hakan Bey’in şirkete başlarken ilk tale-
bi Türk bayraklı gemi kullanmaktı. Türk 
bayrağı kullanmak bize gurur veriyor, 
operasyon kolaylıkları da var ancak 
işletme açısından baştan aşağı sıkıntılı 
bir durumda. 

Kaptan Hakan Çevik: Devlet oto-
ritesi Türk yatırımcısına bu konuda 
kolaylık sağlamalı.

Rasim Akar: Biz yıllarca Türk bay-
rağındaydık ve hep zarar ettik. Belli bir 
süre sonra bayrak değiştirmeye mecbur 
kaldık. Hatta sadece Türk Loydu ile 
çalışıyorduk. Türk Loydu’nun şu anda 
kendisini oldukça geliştirmiş olması-
na rağmen, Türk bayrağının kendisi 
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'Türkiye'nin yükünü Türkler taşımalı'

Yeşim Yeliz 
Egeli 

İSTANBUL

Akkon Lines ortakları 
Rasim Akar ve Kaptan 
Hakan Çevik ile geçti-
ğimiz yılsonunda yeni 
kurdukları şirketlerinin 
hedefleriyle ilgili bir 
röportaj gerçekleştir-
miştik. Akkon Lines’ın 
hedeflerini gerçek-
leştirme sürecini ve 
şirkette yaşanan yeni 
gelişmeleri MarineDeal 
News okuyucuları için 
konuştuk

Rasim Akar Kapt. Hakan Çevik
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de personeli de baştan aşağıya sorun. 
Bugün Türk firmasıysanız Türk gemi 
adamını şu ya da bu sebeple işten çıkar-
dığınızda sadece Türk İş Hukuku’nda 
yazan tazminatı ödemiyorsunuz. Adam 
tazminatını almasına rağmen başka 
yollardan tekrar mahkemeye başvuru-
yor ve yine maddi bir şeyler alıyor.

Yeşim Yeliz Egeli: Türk İş Huku-
ku’nda gemiciler için özel bir çalışma 
mı olmalı?

Rasim Akar: Evet
Yeşim Yeliz Egeli: Türk gemi perso-

nelinin eğitim seviyesi artırılmalı mı?
Rasim Akar: Türk gemi adamları 

mesleki anlamda kendilerini geliştirme 
ihtiyacı duymuyor. Neden duymuyor? 
Çünkü yaptığı bir hata nedeniyle işten 
çıkarıldığında, tekrar kolayca iş bulabi-
liyor ve yaptığı hata yanına kâr kalıyor. 
Bazı gemi adamları, birkaç ay çalışıp, 
gemide bir problem yaratıp kendini işten 
çıkarttırabiliyor. İşten çıkarılınca kıdem 
tazminatını ve diğer alacaklarını tahsil 
ediyor üstüne de gidip başka bir yerde 
çalışıp aynı şeyleri orada da yapabiliyor. 
Bunu söylerken bütün Türk personeli-
ni kastedemeyiz. Yıllardır bizimle çalı-
şan oldukça düzgün arkadaşlarımız da 
var. Ancak, bu şekilde düşünen belli bir 
kesim ne yazık ki mevcut. Bizim davala-
rımız da var. 

Yeşim Yeliz Egeli: Peki, konuyla ilgi-
li armatörü koruyan bir şey var mı?

Rasim Akar: Armatörü koruyan hiç-
bir şey yok. 

Kaptan Hakan Çevik: Bir hedef 
belirleyip o doğrultuda hareket edile-
ceği zaman yolda bazı boşlukları da 
doldurmak gerekiyor. Biz Türk bayrağı-
nı taşımaktan gurur duyuyoruz ama iş 
hukukunun da ayarlanması gerekiyor. 
Vergi kolaylıkları sağlanması gerekiyor. 
Personelin de eğitimini artırmak lazım. 

Rasim Akar: Vergisel olarak çok 
büyük bir sıkıntı görmüyorum ama işin 
alt kısmına bakmak lazım. Çalışırken 
rahat değilsiniz. Yabancı bayraklıyken 
bile Türkiye’de daha avantajlısınız.  Tür-
kiye’de çalışırken neden Türk bayraklı 
gemi daha avantajlı olmasın. ÖTV’siz 
yakıt ayrıcalığı tanındı ama benim görü-
şüm başka avantajlar da olması yönün-
de. Örneğin Mersin’den kaldırdığınız 
gemiyi tersaneye götürüyorsunuz. İlla 
ki milli yakıt yakacaksınız ya da ÖTV’siz 
yakıt alacaksınız. Tersanede beklerken 
onun da ÖTV’sini ve KDV’sini ödeyecek-
siniz. Ama yabancı bayraklı gemi kulla-
nırsanız bunların hiç birisinin muhatabı 
değilsiniz. Geminizi kaldırıp doğrudan 
getirebilirsiniz.

Rasim Akar: Aslında bizim istedi-
ğimiz avantajdan ziyade sadece eşit 
şartlarda rekabet etmek. Bağlama Kütü-
ğü’nün yürürlüğe girmesi gerekiyor. 
Geminin bayrağına bakılmaksızın sahibi 
Türk’se Türk bayraklı gemi gibi ticaret 
yapılabilmesi gerekiyor. Ben bu konular-
da DTO’dan ziyade özellikle Armatörler 
Birliği’nin daha aktif olması gerektiğini 
düşünüyorum. Çünkü bu bütün dünya-
da böyle. Bu nedenle Türk armatörlerini 
Türk Armatörler Birliği’ne sahip çıkmaya 
çağırıyorum. Armatörün halinden en iyi 
armatör anlar. 

Türk armatörleri olarak Türkiye’de-
ki deniz taşımacılığının yüzde 10’unu 

yapamıyoruz. Bu ülkenin kaynakları 
başkaları tarafından taşınıyor. Gemi-
leri başkaları tarafından kontrol edi-
liyor. Devletten destek istiyoruz ya 
aslında istediğimiz yabancıyla aynı 
muameleyi görebilmek. Öyle olursa 
inanın denizcilik gücümüz çok büyür.  

Yeşim Yeliz Egeli: Covid-19 kısıt-
lamalarında, gemi adamı değişimle-
rini nasıl sağladınız?

Kaptan Hakan Çevik: Biz operatör 
olarak çok etkilenmedik.

Rasim Akar: Biz mümkün olduk-
ça değiştirmemeye çalıştık. Zorunlu 
durumlarda da testlerimizi yaptırdık. 
Karantina sürecini de uyguladık. Deği-
şimlerimizi, mümkün olduğunca Tür-
kiye sınırları içerisinde gerçekleştirdik. 
Süreci iyi yönettiğimizi düşünüyorum.

Yeşim Yeliz Egeli: Daha önceki 
röportajımızda yeni bir tersane pro-
jeniz olduğunu söylemiştiniz. Bu 
tersane için de 250-300 metre ara-
sında bir havuz ihtiyacınız vardı ve 

bu sene sonunda havuz arayışlarını-
za başlamayı planlıyordunuz. Tersa-
ne yatırımınız hangi aşamada?

Rasim Akar: Covid-19 planlarımızı 
biraz etkiledi ama şu anda dolgumuzu 
bitirmiş durumdayız. Tersane sınırları-
mız belli. Bundan sonra da idare binası 
ve kapalı alanların inşasına başlayaca-
ğız. Yavaş yavaş ilerliyoruz ve yaklaşık 
bir sene sürer diye düşünüyorum. 

Yeşim Yeliz Egeli: Eximbank vb. 
kurumlardan kredi kullanıyor musu-

nuz? 
Rasim Akar: Eximbank’a ulaşım 

zor görünüyor. Biz hiç denemedik. Ama 
bankalarda kredibilitemiz yüksek. Ter-
sanemiz için kredi kullanmadık. Gemi 
alımlarında kullanıyoruz.

Yeşim Yeliz Egeli: Avrupa’daki yeni 
uygulamalarda sıkıntı yaşıyor musu-
nuz?

Rasim Akar: Covid-19 ile ilgili yeni 
kısıtlamalar olsa da genel anlamda bir 
sıkıntı yaşamadık.
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Ülkemizde denizcilik eğitimi 
veren kurumlar Uluslararası 
Denizcilik Örgütü (IMO) kri-
terlerinde, Gemi Adamları-
nın Eğitimi, Belgelendirilmesi 
ve Vardiya Tutma Standart-
ları Uluslararası Sözleşme-
si  (STCW) gereksinimlerine 
uygun olarak; eğitim kalitesi 
ve işleyiş açısından Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik 
Genel Müdürlüğü, Eğitim ve 
Belgelendirme Daire Başkan-
lığı tarafından denetlenir ve 
yetkilendirilir.  Ayrıca eğitimin 
seviyesine göre lisans ve ön 
lisans seviyesindeki eğitim-
ler Yüksek Öğretim Kurumu 
(YÖK) kriterlerine, ortaöğre-
tim seviyesindeki eğitimler ise 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 
kriterlerine göre düzenlenir. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı-
ğı takip ve gözleminde STCW 

Sözleşmesi’nin ülkemizde tam 
olarak uygulanmasını sağla-
maktadır. Bu sayede, denizcilik 
eğitim kurumlarında ulusla-
rarası standartlarda denizcilik 
eğitimi alan ve belgelendiri-
len Türk gemi adamları ikili 
anlaşmaların yapılmış olduğu 
ülkelere ait yabancı bayrak-
lı gemilerde çalışabilmektedir. 
Ülkemiz, dünyanın başlıca 
gemi adamı yetiştiren ülkele-
ri arasındadır ve önümüzdeki 
senelerde de gemi adamı arzı 
bakımından dünyada önemli 
rol üstleneceği öngörülmekte-
dir. 

Denizcilerin ortak dili olan 
İngilizce, denizcilik eğitiminin 
temelinde yer alır ve olmaz-
sa olmazdır. Özellikle yönetim 
seviyesinde denizcilik eğitimi 
veren eğitim kurumlarında 
eğitim dili yüzde yüz İngilizce 
olup; bu kurumlarda ulusla-
rarası denizcilik sektöründe 
görev almaya hazır Türk deniz-
ciler yetişmektedir. Denizcilik 
eğitimleri zabitan sınıfı gemi 
adamı eğitimleri ve personel 
sınıfı gemi adamı eğitimleri 
olarak ele alındığında; zabitan 
sınıfı gemi adamlarının ulus-
lararası piyasada istihdam edi-
lecek seviyede yetiştiği, perso-

nel sınıfı gemi adamlarının ise 
iç piyasada istihdam edilecek 
seviyede kaldığı görülmekte-
dir. Nitekim yabancı armatör-
de çalışan zabitan sınıfı Türk 
gemi adamı sayısı oldukça 
fazla olmasına karşın per-
sonel sınıfı gemi adamı yok 
denilecek kadar azdır. Bunun 
temel sebebi personel sınıfı 
gemi adamı eğitimi alan kişile-
rin denizciliğin ortak dili olan 
İngilizce altyapısının yetersiz 
olmasıdır. Dolayısıyla mevcut 
durumda üzerine gidilmesi 
gereken konu personel sınıfı 
gemi adamalarının İngilizce 
altyapıları ve eğitim standart-
larıdır. 

Dünya ticaret filosu gemile-
rinin büyük çoğunluğu sağla-
dığı bürokratik ve ticari avan-
tajlardan dolayı kolay bayrak 
olarak anılan ülke bayraklarını 
taşımakta ve gemi persone-
li olarak çok uluslu personel 
ile çalışmaktadır. Uluslararası 
rekabetin ve personel arzının 
fazla olduğu bir ortamda tercih 
edilen personel olabilmek için 
uluslararası mesleki kriterle-
ri sağlamak yetmeyecek, artı 
değerlere sahip olmak gereke-
cektir. Türk gemi adamlarının 
uluslararası arenada çoğun-
lukla Filipinli, Hintli, Çinli, Rus, 
Polonyalı, İtalyan, Ukraynalı ve 
Yunan meslektaşları ile reka-
bet etmekte olduğu dikkate 
alındığında zabitan sınıfı ola-
rak Türk personelin öne çıktığı; 
personel sınıfı olarak ise geri 
planda kaldığı görülmektedir. 

Türk insanı doğası gere-
ği çalıştığı yeri sahiplenme, 
çalıştığı ortamı iyileştirme ve 
gelişme odaklıdır. Özgüveni 
yüksek olduğundan liderlik 
vasfı kuvvetlidir ve inisiyatif 
alır. Görevi ile ilgili iş verme-

ye gerek yoktur. Görevini bilir, 
görev gereği işini aksatmadan 
yapar. Gerekirse durumdan 
vazife çıkarır. Gelenekçi oldu-
ğundan deniz örf âdetini bilir 
ve uygular. Gemisini kollar. 
Azimli olduğundan iş odaklı 
çalışır. Pratik zekâlı olduğun-
dan içinde bulunduğu durumu 
hızlı kavrar ve yönetir. Tüm 
bu özellikleri ile Türk deniz-
cisi zabitan sınıfında yaban-
cı armatör tarafından tercih 
edilen ve rekabet içerisinde 
olduğu yabancı meslektaşla-
rı arasında öne çıkan durum-
dadır. Diğer taraftan İngilizce 
altyapısı yetersizliği ve temel-
de bundan kaynaklı yetersiz-
liği sebebi ile personel sınıfı 
gemi adamlarımız uluslarara-
sı rekabet ortamında eksik ve 
geri planda kalmıştır. Hâlbuki 
benim diyen yabancı ülke per-
sonel sınıfı gemi adamından 
Türk personel sınıfı gemi ada-
mı gerek mesleki beceri, gerek 
pratik zekâ, gerekse de cev-
vallik yönü ile birkaç gömlek 
üstündür.   Temennimiz o ki; 
personel sınıfı gemi adamla-
rımızın da bir an önce eğitim 
standartlarının ele alınması ve 
İngilizce altyapılarının sağlam-
laştırılarak; hak ettiği şekilde 
istihdamının sağlanabilmesi-
dir.   

Profesyonel işletmeler ince-
lendiğinde insan kaynakla-
rı biriminin ön plana çıktığı 
görülmektedir. İnsan kayna-
ğına masraf olarak değil de 
yatırım gözüyle bakan işlet-
meler çalışanlarında aidiyet 
duygusu oluşturmayı başar-
mış durumdadır. Çalışanların 
işletmelerine duydukları aidi-
yet ise işletmelerin verimlili-
ği ile doğrudan bağlantılıdır. 
Konu gemi işletme firmala-

rı ve gemi çalışanları olunca 
çalışanların aidiyet duygusu 
çok daha önemli hale gelmek-
tedir. Nitekim gemi çalışanları 
sadece işletmesine ait gemi-
de çalışmaz, aynı zamanda o 
gemide yaşamını da sürdürür. 
Gemi, çalışan için sadece iş 
yeri değil aynı zamanda evi-
dir. Gemi çalışanı dünyanın 
her yerinde gemisinin dalga-
landırdığı bayrağı, işletmesi-
ni ve hatta vatandaşı olduğu 
ülkesini temsil eder. Bunun-
la birlikte gemi işleten ise 
sadece işveren değildir; aynı 
zamanda çalışanına sermaye-
sini teslim eder, kendi adına 
karar verme yetkisi verir ve 
hatta bizzat kendisini temsil 
yetkisi verir. Bu hali ile gemi 
işletmeleri işvereni ile çalışanı 
ile bir bütündür. İşletmelerce 
yapılan, yapılması muhtemel 
olan en büyük yanlış bu bütü-
nün temel taşlarını oluşturan 
gemi adamlarına gelecek, yatı-
rım gözü ile bakmak yerine 
masraf kalemi olarak bakmak 
olacaktır.  

Gemilerinde Türk bayrağın-
dan, dolayısıyla Türk denizci-
den vazgeçmeyen Türk arma-
törün konuya GELECEK olarak 
baktığı aşikar. Eksik olmasın-
lar. 

Kalifiye, işinin ehli Türk 
denizciler yetişmeye devam 
ettiği sürece Türk denizcilerin 
iç piyasadaki istihdama ihti-
yacı olmaz. Hatta uluslararası 
arenada talep edilen denizci-
ler olarak alın teri ile kazan-
dığını ülkesine getirir, ülkesine 
kazandırır. 

Günün sonunda yabancı 
bayrak da yabancı personel 
de bunlardan edildiği zannedi-
len tasarruf da tercih edenine 
daha maliyetli olacak gibi…
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'Türk gemi adamı yabancı personelden birkaç gömlek üstündür'
Türk armatörleri gemi-
lerinde Türk personel 
çalıştırmayı pek tercih 
etmiyorlar.  Bunun için 
çeşitli ve kendilerin-
ce haklı sebepleri de 
mevcut. Gemi adamları 
da bu sebeplere kendi 
bakış açılarından yak-
laşarak mantıklı cevap-
lar verebiliyorlar. Peki, 
konuya tarafsız yak-
laşan bir göz durumu 
nasıl değerlendiriyor. 
Pîrî Reis Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Dr. Ali 
Cem Kuzu gemi adam-
larımızın tercih edilebi-
lirliklerini akademik bir 
gözle değerlendirdi

Dr. Ali Cem Kuzu
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İlk olarak 4 Eylül 2020 tarihin-
de AB Konseyi Başkanı Michel 
tarafından gündeme getirilen bu 
görüş 22 Eylül 2020 tarihinde 
Cumhurbaşkanı’nın 75’inci BM 
Genel Kurulu’nda yaptığı konuş-
ma ile yeni bir boyut kazandı. 

Cumhurbaşkanı konuşma-
sında Doğu Akdeniz’de yaşa-
nan sorunların çözülmesi için 

“….. tüm bölge ülkelerinin hak 
ve çıkarlarının göz önünde 
bulundurulduğu, içinde Kıbrıs 
Türkleri'nin de yer aldığı bölge-
sel bir konferans düzenlenme-
sini teklif ediyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

Aynı gün Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü, “…..bütün Akdeniz´e 
kıyıdaş ülkelerin katılımıyla, adil 
ve paylaşımcı bir enerji platfor-
mu konferansı, toplantısı ya da 
süreci başlatılmasına biz olumlu 
bakıyoruz” açıklamasını yaptı. 

Ermenistan’ın Azerbaycan’a 
saldırması ve Doğu Akdeniz’deki 
gerginliğin belli bir oranda 
azalması ile gündemde arka 
plana düşen “Doğu Akdeniz 
Konferansı” fikri önümüzdeki 
günlerin en önemli başlıkların-
dan biri olmaya aday durumda. 

Bölgenin geleceği üzerinde 
önemli etkisi olabilecek böyle 
bir konferansa kimlerin katıla-
cağı, konferansın gündeminin 
hangi konuları kapsayabileceği, 
konferans takviminin nasıl şekil-
leneceği önümüzdeki günlerde 
belirgin hale gelecek. Bu konu-
nun dikkatli şekilde irdelenmesi 
gerekiyor. 

Katılımcılar
Konferansın katılımcılarının 

kimler olabileceği konusunu 
kestirmek bu aşamada oldukça 
güç. Katılımcıların belirlenme-
sinde bölgesel aktörlerin kon-
ferans kapsamındaki stratejileri 
ve planları kadar küresel aktör-
lerin bölgeye bakışının da etki-
li olacağını tahmin etmek güç 
değil. 

Türkiye’de siyasi otorite tara-
fından yapılan açıklamalar kon-
feransın bölgesel olarak, kıyıdaş 
ülkelerin katılımı ile icra edilme-
sinin öngörüldüğünü gösteriyor. 

Katılımcılar konusunda 
AB’nin yaklaşımı ise Türkiye’den 
farklı. Michel’in 4 Eylül tarih-
li açıklamasında katılımcıların 
çerçevesi NATO ve ilgili taraflar 
olarak ifade ediliyor. 

NATO’da belirleyici etki-
ye sahip ABD’nin, Almanya 
ve Fransa gibi başat aktörle-
rin Doğu Akdeniz konusundaki 
tutumlarının Yunanistan-GKRY 
lehine olduğu biliniyor. 

ABD’nin Doğu Akdeniz’den 
çıkarılacak hidrokarbon kay-
naklarının Avrupa’ya sevk edil-
mesi ile Avrupa’yı doğalgaz 
bakımından Rusya’dan kade-
meli olarak bağımsızlaştıracak 
adımlar üzerine çalıştığı, ABD ve 
Fransa’nın GKRY’nin ve Girit’in 
güneyinde EXXON ve TOTAL ile 
varlık gösterdiği bir dönemde 
NATO’nun masada Türkiye lehi-
ne bir tutum izlemesi ihtimâli 
yok denecek kadar az. 

Diğer taraftan AB’nin yak-
laşımını bir yana bırakırsak 
ABD’nin doğrudan masada 
olmak istemesi de bir seçenek. 
Rusya, İran ve Türkiye’yi çevre-
lemek üzere Irak-Suriye-GKRY 
ve Yunanistan’da konuşlanan 
ve/veya vekillerini konuşlan-
dıran ABD’nin Doğu Akdeniz’in 
kendi çıkarlarına göre payla-
şımı konusunda doğrudan bir 
aktör olarak rol almak istemesi 
küçük bir olasılık değil. 

Öte yandan ABD seçimleri-
nin ardından bu ülkenin yönetim 
kademelerinde oluşabilecek, 
mevcuda nazaran daha Türkiye 
aleyhine bir tablonun da dikkate 
alınması gerekiyor. 

AB’nin diğer katılımcı aday-
ları ise “ilgili taraflar” olarak 
özetlenmiş durumda. İlgili 
tarafların kimler olacağına 
nasıl karar verileceği de bir 
soru işareti. 

Ancak, AB’nin böyle bir kon-
feransa kurumsal kimliği ile 
katılmak isteyeceğini tahmin 
etmek zor değil. Bu noktada 
AB’nin Doğu Akdeniz politikası-
nı Yunanistan ve GKRY tezlerini 
desteklemek üzere kurduğu-
nu, Yunanistan’ın ve GKRY’nin 
sınırlarını AB’nin sınırları ola-
rak gördüğünü, Yunanistan ve 
GKRY’nin de böyle bir konfe-
ransta AB olmaksızın adım 
atmak istemeyeceğini hatırla-
mak gerekiyor. 

Dolayısıyla AB’nin de konfe-
rans kapsamında Türkiye lehine 
rol alması ihtimâli yok. 

AB Komisyon Başkanı’nın 

açıklamasındaki diğer “ilgili 
taraflar” büyük olasılıkla kıyı-
daşlar. 

Kıyıdaşlardan Mısır, İsrail, 
Yunanistan, GKRY ve Filistin 
Doğu Akdeniz Gaz Forumu 
(DAGF) üyesi. 

DAGF, Doğu Akdeniz'deki 
hidrokarbon faaliyetlerinde 
Türkiye'nin bölgesel rakiplerini 
bir araya getiriyor. Forum, 22 
Eylül 2020 itibarıyla Fransa’nın 
da katılmayı talep ettiği, ABD’nin 
ve AB’nin daimi gözlemci statü-
sünde olacağı ve AB’nin çalış-
malarını 2 yıl boyunca finanse 
edeceği, önemli destek gören 
uluslararası bölgesel bir örgüte 
dönüşmüş durumda.

Bir diğer konu kıyıdaşların 
kendi aralarındaki anlaşmalar. 

Örneğin Mısır, İsrail ve 
Lübnan’ın GKRY ile MEB 
Sınırlandırma Anlaşmaları 
var. İsrail’in Doğu Akdeniz’de 
Yunanistan ve GKRY’yi destek-
leyen bir tutum izlediği bilini-
yor. GKRY, Yunanistan ve İsrail 
arasında EastMed doğalgaz boru 
hattı anlaşmasının yanı sıra ikili 
askeri işbirliği anlaşmaları da 
bulunuyor. 

Doğalgaz konusunda İsrail 
ile işbirliği yapan Mısır ağus-
tos ayında Yunanistan ile MEB 
Sınırlandırma Anlaşması imza-
ladı. Mısır’ın her geçen gün 
Yunanistan-GKRY-İsrail üçlü-
süne yaklaşıyor olması dikkat 
çekiyor. 

Türkiye’nin MEB Sınırlandır-
ması yaptığı Libya’da ise UMH 
Başkanlık Konseyi Başkanı ekim 
ayında görevi bırakacağını açık-
ladı. Açık kaynaklarda yer alan 
haberler Türkiye’nin bu konu-
daki istişarelerini sürdürdüğünü 
gösteriyor.

Mevcut durum Türkiye’nin 
kıyıdaşlardan da destek görme-
sinin zor olduğuna işaret ediyor.

AB’nin yaklaşımlarından 
bağımsız olarak Suriye’de etkin 
olan, Suriye hidrokarbon blok-
larında ve Suriye enerji denkle-
minde önemli payı/yeri bulunan 
Rusya’nın da böyle bir konfe-
ransta yer almak isteyebileceği-
nin hatırda tutulması gerekiyor. 

Katılımcılar bağlamında dik-
katle değerlendirilmesi gereken 
bir diğer mesele ise GKRY’nin 
statüsü. Konferans bağlamında 
Türkiye’den GKRY ile aynı masa-
da oturması talebinde bulunu-
lacağı, buna mukabil KKTC’nin 
masada yer bulmasına direnç 
gösterileceği, bu maksatla çeşit-

li formüller üretileceği çok açık. 
Netice olarak katılımcılar 

bakımından değerlendirildiğin-
de mevcut durum Türkiye’nin 
masada yalnız kaldığını göste-
riyor. 

Doğu Akdeniz’de bir konfe-
rans düzenlenmesinden önce 
kıyıdaşlar ve bölge dışı aktörle-
rin dâhil olduğu anlaşma orta-
mının nasıl oluştuğunun/oluştu-
rulduğunun çok dikkatli şekilde 
incelenmesi ve değerlendirilme-
si, Türkiye’nin masadaki yalnız-
lığına son verebilecek adımların 
atılması gerekiyor.

Bu adımların atılmasından 
önce yapılacak bir konferansın 
Türkiye’nin arzu ettiği sonuçla-
rı doğurması ihtimâlinin zayıf 
olduğu anlaşılıyor. 

Gündem
Siyasi otoritenin açıklamaları 

Türkiye’nin gündem tercihinin 
enerji üzerine odaklandığını ve 
sürecin daha ziyade doğal kay-
nakların paylaşımını içeren bir 
enerji platformu konferansı veya 
toplantısı ile yürütülmesini iste-
diğini gösteriyor. 

Bu noktada GKRY-Yunanistan 
ikilisinin ENI, TOTAL, EXXON, 
KATAROIL, COGAS gibi enerji 
konsorsiyumları ile anlaşmalar 
yaptığının, bölgedeki enerji kay-
naklarının çıkarılması, işletilme-
si ve nakli konularının küresel 
güç mücadelesinin öznelerinden 
biri olduğunu dikkate almak 
gerekiyor. 

Enerji odaklı bir yaklaşımın 
ABD, AB, İtalya, Fransa, Katar, G. 
Kore gibi ülkelerin masada yer 
bulmasına, konferansın küresel 
nitelik kazanmasına yol açabi-
leceğinin hatırda tutulmasında 
fayda var. 

AB’nin konferans gündemi 
yaklaşımı ise oldukça geniş bir 
kapsama sahip. Deniz sınırları-
nın belirlenmesi, enerji, güven-
lik ve göç konuları AB’nin gün-
dem öngörüsünü oluşturuyor. 

Oysa, Doğu Akdeniz’de temel 
sorun deniz yetki alanı sınırlan-
dırmasının uluslararası hukuka 
uygun şekilde, ilgili tüm taraf-
ların katılımıyla ve ilgili özel 
durumları dikkate alacak şekil-
de yapılmamış/tamamlanmamış 
olması. 

Türkiye’nin deniz huku-
ku bağlamında Yunanistan’ın 
Meis’ten kaynaklanan devasa 
deniz alanı talebine karşı da 
Adaların sınırlandırmada tam 
etkiye sahip olduğu tezine karşı 

da GKRY’nin 2004 yılında Mısır’la 
imzaladığı anlaşmaya istinaden 

-hem de 2003 yılından geçerli 
olarak- tüm Kıbrıs Adası çevre-
sinde MEB ilan etmesine karşı 
da güçlü hukuki argümanları var. 

Üstelik bu argümanların 
bir kısmı Uluslararası Adalet 
Divanı’nın emsal teşkil eden 
kararlarından gelirken, bir 
kısmı da doğrudan Yunanistan’ın 
İtalya ve Mısır ile imzaladığı 
sınırlandırma anlaşmalarından 
geliyor.

Mevcut durum toplanması 
halinde böyle bir konferans-
ta siyasi müzakerelerden çok 
hukuk tabanlı teknik müzake-
relerin Türkiye’nin daha lehine 
olacağını gösteriyor. Bu bağlam-
da, konferans gündeminin deniz 
yetki alanlarının sınırlandırıl-
masına odaklanması gerekiyor. 
Enerji, göç ve güvenlik konuları 
sınırlandırma meselesinin çözü-
münün ardından ayrıca müza-
kere edilmesi gereken, deniz 
hukuku dışındaki hususların, 
dengelerin ve siyasi mülâhaza-
ların gözetilebileceği meseleler. 

Takvim 
Takvim konusunda ortaya 

konan bir planlama yok. 
Ancak Türkiye açısından 

özellikle muhtemel katılımcılar 
açısından değerlendirildiğinde 
yakın zamanda icra edilecek bir 
konferansın arzu edilen sonuç-
ları doğurması ihtimalinin çok 
zayıf olduğu görülüyor. 

Bu anlamda masada tek 
kalınmayacak, dengeli bir orta-
mın oluşturulmasına yöne-
lik adımların atılması ve bunu 
sonuçlarının görülmesinin 
ardından yapılacak bir konfe-
ransın Türkiye’nin menfaatleri 
bakımından daha faydalı olaca-
ğını söylemek mümkün.

Sonuç
Doğu Akdeniz için düzenlene-

cek bir konferansın Türkiye için 
çok önemli sonuçlar doğuracağı 
açık. 

Bu anlamda konferans katı-
lımcılarının belirlenmesi, gün-
demin oluşturulması, takvimi-
nin tespit edilmesi konularında 
son derece dikkatli ve seçici 
davranılması; konferans çerçe-
vesinde kapsamlı bir planlama 
ve Türkiye’yi temsil edecek katı-
lımcılardan kullanılacak hukuki 
argümanlara, ortaya konacak 
haritalara kadar her yönü ile 
çok geniş ve kapsamlı bir hazır-
lık yapılması gerekiyor. 

Bu süreçte deniz yetki alanla-
rımızdaki hak ve menfaatlerimiz 
konusunun iç siyaset malzeme-
si yapılmaması, siyaset üstü bir 
tutum izlenmesi önem arz edi-
yor.

Aksi durumun aleyhimize 
sonuçlar doğurması potansiyeli 
bulunuyor.

Doğu Akdeniz’deki 
sorunların çözümü 
için uluslararası kon-
ferans düzenlenme-
sine yönelik görüş 
bir süredir gündemde

Serter Tuçaltan 
Dz. Kurmay Albay (E)

Doğu Akdeniz Konferansı
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Dağlık Karabağ, uluslarara-
sı hukuka göre Azerbaycan 
toprakları içinde yer alıyor 

ve Azerbaycan’a ait. Özerklik statüsün-
deki bölgenin idaresi uluslararası hukuka 
aykırı olarak Ermenistan'ın da desteğiyle, 
1992-1994 Karabağ Savaşı’ndan bu yana 
Dağlık Karabağ’da yaşayan Ermenilerin 
elinde bulunuyor. Kısaca Ermenistan işga-
li altında…

Bölge üzerinde hâkimiyet kurmak 
üzere 1992’de başlayan ve iki yıl süren 
Karabağ Savaşı, Rusya’nın öncülüğünde 
yürütülen müzakereler sonucu 12 Mayıs 
1994’te imzalanan ateşkes anlaşması ile 
sonlandırıldı, lâkin aradan geçen 26 yıl 
boyunca birçok kez ihlâl edildi. Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk 
Grubu tarafından başlatılan ve 2009 yılın-
da son halini alan Madrid Prensipleri çer-
çevesinde devam eden barışçıl çözüm ara-
yışları ise bir anlaşma ile sonuçlanmadı, 
daha doğrusu kadük kaldı.

Burada bir parantez açalım, Minsk 
Grubu 6 Aralık 1994'te Budapeşte'de 
yapılan toplantıda kuruldu. Minsk süreci 
olarak adlandırılan müzakereler için eş 
başkanlık kurulmasına ve bu eş başkan-
ların ABD, Rusya ve Fransa olmasına karar 
verildi. Eş başkanlar sorunun tarafları 
olan Azerbaycan ve Ermenistan'ın yanı 
sıra tüm ilgili ülkelerle görüşmeler yap-
mak ve görüşmelerin sonuçlarını Minsk 
Grubu'na bildirmekle yükümlü olmayı 
kabul etti. Minsk Grubu'nda Azerbaycan 
ve Ermenistan'ın yanı sıra eş başkanlara 
ek olarak Belarus, Almanya, İtalya, Porte-
kiz, Hollanda, İsveç, Finlandiya ve Türkiye 
yer alıyor.

Aslında Minsk Grubu’nun beyhude 
çabalarının maksatlı olduğu ve sorunu 
Ermenistan’ın lehine olacak şekilde 
bilinçli olarak sürüncemede bıraktığı 
öteden beri vurgulanır. 26 yıl boyunca 
sabırla bu mekanizmaya güvenen ve soru-
nun çözüleceğini düşünen Azerbaycan’ın 
sabrının tükendiği ve masada kazana-
madığını sahada elde etme yoluna git-
tiği görülüyor. Azerbaycan uzun süredir 
ordusunu ve iç kamuoyunu hazırlıyordu. 
Stratejinin kurallarını doğru uygulayan 

Azerbaycan doğru zamanda, doğru yer-
de ve doğru kuvvetle askerî harekâta 
girişti ve uluslararası kamuoyunun bek-
lemediği bir şekilde Ermeni kuvvetlerini 
sürklase etti. 

Aslında meseleye sadece Azerbaycan 
ile Ermenistan arasında yaşanan kadim 
bir sorun olarak bakmak hatalı olur. Zira, 
dünyanın bu bölgesi küresel ilgi alanla-
rının başında geliyor. Kafkasya jeopolitik 
açıdan oldukça önemli bir bölge ve Azer-
baycan Türkiye’nin Orta Asya’ya erişi-
minin kilidi. Azerbaycan aynı zamanda 
Türkiye’ye gelen doğalgaz ve petrol boru 
hatlarının da çıkış noktası…

Çin’in Kuşak Yol projesi içerisinde orta 
kuşak hattında yer alan bölgedeki demir-
yolu hattı da stratejik önemde. Kısaca Kaf-
kasya; Azerbaycan, Türkiye, Rusya, İran 
ve Çin açısından jeopolitik öneme sahip 
olmakla birlikte, ABD, AB ve Fransa gibi 
aktörler için de ilgi sahası. Özellikle Tür-
kiye ile her kulvarda rekabete giren Fran-
sa bakımından bölge, Türkiye’nin kuvvet 
inkısamına uğratılabileceği, Ermenistan 
üzerinden dikkatinin dağıtılabileceği bir 
hüviyete de sahip.

Batı yanlısı Paşinyan bu açıdan bakıl-
dığında her türlü Fransız manipülasyon 
ve kışkırtmalarına dahası yönlendirmele-
rine açık hale geliyor. Elbette bu durumu-
nun Rusya’yı da hoşnut kılmadığı da bir 
gerçek… Rusya; jeopolitik açıdan önem-
li olan Ermenistan’ın Paşinyan sonrası 
dönemde yönünü Atlantik yapıya kaydır-
masına tahammül edemedi. Bu nedenle 
Azerbaycan’ın önünü açtığı, daha basit 
ifadeyle Azerbaycan’a örtülü yol verdiği 
görülüyor…

Bu noktada İran’ın tutumu da önemli. 
Azerbaycan’ın meşru bir mücadele verdi-
ğini en iyi bilen İran, Azerbaycan Türkle-
ri’nin kaybettiği toprakları geri alma konu-
sundaki kararlılığının farkında ve mese-
leye Ermenistan lehinde taraf olmanın 
kendisine olası yansımalarının olacağının 
farkında. Nitekim İran’da yaşayan 30 mil-
yona yakın Azerî Türkü İran’ın zayıf karnı. 
Bu nedenle İran Dağlık Karabağ’daki savaşı 
reaktif bir şekilde takip ediyor, esasen 
etmek zorunda. Bu arada ABD ise tama-
men 3 Kasım’daki seçimlere odaklanmış 
durumda.

Gelelim NATO’ya… NATO Genel Sek-
reteri Stoltenberg, 21 Ekim tarihinde Brük-
sel'deki NATO karargâhında Ermenistan 
Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile görüşmesin-
den sonra NATO'nun Dağlık Karabağ'daki 
çatışmanın tarafı olmadığını açıkladı ve 
NATO’nun pozisyonunu net olarak ortaya 
koydu.

Bu arka plan çerçevesinde Azerbaycan 
olabildiği kadar hızlı bir şekilde işgal 
edilen topraklarını kurtarmayı hedef-
lemeli. Elbette Rusya’nın tutumu ve Tür-
kiye’nin ağırlığı savaşın gidişatını belirle-
yecektir. Rusya ise muhtemelen Atlantik 
yapıya müzahir gördüğü Paşinyan'ın gidi-
şini garantiye almak isteyecektir. Burada 
oldukça hassas bir denklem olduğunun 

altını çizelim. Rusya, Türkiye destekli 
Azerbaycan’ın maksadını aşmasına ya da 
kontrolü dışında bir kazanım elde etmesi-
ne tahammül etmeyecektir.

Burada asıl dikkat edilmesi gereken 
ise küresel marjda oldukça etkin ve aktif 
olan Ermeni diasporası. Özellikle Fransa 
ve ABD’deki Ermeni diasporası Azerbay-
can ve Türkiye’ye karşı vitesi yükseltmiş 
durumda. Son olarak Türk insansız hava 
araçlarının motorlarını üreten Kanadalı 
Bombardier Recreational Products "kulla-
nımı belirsiz olan ülkelere" yapılan ihra-
catın 25 Ekim itibarıyla askıya alındığını 
duyurması konuya önemli bir örnek.

Quebec merkezli firma yetkilileri 
Avustur-

ya 'da Rotax adlı fason 
üreticileri tarafından yapılan motorla-
rın Türk Bayraktar TB2 İHA'larında kulla-
nıldığını öğrendiklerini ve buna ilişkin bir 
karar aldıklarını açıkladı. Kanada, Türki-
ye’nin Suriye’nin kuzeyine icra ettiği meş-
ru ve haklı harekâtı sonrası Ekim 2019’da 
Türkiye'ye yaptığı savunma teknolojisi 
ihracatını pek çok kalemde askıya almış-
tı. Bu durumu fırsat bilen Ermenistan 
Başbakanı Nikol Paşinyan diğer ülkelere 
de Kanada örneğini takip etmeleri ve Tür-
kiye'ye yaptıkları savunma ihracatlarını 
askıya almaları çağrısında bulunduğunu 
hatırlatalım. Bazı Avrupa ülkelerinde de 
benzer çatlak sesler duyulmaya başlandı 
bile.

İfade özgürlüğü adı altında yapı
lan İslamofobik kampanya
Bu noktada Fransa’nın tutumu dikkat 

çekiyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves 
Le Drian’in, Karabağ krizinde Fransa'nın 
Ermenistan'ı destekleyen bir pozisyon 
almasının Minsk Grubu'ndaki tarafsız 
eş başkanlık görevini tehlikeye atacağını 
belirtmesi dahi Fransa’yı aklıselime davet 
edemedi. 

Fransa'da 16 Ekim'de Hz. Muhammed'i 
tasvir eden karikatürleri derste öğrenci-
lerine gösteren bir öğretmenin öldürül-
mesinin ardından siyasetçilerin büyük bir 
kısmının radikal İslam'ı hedef alan açık-
lamalarda bulunması, Türkiye ile Fransa 
arasındaki ilişkileri bambaşka bir boyuta 
taşıdı. Fransa'nın Montpellier ve Toulouse 
kentlerinde, öldürülen öğretmeni sözde 

"anmak için" resmi binaların duvarlarına 
Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun 
Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli 
karikatürlerinin yansıtılması tansiyonu ve 
gerilimi iyice artırdı. 

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 
radikal İslam ile mücadele edeceği yolun-
daki açıklama ve karikatürlerin resmi 
binaların duvarlarına yansıtılması nede-
niyle Katar, Kuveyt, Cezayir, Sudan, Filistin 
ve Fas'ın yanı sıra birçok ülkede Fransız 
ürünleri boykot edilmeye başlandı. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın, Macron’un akıl 
sağlığına atıfta bulunarak onu doktora 

havale etmesi ise gerilimi daha da 
artırdı.

Gelinen aşamada önce Lib-
ya krizi, ardından Doğu Akde-
niz’deki sondaj çalışma-
larıyla başlayan gerginlik, 
ardından Dağlık Karabağ 
meselesi ve son olarak İsla-
miyet özelindeki karşılıklı 
suçlamalarla iki ülke arasın-
daki gerginlik çok boyutlu bir 
sorun sarmalına evrildi. 

Ö n ü m ü z d e -
ki sene Fransa’da 
seçimler olacak. 

Macron’un iç 
kamuoyuna 

y ö n e -
lik popülist 
çıkışlarının arka 
planında bu hassasiyet 
var. İslamiyet’i Avrupa norm-
larına getireceğini ve modern-
leştireceğini iddia eden Mac-
ron tehlikeli sularda yüzü-
yor, dahası açıkça İslam 
düşmanlığını körük-
leyerek fay 
h a t l a -
r ı n ı 
z o r -
l u y o r . 
Bu yakla-
şım belki Fran-
sız iç politikasın-
da ve Avrupa genelin-
deki popülist ve aşırı akımlarda karşılık 
bulabilir lâkin Fransa’nın kaybı kıta Avru-
pası dışında büyük olur. 

Ortadoğuda, Kuzey Afrika bandında ve 
Sahra altında oldukça iddialı olan Fran-
sa’nın bu bölgelerdeki etkinliği şüphesiz 
örselenir. Nitekim Türkiye, Katar, Kuveyt, 
Cezayir, Sudan, Filistin ve Fas'ın yanı sıra 
birçok ülkede Fransız ürünleri boykot edil-
meye başlanması, Fransa bayrakları ile 
Macron’un resimlerinin yakılmaya başlan-
ması bunun emarelerini veriyor. Macron 
liderliğindeki Fransız siyasetinin öngörülü 
hareket ettiğini zannederek cüretini zor-
laması durumunda tepe taklak olma ihti-
mali kuvvetli. Neticede Fransa güçlü değil, 
güçlü görünmek istiyor. Sorunuzu duyar 
gibiyiz, Türkiye ne mi yapıyor? Fransa’nın 
acemiliklerinden istifade ile hamaset dozu 
yüksek bir strateji ile Fransa karşıtı bir 
cephe yaratmaya ve konsolide etmeye 
çalışıyor.

Hatırlatalım, bütün bu gelişmelere 
rağmen Türkiye ile Fransa arasında ticaret 
hacmi 2000'li yılların başından bu yana 
yükseliyor. Fransa Hükümeti’nin verileri-
ne göre Türkiye, Fransa'nın AB dışındaki 
3’üncü büyük ticaret ortağı konumun-
da bulunuyor. İki ülke arasında 2019'da 
gerçekleşen ticaret hacmi 14 milyar 677 
milyon euroya ulaştı. Son on yılda, iki ülke 
arasında ticaret hacmi yüzde 47,4 sevi-

yesinde 
artış kay-

detti. 2014 yılından 
bu yana Türkiye'nin 
Fransa'ya yaptığı 
ihracat, Fransa'nın 
Türkiye'ye yaptığı 
ihracattan fazla. 
Özellikle 2019 
yılına baktı-
ğımızda Türki-
ye'nin ihracatının 
8,7 milyar euroya 
çıktığını, Fransız 
ihracatının ise 5,9 
milyar euroda kaldığını görü-
yoruz.

Merkez Bankası verilerine göre 
2002-2018 döneminde Fransa sermaye-
li firmalar tarafından Türkiye'de gerçek-
leştirilen doğrudan yatırımların toplamı 7 
milyar 274 milyon dolar seviyesinde. Aynı 
dönemde Türk sermayeli firmaların Fran-
sa’ya gerçekleştirdiği doğrudan yatırımla-
rın toplamı 235 milyon dolar. Türkiye'de 
bin 524 Fransa sermayeli şirketin faali-
yet gösterdiğini belirterek soralım, için-
de bulunduğumuz ekonomik tabloda 
Fransa feda edilebilecek bir ticaret 
ortağı olabilir mi? Cevabı siz 
verin.

Rusya, Fransa, ABD ve Türkiye…
Dağlık Karabağ’da 
27 Eylül’de başlayan 
şiddetli çatışmalar, 
ardından varılan ateş-
kes girişimlerine kar-
şın sönümlenmedi. 
Donmuş çatışma böl-
gesi olarak nitelendiri-
len Dağlık Karabağ’da 
Azerbaycan, icra ettiği 
harekâttaki sevk ve 
idare becerisiyle yıllar 
sonra kaybettiği toprak-
ları geri almaya başladı
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Doğu Akdeniz’de son dönemde 
Yunanistan ile yaşadığımız krizin 
Kıta Sahanlığı ve Münhasır Ekono-
mik Bölge (MEB) kavramları çerçeve-
sinde şekillendiği ve bölgedeki olası 
hidrokarbon temelli enerji kaynak-
larının ön plana çıktığı bir gerçek. 
Oysa deniz yetki alanları düzenle-
meleri canlı ve cansız tüm doğal 

kaynakları içermektedir. Denizler-
den sağlanan kaynakların sürek-
liliğinin sağlanabilmesi ise ancak 
çevreye duyarlı uygulamalar ile 
mümkündür. 

Bu kapsamda Türkiye’nin 2013 
yılında ilan ettiği Finike Denizaltı 
Dağları Özel Çevre Koruma Bölge-
si (ÖÇKB) dikkat çeken bir uygu-

lamadır.1  Finike Denizaltı Dağları 
ÖÇKB sadece deniz alanını kap-
sayan ilk bölgedir. 1.124.173 ha’lık 
bir deniz alanını ihtiva eden bölge; 
derin deniz biyolojik çeşitliliği, ender 
bulunan ve tehlike altındaki türlerin 
korunması, sualtı bankları ve deni-
zaltı dağları gibi özel ekosistemler 
açısından önem arz etmektedir.2  
Bölgenin ilanı aynı zamanda ege-
men hakların kullanılmasına örnek 
olacak önemli bir devlet uygula-
masıdır. Böylelikle Doğu Akdeniz’de 
sadece donanmamız, araştırma ve 
sondaj gemilerimiz ile bulunmadığı-
mız ispatlanmış olmaktadır. (Şekil 1)

Türkiye yaklaşık 1600 km’lik 
sahil şeridi ile Doğu Akdeniz’de en 
uzun kıyıya sahip ülkedir. Bu ger-
çek Akdeniz‘in çevresinin korunma-
sında ve gelecek nesillere aktarıl-
masında ülkemize sorumluluklar 
yüklemektedir. Finike Denizaltı 
Dağları ÖÇKB bu anlamda iyi bir 

başlangıçtır. Bölgenin ilanı, Biyolo-
jik Çeşitlilik Sözleşmesi hedefleri ve 
Barselona Sözleşmesi yükümlülük-
leri ile uyumludur. Ancak Türkiye 
bu noktada çekingen davranmış ve 
bölgenin ilanı henüz uluslararası 
kurumlara bildirilmemiştir.3 Bunun 
yanı sıra henüz bölgenin kullanım 
ve yönetimine ilişkin usul ve esaslar 
da belirlenmemiştir. Bu eksiklikle-
rin giderilmesi ve tüm paydaşla-
rın katılımı ile deniz alanlarımızın 
mekansal planlamasının yapılması 
gereklidir.

Doğu Akdeniz’de deniz mekansal 
planlarının hazırlanması Türkiye’ye 
başka avantajlar da sağlayacak-
tır. BM Deniz Hukuku Sözleşmesi 
MEB içinde sahildar devlet dışın-
daki diğer devletlere de bazı haklar 
tanımaktadır. Ancak Sözleşmenin 
58’inci maddesi “MEB’de devletler, 
işbu Sözleşme uyarınca haklarını 
kullanırken ve yükümlülüklerini 
yerine getirirken, … ve sahildar dev-
letin işbu Kısım ve diğer uluslararası 
hukuk kuralları uyarınca kabul etti-
ği kanun ve kurallara, işbu Sözleşme 
ile bağdaşır olduğu ölçüde, riayet 
edeceklerdir.” ifadesi4  ile diğer dev-
letlerin MEB içinde sahildar devletin 
düzenlemelerine uymaları gerekti-
ğini belirtmektedir. Türkiye, Doğu 
Akdeniz’de henüz MEB ilan etme-
miştir. MEB ilan edilmemiş olsa bile 
bölgeye ilişkin bilimsel çalışmaların 
yapılarak, deniz mekansal planları-
nın hazırlanması diğer devletlerin 
dikkate almaları gereken hukuki alt-
yapıyı oluşturacaktır.

Türkiye, ÖÇKB’ni asıl amacı olan 
sürdürülebilirlik çerçevesinde kul-
lanmalıdır. Ancak, devletlerin çev-
re koruma uygulamalarını başka 
amaçlarla kullanabildikleri de unu-
tulmamalıdır. Örnek olarak; Yuna-
nistan, AB çevre programları (Natu-
ra 2000) doğrultusunda 4519 sayılı 
yasayı 8 Şubat 2018’de onaylamıştır. 
Bu kanun ile Ege Denizi’ndeki ege-
menliği Yunanistan’a devredilme-
miş birçok coğrafi oluşum, Kardak 
dahil, ve bir kısım uluslararası sular 
doğa koruma alanı olarak ilan edil-
miştir.5 Yunanistan’ın bu kadar çok 
alanın yönetimini sağlayacak alt 
yapısı ve insan gücü yoktur. Bu 
alanlar için uygulama planı henüz 
yapılmamıştır. Bu nedenle Yuna-
nistan’ın bu uygulaması Ege Deni-
zi’nde AB şemsiyesi altında kendi 
lehine fiili durum yaratma çaba-
sı olarak görülmektedir. Türkiye, 

Yunanistan’ın fiili durum yaratma-
sının kabul edilmeyeceğini resmi 
olarak açıklamıştır.6 

Bahsedilen kanun içeriğinde; 
bu alanlarda çiftliklerin kurulması, 
turizm faaliyetlerinden ücret alın-
ması, kurulacak tesislerden gelir 
sağlanması ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarından istifade edilmesi 
hususları yer almaktadır. BM Deniz 
Hukuku Sözleşmesi madde 121’de 

“İnsanların oturmasına elveriş-
li olmayan veya kendilerine özgü 
ekonomik bir yaşamı bulunmayan 
kayalıkların münhasır ekonomik 
bölgeleri veya kıta sahanlıkları 
olmayacaktır.”  ifadesi yer almak-
tadır.7   Çoğunun üzerinde insan 
yerleşimi bulunmayan bu coğra-
fi oluşumlarda doğa koruma adı 
altında icra edilecek faaliyetler ile 
ekonomik yaşam gelişmesi ileri-
de bu oluşumların MEB veya kıta 
sahanlığına sahip olduğu iddiasına 
dayanak olarak kullanılabilir. 

Sonuç olarak; Doğu Akdeniz’e 
yönelik mekânsal planlarımızın 
yapılması ile Türkiye’nin bölgede 
çevreyi korurken sadece enerji kay-
nakları değil çok yönlü olarak böl-
geden yararlandığını, halkının bölge 
ile sosyal ve ekonomik ilişkisinin 
güçlü olduğunu ispatlayan, alanın 
boş olmadığını ve diğer devletler 
tarafından da uyulması gereken 
düzenlemelere tabi olduğunu gös-
teren önemli bir kazanım elde edi-
lecektir.
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Doğu Akdeniz jeopolitiğinde yeni bir yaklaşım
Tuğamiral (E) 
Alaettin Sevim, 
Yunanistan'ın kaya-
lıklar üzerinden 
Ege'de kendine fiili 
durum yaratma 
çabasını ve Doğu 
Akdeniz'de MEB ila-
nının önemini
değerlendirdi

Şekil 1: Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi

Tuğamiral (E) Alaettin Sevim
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Yapı sektöründe tatlı suya 
bağımlılığı azaltmak üzere 
çalışmalara başlayan Boğaziçi 
Üniversitesi İnşaat Mühendis-
liği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Nilüfer Özyurt’un öncülü-
ğünde, aynı bölümden doktora 
öğrencisi Olcay Aydoğan, Yıl-
dız Teknik Üniversitesi’nden 
Dr. Abdullah Akca ve İstanbul 
Aydın Üniversitesi’nden Senem 
Bilici’nin yer aldığı “Sürdürü-
lebilir Bir Gelecek için Deniz 
Suyu Kullanılarak Üretilmiş 
Sentetik Lifli Betonlar” isim-
li proje, deniz suyuyla beton 
üretiminin imkânları üzerine 
önemli veriler sunuyor. 

Yapı sektörü denilince ilk 
akla gelen malzemenin beton 
olduğunu ve beton yapımında 
ciddi miktarda su kullanıldı-
ğını belirten Prof. Dr. Özyurt, 
denize yakın ve içilebilir suya 
erişimin az olduğu bölgeler-
de bu ihtiyacı deniz suyun-
dan karşılamanın çok avantajlı 
olacağını vurgulayarak, “Deniz 
suyu klor ve sülfat iyonları 
barındırdığı için beton yapı-
mında kullanılmıyor, çünkü bu 
iyonlar betonu güçlendirmek 
için kullanılan çelik donatının 
(inşaat demiri) paslanmasına 
yani korozyona neden oluyor. 
Ancak beton kullanımı köp-
rüler ya da binalardan ibaret 
değil, deniz suyuyla üretilmiş 
betonlar çelik donatının olma-
dığı endüstriyel zemin ya da 
yol uygulamalarında kullanıla-
bilir. Sadece kaldırım taşlarını 
yapmak için kullanılan beton 
için deniz suyu kullanılması 
bile ciddi miktarda içilebilir su 
tasarrufu sağlayacaktır,” dedi.

Altyapı bakım masrafların-
dan da kurtaracak
Deniz suyuyla üretilmiş 

betonların kullanılabileceği 
diğer bir alanınsa çelik donatı 
yerine polimer esaslı donatı-
ların kullanıldığı yapılar oldu-
ğuna değinen Özyurt, “Aslın-
da çelik donatı, beton kaliteli 
değilse çok çabuk korozyona 
uğrayan bir malzeme ancak 
şu anda sektörde alternatifi 
yok. Polimer esaslı donatılar 
sektörde yeni kullanılmaya 
başlandı ve oldukça mali-
yetli fakat yakın gelecekte 
kullanımının yaygınlaşma-
sı ve ucuzlaması bekleniyor. 
Çelik donatı kullanılarak inşa 
edilmiş bir köprünün sürek-
li bakımını yapmak yerine, 
yapıları en baştan daha mali-
yetli olsa da polimer esaslı 
donatı ile inşaa ederek 100 yıl 
bakım yapmadan kullanabil-
mek hükümetler için de müt-
hiş bir avantaj sağlayacaktır,” 

şeklinde konuştu.
Özyurt, deniz suyuyla 

üretilen betonların depreme 
dayanıklılığıyla ilgili de bil-
gi vererek,  “1999 Depremi 
sonrası deniz kumuyla gelen 
klor iyonlarının korozyona 
yol açtığı lanse edildi, bu yan-

lış değildi. Ancak binaların 
hasar almasında ya da yıkıl-
masında deniz kumu kesin-
likle tek başına neden değil-
di. En önemli neden düşük 
dayanımlı kalitesiz beton ve 
düzgün yapılmamış beto-
narme tasarımdı. İnsanların 

deniz suyu ve beton denilin-
ce çekinmelerini anlıyorum 
ancak gerekli önlemler alı-
nırsa deniz suyu kullanılarak 
da sağlam ve uzun ömür-
lü betonlar yapılabileceği-
ni rahatlıkla söyleyebilirim,” 
dedi.
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Denizlerdeki plastik atıkların ekolo-
jik sistem üzerindeki etkileri endişe 
verici boyutlara ulaştı. Denizlerde-
ki atıkların doğru bir şekilde top-
lanmaması ve söz konusu atıkla-
rın doğal ortamında mikro plastik 
parçacıklara ayrılması söz konu-
su sorunun daha da ilerlemesine 
neden oluyor. Otomotiv ve moto-

siklet sektörlerinin yanı sıra deniz-
cilik sektörünün de öncü isimleri 
arasında yer alan Suzuki ise bu 
soruna çözüm üretmek adına diğer 
kurum ve kuruluşlar için de emsal 
teşkil edecek yenilikçi bir çalışmaya 
öncülük etti.

Denizlerde ve kıyılarda meydana 
gelen çevre kirliliğinin önüne geç-

mek adına 10 yıldır Suzuki Temiz 
Okyanus Projesi’ni devam ettiren 
şirket, bu yıl ise öncelikli olarak 
motoru soğutmak için tonlarca 
deniz suyunu pompalayan ve ardın-
dan okyanusa geri gönderen dıştan 
takma motorun yapısına odaklandı. 
Soğutma işlevini gördükten sonra 
denize geri dönen suyu kullanan 

Suzuki, bu kapsamda mikro plastik 
atıkları toplayan bir toplama ünite-
si geliştirdi. Bu ünite sayesinde su 
yüzeyindeki mikro-plastik atıkların 
sadece tekne ile dolaşarak toplana-
bilmesi sağlandı.

Çalışmalara 26 ülkeden toplam 
8 binin üzerinde kişi katıldı

Denizlerde ve kıyılarda meyda-
na gelen çevre kirliliğinin önüne 
geçmek adına 10 yıl önce Suzuki 
Temiz Okyanus Projesi’ni başla-
tan şirket, bu kapsamda çevreye 
ve topluma katkıda bulunmak 
üzere çözüm odaklı çalışmalar 
yürütüyor. Proje kapsamında dış-
tan takma motorların kullanıldı-
ğı; denizleri, nehirleri, gölleri ve 
göletleri gönüllü olarak temiz-
leme faaliyetleri de Suzuki’nin 
yürüttüğü çalışmalar arasında 
yer alıyor. 2010 yılında başlatılan 
çalışmalar, 2011 yılından itibaren 
küresel bir boyuta taşındı. Bugün 
gelinen noktada 26 ülkeden top-
lam 8 binin üzerinde kişi söz 
konusu çalışmalara katıldı.

Sistem geliştirilecek
Su dönüş hortumuna kolaylık-

la monte edilebilen ünite, yalnız-
ca motoru soğutmak için kullanı-
lan ve ardından denize geri dönen 
suyu kullandığı için motor perfor-
mansına da olumsuz etki etmiyor. 
Japonya’da yapılan gözlem araş-
tırmalarında, filtreden toplanan 
maddelerin içinde mikro plastik 
atık bulundu. Sistemin, Japonya 
dışında da yürütülen araştırma-
dan elde edilecek sonuçlara göre 
daha da geliştirilmesi amaçlanı-
yor. Suzuki, söz konusu üniteyi 
2021’den itibaren motorlarında 
isteğe bağlı donanım olarak sun-
mayı, ilerleyen yıllarda da stan-
dart özellik olarak devreye almayı 
planlıyor. 

Plastik tüketimi her yıl
yaklaşık 2,3 ton azalacak 
Plastik kullanımının önüne 

geçmek adına da öncü çalışma-
lara imza atan Suzuki, bu hedefi 
kapsamında dıştan takma motor 
ürünlerinin plastik ambalajlarını 
azaltarak harekete geçti. Haziran 
ayından itibaren bazı ürünlerde 
alternatif ambalaj malzemeleri 
kullanan şirket, geri bildirimle-
ri de değerlendirerek söz konusu 
çalışmalarına devam ediyor. Bu 
kapsamda, Suzuki Marine orijinal 
parçalarının bir kısmının sevki-
yatlarında ekim ayından itibaren 
de plastik yerine kâğıt ambalaj 
kullanılmaya başlandı. Suzuki 
Marine orijinal parçaların tama-
mının ambalajında çevre dostu 
malzemelerin kullanılması halin-
de plastik tüketiminin her yıl yak-
laşık 2,3 ton azalması hedefle-
niyor.

Suzuki Temiz Okyanus Proje-
si’nin ilerletilmesi, şirketin sür-
dürülebilir gelişme hedeflerinden 
sosyal sorunları çözme girişimleri 
arasında yer alıyor. Suzuki Marine 
ekibi, okyanusu temizlemek için 
tüm dünyadaki ortakları ve tek-
ne kullanıcıları ile birlikte Suzuki 
Temiz Okyanus Projesi’ni tanıt-
mayı planlıyor. 
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Deniz Endüstrisini ve Denizcili-
ği Geliştirme Derneği (DENTUR) 
ismini değiştirdi ve Yat ve Tek-
ne Endüstrisi Derneği (YATED) 
ismiyle anılmaya başlandı. 
YATED Başkanı Alpaslan Sirkeci-
oğlu ile Pendik Marintürk Mari-
na’da gerçekleştirilen 2020 CNR 
Boat Show’da bir sohbet gerçek-
leştirdik. Sirkecioğlu, yat ve tekne 
endüstrisinin Covid-19 sürecini 
nasıl geçirdiği, IMO’nun karbon 
salınımı kısıtlamalarına nasıl 
hazırlandığı ve Amatör Denizcilik 
Belgesi’nin sektöre olan etkileri 
hakkında sorularımızı yanıtladı.

Geçtiğimiz yılın son döne-
minde Çin’de başlayan ve tüm 
dünyaya yayılan, Mart 2020 iti-
barıyla da ülkemizde yaşan-
maya başlayan Covid-19 süreci 
yat ve tekne sektörü açısından 
nasıl geçti? 

Covid-19 ve alınan tedbirler 
diğer tüm sektörler gibi bizi de 
çok etkiledi. Biz bunu iki bölüme 
ayırıyoruz. Bir tekne imalat sek-
törü, bir de bizim mavi yolculuk 
ve charter kısmı. Tekne imalat 
sektöründe sosyal mesafenin 
korunması için alınan önlemler 
neticesinde imalat oranların-
da bir takım zorluklar yaşadık. 
Çünkü uzun bir süre personel 
sayısının yarısı ile idare etmek 
ve yarı zamanlı çalışmak zorun-
da kaldık. Bizim imalat sektörü-
müzde değişik iş kollarının etki-
leşimi söz konusu olduğu için 
çok daha fazla etkilendik. Bunun 
yanında birçok sektörün aldığı 
teşviki biz aynı şekilde alama-
dık. Bizim sektörümüze sadece 
yarı zamanlı çalışma ve ücretsiz 
izin gibi genele yayılan teşvikler 
verildi. Bu da bizim için yeterli 
olmadı. Bir konaklama hizmeti-
ni otellerde, karada veriyorsunuz 
bir diğer konaklama hizmetini 
ise denizde veriyorsunuz. Karada 
yapılan konaklama hizmetinde 
de yatma ve yeme hizmetleri 
sunuyorsunuz, denizde de aynı 
hizmetleri sunuyorsunuz. Peki, 
karadaki konaklama hizmetle-
rinde KDV oranı yüzde 8 iken 
denizde bu oran neden yüzde 18? 
TÜİK verilerine göre Türkiye’de 
kara turizmine gelen bir turis-
tin ortalama bıraktığı döviz 600 
dolardır. Bu, deniz turizminde ise 
3 bin dolardır. Denizde bu hizme-
ti veren firmalar da yine Turizm 
Bakanlığı’ndan hizmet alıyorlar. 
Biz bunu, ‘Turizm Bakanlığı için 
kara turizmi önemli ama deniz 
turizmi önemli değil’ diye algılı-
yoruz. Bu da mavi vatan söylem-
lerinin samimi olmadığı kanaati 
doğuruyor.

Charter kısmını kendi için-

de ikiye ayırıyoruz. Bunların bir 
tanesi bareboat charter dediği-
miz yelkenlilerin kaptansız ola-
rak kiraya verilmesi, diğeri de 
mavi yolculuk. Her ikisi de bir 
konaklama hizmeti. Barebo-
at charterlar normalde mayıs 
ayında başlar. Bizde çoğunlukla 
yabancılara hizmet eder. Seyahat 
yasağı pek çok rezervasyonun 
iptaline neden oldu.  Mavi yol-
culuklarda da çok büyük iptaller 
oldu. Haziran’ın sonundan sonra 
ise talep patlaması oldu. Bu sefer 
de cevap veremedik. Yapılan ciro-
lar geçen senenin yüzde 50’sini 
zor bulur. 

Biz YATED olarak aynı zaman-
da da ICOMIA üyesiyiz. Orada da 
diğer ülkelerin destek paketle-
rini karşılıyoruz. Burada da öne 
çıkan ülke, en büyük rakibimiz 
olan Hırvatistan. Hırvatistan’da 
mavi yolculuk veya charter 
yapan firmalarda çalışan sigor-
talı başına devlet 5 ay boyunca 
karşılıksız 700 euro teşvik verdi. 
Ayrıca, bu firmalara bir önceki yıl 
için beyan ettikleri gelirin yüzde 
50’si kadar ilave karşılıksız teşvik 
yapıldı. Bu işler hep kazan kazan 
işleridir. Biz de ise pamuk eller 
cebe denildi. 

Türk yat ve tekne endüstrisi 
IMO’nun karbon salınımı kural-
larına uyum sağlamada yeterli 
mi?

IMO’nun karbon kuralları için 
sadece Türkiye hazır mı demek 
yerine dünya hazır mı demek 
daha doğru olur. Biz ICOMIA 
olarak IMO nezdinde büyük bir 
mücadele veriyoruz. Ertelenme-
sini istiyoruz. Zira 2022’ye kadar 
bu konuda scrubber dışında 
istenilen şartları sağlayan her-
hangi bir motorun temini müm-
kün değil. Bu scrubber üniteleri 
ise 24 metre ve 500 grostonun 
altında dediğiniz zaman bu tak-
riben 24 ila 30-32, bazı modeller-
de 35 metreye çıkar ve teknenin 
boyundan 1,5 metre kayba neden 
olur. Çok büyük bir yer kaybı 
ve yüksek bir maliyet. Emisyon 
kontrollü motorların yapılması 
da 2022’den önce mümkün değil. 

Amatör Denizcilik Belge-
si’nin sektöre ne gibi katkıları 
oldu?

Hükümetimiz 1 milyon ama-
tör denizci ehliyeti diyor ancak 
bu sadece ben de denizciyim 
diyen bir kağıt parçasından 
öteye gitmiyor. Amatör Deniz-
cilik Belgesi, kaptansız charter 
olaylarında çok büyük kazalara 
neden olacak bir olay haline gel-
di. Firmalar tekneleri kiralarken 
‘ehliyetiniz var mı?’ diye soruyor, 
aslında ‘kaptanlığınız var mı?’ 

diye sorulmalı. Bu belgeler tama-
men pratik yapılmadan dağıtı-
lıyor. Yani araba kullanmadan 
kâğıt üzerinde ehliyet verilmesi 
gibi. Bu belgenin hiçbir önemi-
nin olmaması gerekiyor. Birçok 
kazaya zemin hazırlığı olduğunu 
düşünüyorum. Güneyde bir lima-
na yanaşırken sağındaki solun-
daki teknelere çarpıp ‘kusura 
bakmayın ilk defa kıçtan yana-
şıyorum’ diyen amatör denizci 
belgeli insanlar ortaya çıkmaya 
başladı. Bugüne kadar hiç demir 
atmamış, kıçtan yanaşmayı bil-
miyor, koltuk halatı bağlamayı 
bilmiyor. Gece sizin yanınıza bağ-
lıyor, biraz hava bozduğu zaman 
demir tarıyor ve sizin teknenizin 
üstüne geliyor. Daha farklı sis-
temler geliştirilmeli. Dünyada en 
çok beğendiğim sistem İngilte-

re’deki sistem. Orada, çok sıkı bir 
eğitimden sonra denizde 72 saat 
boyunca teknede eğitim alıyorsu-
nuz. Denizde normalde karşıla-
şacağınız her şeyi orada tecrübe 
ediyorsunuz. Demirde durmak, 

haritadan yol bulmak vs. Ben 
Türkiye’de bırakın haritadan yol 
bulmayı, amatör denizcilik bel-
gesi alan kişilerin GPS’ye baktık-
ları zaman doğru şeyi anladıkla-
rından emin değilim.
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'Karada konaklama KDV oranı yüzde 8'ken 
denizde bu oran neden yüzde 18?'

Suzuki mikro-plastik toplama ünitesi geliştirdi

Alpaslan Sirkecioğlu
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Özel amaçlı gemileri finanse etmek için 8 gemi satıldı Meltem Süloğlu
snp@pelikan.com.tr

Scorpio, Daewoo Tersanesi’ne rüzgâr san-
trali inşalarında kullanılacak özel amaçlı 
gemi siparişi verdi. 2023 yılında teslim edil-
mesi planlanan gemilerin 265 - 290 milyon 
dolar değerinde.  Projeyi finanse etmeye 
yardımcı olmak için kamsarmax ve ultra-
max gemilerini sattılar. SBI ROCK (82,057 
dwt, 2016 inşa, Jiangsu New Yangzijian-no 
scrubber) 18 milyon dolara, SBI SOUSTA 
(81,175 dwt/2016 inşa, Hudong-Zhonghua 
SB-no scrubber) 18,5 milyon dolara, SBI 
CONGA (81,600 dwt/2015 inşa, Hudong-
Zhonghua SB-no scrubber) 18,4 milyon 
dolara, SBI HERA (60,425 dwt/2016 inşa, 
Mitsui Ichihara-no scrubber) 18,5 milyon 
dolara, SBI SAMSON  (64,000 dwt/2017 inşa, 
Chengxi-no scrubber) 17 milyon dolara, SBI 
PHOENIX (64,000 dwt/2017 inşa, Chengxi-
no scrubber) 17 milyon dolara, SBI HYPE-
RION (61,171 dwt, Nantong Cosco KHI, 
2016 inşa) 17,5 milyon dolara ve SBI ZEUS 
(60,414 dwt, Mitsui, 2016 inşa) 18,5 milyon 
dolara satıldı.

 Kuru yükler
VLOC, “NSS HONESTY” (229,548 dwt, 

Mitsui, 2007 inşa) 13,5 milyon dolara satıldı.  
Capesize, “PACIFIC ENDURANCE” 

(181,458 dwt, Koyo Dockyard, 2011 inşa) 
special survey tarihi 2021 yılının ocak 
ayında dolacak olan gemi 19,15 milyon 
dolara Endonezyalı alıcıya satıldı.  “MINE-
RAL ANTWERPEN” (172,424 dwt, Daewoo, 
2003 inşa) 10 milyon dolara satıldı. “HUGE 
HAKATA” (180,643 dwt, Tsuneishi Cebu, 
2012 inşa) 23 milyon dolara satılırken 1 
yaş daha yaşlı  “COLOGNY” (2011 inşa) 
22 milyon dolara satıldı.  “CHINA STEEL 
INTEGRITY” (175,775 dwt, CSBC, 2002 inşa) 
9,2 milyon dolara, kardeş gemisi  “CHINA 
STEEL RESPONSIBILITY” 9,3 milyon dolara 
Eddie Steamship şirketine satıldı. “TILDA 
OLDENDORFF” (180,556 dwt, STX Kore, 
2011 inşa) gemisininse 18,4 milyon dolara 
satıldığı rapor edildi. “KING ORE” (176,944 
dwt, Namura Shipbuilding, 2010 inşa) ise 
19 milyon dolara  satıldı. 

Newcastlemax, “SHIN-EI” (207,933 dwt, 
Universal, Japonya, 2008 inşa) gemisini 18,9 
milyon dolara Çinli alıcı satın aldı. “BAO-
GANG GLORY” (207,826 dwt, Universal, 
2008 inşa) 16 milyon dolara satıldı. 

Post Panamax, “KURENAI” (86,041  dwt, 
Oshima, 2007 inşa, 36,5m en) 10,2 milyon 
dolara  Çinli alıcıya gitti.  

Kamsarmax,  “BTG EIGER” (81,031 dwt, 
Japan Marine United, 2016 inşa) ve “BTG 
EVEREST” (2015 inşa) birlikte 46 milyon 
dolara satıldı.  

Panamax, “NORD NEPTUNE” (75,726 
dwt, Sanoyas, 2006 inşa) 8,4 milyon dolara 
satılırken, “CRIMSON MONARCH” (77,116 
dwt,  Imabari, 2014 inşa BWTS donanım-
lı) 17,5 milyon dolara satıldı. “CLYMENE” 
(73,600 dwt, Jiangnan, 2006 inşa) 7,5 milyon 
dolara satıldı. “IRON KOVDOR” (72,474 dwt, 
Sasebo, 1998 inşa) 4,2 milyon dolara Çinli 
alıcıya gitti. 

Ultramax, “ISABELLA MANX” (63,878 
dwt, Tsuneishi Zhoushan, 2019 inşa) 25,8 

milyon dolara satıldı. “HANTON TRADER 
I” (63,518 dwt, Jiangsu Hantong, 2014 inşa, 
BWTS donanımlı) 15,9 milyon dolara gitti.  
WEST TREASURE” (61,292 dwt, Iwagi Zosen, 
2014 inşa)  15,85 milyon dolara Japon alı-
cıya satıldı. “NAUTICAL GEORGIA” (63,435 
dwt, Jiangsu New Hantong, 2017 inşa) 17 
milyon dolara satıldı. “GH CITATION” ve 

“GH BLACK CAVIAR” (63,292 dwt, Guangz-
hou Huangpu, 2016 inşa) her biri yaklaşık 
17 milyon dolara satıldı. 

Supramax, “ASIA EMERALD III” ve 
“ASIA EMERALD II” (57,802 dwt, Zhejiang 
Shipbuilding, 2010 inşa) her biri 7,8 mil-
yon dolara satıldı. “QUEEN JHANSI” (58,758 
dwt, Tsuneishi Zhoushan, 2007 inşa) 7,75 
milyon dolara Endonezyalı alıcıya satıldı. 

“ORIENT GRACE” (58,620 dwt, Kawasaki 
Japan, 2012 inşa) 12,3 milyon dolara satıldı.  

“CAS AMARES” (55,783 dwt, Hyundai-Vinas-
hin, Vietnam, 2011 inşa) 8,85 milyon dolara 
satıldı. “YUTAI BREEZE” (55,088 dwt, Nan-
tong Cosco KHI, 2010 inşa) 9,9 milyon dolar 
civarında bir fiyata satıldı. ''NAVIOS SOLEIL” 
(57,334 dwt, STX Korea, 2009 inşa) 8,5 mil-
yon dolara satıldı. “V ARCTIC TERN” (51,536 
dwt, STX Korea, 2002 inşa) 5,3 milyon 
dolara satıldı. “PORT ESTORIL” (52,822 dwt, 
Onomichi Dockyard, 2001 inşa) ve “ACHIL-
LEUS” (50,992 dwt, Oshima, 2001 inşa) her 
biri 4,2 milyon dolara satıldı. 

Handymax, “OSPREY I” (50,206 dwt, 
Mitsui, 2002 inşa) 4,9 milyon dolara Çinli 
alıcıya satıldı. “M. EMIR AKSOY” (47,245 
dwt, Oshima, 1998 inşa) 3,18 milyon dolara 
satıldı. 

Handysize, “INCE HAMBURG” (28,189 
dwt, I-S Shipyard, 2010 inşa) 7,3 milyon 
dolara satıldı. “KING CORN” (28,219 dwt, 
Shimanami, 2011 inşa) satış fiyatı henüz 
belli değildir. “UNICO SIENNA” (34,328 dwt, 
Dae Sun, Kore, 2012 inşa 8 milyon dolara 
satıldı. “IMKE SELMER” (32,648 dwt, Jiangsu 
Zhenjiang, 2010 inşa) special survey ve 
dry dock tarihi kasım ayında dolacak olan 
gemi 5,2 milyon dolara Türk alıcıya satıldı. 

“TASMAN SEA” (28,456 dwt, Kanda, 2001 
inşa) 3,7 milyon dolara Vietnamlı alıcıya 
satıldı. “SREDNA GORA” (37,302 dwt, Huatai 
H.I. China, 2010 inşa) 7,2 milyon dolara 
satıldı. “ANDALUCIAN ZEPHYR” (34,436 
dwt, Namura, 2014 inşa) 12,3 milyon dolara 
Yunan alıcıya satıldı. ''PANVISION” (28,253 
dwt, Shimanami, 2011 inşa) 6,5 milyon 
dolara satıldı. “OCCITAN BARSAC” (27,112 
dwt, Rio Santiago, 2003 inşa) 3,3 milyon 
dolara satıldı.  “IDIL” (28,429 dwt, Imabari, 
1994 inşa) 2,4 milyon dolara satıldı. 

 
Tankerler
VLCC, “HUNTER SAGA” ve  “HUNTER 

LAGA” (299,995 dwt, Daewoo, 2019 inşa, 
scrubbers donanımlı) her biri 84 milyon 
dolara Adnoc, Abu Dhabi şirketine satıldı. 

“BUNGA KASTURI TIGA” (300,398 dwt, Uni-
versal Japan, 2006 inşa) 31 milyon dolara 
satıldı.  “VOYAGER I” (299,996 dwt, Sam-
sung, 2003 inşa) 25,1 milyon dolara satıl-
dı. “ADS SERENADE” (299,152 dwt, Hitachi, 
2002 inşa) 25,5 milyon dolara satıldı.  “PU 
TUO SAN” (318,833 dwt, SWS, Çin, 2011 
inşa), “TAI HUNG SAN” (317,924 dwt, SWS, 
2010 inşa) ve “TAI SAN” (318,080 dwt, SWS, 

2009 inşa) bir bütün olarak 110 milyon 
dolara Maran Tankers şirketine satıldı. “SEA 
LION” (318,778 dwt, Hyundai Samho H.I., 
2003 inşa) 27 milyon dolara  satıldı.  “OLYM-
PIC LIBERTY” (309,449 dwt, Samsung, 2003 
inşa) 26 milyon dolara satıldı. “ADS PAGE” 
(299,164 dwt, Hitachi Zosen, 2002 inşa) 25,5 
milyon dolara satıldı. 

Suezmax, “ALTEREGO II” (159,924 dwt, 
Daewoo, 2002 inşa) 16 milyon dolara Rus 
alıcıya satıldı.  

Aframax, “CHAMPION PRINCESS” 
(105,258 dwt, Hyundai H.I., 2012 inşa) 26,4 
milyon dolara satıldı. “MAERSK PROGRESS” 
(109,181 dwt, Dalian New Shipbuilding, 
2005 inşa) 12,75 milyon dolara Vietnamlı 
alıcıya satıldı. “MINERVA EMMA” (107,197 
dwt, Imabari, 2003 inşa) 13 milyon dolara 
satıldı. 

MR, “NORD INTEGRITY” (48,026 dwt, 
Iwagi Zosen, 2010 inşa) 16,1 milyon dolara 
Avrupalı alıcıya satıldı.  “CARINA” (47,962 
dwt, Iwagi Zosen, 2010 inşa) 14,4 milyon 
dolara Yunan alıcıya satıldı. Kardeş gemisi 

“YAYOI EXPRESS” (47,999 dwt, Iwagi Zosen, 
2006 inşa) 12 milyon dolara satıldı.  “UACC 
IBN AL ATHEER” (45,994 dwt, Shin Kurus-
hima, 2003 inşa) 8,2 milyon dolara satıldı. 

“HIK” (39,999 dwt, Brodotrogir, 2005 inşa) 
7,75 milyon dolara Türk alıcıya satıldı. 

“POLARIS STARDOM” (12,484 dwt, 
Miyoshi Shipbuilding, 2008 inşa) 8,5 milyon 
dolara Güney Koreli alıcıya satıldı.  “GOL-
DEN GRACE” (9,516 dwt, Murakami, 2005 
inşa) 6,6 milyon dolara satıldı. “MALHARI” 
(13,149 dwt, Sekwang, Kore, 2010 inşa) 6,2 
milyon dolara Vietnamlı alıcıya satıldı. 

LPG
VLGC, “GAS JENNY” (73,846 cbm, 

Kawaskai, 1991 inşa) 13 milyon dolara 
satıldı.  

Konteynerler
“KOTA PETANI” ve  “KOTA PEMIMPIN” 

(11,923 TEU, 132,712 dwt, Jiangsu Newyan-
gzi, 2018 inşa) her biri 89 milyon dolara 
satıldı. “KOTA LAGU” (4,250 TEU, 50,689 dwt, 
Dalian, 2006 inşa) 9 milyon dolara satıldı. 

“KOTA MATADI” (618 TEU, 7,709 dwt, Huan-
ghai Shipbuilding, 2007 inşa) 1,95 milyon 
dolara satıldı. “APL ENGLAND” (5,510 TEU, 
67,987 dwt, Samsung 2001 inşa) 12 milyon 
dolara Avrupalı alıcıya satıldı. “GERHARD 
SCHULTE” (3,534 TEU, 42,082 dwt, Shang-
hai Shipyard, 2006 inşa) 7,5 milyon dolara 
Yunan alıcıya satıldı.  

 
Yeni inşalar
Aframax: Pleiades, Daehan, Kore tersa-

nesine 115,000 dwt Aframax gemi siparişi 
verdi. 2022 yılının mart ayında teslim edil-
mesi planlanmaktadır.  

Suezmax: Ocean Yield, Norway, Sam-
sung Tersanesi’ne 2 adet 157,000 dwt gemi 
siparişi verdi. 2022 yılının mayıs - haziran 
aylarında teslim edilecek olan gemilerin 
kontrat fiyatı henüz bildirilmedi. 

MR: Nissen Kaiun, Hyundai Mipo Ter-
sanesi’ne 2+2 opsiyonlu 50,000 dwt gemi 
siparişi verdi. 2022 yılının ilk yarısında 
teslim edilecek olan gemilerin her birinin 
kontrat fiyatı 35 milyon dolar.   
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Çok uzak değil, bugün 
orta yaşlarını süren-
ler bile filmlerde gös-
terilen, bilimkurgu 

romanlarında anlatılan distopik 
dünyanın varlığına şahitlik ede-
bilir. “The End” yazısını görme-
ye o denli yakınız. Önce nasıl 
bir distopya yaşayacağız acaba; 
yoksulların hayatını şehirlerin 
dışında sürdürmek zorunda bıra-
kıldığı türden bir düzen mi kuru-
lacak, yoksa genetiğiyle oynanmış 
insanlara öncelik tanınan yeni 
bir yaşam hiyerarşisi mi hâkim 
olacak veya yeraltı sığınaklarında 
yeniden inşa edilmeye çalışılan 
bir medeniyet mi göreceğiz ya da 
şu sıra çok yakın hissettiğimiz 
salgın hastalıkların kasıp kavur-
duğu bir dünya olasılığı mı ger-
çekleşecek?

Neyse, bu başka yazının konu-
su olsun. Biz önce son sağlam 
darbeyi nereden yiyeceğimizi 
düşünelim...

Nobel’in gör dediği
Mesela gıda krizi birçok fela-

ket senaryosundan önce yakabi-
lir canımızı. Geçen ay Birleşmiş 
Milletler (BM) Gıda Hakkı Özel 
Raportörü Prof. Dr. Hilal Elver’in 
basında yer alan açıklamasında 
belirttiği gibi, II. Dünya Sava-

şı'ndan beri görülmeyen düzeyde 
bir kıtlık yaşanıyor; 821 milyon-
dan fazla insan yeterli beslenme-
den yoksun. 

BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün 
(FAO) raporlarına bakılırsa, her 
yıl dünyada kullanılan üç milyon 
ton tarım zehiri toprağı, suyu ve 
havayı kirletip sağlığımızı tehdit 
ediyor. Tek başına bu bile yeterin-
ce korkunç ama dahası var: Bu 
şekilde yaşanan gıda kaybı küre-
sel sera gazı salınımının yüzde 
8’ini oluşturuyor. 

FAO'nun Dünyada Gıda Güven-
liği ve Beslenme Durumu 2020 
başlıklı raporundaki tahminlere 
göre, coronavirüs salgınının etki-
leri hesaba katılmaksızın yapı-
lan hesaplamalar bile açlıktan 
etkilenen insan sayısının 2030'da 
841,4 milyona varacağını göste-
riyor. Dünya nüfusunun yüzde 
10’undan fazlası!

Hatırlayalım; BM Dünya Gıda 
Programı (WFP) Direktörü David 
Beasley bu yılın ilk yarısında, 
dünyanın sadece coronavirüs sal-
gınıyla değil aynı zamanda açlık 
salgınıyla da karşı karşıya olduğu 
konusunda uyarmıştı. Beasley’in 
aktardığına göre, en kötü senar-
yoda 36 ülkede kıtlık görülebilir. 
Savaş bölgelerindeki milyonlar-
ca kişinin her geçen gün kıtlığın 
eşiğine sürüklendiğini vurgulayan 
Beasley’in ifadesiyle "821 milyon 
kişi her gece yatağa aç giriyor ve 
kronik açlık çekiyor." 

Gıda Krizlerine Karşı Küresel 
Ağ’ın açlığın temel nedenlerine 
odaklanan 2020 Küresel Gıda Kri-
zi Raporu’nda da dünya genelin-
de incelenen 55 ülke ve bölgede, 
2019 sonu itibarıyla 135 milyon 
kişinin akut gıda güvensizliği 
yaşadığı söyleniyordu. Afrika 73 

milyon kişiyle ilk sırada, Orta-
doğu ve Asya 43 milyon kişiyle 
onu izliyor, sonra 18,5 milyon-
la Latin Amerika ve Karayipler 
bölgesi, ardından yarım milyonla 
Avrupa... Gıda krizi yaşanan bu 
yerlerde beş yaş altı 17 milyon 
çocuk yetersiz besleniyor. 

2020 Nobel Barış Ödülü’nün 
BM Dünya Gıda Programı'na 
(WFP) verilmesi boşuna değil.

İklim de dünya da değişti
Dünyanın sonuna giden yol-

da en bitirici darbelerden birinin 
iklim değişikliğinden geldiği de 
herkesin malûmu artık. Aslında 
daha doğru biçimde söylemek 
gerekirse, iklim değişikliğine 
sebebiyet veren bir sistem kurup 
bunda ısrar eden insanlardan 
geliyor. Bu konuda tüm halklar-
da kısmî de olsa bir bilinçlenme 
yaşanıyorsa da asıl mesele parayı 
ve iktidarı ellerinde tutanlarda 
olduğu için dünya için tehlikeyi 
bertaraf edecek politikalar uygu-
lanamıyor. Geçtiğimiz aylarda 
yayımlanan Oxfam'ın bir araş-
tırmasını hatırlayalım. Araştır-
ma iklim değişikliğine yol açan 
sera gazı emisyonlarından en çok 
dünyadaki zenginlerin sorumlu 
olduğunu söylüyordu. 1990-2015 
yılları arasındaki sera gazı emis-
yonlarının gelir gruplarına göre 
değerlendirildiği araştırmaya göre, 
dünya nüfusunun yüzde 1'lik en 
zengin kesimi, yüzde 50'lik yoksul 
kesiminin iki katından fazla sera 
gazı emisyonuna neden oldu.

Araştırmada dünya nüfusu-
nun yaklaşık yüzde 10'una karşı-
lık gelen 630 milyon kişinin sera 
gazı emisyonlarının yüzde 52'sin-
den sorumlu olduğu vurgulanıyor, 
en zengin yüzde 1'lik kesimin de 

tek başına yüzde 15'lik emisyona 
neden olduğuna dikkat çekiliyor-
du. Dünyadaki nüfusun yoksul 
yüzde 50'lik kesiminin ise atmos-
fere salınan toplam sera gazının 
sadece yüzde 7'sinden sorumlu 
olduğu belirtiliyordu.

Nükleer tehdit
Nükleer tehlikeye ne demeli! 

Ya da nükleer enerjinin kendisi-
nin riskleri bir yana, sadece atık 
sorunu bile korkutucu boyutlarda 
olmasına rağmen hâlâ vazgeçme-
mekte ısrar eden devletlere... 

Dünyanın sonunu hazırlamak 
için ideal enerji kaynağı olan nük-
leere dair önemli güncel bilgiler 
içeren Dünya Nükleer Endüstri 
Durum Raporu 2020 geçen eylül 
ayında kamuoyuna duyuruldu. 
Raporda nükleer enerji üretimi-
nin yüzde 70’inin ABD, Rusya, Çin, 
Güney Kore ve Fransa olmak üze-
re beş ülke tarafından gerçekleş-
tirildiği anlatılıyor. Rapora göre, 
2010-2019 arasında inşasına baş-
lanan 62 nükleer reaktörün yarısı 
Çin’de bulunuyor.  62 reaktörden 
18’i şu an faaliyette.

Dünyada son bir yılda kapa-
tılan altı reaktör olduğuna ve 
halen operasyon halinde 408 
reaktör bulunduğuna dikkat çeki-
len raporda, dünyadaki nükleer 
reaktörlerin ortalama yaşının 
2020’de 30 yılı aştığı belirtiliyor. 
Ve maalesef işleyen reaktörlerin 
bakımlarının yapılmasında yeter-
li hassasiyetin gösterilmediği de 
vurgulanan noktalar arasında; 
dolayısıyla kaza olasılığının arttı-
ğını eklemeye gerek yok.

Nükleer demişken nükleer 
silahların yok ediciliğini anma-
mak olmaz. Stephen Hawking bir 
konferansında küresel ısınma gibi, 

nükleer silahların varlığını da 
dünyadaki yaşamın sonunu geti-
rebilecek bir tehdit olarak anmıştı. 
İşte güncel rakamlar o tehdidin 
sürdüğünü gösteriyor.

İsveç merkezli Uluslararası 
Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün 
(SIPRI), dünyadaki silahlanmaya 
ilişkin açıkladığı son yıllık rapo-
runda, nükleer güç sahibi dev-
letlerin elinde hâlâ 13 binden 
fazla nükleer başlık bulunduğu 
söyleniyordu. Aynı rapor dünyada 
toplam nükleer başlık sayısında 
azalma olsa da eldeki silahların 
modernize edilerek daha tehlike-
li hale geldiğine işaret ediyordu. 
Rapordaki tahminlere göre, 2020 
başı itibarıyla dünya genelinde 13 
bin 400 nükleer başlık bulunuyor.

Kısacası, endişeler yeryüzün-
deki hayatın nükleer bir felakete 
doğru sürüklenebileceği yönünde.

İçimizdeki virüsler
Altından kalkamayıp kıyamete 

koşar adım gittiğimiz meseleler 
bunlardan ibaret de değil. İnsan-
ların yaşam haklarını ellerinden 
alan savaşlar doludizgin sürerken 
dünya ölçeğinde çatışmalı böl-
gelerin sayısı azalacağına artıyor, 
mülteci krizi zengin devletlerin 
insan haklarından uzak tavırları 
başta olmak üzere yanlış politika-
lar yüzünden giderek derinleşiyor, 
temiz suya erişim sorunu modern 
dönemlerde görülmemiş boyutta, 
ormanları yok edip suları zehir-
leyerek zenginleşeceğini düşünen 
zihniyetin önü alınamıyor, vs... 
Mevcut sistemlerin adaletsiz var 
olma biçimleri nedeniyle dünya 
yok olmadan cehennemi yaşayan 
toplumları henüz saymadık bile.

İnsanlığın içine sızan tek virüs 
corona değil.

Yüce 
Yöney 
İSTANBUL

Evet, evet, biliyoruz; 
dünyanın sonu yakla-
şıyor. Ancak tek tehdit 
coronavirüsle günde-
mimize gelen salgınlar 
değil. Yeryüzündeki canlı 
yaşamı yok edebilecek, 
insan eliyle yaratılmış 
tahripkâr sorunları 
unutmayalım

Coronavirüsün rakipleri
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Fethiye Körfezi’ndeki deniz suyu 
kalitesini gözlemlemek ve tespit 
edilen verileri anlık olarak sunmak 
üzere DenizTemiz Derneği/TUR-
MEPA ve Fethiye Belediyesi işbirli-
ğinde Koç Bilgi ve Savunma Tekno-
lojileri (KoçSavunma) tarafından 
Smartium Blue Akıllı Şamandıralı 
Ölçüm Sistemi Projesi geliştirildi. 
İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethi-
ye Şubesi ve Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi’nin de paydaşları ara-
sında yer aldığı proje kapsamında 
geliştirilen sistemin deneme kuru-
lumu, 15 Ekim Perşembe günü Fet-
hiye Limanı, Aksazlar Mevkii’nde 
gerçekleştirildi.

Koç Savunma tarafından deniz 
suyu kalitesinin ve kirliliğin gerçek 
zamanlı olarak ölçümü, görüntü-
lenmesi ve raporlanması amacıyla 
geliştirilen ve denizlerimizin eko-
lojik açıdan korunmasına önemli 
katkılar sunacak olan Deniz Kirlili-
ği Ölçüm Sistemi Projesi’nin dene-
me süreci başlatıldı.

Projenin deneme sürecinin 

tamamlanmasının ardından 2021 
yılı itibarıyla iki akıllı şamandı-
ra, Fethiye’de denizin nabzını ölç-
mek üzere Fethiye Belediyesi’nin 
kullanımında olacak ve en az bir 
yıl işletilecek. Ülkemizin en güzel 
kıyılarına ev sahipliği yapan Fet-
hiye’de hayata geçirilecek sistem 
sayesinde bölgesel olarak deniz 
kirliliğinin ve su kalitesinin tespiti 
sağlanırken, kirliliğe hızlı müda-
hale edilerek Fethiye’nin cennet 
maviliklerinin korunmasına katkı-
da bulunulacak.

Kirliliğe 7/24 çevrimiçi takip
Deniz, göl veya nehirlerde 

bulunduğu noktadaki kirlilik veri-
lerini tespit ederek bu verileri 
konum, zaman gibi diğer bilgiler-
le birlikte kullanıcılara internet 
üzerinde sunacak gerçek zaman-
lı kirlilik ölçüm ve gözlem siste-
mi; çeşitli sualtı/suüstü verilerini 
toplayan “akıllı” şamandıralar, bu 
şamandıralardan alınan verileri 
işlenmesi ve servis edilmesinde 

kullanılan karaya konuşlanmış 
donanım biriminden ve veri ana-
litiği /yönetimi yazılımlarından 
oluşuyor. Sistem, kentlerin diji-
tal dönüşümlerine yönelik “veri 
ambarı” uygulamaları ve milli, 
yerli tasarımı ile bir ilki oluştu-
ruyor. 

Proje kapsamında marinalar, 
koylar, balık çiftliği çevresi gibi 
deniz alanlarının asidifikasyon, 
bulanıklık, oksijen düzeyi, su 
sıcaklığı, tuzluluk, klorofil gibi 
sualtı parametreleri ile rüzgar 
yönü/hızı gibi meteorolojik veriler 
ölçülerek kayıt altına alınabile-
cek. Bunun için güneş paneli gibi 
kaynaklarla kendi güç ihtiyacı-
nı karşılayabilen, kendi konum 
ve durum bilgileri ile birlikte 
günün her saati raporlayan “akıllı” 
şamandıralar kullanılacak. 

Proje kapsamında uzun süreli 
olarak Fethiye Körfezi’nden top-
lanacak veriler ile farklı akademik 
çalışmaların da önünün açılabile-
ceği değerlendiriliyor.

Dünyanın yaşayan en eski tersa-
nesi olan Haliç Tersanesi farklı bir 
organizasyona ev sahipliği yaptı. 
İnşa Atölyesi’ndeki “Tersane-i Ami-
re’de Çağdaş Sanat” etkinliği, sanat-
çılar ile tersanedeki zanaatkarları 
bir araya getirdi.  Yedi heykeltıraş, 
metalden, büyük ölçekli heykelleri-
ni üretirken, tersanenin deneyimli 
ustalarından da destek aldı.

İBB Kültür ile İBB Şehir Hatla-
rı’nın birlikte düzenlediği etkinliğin 
küratörlüğünü heykeltıraş Kemal 
Tufan yaptı. Tufan’ın yanı sıra Sev-
gi Karay, Ayla Turan, Kadriye İnal, 
Bülent Çınar, İlker Yardımcı ve Baha-
dır Çolak metalden, büyük ölçekli 
heykeller üretiyor.  

565 yıllık tersanenin dokların-

dan (havuz) gelen çekiç seslerine,  
sanatçıların çekiç, kaynak sesleri 
karıştı. Tersaneyle ilgili diğer işleri-
ni sürdüren çalışanlar, sanatçıların 
da kaynak, saç kesme, bükme gibi 
işlerine yardımcı oldular. Her gün 
atölyede heykeltıraşları ziyaret eden 
çalışanlar, gemilerin bakım, onarım 
ve tutumlarında kullandıkları mal-
zemelerin aynısı veya benzerleriyle 
üretilen eserlerin adım adım ayağa 
kalkmasını yakından izleme fırsatı 
buldular. 

Eserler kamusal alanlara 
yerleştirilecek
12-28 Ekim tarihleri arasında ger-

çekleşen etkinliğin küratörü Kemal 
Tufan, kendisi ve katılan diğer 

sanatçıların ilk kez bir tersaneyi 
atölye olarak kullandıklarını söyledi. 
Tufan, “Muhteşem ve hayranlık duy-
duğumuz bir atölyenin içinde, ideal 
bir çalışma ortamındayız. Çalıştığı-
mız mekânın ruhu bizi heyecanlan-
dırıyor ve motive ediyor.  Burası çok 
kıymetli bir yer. Daha geniş kitleler-
ce fark edilmesi ve tanınmasında 
umarım katkımız olur. Ürettiğimiz 
heykeller kamusal alanlarda, İstan-
bul’un kültür ve sanat tarihinde 
yıllarca yaşayacak. Biz kentin kültür 
sanat mirasına, çağdaş sanat eserle-
ri koleksiyonuna sürekli olarak kat-
kıda bulunmak istiyoruz,” dedi.

Üretilen eserler,  İstanbul’un 
farklı kamusal alanlarına yerleştiri-
lerek halkla buluşturulacak. 
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Kurtuluş Savaşı’nın sembolü haline 
gelmiş çok sayıda fotoğrafta emeği 
bulunan Etem Tem’in anılarından 
oluşan “Tarihe Tanıklık Eden Bir 
Objektiften Kurtuluş Savaşı: Etem 
Tem’in Hatıraları” kitabı Yeditepe 
Üniversitesi Yayınevi’nden çıktı.

Etem Hamdi Tem, Milli Müca-
dele’nin başlarında Mustafa Kemal 
Atatürk’ün yanındaki tek fotoğraf 
makinesi sahibi yedek subaydı. 1921 
yılından Atatürk’ün aramızdan ayrı-
lışına, 10 Kasım 1938’e kadar, tarihi, 

yeri belli 700’e yakın fotoğraf, bir kıs-
mı Kurtuluş Savaşı’na ait 800 metre 
sinema filmi çekti. Etem Tem, kendi 
ifadesiyle “Elli yıl, yüz yıl ve daha ile-
ride dünyaya gelecek Türk çocuğu, 
‘bu devletin kurucusu Atatürk işte 
budur’ diyebilsin” diye, fotoğrafları 
ile Atatürk’ün yanında bulunduğu 
sürece tanık olduğu olaylara dair 
notlarından bir arşiv oluşturdu. 

Bu çok değerli hazine bugün, 
Yeditepe Üniversitesi Atatürk İlkele-
ri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdü-

rü Prof. Dr. Tülay Âlim Baran tara-
fından yapılan titiz çalışma sonu-
cunda kitap haline getirildi. 

Etem Tem, Kurtuluş Savaşı sıra-
sında her biri tarihe tanıklık etmiş 
çok sayıda fotoğraf çekti ancak özel-
likle, Büyük Taarruz sırasında Koca-
tepe’de çektiği, Mustafa Kemal’in 
başparmağının dudaklarının ara-
sında olduğu fotoğrafıyla hafızalara 
kazındı. 

Fotoğrafla birlikte anılarına da şu 
notu düştü, “Sade bir asker esvabı, 

teklifsiz bir tavır, çevik bir vücut 
çizgisi, sonra bütün vukuatı içinde 
doğurup içinde yoğuran o baş, o 
harikulade insan kafası… Resme bir 
defa daha bakınız. Hiçbir milletin 
bu alelade fotoğrafından daha güzel 
kurtuluş abidesi yoktur…”

Fotoğrafların bir kısmı
yangında yok oldu
Etem Tem, büyük bir fotoğraf 

arşivine sahipti ancak, elindeki 
hazineyi çok daha zenginleştirecek 

olan, bizzat kendisinin Kurtuluş 
Savaşı sırasında çektiği fotoğrafla-
rın bir kısmı ne yazık ki büyük İzmir 
yangınında, fotoğrafları baskı için 
bıraktığı dükkânın yanması nede-
niyle yok oldu. Elde kalanlar ise eşi 
tarafından korundu. 

100'üncü yılda büyük gurur
“İstiklal Savaşı’nda Gördüklerim 

ve İşittiklerim” ve “Resimli Anılar” 
olmak üzere iki başlık altında top-
lanan anıları kitap haline getiren 
Prof. Dr. Tülay Âlim Baran, kitaba 
ilişkin şunları kaydetti, “Bu hatırala-
rın yayınlanması hem Etem Tem’in 
hizmetine ve arzusuna bir katkıda 
bulunacak hem de verdiği fotoğraf 
ve film listesi sayesinde kimin tara-
fından çekildiği tam belli olmayan 
bazı fotoğrafların gerçek sanatçı-
sının da ortaya çıkması söz konu-
su olacaktır. Biz bu hatıraların ve 
resimlerin öykülerinin gün yüzüne 
çıkmış olmasına vesile olarak Etem 
Tem’i daha iyi tanınır bir hale getire-
bileceğimizi umuyoruz. Etem Bey’in 
hatıraları yazma amacını oluşturan 
gelecek kuşakların Mustafa Kemal 
Atatürk’ü tanıması ve bu savaşın 
nasıl kazanıldığını anlaması konu-
sunda elinde bulunan fotoğrafların 
ve anıların şüphesiz ki büyük önemi 
var. Bu eseri Milli Mücadele’nin baş-
laması ile Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi’nin açılmasının 100'üncü yılın-
da toplumla buluşturmanın büyük 
mutluluğunu yaşıyoruz.”
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Hatıralarla Karşılaştırmalı 
NUTUK

Asi Kızlara Uykudan Önce 
Hikâyeler: Türkiye'den 100 
Olağanüstü Kadının Masalı

Harita Üzerinde

KITAP KÖŞESI

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi’ne bağlı Kültür A.Ş. tara-
fından hazırlanan ve yayım-
lanan Hatıralarla Karşılaştır-
malı NUTUK, aylarca süren 
titiz bir çalışma sonucunda 
ortaya çıktı. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Millî Mücadele 
döneminde bizzat yanında 
olan asker, bürokrat, siya-
setçi, yazar ve gazeteci gibi 
çeşitli meslek gruplarından 
çok değerli insanların yazdığı hatıralar kitaba ilginç detaylar 
katıyor. 
Hatıratlarla Karşılaştırmalı NUTUK, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
sadeleştirilmiş Nutuk kitabını bölüm bölüm, bizzat yaşanmış 
hatıralar ve yazılmış hatıratlarla anlatıyor. Ve yetinmiyor, çer-
çeve yazılarla hatırat sahiplerini, Millî Mücadele’nin önemli 
olaylarını, kim kimdir’i anlaşılır bir dille okuyucuya sunuyor. 
Roman gibi film gibi bir akışla, bir solukta anlatıyor... Millî 
Mücadele’yi, Vatan’ın nasıl kurtulduğunu, Cumhuriyet’in nasıl 
inşa edildiğini ve Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatıyor…

Kültür A.Ş.

Doktorlar, öğretmenler, mucitler, spor-
cular, yazarlar, savaş kahramanları, 
bilim insanları…

Aralarında Müzeyyen Senar, Nene 
Hatun, Ayşen Gruda, Leylâ Erbil, 
Ümmiye Koçak, Canan Dağdeviren 
gibi isimlerin de olduğu, Türkiye’nin 
her yerinden, her köşesinden yüz ola-
ğanüstü kadın. Kimi toplumsal önyar-
gıları yıkmış, kimi fiziksel engellerin 
üstesinden gelmiş, birbirinden zeki, 
birbirinden başarılı kadınlar. Bazıları 
geçmişin tozlu sayfaları arasından çıkıp geldi, bazıları daha kendi 
tarihlerini yazmaya yeni başladı. Ortak noktaları belli: Hepsi hayâl 
etti, çalıştı, ne olursa olsun pes etmedi ve başardı.

Onlarca dile çevrilen ilk iki kitabıyla çok satanlar listelerinden 
inmeyen, kadın erkek her yaştan insanın başucunda kendine yer 
bulan Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler, bu defa Türkiye’den 
hikâyelerle, farklı mesleklerden ve farklı yaşlarda kadınların başarı 
öyküleriyle ilham vermeye hazırlanıyor!

Yazar: Ayşegül Gürsel Duyan, Ümran Özbalcı
Hep Kitap

Haritalar büyüler bizi. Dün-
yaya dair bildiklerimizi bir ara-
ya getirir, ilerlememizin kaydı-
nı tutar, hepsinden ötesi bizim 
hikâyemizi anlatırlar. Onlarsız 
bir dünya düşünün: Nasıl yol-
culuk yapardık? Toprak üstünde 
nasıl hak iddia ederdik? Ülkeler 
nereye kadar yayılırdı? Kadınla 
erkek arabada ne uğruna birbi-
rini yerdi?

Simon Garfield, kâşif ve filo-
zofların eski dönem eskizlerin-
den Google Maps ve ötesine varan yolu izleyerek, haritaların 
insan doğasındaki en iyiyi ve en kötüyü nasıl kusursuz yansıt-
tığını ortaya koyuyor.

Ortaçağın büyüleyici mappa mundilerinden aşılmaz ve hiç 
var olmamış Kong Dağları'na, Amerika'nın keşfinden Afrika'yı 
haritalama kâbusuna, kolera ile savaşan kartograflardan kapa-
tıldığı hücrede Dünya'yı haritalamış Venedikli keşişe, dudak 
uçuklatan kartografik sahtekârlıklardan çevrimiçi harita 
savaşlarına uzanan onlarca şaşırtıcı öykü, çok sayıda görselle 
süslenmiş sürükleyici, tutkulu ve nüktedan anlatımı sayesinde 
gerçek bir ziyafete dönüşüyor.

Yazar: Simon Garfield
Domingo Yayınevi

Kocatepe'deki Kurtuluş Abidesi




