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Herkes için büyük sürpriz olan bu karara piya-
salar sert tepki verdi. Uzun süredir düşme 
eğiliminde olan ve 7,20 TL seviyelerinde sey-
reden dolar kuru ilk önce 8,50 TL'lere kadar 
fırladı; sonrasında 7,90-8,05 TL seviyelerinde 
denge bulsa da ekonomistlerin kur beklenti-
lerinde ibrenin yukarı olduğu da bir gerçek. 
Kararın ardından Borsa İstanbul tarafında da 
sert yabancı çıkışları gözlemlenirken, çıkan 
yabancı yatırımcıyı geri gelmeye ikna etmek 
hiç olmadığı kadar zor olacak gibi görünüyor. 
Özetle, Ağbal'ın gelmesi ile piyasalarda Merkez 
Bankası'na uzun zaman sonra yeniden oluşan 
güvenin yeniden tesis edilmesi çok zaman ala-
cağa benziyor.

Köprüden önceki son çıkıştan dönmüştük
Hatırlanacağı gibi Ağbal, göreve geldiğinde 

kur 8,50’yi aşmıştı ve ülkemizin risk primi 
(CDS) 550 baz puan civarındaydı. Enflasyon 
beklentilerinde de bozulma vardı. Hazine ve 

Maliye Bakanı Elvan ile birlikte göreve gelen 
Ağbal, enflasyonu yüzde 5 hedefine yaklaştıra-
cak politikalar uygulayacağı sözünü vermişti. 
Bu arada rezervler çeşitli sebeplerle erimiş 

ve olması gereken seviyenin 130 milyar dolar 
kadar altındaydı. Bir güven bunalımı söz konu-
suydu. Oysa söylemlerde ekonomik olarak baş-
ka bir seviyeye terfi ettiğimizin iletişimi yapılı-
yor ve gerçeklerle söylem boşluğu git gide açılı-
yordu. Elvan ve Ağbal ile oluşan yeni söylem ve 
gerçeğe yaklaşma ile kanama durdu. Köprüden 
önce son çıkıştan dönüldü desek abartmış 
olmayız. Buradaki başarının bir bölümünde 
Merkez Bankası’nın payı olduğunu söylemek 
gerek. ‘Talimat’ ile hareket ettiği düşünülen MB, 
kararlı bir politika uygulayıp enflasyon beklen-
tilerini ve piyasa davranışlarını kontrol altına 
aldığında bunca bölünmüş bir toplumda bile 
kendisine karşı derin bir saygı oluşmuştu. Tam 
itibar oluşmuşken bu sermayenin harcanması 
tehlikeli bir deney olacak.  

Elbette bir buçuk yılda gelen 4’üncü başkan 
olmak kolay olmayacak ve yeni başkanın işi 
epeyce zor olacak. Çift hanede ve düzensiz bir 
enflasyonu olan ülke için bu durum 02
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 lüksten de öte.    
En çok merak edilen konu kuşkusuz 

yeni başkanın faiz, enflasyon ve kur 
gibi göstergelere yaklaşımının nasıl ola-
cağı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023’e 
giderken büyümenin gazına basmak 
istediği aşikâr. Ekonomik Reform Prog-
ramı’nı açıklarken de hedefi; yatırım, 
istihdam, üretim ve ihracat artışı diye 

açıkladı. Faiz artırımı yoluyla sıkı para 
politikası izleyen ve dört buçuk ay gibi 
kısa sürede çok başarılı sonuçlar alan 
Naci Ağbal’ı görevden alıp, yerine ken-
disi gibi düşük faiz ve Merkez Bankası 
kaynaklarından bol para dağıtılması-
nı savunan Şahap Kavcıoğlu’nu getir-
me nedeni olarak da bu gösteriliyor. 
Uzmanlara göre, reform paketinde yer 
alan konuların ne zaman gerçekleştiri-
leceği açıklandı ve açıklanan reformlar 

ve hedefler doğrultusunda yeni bakan-
larla icraatlara başlama zamanı geldi.

Kırılmaların yaşanacağı zor
bir döneme girildi
Ekonomistlere göre, hükümetin 

ucuz kaynakla ekonomiyi destekleme 
girişimi doğruysa sıkı para politikasın-
dan gevşek para politikasına dönüle-
cek, faizler düşürülecek, para miktarı 
bollaştırılacak. Finansal piyasalardaki 

büyük dalgalanma ise bu adımı birkaç 
hafta veya ay geciktirebilir. Nitekim 
TCMB’ye yeni atanan başkan Şahap 
Kavcıoğlu da piyasaları yatıştırmak 
için, normal toplantı tarihi 15 Nisan’a 
kadar olağanüstü bir toplantı yapılma-
yacağını açıkladı. Ancak o tarihte nasıl 
bir adım atacağını söylemedi. Mer-
kez Bankası’ndan zaten yeni bir faiz 
artırımı bekleyen olmadığını belirten 
ekonomistlere göre, o toplantıda karar 

olsa olsa faiz düşüşü veya pas geçme 
yönünde olabilir.  Yabancı satışlarının 
bittiğini, fiyatlamaların tamamlandığı-
nı söylemenin zor olduğunu ifade eden 
uzmanlar, şokların boylarının azalarak 
da olsa süreceğini belirtiyor. Bazı dönü-
şümlerin başlayacağı veya kırılmaların 
yaşanacağı zor bir döneme girildiğinin 
altın çizen uzmanlara göre, tam itibar 
oluşmuşken bu sermayenin harcan-
ması oldukça tehlikeli bir deney olacak.  
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Rüzgâr tahrik sistemleri karbonsuz bir gelecek sağlayabilir mi?
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Ticari gemilerde rüzgâr enerjisi kullanımı-
nı desteklemek adına oluşturulmuş olan 
uluslararası kuruluş International Winds-
hip Association (IWSA) Genel Sekreteri 
Gavin Allwright, global denizcilik filosuna 
rüzgâr tahrik sistemleri kurulduğu takdir-
de denizcilik sektörünün dekarbonizas-
yon çalışmalarına da destek sağlanabile-
ceği değerlendirmelerinde bulundu.

Bir finans uzmanı olmadığını belirten 
ancak bu durumun mümkün olmasın-
dan ziyade muhtemel olduğu iddiasında 
bulunmak istediğini söyleyen Allwright, 
‘‘Önümüzdeki 10 sene içerisinde 60 bin 
gemilik filoya, gelişmiş rüzgâr tahrik sis-
temleri kurularak ve standart rüzgâr tah-
rik sistemlerini kullananlarda ise geliş-
tirmeler yapılarak 2050’ye kadar yakıt 
kullanımı azaltılabilir.  Bu da IMO’nun 
2020 hedefleri için belirlenen yüzde 50 
sınırına eşit olacaktır ancak dekarboni-
zasyon hedeflerinin tamamını da karşıla-
yacak bir potansiyel taşıyor,’’ dedi.

Konu üzerinde birkaç varsayımda 
bulunan Allwright, bunlarda IRR, faiz/
döviz kuru varyasyonları ve diğer yatırım 
uyarılarından arındırılmış yuvarlama bir 
hesap yürüttüğünün altını çizdi.

Allwrigt’ın yaptığı hesaplamaya göre 
60 bin gemilik statik global denizcilik filo-

sunun şu anda yılda 300 milyon ton yakıt 
(1 milyar ton CO2 emisyonu) yakacağını 
varsayarsak ve VLSFO fiyatlarını da Rot-
terdam’ın bugünkü fiyatı olan 500 dolar/
ton olarak benimsersek, toplamda 150 
milyar dolarlık bir yakıt harcaması ortaya 
çıkıyor. Ancak bu hesaplamanın tutarlılığı 
açısından 2030’lardan başlayarak her 10 
yılda bir yakıt fiyatlarının yüzde 35 arta-
cağını varsaymak gerekiyor.

Üniversite Denizcilik Danışmanlık 
Hizmetleri (University Maritime Advisory 
Services-UMAS) ve Enerji Geçiş Komisyo-
nu (Energy Transitions Commission-ETC) 
tarafından yürütülen bir araştırmadan 
söz eden Allwright, denizcilik endüstri-
sinin sera gazı emisyonlarını 2050 yılına 
kadar yüzde 50 oranında azaltabilmesi 
için gerekli yatırımların yaklaşık 1 tril-
yon doları bulacağını ortaya koyduğunu 
söylüyor. 

Araştırma, önümüzdeki 20 yıl boyun-
ca yıllık ortalama 40-50 milyar dolarlık 
bir yatırıma ihtiyaç duyulacağını ve 2050 
yılına kadar küresel denizcilik sektörünün 
önümüzdeki 20 yıl içinde 400 milyar dolar-
lık ek bir yatırıma gereksinimi olacağını 
ortaya koyuyor. Bu da toplamda 1,4-1,9 
trilyon dolara eşdeğer. Çalışmada ayrıca 
bu yatırımların yüzde 87’sinin kara yatı-

rımları için gerekli olacağının ve öncelikli 
olarak düşük karbonlu alternatif yakıtlara 
odaklanıldığının altı çiziliyor.

Allwrigt, kendi hesaplamalarına göre 
de 1,4 trilyon doları bulan bir maliyetin 
gözüktüğünü ve bunun da bugün operas-
yonda olan gemi başına 23 milyon doların 
biraz üzerine denk geldiğini söylüyor.

Rüzgâr enerjisi 1 trilyon dolar 
kazanım sağlayabilir
Filo genelinde rüzgâr tahrikinin tam 

olarak piyasaya sürüldüğü bir varsayım-
da, enerji dağılım payını yüzde 20 olarak 
belirlediğini aktaran Allwrigt bu oranın, 
geliştirmelerin, optimize edilmiş yeni inşa-
ların, hız veya güç sınırlamaların ve rüzgâ-
ra göre hava durumu yönlendirmelerinin 
getirdiği kazanımları içerdiğini belirtiyor.

Bu kazanımların gerçekleştirilebilme-
si için ortalama kurulum maliyetininse 
gemi başına 5 milyon dolar (bu maliyet 
küçük gemiler için çok daha düşük sevi-
yelerde olabileceği gibi daha büyük gemi-
ler içinse ciddi yatırımları gerektirebiliyor) 
olduğunu söyleyen Allwrigt, hesaplamada 
filo için toplu üretim yapıldığında ortaya 
çıkabilecek maliyet düşüşlerinin de yer 
aldığını ve dağıtım için gerekli toplam 
maliyetin 300 milyar civarında olacağını 

aktarıyor.
Allwrigt’ın varsayımlarının yer aldığı 

ve bazılarının sorgulanacağından emin 
olduğunu söylediği hesaplamalar;

2020’ler: İlk 10 sene hızlı kurulumlara 
girişilecek. Birçok gemiye kurulacağı ve 
10 yıl boyunca faaliyete geçemeyeceği 
için tasarruf imkânları sınırlı olacaktır 
ancak toplamda 1,5 trilyon doları bulacak 
olan faturadan yüzde 5 gibi bir tasarru-
fa gidilebilirse bunun karşılığı ilk yıllar-
da 75 milyar dolar olarak yansıyacaktır. 
Bu hesaplamada 2030 yılına kadar yakıt 
fiyatlarında herhangi bir artış olmayacağı 
varsayılıyor. 

2030’lar: Geliştirmelerin tamamlan-
dığı, birçok yedek geminin inşa edildiği, 
optimize edilmiş rüzgâr enerjisinin hatta 
öncelikli tercih olarak rüzgâr enerjisinin 
tercih edildiği bir dönem. Akaryakıt fiyat-
ları da yüzde 35 artarak 675 dolar/ton 
seviyesine yükselirken yılda 200 milyar 
doların üzerinde bir toplam harcama rüz-
gârdan elde edilen yüzde 20’lik tasar-
ruf sayesinde 160 milyar dolar/yıl olarak 
kalıyor ve böylelikle denizcilik sektörü 
2030’larda 405 milyar dolarlık tasarruf 
sağlıyor. 

2040’lar: Akaryakıt fiyatları yüzde 35 
daha artarak ortalama 910 dolar/ton civa-

rına geliyor. Rüzgârsız toplam harcama 
2,73 trilyon dolar olacakken rüzgâr kul-
lanımı bunu 2,2 trilyon dolara düşürerek 
546 milyar dolar tasarruf elde edilmiş olur.

Böylece 2050’ye kadar filo çapındaki 
bir rüzgâr tahrik sistemi paketinin 300 
milyar dolarlık başlangıç maliyeti de dâhil 
edildiğinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir 
yakıt tasarrufu ortaya çıkacağı gibi, böy-
lesine büyük orandaki bir kazanım alter-
natif sıfır emisyonlu yakıtın önyükleme 
ihtiyacını azaltacaktır. Yani bu hesaplama 
potansiyel olarak yüzde 10-20 arası bir 
tasarruf sağlayacak.

Allwrigt sonuç önermesinde içerisinde 
bulunduğumuz 10 yılda rüzgâr tahrikinin 
hızlı bir şekilde konuşlandırılması ve gele-
cek 10 yıllarda gemilerin gelişmiş rüzgâr 
gemileriyle değiştirilmesi halinde, tam bir 
dekarbonizasyona geçiş yapılması konu-
sunda gerekli yatırımları yapma konu-
sunda mevcut kaynakları rahatlatacağını 
ön görüyor.

Tüm bu rüzgâr tahrik sistemlerinin 
gemilerin kullanım ömürleri boyunca 
tasarruf sağlamaya devam edeceğini söy-
leyen Allwrigth, alternatif yakıt fiyatları 
düşeceği için rüzgâr tahriki kazancının 
süreklilik arz eden bir armağan olduğunu 
hatırlatıyor. 
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Gönüllü denizci destek kuruluşu 
Denizcileri Destekleyen Konteyner 
Taşımacılığı (Container Shipping Sup-
porting Seafarers-CSSS) grubu, kontey-
ner yığınlarının devrilmesinin fiziksel 
ve psikolojik etkileriyle ilgili endişele-
rini paylaştı.

Philip Eastell tarafından 2017 yılın-
da kurulan CSSS, konteyner devrilme-
si sonucu meydana gelecek kazalar 
nedeniyle fiziksel yaralanma veya 
ölümlerin yaşanabildiğini, bunun yanı 
sıra denizcilerde Posttravmatik Stres 
Bozukluğu (PTSB) ve benzeri bozuk-
lukların görülebileceğini öne sürüyor.

Eastell, “Büyük bir konteyner yığı-
nı devrildiği sırada büyük bir gemi-
de çalışıyor olmak aşırı stresli bir 
deneyim olmalı. Yığın güverteye veya 
denize devrilirken o kadar çok sayıda 
konteynerin sadece hareketi ve ayrıca 
olay sırasında çıkan gürültü herhalde 
çok travmatik ve korkutucudur. Bu, 
hem devrilen konteynerlerden hem 
de bunların içeriğinden kaynaklı ola-
rak çok ciddi yaralanma ve ölüm 
potansiyeline tâbi kalmaya ek olarak 
gerçekleşiyor. Zararlı madde içeren 
kargonun akması halinde gemi ve 
mürettebat daha büyük tehlikeyle 
karşı karşıya kalabilir,”  dedi.

Eastell ayrıca çok büyük sayıda 
konteyner kaybının ve ağırlık dağılı-
mındaki büyük değişikliğin de gemi 
dengesinde sorunlar yaratabileceğini 
kaydetti. Gemi güvenliği ve yangın 
söndürme sistemleri, filikalar gibi can 
kurtarma ekipmanında hasar gerçek-
leşebileceği ve hayat kurtarıcı ekip-
mana erişimin bloke olduğu durum-
ların ortaya çıkabileceğini de söyledi. 

CSSS’nin açıklaması yakın zaman-
da gerçekleşen bu tür bir dizi olayın 
ardından geldi. Son üç ayda en az altı 
ciddi konteyner yığını devrilmesi olayı 
gerçekleşti.

Dünya Denizcilik Konseyi verileri-
ne göre 2008 ve 2019 yılları arasında 
yılda ortalama 1,382 konteyner deniz-
de kayboldu.

İsmini vermek istemeyen CSSS 
üyesi bir denizci, konteyner taşıma-
cılığında köklü bir kültür değişimi 
gerektiğini söyleyerek, “En üst düzey 
otoriteden mürettebata kadar endüs-
trideki herkesin başkalarını suçlama-
yı bırakması gerekiyor,” dedi.

Aynı denizci, gemisinin Hindis-
tan’da bir limandan gecikmeli olarak 
açıldığı bir olayı anımsayarak, “Ajans 
çok kızmıştı ve gecikme nedeniyle 
mürettebatı suçluyordu, ancak gecik-
menin sebebinin yanlış yerleştirilmiş 
bir konteyner kilidi olduğunu fark 
etmiş olmamızdı. Buna rağmen ajans 
mürettebata yüklenerek her birinin 
kişisel olarak pilot kiralama ücret-
lerinde indirim kaybına uğrayaca-
ğını ve şirketimiz için ağır finansal 
kayıplar doğabileceğini söyledi. Gemi, 
kargo ve mürettebatın güvenliği en 
üst önceliktir. Mürettebatlar hataları 
görmezden gelmek üzere eğitilmez ve 
gemi çalışanları hiç şikâyet etmeden 
canla başla çalışırlar. Biz kilidi düz-
gün oturtmadıkları için yükleme işçisi 

ya da vinç operatörünü suçlamayız. 
Bu suçu başkasına atma kültürünün 
sona ermesi gerekiyor,” dedi.

CSSS bu tür durumlarda kimin 
suçlu olduğunu belirleme ve bu kaza-
ların nedenleri konusunda yorum 
yapmak niyetinde olmadığını, kuru-
mun temel endişesinin bu tür bir olay 
sırasında ve sonrasında denizcinin 

güvenliğinin ve sağlığının korunması 
olduğunu belirtti.

“Bildiğim kadarıyla büyük bir yığın 
devrilmesi sonrasında mürettebatın 
sefer sonuna kadar gemide kalma-
sı gerekiyor. Denizciler hem duygu-
sal  hem de fiziksel olarak etkilenmiş 
ve destek ihtiyacında olabilecekleri 
için bunun gözden geçirilmesi gere-

kir” diyen Eastell, “Bu, kendi içinde 
bir gemi güvenliği sorunudur. Elbette, 
ticari sonuçlar ve kayıplar çok büyük 
oluyor ve bu konudaki hassasiyeti 
anlayabiliyoruz ama sektörün kontey-
ner yığınlarının yıkılması durumun-
da denizcinin korunması konusunda 
sorumluluğu var. İnsan unsurunu 
unutmamalıyız,” dedi.
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Konteyner devrilmeleri denizcilerde PTSB'ye yol açabiliyor
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Bu yazım ve yine bu köşede yer alan “Mesele 
mühim (Şubat 2021)” başlıklı yazım hatta 
ondan önceki “Ayı Bacağı Seyri (Ocak 2021)” 
başlıklı yazım kapsamında, Türkiye’de ger-
çekleri yazan gazeteci üstatlardan dikkat 
çektiğim Sigortacılık Kanunu’nun bir kişi 
tarafından fiilî olarak ihlâli konusunda bir 
istirhamım var. Umarım bu yazımı okuyup 
konuyu kendi zaviyelerinden onlar da ele 
alırlar. Zira verecekleri desteğe ziyadesiyle 
müteşekkir kalırım.

Baştan belirteyim. Konuyu Oda’nın da ele 
alması için yazdığım yazılardan sonra gün-
deme sözlü olarak getirmek istedim ancak 
konuşmamam için sesim kesildi. Hiç neza-
ketli bir yaklaşım değil. Gerçi nezaketsiz 
yaklaşımı yapan kişinin tarafsız olması gere-
kirken taraflı bu tutumu da ilk değil. 

Ancak sorunu gündeme getirmeye 
çalıştım. Oda’nın ilgili sigortacılık ve etik 
komisyonlarını konuyu mesleki etik açı-
sından irdeleyip incelemeye davet ettim. O 
gün Oda’nın Zoom’daki Müşterek Meslek 
Komitesi Toplantısı’na konuk olan Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü 
Ünal Baylan’ın da konuya ilgisini istirham 

ettim. Buradan da bir kez daha dikkat çekmiş 
olayım.

Bu mühim mesele için ilgili Bakanlıklarla 
dayanışma, koordinasyon, iletişim içinde 
olmak önemli. 

Zira konu Türkiye’yi ilgilendiriyor. 
İlgili konunun yüzde 50 Ortağı Türkiye 

Sigorta. Mesele mühim… Kamu kurumumu-
zu da bu konuda bilgilendirmek, dikkatleri-
ni çekmek bizlerin önce vatandaşlık görevi 
gereği önemli. Ben zira bilmediklerini düşü-
nüyorum. Geçen ayki yazımdan sonra önemi 
haiz bu konu, sorunu denetleyecek kurum ve 
kuruluşlardaki kişilere yeni iletilmiş. Haberi 
geldi.

Ocak sayısında yer alan yazımın ilk cüm-
lesi şöyle başlıyordu: Gömleğin düğmesi 
baştan yanlış iliklendiyse ve niyetler de 
iyiyse sorun tarafların el ele vermesiyle 
çözülebilir. 

Ocak ’19’da bu köşede “Çaparize 
düş(ürül)mek” başlıklı bir yazı yazmıştım. 
Oradaki ilgili Kanun’u tersten düşününce 
aydınlanma geldi. Bir de o bilinçle okudum. 

Öncesinde sinyal verdim. Belki kendi-
liğinden anlaşılır ve gereği yapılır diye de 

düşündüm. Amacımız üzüm yemek zira, ama 
olmadı.

Nitekim konuyu Kanun ve ilgili 
Yönetmelik üzerinden yazacağımı öğrenen 
Türk P ve I Sigorta A.Ş.’nin üst düzey bir 
yöneticisi bir öğle yemeğinde görüşmek 
istedi. 

“Hayırdır bunca yıl sonra?” dedim. 
“Konuşuruz” dedi. Ben neyi konuşmak iste-
diğini anladım, biri mevzuyu fısıldamıştı. 
Onun da kim olduğunu biliyorum ama konu 
zaten gizli değil.

İlgili kişi restoranı benim seçmemi 
belirtince, Türk P ve I Sigorta (TPI) web site-
sindeki “TPI Ana Sözleşmesi”nde, “Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi, 11 Nisan 2018, Sayı 
9556, Sayfa 1059, Sütun 1’de ‘Türk P ve 
I Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Mıgırdıç Aret Taşciyan1 ikâmet adresi’…” 
olarak yer alan; Şişli, 19 Mayıs Caddesi, 
Şişli Plaza’nın2 karşısında bulunan restoranı 
seçtim.  

Esasen Taşcyan’ın gerçekte ikâmet 
adresi, hiç üstte yazılı adres olmadı ve o 
tarihte de orada ikâmet etmiyordu. Daha 
enteresan olanı aşağıda belirteceğim. 

Devam edeyim zira konu analitik okumay-
la çözülecek cinsten ve önceki yazılarıma 
gelen bazı tepkiler, “yazdın ama anlaşılma-
dı” şeklinde olsa da anlayan anladı, “şimdiye 
kadar maalesef yazdığınız oluyor ve kimse 
konuya ciddiyetle eğilmiyor” diyenler de 
vardı.

O görüşmemizde TPI üst düzey yetkilisi 
biraz sohbet ettikten sonra, “Konuya gireyim 
mi artık” dedi gülerek. “Hayırdır, yazma 
mı diyeceksin yoksa” dedim. Bu aslında 
ona sakın deneme demekti. Açıkça, öyle bir 
yanlışa yeltenmeyeceğini, “konuyu ele alan 
sensin” diyerek güldü ve kibarca reddetti. 
Amacı beni ikna etmekti sanırım. İçtenlikle 
ne ile gelecek diye dinlemeye koyuldum. 

Özetle…
Konu enteresan bir şekilde nereye geldi 

dersiniz. O günlerde dünyanın ve Türkiye’nin 
gündemine bir gecede oturan Ermenistan’ın 
Azerbaycan’a hain saldırısına. O saldırıya 
atıfla, “yazarsan ırkçılık yapmış olursun” 
dedi. “Ne ilgisi var bu mevzuyla ırkçılığın, 
esas ırkçının kim olduğunu ikimiz de biliyo-
ruz ama neyse konumuz bu değil, gerçekleri 
sen biliyorsun sakın çarpıtma, ben ise geç 
de olsa anladım, işin düzgün yapılmasını 
istiyorum hepsi o kadar” dedim ve hiç etra-
fında dolanmaya gerek yok, neyse o, konu 
açıklığa kavuşsun diye, hatırlattım, “…aynı 
TPI Yönetim Kurulu Üyesi Korkut Omur’un 
kanunlara uymasını istediğim gibi, onun da 
doğru olanı yaptığı gibi, hepsi bu” dedim.

Evet ama, “Aret Abi TPI’dan bir ücret 
almıyor” dedi durup dururken. Anlamadım. 
“Ne ilgisi var konumuzla” dedim ve devam 
ettim “Evet ama Sigortacılık Kanunu çok 
açık ve yazıyor ki, Türk P ve I Sigorta A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye’de sigorta 
brokerliği yapamaz. O Kanun üstelik neler 
yapamayacağını ve neler yapacağını çok 
net yazıyor. Diyor ki, OMNİ’de çalışamaz, 
OMNİ’yi Türkiye’de temsil edemez, orayı ofis 
olarak kullanamaz ki yıllardır sadece orayı 
ofis olarak kullanıyor.” 

Hâl bu iken OMNİ’den gelir elde etmesi 
de Kanun gereği asla kabul edilemez. Bu 
cümleyle anladım ki geliri OMNİ’den geliyor. 
Çünkü dediğinden anladığım, evet ama Aret 
Taşcıyan TPI için gerekli ve TPI’dan de bir 
geliri yok. Bu defa “Türkiye’de başka isim 
mi yok, TPI’ya Başkanlık edecek?” diye soru 
belirdi zihnimde… Mümkün mü?

Konuyu özetle tazeleyeyim. Önceki yazı-
larda üzerinde durduğum konu 5684 sayılı 
Sigortacılık Kanunu Madde 21 Fıkra 3’te 
yer alıyor. 

Ancak bu konuya yeri gelmişken bir 
diğer detayı da eklemekte fayda var. Analitik 
okuma burada gerekli. TPI kurulurken Aret 
Taşcıyan’ın Türkiye’de bir ikâmetgâhı yoktu. 
Herkes bilir ki uzun yıllardır ABD’de yaşıyor. 
Kendisi TPI’dan önce, faaliyet alanı deniz 
sigorta brokerliği olan OMNİ’nin Yönetim 
Kurulu Başkanı ve ortağı idi (burası ayrı 
bir yazı konusu). Ticaret Sicili Gazetesi’nde 
belirtildiği gibi Aret Taşçıyan’ın ikâmet 
adresi olarak belirtilen adres OMNİ Sigorta 
Aracılık Hizmetleri Ltd. Şirketi'nin eski 

adresi. Burası çok önemli zira o adres OMNİ 
A.Ş.’nin de 2018’deki adresi değildi. Zira 
OMNİ o tarihte Levent’teki şimdiki adre-
sindeydi. Yani Taşcıyan’ın TPI YK Başkanı 
iken, yıllardır ofis olarak kullandığı adres 
önce Şişli’deki sonra ise Levente’teki OMNİ 
adresi. Burada dikkat çektiğim, Türk P ve I 
Sigorta A.Ş.’nin ilgili Ana Sözleşmesi içinde 
yer alan üstte belirttiğim 11 Nisan 2018 
tarihli Gazete’de OMNi’nin eski adresi TPI 
Başkanı Taşcıyan’ın “ikametgâh” adresi ola-
rak gösterilmiş. Gel de içinden çık işin…

Türkiye’nin itibarı, kamu yararı ve yazılı 
kanunlarımız ve dahi yazılı olmayan ama 
toplum olarak içselleştirdiğimiz iş ahlâkı 
değerlerimiz açısından mesele çok mühim. 

Yurdunu, milletini özünden çok sevmek 
bu değerlerimize sahip çıkarak olabilir 
ancak…

Bu özlü sözü özellikle kamuyu ilgilendi-
ren her alanında tesis etmek adına yürekten 
and veren bir ‘insan’ olarak yazdım. Kamuyu 
aydınlatmak istedim.

Bu konuya köşemde yer verdikten sonra 
mesleki etik değerler açısından Oda da ince-
lesin, sigorta ile ilgili komisyonlarda tartışıl-
sın diye, 4 Mart 2021 Perşembe günü Zoom 
üzerinden düzenlenen İMEAK DTO Müşterek 
Meslek Komiteleri Toplantısı’nda konunun 
mahiyetini Oda Meclisi’nin gündemine taşı-
mak, yazılı olarak kayıtlara geçirmek iste-
diğimde çevrimiçi yapılan o toplantıda top-
lantıyı yöneten İMEAK DTO Meclis Başkanı 
Kaptan Salih Zeki Çakır, sesimi kesti. Evet 
evet yanlış okumadınız o gün izleyenler de 
yanlış duymadılar. O gün toplantıyı yöne-
ten Oda Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, 
“Sesi kapatın, kapatın!” diyerek panik içinde 
Zoom’da sesimi kestirdi. 

Oysa ki o gün toplantıya Zoom üzerin-
den katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan’ın da 
dikkatine konuyu sunmak istemiştim. 

Sunabildiğim kadar sundum.
Bu arada kendisi başkan olduğundan 

beri pandemi öncesi ve sonrası soru sor-
mak istememe, dakikalarca el kaldırma-
ma rağmen söz vermemesi, konuşurken 
susturması, Bakanların, Vali’nin dikkatini 
çekmem üzerine mecburen söz vermesi ilk 
değil. Biliyorum başkan olduğu sürece son 
da olmayacak. 

Bu davranışları sadece “soru sorma 
azmimi” şevk ile katmerleyecek. Bilsin isti-
yorum.

Büyük Önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk’ün işaret ettiği “Türk’ün mua-
sır medeniyet seviyesi”nin devamı, uygar 
Türkiye’nin gelecek menfaati için doğru ola-
nın el birliğiyle korunacağını, iyi ve doğru 
olanın sürdürülebileceğine inancım tam.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramımız kutlu olsun. 

Ne mutlu Türk’üm diyene….

Dipnot: 
1Doğru yazım şekli Mıgırdiç Aret Taşcıyan
2Eski OMNİ Ltd. şirketinin adresi. Aynı şir-

ketin şimdiki unvanı OMNİ Sigorta ve Reasürans 
Brokerlik Hizmetleri A.Ş.

04 BAKIŞ

Yeşim Yeliz Egeli
yesimegeli@marinedealnews.com

Mesele çok mühim…
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06 JEOPOLİTİK

Hegemonyanın yüzyıl 
arayla el değiştirmesine 
yönelik yinelenen teori, 

birkaç istisna dışında doğru kabûl edi-
lebilir. Doğru, Çin yükselen değer. Rusya 
ile stratejik ortak. Bu ikilinin kapasitesi 
ile ABD’nin tek başına mücadele etme-
si mümkün değil. Üstelik Çin sadece 
ekonomik olarak değil, askeri olarak da 
büyüyen bir güç. Biden sonrası dönem-
de ABD’nin bütün hesap ve önceliğinin 
Çin olduğu açıkça görülüyor. Bu neden-
le Asya-Pasifik Bölgesi’ni yakın takibe 
almakta ve gelişmeleri izlemekte yarar 
görüyoruz. Zira ülkemize de kaçınılmaz 
yansımaları olacak.

ABD’nin Çin ile ilişkileri: 21’inci
yüzyılın en büyük jeopolitik sınavı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blin-

ken, dönem içinde ülkesinin dış politi-
ka önceliklerini anlatmaya devam etti. 
ABD’nin bundan sonra demokrasi adı-
na başka ülkelere askeri müdahalede 
bulunmayacağını veya otoriter rejimleri 
askeri güçle değiştirmeye kalkışmaya-
cağını söyleyen Blinken ezber bozdu. 
Bu argümanlara sevinenler de oldu. 
Lâkin küresel anlamda demokrasiyi 
teşvik edeceklerini belirterek, "(…) Ama 
demokrasiyi, pahalı askerî müdahaleler 
ya da otoriter rejimleri güç kullanarak 
devirme girişimleri ile yüceltmeye çalış-

mayacağız. Bu taktikleri eskiden kul-
landık. Ancak iyi niyete rağmen başarılı 
olamadılar. Demokrasinin yüceltilme-
sine kötü bir nam kattı bunlar ve Ame-
rikan halkına olan güveni zedeledi. Biz 
işleri farklı yapacağız" şeklinde konu-
şan Blinken şüphe uyandırdı.

ABD’nin önceliklerden birinin yeni 
tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile 
mücadele ve küresel sağlık güvenliği 
olduğunu anlatan Blinken, küresel eko-
nomik durgunluğu tersine çevirmenin, 
demokrasiyi yeniden yüceltmenin de 
diğer önemli öncelikler arasında oldu-
ğunu dile getirdi.

Yeni dönemde ABD’nin askeri güç 
yerine diplomasiye öncelik vereceği 
görülüyor. Blinken, özellikle Afganis-
tan ve Orta Doğu'daki müdahaleler-
den sonra kalıcı bir barış inşa etmede 
askeri gücün sınırlı bir rol oynadığını 
gördüklerini kaydederek, "Gelecekte 
askeri güç kullanmak durumunda kal-
dığımız zaman bunu sadece hedef ve 
misyonlarımız açık ve elde edilebilir ise; 
değerlerimiz, kanunlarımız ile tutarlı 
ve Amerikan halkının rızası çerçeve-
sinde yapacağız. Ve bunu diplomasi ile 
birlikte yapacağız" değerlendirmesinde 
bulundu. 

ABD'nin Çin ile mücadelesini önemli 
bir öncelik olarak gördüklerini belir-
ten Blinken, Çin'in ABD ile ilişkilerini 

"21’inci yüzyılın en büyük jeopoli-
tik sınavı" olarak nitelendirdi. ABD'nin 
dünyada, Rusya'dan İran'a, Myan-
mar'dan Etiyopya'ya kadar birçok sına-
ma ile karşı karşıya kaldığını belirten 
Blinken, "Ancak Çin'in ortaya koyduğu 
sınama hepsinden çok farklı" dedi. 

ABD'nin Çin ile ilişkilerinin gerek-
tiğinde rekabetçi, gerektiğinde işbirliği 

eksenli, gerektiğinde ise hasımlık üze-
rinden olacağını vurgulayan Blinken, 

"Çin, istikrarlı ve açık uluslararası sis-
teme ve dünyayı bizim istediğimiz gibi 
yapan kurallar, değerler ve ilişkilere 
ciddi bir şekilde; ekonomik, diploma-
tik, askeri ve teknolojik olarak meydan 
okuyabilecek tek ülkedir" diye konuştu. 
Blinken haksız sayılmaz. Sadece Çin’e 
yönelik aşağıdaki iki veriyi incelediği-
mizde ABD’nin telaşının yersiz olmadığı 
sonucuna varıyoruz.

Çin, dünyanın en büyük
donanmasına sahip ülke oldu
Yükselen Çin gerçeğinin sadece eko-

nomik parametrelerle sınırlı olmadığını 
belirtmiştik. Nitekim ABD Deniz İstih-
barat Ofisi’nin ülkelerin deniz savaş 
gücü üzerine hazırladığı rapora göre, 
Çin Donanması son 20 yılda 3 kat büyü-
dü ve 360 savaş gemisi gücü ile dünya-
nın en büyük donanmasına sahip ülke 
haline geldi.

Raporda, Çin Donanması’nın gele-
cek 4 yıl içinde gemi sayısını 400’e 
çıkarmayı hedeflediği, Çin’in “endişe 
verici” bir hızla modern savaş gemi-
si, denizaltılar, uçak gemileri, savaş 
uçakları, amfibi saldırı gemileri, balistik 
nükleer füze denizaltıları, büyük sahil 
güvenlik gemileri ve kutup buz kırıcıları 
inşa ettiği belirtildi. ABD’nin 297 savaş 
gemisiyle Çin'in ardından ikinci sırada 
yer aldığını hatırlatalım.

Çin'in ihracatı yüzde 155 arttı
Çin Gümrük Genel İdaresi'nin açık-

ladığı verilere göre Çin, ihracatını son 
bir ayda, Şubat 2020'ye oranla yüz-
de 154,9 oranında artırdı. Çin'in, 2021 
Ocak-Şubat ayları için 60 milyar dolar 

olarak beklenen ticaret fazlası ise 
103,25 milyar dolara ulaştı. 

İçinde bulunulan salgın koşullarına 
karşın Çin'in ihracat verilerinde 5 aydır 
görülen artış devam etti. İhracat artı-
şı yıllık bazda yüzde 60,6'ya ulaşarak 
yüzde 38,9 olan beklentilerin oldukça 
üzerine çıktı. Çin ekonomisinin 2020'de 
yüzde 2,3 büyüdüğünün altını çizelim. 
Çin’in ithalat rakamlarında ise Ekim 
2018'den bu yana en yüksek oran olan 
yüzde 17,3 artış görüldü. Tüm dünya-
nın salgın ile boğuştuğu ve ekonomik 
olarak zorlandığı mevcut konjonktürde 
Çin’de kaydedilen ekonomik veriler dik-
kat çekici. Çin’in birçok kırılgan ülke-
nin aksine, salgını avantaja çevirdiği 
görülüyor.

Çin Dışişleri Bakanı Wang:
Rusya ve Çin “siyasi virüse” karşı
mücadele ediyor
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya 

ile Çin’in yeni tip koronavirüs salgını 
sırasında sadece hastalıkla değil aynı 
zamanda “siyasi virüs” ile de mücadele 
etmek zorunda kaldığını açıkladı. Yıl-
lık basın toplantısında konuşan Bakan, 

“Çin ve Rusya'nın yüzyılın salgını kar-
şısında omuz omuza durduğunu ve 
birlikte çalıştığını gördük. Covid-19 ile 
birlikte mücadele etmenin yanı sıra, 
politik virüse karşı da ortak bir çaba 
gösteriyoruz” ifadelerini kullandı. 

Wang Yi’nin “siyasi virüs” ile orta-
ya attığı bulmacayı çözmek zor olma-
sa gerek. ABD’nin Çin’e yönelik artan 
baskısı ve çevreleme çabalarına karşı 
Çin’in Rusya ile “dik” durmaya devam 
edeceği anlaşılıyor. Nitekim Wang 
Yi’nin “Rusya ve Çin’in tüm dünyada 
güvenilir barış ve istikrarın direği olma-

ya devam edecek” şeklindeki sözleri bu 
öngörüyü teyit ediyor.

Stoltenberg: Rusya ve Çin'in
yükselişine karşı ABD ve Avrupa 
birlikte durmalı
Avrupa Parlamentosu'nun Güvenlik 

ve Savunma Alt Komitesi toplantısına 
katılan NATO Genel Sekreteri Jens Stol-
tenberg, NATO'ya yönelik tehdit ve 
sınamaları "Rusya'nın istikrarsızlaştı-
rıcı tavrı, terörizm, gelişmiş siber saldı-
rılar, yıkıcı teknolojiler, Çin'in yükselişi 
ve iklim değişikliğinin etkileri" şeklin-
de sıraladı. "Hiçbir ülke veya kıta bu 
sınamalarla tek başına yüzleşemez. Ne 
Avrupa ne de Kuzey Amerika ama ikisi 
birlikte bunu başarabilir"  ifadesini kul-
lanan Stoltenberg, Joe Biden'ın ABD'de 
başkan seçilmesinden sonra transat-
lantik ilişkilerde yeni bir dönem için 
önemli bir fırsat yakaladıklarını söyledi.

AB ile NATO arasında daha güç-
lü bir işbirliği kurulmasının önemine 
işaret eden Stoltenberg, "Hepimiz bili-
yoruz ki, AB vatandaşlarının yüzde 
90'ı NATO ülkelerinde yaşıyor. Ancak 
AB üyesi ülkeler NATO'nun savunma 
harcamalarının yalnızca yüzde 20'sini 
karşılıyor. Bu yüzden NATO içindeki 
güçlü bir transatlantik bağ Avrupa'nın 
güvenliğinin temel taşıdır"  ifadelerini 
kullandı.

Stoltenberg, Çin'i bir hasım olarak 
görmediklerini, bu ülkenin ekonomile-
rin gelişmesine katkıda bulunduğunu 
ancak Çin'in otoriter bir ülke olarak 
Avrupa değerlerini paylaşmadığını 
vurguladı. Çin'in ikinci büyük savunma 
bütçesine sahip ülke olarak modern 
askerî imkânlara yatırım yaptığını 
hatırlatan ve Çin'in yükselişinin küre-

Dünyanın sıklet 
merkezinin doğu-
ya kaydığı bir sır 
değil. Görünen köy 
kılavuz istemiyor

MDN 
İSTANBUL

Küresel
satrancın
yeni tahtası:
Asya-Pasifik

21'inci yüzyılın en
büyük jeopolitik sınavı

Çin mi?
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sel güç dengesine getirdiği değişime 
karşı Avrupa ile Kuzey Amerika'nın 
birlikte durması gerektiğini söyleyen 
Stoltenberg, "Avrupa da Kuzey Amerika 
da tek başına yeterince büyük değil 
ama birlikte dünyanın gayrisafi milli 
hasılalarının ve askerî gücünün yüzde 
50'sine sahipler. Çin'in yükselişi söz 
konusu olduğunda birlikte durmanın 
önemi görülüyor" şeklinde konuştu. 
Israrla vurguluyoruz, Çin meselelerinde 
NATO’yu daha aktif ve etkin görme-
ye başlayacağız. 2021 yılında yapılacak 
NATO Zirvesi ve alınacak kararlar bu 
nedenle oldukça önemli. NATO muhte-
melen, Soğuk Savaş sonrası yaşadığının 
benzeri bir kırılma ile yüzleşmek duru-
munda kalacak.

Çin'in artan nüfuzuna karşı reçete 
Quad İttifakı mı?
ABD Başkanı Biden’ın, Çin'in artan 

askeri ve ekonomik nüfuzuna karşı 
oluşturulan ve ABD'nin yanı sıra Japon-
ya, Avustralya ve Hindistan'ın da üyesi 
olduğu Quad ülkelerinin liderleriyle 12 
Mart’ta görüşmesi, akıllara “ABD Quad 
İttifakı’nı mı canlandırıyor?” sorusunu 
getirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklama-
da sanal toplantının, Başkan Biden'ın 
Hint-Pasifik Bölgesi’ne verdiği önemin 
göstergesi olduğu belirtildi. Toplantı-
da koronavirüsle mücadele, ekonomik 
büyüme ve iklim krizi konularındaki 
işbirliğinin geliştirilmesi gibi başlıkla-
rın da kapsandığı vurgulanarak ABD 
Başkanı Biden’ın Bölge’nin güvenliği ve 
refahına ilişkin ülkesinin taahhütlerini 
dile getirdiği ifade edildi.

Çin, Asya başta olmak üzere dün-
ya genelinde giderek daha iddialı bir 
dış politika izlerken, ABD de bölgede-
ki müttefikleri ve ortaklarıyla bağla-
rını güçlendirmeyi önceliyor. Nitekim 
Quad'ın dört ülkesinden üçü Hindistan, 
Avustralya ve Japonya, Çin kaynaklı 
güvenlik meseleleriyle karşı karşıya 
bulunuyor. Bu ülkelerin arasındaki 
işbirliği, 2004'te meydana gelen depre-
min ardından gelişmiş ve ABD'nin de 
katılımı ile Çin karşıtı stratejik bir yapı 

halini almıştı. Trump döneminde can-
landırılan bu mekanizmayı Biden’ın da 
önemsediği ve kullanacağı anlaşılıyor.

ABD’li Bakanlar ilk yurtdışı
ziyaretlerini Japonya’ya yaptı
Mart ayının önemli gelişmelerinden 

birisi de ABD Dışişleri Bakanı Blinken 
ile Savunma Bakanı Austin’in ilk yurt-
dışı gezilerini 15 Mart’ta Japonya’ya, 
akabinde Güney Kore’ye yapması oldu. 
Japonya Dışişleri Bakanı Toşimitsu ile 
temaslarda bulunan Blinken, Çin'i "bas-
kı ve saldırganlık" kullanmaya karşı 
uyararak, ziyaretin basit ve önemli ana 
amacının “ABD'nin iki ülke ittifakına 
yönelik taahhütlerini yeniden vurgu-
lamak” olduğunu söyledi. Motegi ise 
cevaben bu ziyareti "Japonya-ABD itti-
fakının güçlendirilmesine yönelik güçlü 
bir mesaj verilmesi için büyük fırsat" 
olarak niteledi. Bölgede uluslararası 
topluma öncülük edileceğini belirten 
Motegi’nin, "Hint-Pasifik Bölgesi’nin 
refahı ve barışın temeli ABD-Japon-
ya'nın ‘sarsılmaz’ ittifakıdır" açıklama-
sının altını çizmekte fayda var.

ABD ve Japonya’nın çağın temel 
meselelerine yönelik işbirliğini derin-
leştirdiğini belirten ve "Kabine düze-
yinde ilk yurtdışı durağımızda Japon-
ya'yı seçmemiz tesadüf değil" ifadesini 
kullanan Blinken’ın "60 yıldan fazladır 
ittifakımız sadece iki ülke için değil, 
hem Bölge’nin hem de dünyanın barışı, 
refahı ve güvenliğinin köşe taşını oluş-
turmuştur" açıklaması, ABD ile Japonya 
arasındaki kadim işbirliğin Biden döne-
minde artarak gelişeceğini gösteriyor.

Austin ve Blinken ikilisinin düzenle-
dikleri Asya-Pasifik turunun Çin’e kar-
şı "güçlü bir caydırıcılık" tesis etmeyi 
amaçladığı aşikâr. Üstelik bu ziyaret 
ABD’nin 4 Mart’ta yayımladığı ulusal 
strateji belgesiyle de uyumlu. Belgede, 
Çin’in "hızla iddialı" bir konuma geldi-
ğine işaret edilerek, "Pekin yönetiminin 
ekonomik, diplomatik, askeri ve tekno-
lojik güçlerini birleştirerek istikrarlı ve 
açık uluslararası sistemi sürekli sınama 
kabiliyetine sahip olan tek rakip olduğu" 
belirtilmişti. Belgede Kuzey Kore’nin ise 

"oyun değiştiren kabiliyet ve teknolojile-
ri takip eden, ABD'nin müttefiklerini ve 
ortaklarını tehdit eden, bölgesel istik-
rara meydan okuyan bir aktör" olarak 
tanımlandığını hatırlatalım. 

ABD ve Çin arasında tarihi
toplantı: Sert rekabetten
memnuniyet duyarız
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile 

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danış-
manı Sullivan'ın Çinli mevkidaşları ile 
19 Mart’ta Alaska'da yaptıkları tarihi 
toplantı beklenenden daha yüksek 
tansiyonda geçti. Blinken toplantıda 
yaptığı konuşmada Çin'in attığı adım-
larla, "küresel istikrarı sağlayan kural-
lara dayalı dünya düzenini tehdit ettiği"  
iddiasında bulundu. Çin ile ABD'nin 
kendilerine özgü siyasi rejimlere sahip 
olduğunu dile getiren Blinken, bu fark-
lılıklara rağmen iki ülkenin iklim ve 
küresel ekonomi konularında ortak 
menfaatleri olduğunu söyledi. Sullivan 
da "Çatışma peşinde değiliz ancak 
sert bir rekabetten memnuniyet 
duyarız" mesajını verdi.

Çin'i boğmak imkânsız
Çin Dışişleri Bakanı Yang bu itham-

lara çok sert bir üslup ile cevap verdi. 
Geleneksel Çin sabrının ve dinginli-
ğinin dışına çıkarak küresel istikrar 
konusunda ABD ve Çin'in sorumlu-
lukları bulunduğunu ifade eden Yang, 
konuşmasına ABD'yi Hong Kong dola-
yısıyla uyguladığı yaptırımlar nede-
niyle eleştirerek başladı. Blinken'in 
siber güvenlik konularını da toplantı-
da gündeme getireceğini belirtmesine 
cevaben Yang, ABD'nin siber ihlâller 
konusunda dünyada öncü olduğunu 
ifade etti ve "Bu konuda başkalarını 
suçlayamazsınız" iddiasında bulundu.

ABD'nin Çin'e yönelik suçlamaları-
na da yanıt veren Yang, Çin'in, işgalleri, 
rejimleri devirmeyi ve başka ülke-
lerin insanlarını katletmeyi kabul 
etmediğini söyledi. Hızını alamayan 
Çinli Bakan, "ABD'nin önce kendi ima-
jını değiştirmesi ve kendi demokrasi-
sini dünyaya ihraç etmeyi bırakması 

önemlidir. ABD'de çok sayıda insanın 
ABD'deki demokrasiye olan güveni az" 
argümanlarını kullandı. Yang ayrıca 
ABD'nin evrensel değerlerden bahset-
mesini de eleştirerek, "Ne ABD'nin 
kendisi ne de Batı dünyası uluslara-
rası kamuoyunu temsil ediyor" ifade-
sini kullandı.

Çin'in ABD'nin suçlamalarını kabûl 
etmeyeceğini söyleyen Yang, son 
zamanlardaki gelişmelerin iki ülke 
ilişkilerini benzeri görülmemiş zor 
bir duruma soktuğunu kaydederek, 
ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımları-
na ilişkin de "Çin'i boğmak imkânsız" 
açıklamasını yaptı.

Müttefikler ve işbirliği
yapılabilecek ortaklar
ABD içinde bulunduğu zor durumun 

farkında. Hegemonik gücü ve devlet 
kapasitesi Rusya ve Çin ikilisi ile aynı 
anda baş etmeye yetmiyor. Bu neden-
le Biden yönetimi müttefiklerini Çin 
ve Rusya’ya karşı yanında yer almaya 
çağırıyor. Bu stratejinin iki sac ayağı var. 
Bunlar müttefikler ve işbirliği yapılabi-
lecek ortaklar.

ABD müttefik bağlamında öncelikle 
NATO’nun devreye sokulmasını önceli-
yor. Bu nedenle Biden sonrası ABD’nin, 
Trump döneminden farklı olarak tran-
satlantik ilişkileri restore etmeye önce-
lik vermesi tesadüf değil. ABD Çin’e 
karşı NATO’nun daha fazla inisiyatif ve 
sorumluluk almasını istiyor. NATO’nun 
Avupalı Genel Sekreteri de aynı şekilde 
düşünüyor. Stoltenberg’in Çin’in yükse-
lişine karşı hiçbir ülke veya kıtanın bu 
sınamayla tek başına yüzleşemeyeceği-
ni, bunu ancak Avrupa ve Kuzey Ame-
rika’nın birlikte başarabileceğini ifade 
etmesi tesadüf değil. Muhtemelen bu 
yaz yapılacak NATO Zirvesi bu nedenle 
önem arz ediyor.

Zira stratejik konseptini değiştirecek 
ve NATO 2030 çalışmasını tamamlaya-
cak İttifak, kadrajına Çin’i daha geniş 
zaviyeden alacak. Elbette Rusya’nın da 
Avrupalı müttefikler tarafından karşı-
lanması talep edilecek, şüphesiz ABD 
desteğiyle. Bu nedenle ABD, Alman-

ya’daki kuvvetlerini azaltmaktan vaz-
geçti. Bir nevi iyi niyet hamlesi. Buna 
karşın aynı ABD’nin bu mayıs ayına 
dek Afganistan’daki askerlerini çekme 
konusundaki kararlılığını dikkatinize 
sunalım.

Jeopolitik gidişatı belirleyecek 
aktör: Hindistan
Gelelim sac ayağının diğer tarafına, 

yani işbirliği yapılabilecek ortaklara. Bu 
noktada ABD’nin önceliğinin Japonya 
ve Güney Kore olduğu yapılan ziyaret-
ler ve bu ziyaretlerde kullanılan argü-
manlardan açıkça görülüyor. Bu ülke-
lerin yanına Avusturalya da eklenebilir. 
Bölgede takip edilmesi gereken aktör 
Filipinler. Malûm mart ayında Duterte, 
ülkesindeki ABD üslerini kapatmakla 
tehdit etmişti.

Asya-Pasifik Bölgesi’nde Çin alerjisi 
olan küçük ülkelerin tutumu elbette 
önemli lâkin bölgedeki denkleme etki 
edecek ve jeopolitik gidişatı belirleyecek 
ülke şüphesiz Hindistan olacak. Son 
bir yıldır bu duruma ısrarla temas edi-
yoruz. ABD ile Çin arasındaki küresel 
bilek güreşinin gidişatını muhtemelen 
Hindistan belirleyecek. Küresel satran-
cın yeni tahtası şüphesiz Asya-Pasifik 
Bölgesi ancak Çin’e karşı oynanan bu 
oyunda vezirin Hindistan olacağını iler-
leyen günlerde yaşayarak göreceğiz.

Her devletin bir özgül ağırlığı vardır
Hindistan jeopolitik öneminin far-

kında. Hindistan’ın ilk sınavı Rusya’dan 
alacağı S-400 sistemi olacak. İki ülke 
arasında anlaşmanın yapıldığı açıklan-
mıştı. Buna karşın ABD Savunma Baka-
nı Austin’in sarf ettiği “Hindistan S-400 
sistemlerini almadığı için gündemimiz-
de yaptırım meselesi yok” argümanını 
takdirinize sunuyoruz. Sahi ABD, S-400 
meselesinde tıpkı bize yaptığı gibi Hin-
distan’a da yaptırım uygulayabilir mi? 
Soruyu tersten soralım, mevcut kon-
jonktürde ABD, Hindistan’ı karşısına 
alabilir mi? Unutmayalım, her devletin 
bir özgül ağırlığı vardır. Gücünüzün 
sınırlarını bilmeli ve ona uygun hare-
ket ederek stratejiler belirlemelisiniz. 
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Savunma sanayimizin ve Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığımızın ihti-
yaçlarını milli imkânlarla karşı-

lamak üzere çalışan Savunma 
Sanayi Başkanlığı (SSB) tarafın-
dan askeri ve özel tersanelerde 

hayata geçirilen bazıları tamam-
lanmış bazıları da inşa aşamasın-
da olan projeleri derledik.

Askeri gemi ile savunma sana-
yine ilişkin sistem ihtiyaçlarımı-
zı milli imkânlarla karşılama ve 

askeri gemi ihraç etme nokta-
sında aktif rol oynayan Savunma 
Sanayii Başkanlığı;  sürdürüle-
bilir deniz araçları sektörü için 
teknoloji ve alt sistem sahipliği, 
askeri gemi tasarımı tecrübesi 
sağlama, uluslararası pazarda 
rekabetçi üstün tasarımların ger-
çekleştirilmesi, askeri gemi inşa 
sektöründe yer alan tersanelerin 
markalaşmasının teşvik edilmesi 
ve askeri gemi inşası için gerekli 
olan sistem, cihaz ve malzemele-
rin yurtiçinde üretimine yönelik 
yerli sanayinin kabiliyetlerinin 
geliştirilmesini sağlıyor.

Özgün tasarım ve ileri tek-
noloji yetenekleriyle savunma 
ve güvenlik alanında Türkiye’yi 
küresel bir oyuncu haline getir-
meyi amaçlayan SSB, ülkemizin 
savunma ve güvenlik alanların-
daki gücünü artıracak yetenek-
lerini geliştirerek savunma sana-
yinin sürdürülebilirliğini sağla-
yacak programları bütünsel bir 
yaklaşımla yönetiyor.

Bu noktada küresel sektörü 
yakından takip eden ve ihtiyaç-
lara yönelik çözümler üreten SSB 
Deniz Araçları Daire Başkanlığı, 
hem askeri gemi hem de askeri 
deniz sistemleri ile ilgili çeşitli 
projeleri hayata geçiriyor.

Hizmet Kalitemizle
Fark Yaratıyoruz
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SSB tarafından yürütülen projeler
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1933 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı 
Reşit Galip Bey tarafından kaleme alınan 
metin 1972 ve 1997 yıllarında değişikliğe 
uğramış. 

Benim hâlâ ezberimde olan, az sonra 
yazacağım metin. 

Şöyle söylüyorduk sabahları:
Türk'üm!
Doğruyum!
Çalışkanım!
Yasam; küçüklerimi korumak, büyük-

lerimi saymak, 
Yurdumu, Milletimi özümden çok sev-

mektir.
Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.
Varlığım, Türk varlığına armağan 

olsun.
Ey bugünümüzü sağlayan, ulu 

ATATÜRK!
Açtığın yolda, kurduğun ülküde, gös-

terdiğin amaçta hiç durmadan yürüyece-
ğime ant içerim.

Ne mutlu, Türküm diyene!
Sonra 2013 yılında "Andımız" yönet-

melik değişikliği ile bir anda ortadan kal-
dırıldı. 

"Andımız", Danıştay'ın bu yönetme-
lik değişikliğini iptal eden 2018 yılındaki 
kararına rağmen yeniden okunmadı.

Dahası Milli Eğitim Bakanlığı, 
Danıştay'ın yönetmelik değişikliğini iptal 
eden kararına itiraz etti. 

Bu itiraza binaen, 12 Mart 2021 
tarihinde Danıştay İdari Dava Daireleri 
Kurulu, yine Danıştay’ın 2018 yılındaki 

"Andımız"ın okutulması yönündeki kara-
rını iptal etti.

Aslında;
• “Andımız”ın kaldırılmasına yönelik 

Danıştay nezdindeki ilk girişimlerin 2009 
ve 2010 yıllarında “ırkçılık” gerekçe gös-
terilerek yapıldığı, 

• O dönemde Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
Danıştay’a gönderdiği savunmada bu giri-
şim hilafındaki görüşlerine yer verdiği1, 

• Ancak aynı dönemde, dönemin Milli 
Eğitim Bakanı'nın metnin kutsal olmadı-
ğını2 açıkladığı, 

• “Çözüm süreci”nde “Andımız”ın kal-
dırılmasının terörist başının taleplerinden 
biri olduğu3 da basında yer aldı.

Sonuçta “Andımız“ 2013 yılından beri 
okunmuyor. 

Bu kapsamda; “Bu süreç kime ne 
kazandırdı? “Andımız” neden okunmuyor? 
İki hukuki karar neden birbirinin tersi 

niteliğinde? Hukuki süreç neden bu kadar 
uzun sürüyor? “Andımız” kararı neden 
bugünlerde açıklandı? “Andımız”ın iç ve 
dış siyaset ile bağlantısı nedir?” sorula-
rının da siyasetçiler ve diğer sorumlular 
tarafından, tatmin edici şekilde yanıtlan-
ması gerekiyor.

Esasen yukarıdaki süreç dikkate alın-
dığında kararın daha ziyade siyasi olduğu 
anlaşılıyor. 

Konu hukuki olsaydı, "Andımız"ın en 
azından 2018-2021 arasındaki dönemde 
okunması gerekirdi.

Siyasiler, o dönemde Andımız’ın kal-
dırılması çalışmalarına yönelik olarak, 
verdiği milli mücadele ve sonraki geliş-
me dönemi ile dünyada örnek olmuş bir 
milletin çocuklarını gülümseten, değişik 
gerekçeler ileri sürdüler. 

• Memleketimizde yaşayan yabancıla-
rın duyduğu rahatsızlık,

• Vatandaşların etnik köken itibarıyla 
duyduğu rahatsızlık,

• Öğrencilerde milli bilinç uyandırıl-
ması amacıyla yapılan törensel uygula-
maların günümüzde güncelliğini yitirdiği,

• "Andımız"ın okunmasının pedagojik 
olarak da zararlı olduğu, 

• Ezbere dayalı bu tip zorunlu tek-
rarların öğrencilerin zihinsel gelişimini 

olumsuz etkilediği,
• Demokratikleşme gibi...
Bu açıklamalara ilişkin haberler sos-

yal medya kanallarında halen yayınlanıyor. 
Yeni açıklamalar da var. Bu açıklamala-
rın da eskilerle birlikte mütalaa edilmesi 
gerekiyor. 

Zira, bilinçli toplumlarda, siyasette, 
duruma göre konumlanmaktan ziyade 
tutarlı olmanın önem arz etmesi öne çıkı-
yor. 

Gerekçeler tam bağımsızlık, milli bir-
lik ve beraberlik, ATATÜRK ve ATATÜRK 
milliyetçiliğinin anlaşılamadığını, doğru-
luk, çalışkanlık, fedakârlık gibi değerlere 
yeterince önem atfedilmediğini, Türk top-
lumunu oluşturan bu değerlerin, görüş 
sahipleri tarafından içselleştirilemediğini 
gösteriyor. 

Gerekçeler aynı zamanda "Andımız"ın 
bir sembol olduğunun da kanıtı. Çünkü 
yıkılmaya çalışılıyor.

Aslında "Andımız"da yer alan kav-
ramlar ile Cumhuriyet’in temel nitelik ve 
değerlerinin içselleştirilmesine bugün her 
zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor.

Oluşan durum; ATATÜRK’ün “Medeni 
Bilgiler” kitabında yer alan “Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye hal-
kına Türk milleti  denir” tanımı ile 

Anayasamızın “Türk Devletine vatandaş-
lık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür” 
hükmünü amir 66’ıncı maddesinin tekra-
ren okunmasını ve anlaşılmasını gerek-
tiriyor. 

Aslında oluşan durum “Medeni 
Bilgiler” kitabının baştan sona dikkat-
le okunması ve anlaşılması gerektiğini 
gösteriyor. 

Bireysel olarak “Andımız”ın ve aslen 
içeriğinin, siyasal görüşlerimizden 
bağımsız olarak, çocuklarımıza ve ulaşa-
bildiğimiz herkese benimsetilmesi gerek-
liliğinin altını çiziyor. 

Gelinen nokta din, mezhep ve etnik 
kökenli siyaset uygulamalarının akıl 
ve bilim ile bağdaşmayacağını, bu tarz 
siyasetin Türk ulusunun çıkarına olma-
yacağını ve tarihte birçok örnekle sabit 
olduğu üzere din, mezhep ve etnik köke-
nin emperyal mantığın sömürüsüne en 
açık kavramlar olduğunun hatırlanması 
gerektiğini dikte ediyor. 

Kaynakça:
1https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/say-

gi-ozturk/cagdisi-diyen-milli-egitim-andimizi-boyle-
savunmustu-6326119/

2https://www.haber7.com/egitim/haber/479626-
cubukcu-andimiz-kutsal-metin-degil

3https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/saygi-
ozturk/abdullah-ocalanin-istedigi-oldu-6312532/

Serter Tuçaltan 
Dz. Kurmay Albay (E)

"Andımız"da yer 
alan kavramlar 
ile Cumhuriyet’in 
temel nitelik ve 
değerlerinin içsel-
leştirilmesine bugün 
her zamankinden 
daha fazla ihtiyaç 
duyuluyor

Andımız

pe-gu.com

We care your ships

Gas-tight/Open gauging tapes (UTI)
Spare part, service and calibration within a day
Exclusive agent of MMC International Corp
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Konsolide avantaj “Güvenliği-
niz VIKING’e emanet”
Denizcilik alanında Can Güven-
liği ekipmanları denildiği 
zaman akla gelen ilk firmalar-
dan biri VIKING LIFE SAVING’dir. 
Bu endüstrinin en uyumlu ve 
güvenilir deniz güvenlik ekip-
manı imalatçısı ve servis sağ-
layıcısı olarak, VIKING’in tüm 
dünyada 288 servis istasyonun-
dan oluşan bir ağı bulunuyor. 
Bu ağın içerisinde cansalı, filika, 
yangın ekipmanları ve diğer can 
kurtarma ekipmanlarını yapa-
bilecek çok tecrübeli bir ekip 
bulunuyor. 

Cansalı alanında zaten üre-
tici ve servis sağlayıcı olan 
ve 1960 yılından beri faaliyet 
gösteren VIKING, 2018 yılında 
gücünü 1903’den beri filika ve 
donanımları üreten NORSAFE 
ile birleştirerek, şu an itibarıyla 
tüm filika, kurtarma botları ve 
tüm diğer bütün hayat kurtar-
ma ekipmanlarının en büyük 
üreticisi ve servis sağlayıcısı 
olma özelliğini tek başına elin-
de tutuyor. Bu statüsü VIKING’e, 
tüm gemi tahliye sistemleri ve 
gemi emniyet ekipmanı servisi 
spektrumunda şimdiye kadar 
hiç olmamış şekilde kolaylaş-
tırmasına ve basitleştirmesine 
imkân tanımaktadır.

2019 yılının sonlarına doğru 
VIKING, zaten faaliyette oldu-
ğu yangın ekipmanları satış ve 
servisinde pozisyonunu güç-
lendirmek için DREW Marine 
firmasının ‘‘Yangın Güvenliği ve 
Kurtarma’’ bölümünü satın aldı. 
Dünyanın ilk 3 yangın servi-
si sağlayıcı firmalarından biri 
olan DREW Marine’in VIKING 
ailesine katılmasıyla beraber, 
VIKING’in uzun dönem hedefi 
olan yüzer araçlarda dünyanın 
en büyük tek nokta güvenlik 
ekipmanları çözüm ve servis 
sağlayıcısı olma hedefine doğ-
ru hızlı adımlarla yürüdüğünü 
söyleyebiliriz.

60 yıllık geleneğin verdi-
ği uzmanlık ve satın almala-
rın yarattığı sinerji, VIKING’e 
artık rahatlıkla müşterilerine 
can güvenliği ekipmanları satış 
ve servisinde tek muhattap ile 
çalışma rahatlığını sunuyor. 
VIKING ile can güvenliği ekip-
manlarının tamamının servisi 
için tek bir sözleşme imzala-
yıp gerisini VIKING’in organi-
zasyonuna emanet edebilirsiniz. 
VIKING, dünyanın çeşitli yerle-
rindeki 275’ten fazla sertifikalı 
servis istasyonu ile tüm ser-
visleri organize ediyor ve bir-
çok noktada bu organizasyonu, 
kontratlı müşterilerine sabit 
servis fiyatından ve şeffaf bir 
fiyatlandırma politikası ile ger-
çekleştiriyor.

Global Servis Planlama
Merkezi
VIKING LIFE için en önem-

li konseptlerden birisi müşte-
ri memnuniyetidir. Bildiğiniz 
üzere firmamız yüzer araçlarda 
bulunan can kurtarma ekip-
manlarının satış ve servisinden 
sorumludur. Birçok can kur-
tarma ekipmanı, satış sonrası 
takip gerektiren ve periyodik 
dönemlerde bu ekipmanlara 
servis gerektiren ürünlerden 
oluşmaktadır.

VIKING LIFE ‘‘Satış Strateji-
si’’nin temellerinden birisi de 
satış sonrası servislerin taki-
bi ve müşterilerinin üzerinden 
servis organizasyonu yapma 
yükünün alınmasıdır. VIKING 
LIFE müşteri ile servis anlaş-
ması kontratları yaparak, müş-
terilerine bütün servis organi-
zasyonunu tek bir temas nok-
tasından yürütmeyi taahhüt 
etmektedir. Bir başka deyimle, 
VIKING LIFE ile herhangi bir can 
kurtarma ekipmanı için servis 
anlaşması imzalayan müşte-
riler, artık dünyanın neresin-
de olursa olsun servisleri için 
sadece VIKING LIFE yetkili ofi-
sindeki kontaklarına bilgi ver-
meleri yeterlidir. VIKING LIFE 
Servis Planlama Departmanı 
müşterilerin servis organizas-
yonunu VIKING ’in geniş glo-
bal ağının da verdiği avantajla 
beraber dünyanın birçok lima-
nında organize etmektedir.

2020 yılı başından itibaren 
VIKING Life Grubu başta Avru-
palı armatörler olmak üzere, 
müşterilerin Servis Planlama 
organizasyonlarının Türkiye 
merkezli sürdürülmesine karar 
verdi. Kararın arkasında VIKING 
Türkiye ekibine olan güven 
önemli bir faktördü. VIKING 
Türkiye ekibinin başta Türki-
ye ve Yunanistan olmak üzere 
bölge ülkelerde sağladığı başa-
rılar ve müşteri memnuniyeti, 
VIKING Life Genel Merkezi’nde 
bu sinerjiyi bütün Avrupa’da 
kullanabilme fırsatını doğurdu. 

Denizcilik alanında Türkiye 
olarak gelişmişliğimiz de bu 
kararın alınmasında tabii ki de 
önemli bir faktör olarak karşı-
mıza çıkıyor. Ülke olarak deniz-
cilik geçmişine sahibiz, hem 
armatörlük ve gemi işletmecili-
ği hem de tersanecilik alanında 
önemli uzmanlığa sahibiz. Ayrı-
ca çok sayıda kalifiyeli, genç ve 
enerjisi yüksek ‘‘İnsan Kayna-
ğı’’na sahibiz. 

VIKING LIFE, global bir firma 
olarak Shared Service (Hizmet 
Paylaşımı) konseptine çok sıcak 
bakıyor. Belirli görevleri kur-
duğu merkezlerden yöneterek 
Grup içerisinde standardizasyo-
nu sağlıyor, farklı ülkelerin aynı 

işler için farklı uygulamalarını 
bu yöntemle ortadan kaldırarak 
hem daha verimli bir çalışma 
yöntemi yaratıyor hem de müş-
terilerine veya iş ilişkilerinde 
olduğu üçüncü partilere dün-
yanın birçok yerinde aynı hiz-
meti verebiliyor. VIKING, fark-
lı kültürlerdeki aynı işi yapan 
müşterilerin Servis Planlama 
gibi önemli ve uzmanlık gerek-
tiren işlerini tek bir merkezden 
yürüterek; çalışanlarına önemli 
derecede eğitim ve uzmanlıkta 
yüklemektedir. VIKING’in Servis 
Planlamada yetişen bu kadrosu, 
şirketin çalışma şeklini, kültü-
rünü ve ruhunu bu işin mut-
fağında öğrenmektedir. Servis 
Planlama mutfağında yetişmiş 
arkadaşlar, VIKING’in global ağı 
için önemli bir insan kaynağı 
merkezidir.

VIKING Türkiye yeni
Servis Planlama Ofisi
Yukarıda bahsedildiği üze-

re VIKING LIFE Global tara-
fından Türkiye’de Servis Plan-
lama Merkezi kurulmasına 
karar verildikten sonra 2020 
yılı başında proje hayata geç-
ti. 2020 yılı aralık ayına kadar 
planlama ekibine yeni katılan 
arkadaşlar VIKING Türkiye’nin 
Tuzla’da bulunan ofisinde işle-
rini sürdürdüler. Fakat büyü-
yen ekip VIKING Tuzla ofisinde 
yeni çalışma alanları oluşturma 
zorunluluğu yarattı. 

Global Servis Planlama eki-
bi için  Kuriş Kule’de yeni bir 
ofis anlaşması yapıldı ve bütün 
ekip Ocak 2021 itibarıyla Kartal 
ofisine taşındı. VIKING’in Glo-
bal Planlama Merkezi’nde şu an 
için 26 kişi çalışıyor, bu çalışan-
ların 23’ü 2020 yılında VIKING 
ailesine katıldı. Pandeminin 
yarattığı zorluklara rağmen 
Global Servis Planlama Depart-
manı’nın büyümesi hız kesme-
den devam etti. Bu da VIKING 

LIFE Global’in Türkiye’ye güve-
ninin önemli bir göstergesidir. 
Ekibin büyümesi 2021 yılında 
da devam edecek, planlamalara 
göre ekibin yaklaşık 30 kişiye 
ulaşması bekleniyor.

Global Servis Planlama 
Bölümü Müdürlüğüne VIKING 
LIFE Türkiye’de Servis Planla-
ma bölümünde işe başlayan 
Erman Gül atandı. Erman Gül, 
2006 yılında İstanbul Üniver-
sitesi Deniz Ulaştırma İşlet-
me Mühendisliği’nden mezun 
olduktan sonra denizcilik, lojis-
tik ve liman operasyonu yürü-
ten firmalarda çeşitli görevler 
aldı. Aynı süre içerisinde 2007-
2009 yılları arasında İstanbul 
Teknik Üniversitesi Deniz Ulaş-
tırma İşletme bölümünde yük-
sek lisansını tamamladı. 2016 
yılı eylül ayında yolları VIKING 
ile kesişti. VIKING’de çalışmaya 
başlamasından itibaren planla-
ma ve satış departmanlarında 
kısa sürede başarıyı yakalamış, 
sorumluluk ve terfiler ile ken-
disine verilen görevleri başa-
rı ile yerine getirmiştir. Global 
Servis Planlama Müdürü olarak 
görevine devam eden Erman 
Gül yeni pozisyonu ve sorumlu-
lukları hakkında, “VIKING için 
birincil öncelik her zaman kali-
teden ve güvenlikten en ufak 
bir ödün vermeden müşterile-
rin memnuniyetini sağlamaktır. 
Can güvenliği ekipmanlarından 
sorumlu olduğumuzdan dolayı 
işimizi sıfır risk politikası ile 
yapmak zorundayız. Tabii ki 
böyle önemli bir konuda kali-
te ve ilkelerimizden ödün ver-
meden müşteri memnuniyeti-
ni sağlamak bizim için hassas 
ama çok önemli bir noktadır. 
Müşteri memnuniyetinin sağ-
lanmasında kilit departmanlar-
dan birisi ‘‘Servis Planlama’’dır. 
Artık birçok müşteri ile kon-
tratlı olarak çalışılıyor. Müşteri-
ler VIKING’in SOA (Ship Owner 

Agreement) isimli sabit fiyatlı 
servis anlaşmalarına çok sıcak 
bakıyor. VIKING, SOA konsepti 
ile hem müşterilerine şeffaf bir 
fiyatlandırma politikası uygulu-
yor hem de tek bir yerle temas 
ederek servislerini organize 
etmesini sağlıyor. 

İşte bu kontratlarda sunulan 
Tek Bir Temas Noktası (Single-
Point of Contact), Servis Plan-
lama departmanıdır. Sahadaki 
arkadaşlar servis anlaşmalarını 
imzaladıktan sonra müşteri-
nin dünyanın neresinde olur-
sa olsun servis için konuşması 
gereken birim Servis Planlama-
dır. Bu uygulama tabii ki de 
müşterilerimizin iş yükünde 
ciddi bir azalmaya yol açıyor. 
VIKING, servisleri yaklaşan 
müşterilerine bildirimler yapı-
yor. Bu noktada müşterinin yap-
ması gereken tek şey, en uygun 
limandaki servisi onaylamak 
oluyor,’’ dedi.

Erman Gül’e göre: Kâğıt üze-
rinde her şey kolay gibi gözükse 
de tabii ki de realitede servis 
organizasyonu yapmak zor bir 
iş. Çok fazla regülasyonun oldu-
ğu global bir dünyadan bahse-
diyoruz. Her ülkenin hatta aynı 
ülkelerin farklı limanlarının çok 
değişik uygulamaları olabiliyor. 
Her iş planlandığı gibi gitme-
yebilir bu nedenle planlamacı 
arkadaşların takipçiliği ve dik-
kati bizim işimizde çok önem-
lidir. Sorunların olabileceğini 
müşterilerimiz de biliyor ama 
planlamacı arkadaşların bek-
lenmeyen sorunlara karşı hızlı 
ve iş bitirici çözümleri onlar 
için VIKING’i değerli kılan en 
önemli unsurlardan birisidir.

Planlama bölümüne işe alım-
larda gerçekten zorlu bir süreç 
hakim, adaylar birçok filtreden 
geçerek işe alınıyor. En az iki 
adet görüşme yapılıyor, görüş-
melere İK ve bölüm müdürleri 
katılıyor. Adaylar için konuş-
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ma, anlama ve yazma İngilizce 
becerilerinin ölçülmesi ama-
cıyla zorlu bir İngilizce yeterli-
lik sınavı var. Sınav, VIKING’in 
anlaşmalı olduğu ana dili İngi-
lizce olan öğretmen tarafından 
online veya yüz yüze yapılıyor. 
Adaylar konuşulacak konular 
ve sorularla anlık karşılaşıyor-
lar. Bu görüşmelerde adaylara 
vaka analizleri yaptırılıyor ve 
onların hızlı düşünme ve sorun 
çözme yetileri analiz ediliyor.

İngilizce sınavından ayrı ola-
rak adaylardan Kişilik Envan-
teri doldurması bekleniyor. 
Çıkan sonuçlara göre adayla-
rın kişiliklerine göre pozisyona 
uygunluğu test ediliyor. Günün 
sonunda planlama ekibi, kali-
fiyeli, enerjisi ve yetkinlikleri 
yüksek ve müşterilere gerçek-
ten katma değer katabilecek 
kişilerden oluşturuluyor. Müş-
terilere sunulan katma değerler 
arasında İngilizceye ek olarak 
başka yabancı dilleri de suna-
biliriz. İşe alım şartı olmasa da 
fazladan yabancı dili olan arka-
daşları, o ülkelerin organizas-
yonunda görevlendirerek müş-
terilere fazladan katma değer 
sunuyoruz. Lojistik ve denizcilik 
mezunu olan arkadaşları sektör 
dışı tecrübesi olan diğer ekip 
arkadaşlarıyla kombine ederek 
güçlü ve farklılıkları yüksek 
kaliteli bir ekip oluşturuluyor. 

‘‘Servis Planlama’’da 
VIKING’i farklı kılan
faktörler
Erman Gül ayrıca VIKING’i 

Servis Planlamada farklı kılan 
faktörleri de değerlendirdi. 
VIKING’i farklı kılan önemli bir-
çok faktörün yanı sıra rakip-
lerinde olmayan kriterlerin 
de bulunduğunu belirten Gül, 
‘‘Bana göre müşterilere en cazip 
gelen yanımız dünyanın hemen 
hemen her yerine yayılmış kuv-
vetli VIKING servis ağıdır. Bu ağı 

kurmak, geliştirmek ve bunları 
kalitenizden ödün vermeden 
yapmak gerçekten önemli bir 
yatırım ve uzmanlık gerektiri-
yor. VIKING kendi ağında bulu-
nan bütün partileri, iştiraki 
olsun veya olmasın çok sıkı bir 
şekilde denetliyor. Bu şekilde 
hem ağını dinç ve dinamik tut-
makta hem de en önem verdiği 
kalite standartlarını her zaman 
ön planda tutmaktadır.

Bir diğer faktör ise VIKING’in 
innovatif iş yapış modelidir. 
Hem sistemsel anlamda hem 
de iş yapış şekline göre VIKING 
gerçekten esnek, hızlıca adapte 
olabilen ve müşterilerine çok 
hızlı çözümler sunabilen bir fir-

ma. Örnek olarak birçok nok-
tada servisleri hızlandırmak ve 
VIKING ürünlerine servis yap-
mak yerine onları değişim prog-
ramına sokmak ciddi anlam-
da hız kazandırıyor ve servis 
maliyetlerini düşürüyor. Bu tarz 
yaratıcı uygulamalar müşteri-
ler tarafından VIKING’i ciddi 
anlamda cazip kılabiliyor. Yine 
VIKING’in innovatif tarafına 
uygun olarak, hem içsel süreç-
lerde hem de müşteri portalla-
rında son teknoloji dijital ürün-
ler kullanılmaktadır,’’ şeklinde 
konuşan Erman Gül konuya 
esprili bir şekilde yaklaşarak, 

“VIKING teknoloji geliştirme ve 
bunu süreçlerine adapte etme 

konusunda gördüğüm en başa-
rılı firmalardan birisi, dijitalleş-
meyi o kadar iyi başarıyoruz ki 
bazen bize ihtiyaç kalmayacak 
diye korkmuyor değilim,” dedi.

Erman Gül’e göre VIKING’i 
Servis Planlamada öne çıkaran 
en önemli faktörlerden birisi 
de geniş müşteri sayısı ve yel-
pazesi. VIKING kendi uzmanlı-
ğında denizciliğin her alanın-
da aktif ve birçok segmentte 
de pazar lideri. Dolayısıyla çok 
geniş bir müşteri portföyü var. 
Bu geniş portföyün günlük 
talepleri VIKING’in çalışanları-
na her gün yeni şeyler öğreti-
yor. VIKING çalışanları ve konu 
özelinde planlamacı arkadaşlar 

her gün dünyanın farklı liman-
larında yeni şeyleri tecrübe 
edebilirler. Bu tecrübeler olum-
lu ya da olumsuz olsa dahi 
VIKING bunları bir kazanım 
olarak görüyor. Örnek olarak 
müşteri daha önceden hiç ser-
vis yaptırmadığı bir liman için 
talepte bulunduğunda, planla-
macı arkadaşlar o limanla ilgili 
müşterilerden daha fazla bilgi-
ye sahipler çünkü geniş müş-
teri portföyü içerisinde başka 
müşterilere o limanlarda hiz-
met vermiş olabilirler. Müşteri-
lere, olası muhtemel sorunları 
servis talebi öncesi bildirmek 
onların gözünde VIKING’i çok 
değerli kılıyor.

With a VIKING Shipowner Agreement, you can 
trust us to streamline and simplify all aspects of 
safety and compliance. We replace complexity with 
flexibility and reduce administration and risk 
- freeing up resources to boost your core business.

We’ve got all the safety solutions, servicing options, 
worldwide reach and know-how you could need - 
and it’s all supported by the world’s strongest OEM-
grade service network and a cutting-edge in-house 
training setup.

In the world of maritime, safety is first. But 
to stay competitive in ever more challenging 
markets, successful operators must 
continuously maximize efficiencies without 
compromising performance - even when it 
comes to safety...

Your safety 
is safe with us

VIKING-LIFE.COM

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT

Turkey_ad_shipowner_W210xH150_feb2021.indd   1 23/02/2021   08.04





Nisan 2021

HABER 13

Coltraco Ultrasonics Türkiye marine distribütörünü seçti
Dünyanın önde gelen ultasonik 
cihazlar üreticisi İngiltere mer-
kezli Coltraco Ultrasonics, Tuna 
Gemi İkmal ile distribütörlük 
sözleşmesi imzaladı.

Coltraco Ultrasonics, müret-
tebatın rahatlıkla kullanma-
sı amacıyla ergonomik ve son 
derece hassas el cihazlarını 
Safeship ™ konsepti ile geliş-
tirdi.

Tuna Gemi İkmal Genel 
Müdürü Erol Ceylan, gemi ve 
personelin güvenliğini artırmak 
amacıyla Coltraco Ultrasoni-
cs Safeship® konseptiyle üre-
tilen güvenilir, doğru, portatif 
denetim ve kontrol cihazları ile 
denizcilik sektöründe yeni bir 
anlayışın gelişeceğini söyledi.

Türkiye marine distribütörü 
oldukları Coltraco Utrasonics 
ürünleriyle ilgili bilgi veren Cey-

lan, ‘‘Gemi operasyonlarının ve 
personelinin güvenliğine önem 
veren firmalar, bu ürünleri ken-
di güvenli yönetim sistemleri-
ne ve güvenli bakım planlarına 
dâhil etmektedirler. Özellikle 
yangın söndürme sistemlerinde 
yılda bir kez yapılan periyodik 
muayeneler arasındaki sürede, 
söndürücülerin içerik kaybına 
uğrayıp uğramadıklarının gemi 
personeli tarafından aylık veya 
haftalık olarak kontrol etme 
ihtiyacını karşılamaktadır.

Portalevel Portamarine® 
Liquid Level Indicator cihazı 
ile yüksek basınçlı silindirleri 
sistemden ayırmadan ve tart-
madan içeriğini ölçmek müm-
kün olmaktadır. Böylece gemi 
güvenliği bir an bile riske atıl-
mamaktadır.

Portascanner® Watertight 

Integrity Tester cihazı ise bir 
yüke girmeden önce ya da gir-
dikten sonra ambar kapakları-
nın sızdırmazlığının kontrolü ve 
varsa sızdıran noktaların tespit 
edilerek seyir öncesi izole edi-
lebilmesine olanak sağlamak-
tadır. Böylece armatör seyre 
çıkmadan önce yük güvenliğini 
sağlayabilmektedir. Ayrıca bulk-
headlerde transit kablo ve boru 
geçişlerindeki sızdırmazlığın 
tespiti ve bölme kapak, kaporta 
ve contalardaki sızdırmazlığın 
tespiti için de kullanılmaktadır, 
’’ dedi.

Coltraco Fleetsafe™ Marine 
Package başlığı altında sunu-
lan; Portalevel Portamarine® 
Liquid Level Indicator sabit 
yangın söndürme tüpleri sevi-
ye ölçüm cihazı, Portascanner® 
Watertight Integrity Tester 

ambar kapak ve bölme sızdır-
mazlık test cihazı, Portamoni-
tor® Ultrasonic Bearing Indi-
cator ultrasonik yatak/rulman 
indikatörü, Portagauge® Ultra-
sonic Thickness Gauge ultraso-
nik kalınlık ölçer, Portasteele® 

CALCULATOR ağırlık hesapla-
yıcılar, halihazırda armatörler 
ve gemi operatörleri, tersaneler, 
survey firmaları, servis firma-
ları, offshore platformları ve 
donanmalar tarafından tercih 
ediliyor.

Dijitalleşme hız kazandı

Türk Loydu yeni dijital nor-
mallere hızlı uyum sağla-
yarak süreçlerini buna göre 
şekillendirmek ve müşteri-
lerinin beklentilerini en üst 
seviyede karşılamak amacıy-
la geliştirdiği yazılımlardan 
biri olan TL Hull Scantling/ 
Çelik Tekne Boyutlandırma 
programını müşterilerinin 
hizmetine sundu. 

Tl Hull Scantling/Çelik 
Tekne Boyutlandırma Yazılı-
mı; kullanıcıların çelik gemi-
lerin yapısal boyutlandırma 
hesaplarını kolaylıkla gerçek-
leştirebilmesi için tasarlan-
dı. Kolay modelleme, güçlü 
tutarlılık ve hata kontrolü, 
hızlı hesaplamalar, ayrıntı-
lı sonuçlara tek tıkla erişim, 
kullanıcı dostu ve sezgisel 
arayüz gibi avantaj ve temel 
özelliklere sahip olan TL Hull 
Scantling sayesinde kullanı-
cılar; geometrik özelliklerin 
hesaplanması, tekne kirişi 
mukavemeti ve nihai muka-
vemet kriteri, akma muka-
vemeti, burkulma, minimum 
kalınlıklar, levhaların ve 
destek elemanlarının lokal 
mukavemet kriteri, gemi 
boyunca enine kesitlerin ve 

enine perdelerin değerlendir-
meleri işlemlerini daha hızlı 
ve güvenilir bir biçimde ger-
çekleştirilebilecekler.

Türk Loydu Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Cem Meli-
koğlu, Türk Loydu’nun diji-
talleşme süreçleri ve TL Hull 
Scantling/Çelik Tekne Boyut-
landırma Yazılımı hakkında, 

“Covid-19 pandemisi, haliha-
zırda dijitalleşen dünyada 
şirketlerin süreçlerini hızlı 
bir şekilde dönüştürmesini 
zorunlu hale getirdi.  Hizmet-
lerinin dijital versiyonlarını 
hızlı bir şekilde sunamayan 
veya uyarlayamayan şirketler 
için salgın acımasız oldu.

İçinde bulunduğumuz bu 
süreçte artık her şirketin diji-
tal teknolojileri en verimli 
şekilde kullanabilmesi gere-
kiyor. Müşterilerimizin talep-
lerine en hızlı şekilde yanıt 
verebilmek ve üstün kalitede 
rekabetçi bir servis hizmeti 
sunabilmek için bu bir zorun-
luluk. Dijital altyapılarını 
yenileyemeyen ve kimlikle-
rini yeniden oluşturamayan 
şirketler bir gün yarışı terk 
etmek zorunda kalabilirler,’’ 
değerlendirmesinde bulundu.

Üretiminin yüzde 60’ından faz-
lasını ihraç eden ve geçtiğimiz 
senelerde savunma sanayi ile 
gemi inşa sanayine teslim ettiği 
ürünlerle dikkat çeken Üntel 
Kablo, gemi inşa sanayinin 
önemli projelerinde yer alıyor. 
Üntel Kablo, Tersan Tersane-
si tarafından üretilen NB 1093 
ve NB 1094 numaralı Havila 
Capella ve Havila Castor cru-
ise gemilerinin kablo işlerini 
teslim etti. 122 metre uzunlu-
ğa ve 22 metre genişliğe sahip, 
her biri 6,200 ton ağırlığında-

ki gemiler tersane tarafından 
bugüne kadar yapılmış en ağır 
kaldırma ve taşıma işlemi ola-
rak dikkat çekiyor. 

Tuzla ve Yalova’da faaliyet 
gösteren birçok özel tersanede 
üretilen ve tamir gören tica-
ri gemilerin yanı sıra MİLGEM 
Projesi, TCG Anadolu gibi askeri 
projelerin de kablo tedarikini 
sağlayan Üntel Kablo, bu iki 
askeri projede alçak ve orta 
gerilim yaklaşık bin kilometre-
den fazla kablo teslimatı ger-
çekleştirdi. 

Güvenliğin en önemli unsur 
olduğu gemi kablolarında ABS, 
DNV, RINA, BV, UL, LR, Türk 
Loydu tarafından gemi kablola-
rı tip onay sertifikalarına sahip 
Üntel Kablo, aynı zamanda yat-
lar için dar alanlarda kullanı-
ma uygun esnek kablolar, temiz 
enerji için marina ve limanlar-
da kullanılan sahil güç kablola-
rı, liman vinçleri için tasarlan-
mış hareketli ortam kabloları 
ve offshore sanayi için de petrol 
ve çamura dayanıklı özel kablo-
lar da üretiyor. 

Cruise gemilerinin tercihi oldu

Siber risk ve güvenlik için geri sayım başladı
Gelişen teknolojiler, sektörel 
ihtiyaçlar, kullanıcı alışkan-
lıkları ve yeni kurallar; gemi-
lerde yüksek hız internet 
bağlantısı, akıllı ağ ve siber 
güvenlik çözümlerine olan 
talebi her geçen gün daha da 
artırıyor.

Gemilerin karadan anlık 
takibi, makine, yakıt, elektro-
nik ve güvenli seyir seyrüse-
fer teçhizatlarının yönetimi 
ve planlı bakımları,  elektro-
nik harita ihtiyaç ve güncel-
lemeleri gibi birçok noktada 
bugün yüksek hızda ve stabil 
internet bağlantılarına ihti-
yaç duyuluyor. 

1975 yılında sektörel 
temelleri atılan Özsay Şirket-
ler Grubu bünyesinde hizmet 
veren Özsay Uydu İletişim 
AŞ., sektörde bilinen diğer 
adıyla Ozsay Satellite, Uydu 
Haberleşme sektörünün 
küresel en köklü firmaların-

dan olan Marlink firmasının 
Türkiye tek yetkili distribü-
törü olarak uzun yıllardır 
denizcilik sektörünün talep 
ve ihtiyaçları doğrultusun-
da Ku-Band, Ka-Band, FX 
VSAT, L-Band Inmarsat Fbb, 
Iridium Certus, Inmarsat-C 
PSA-AAIC aktivasyon işlem-
leri ve hizmetleri, LRIT test 
ve sertifikasyonlarını, uzman 
operasyon ve saha ekibiyle 
en makul şartlarda ve firma/
gemi ihtiyaçları ve Gmdss/
IMO kuralları doğrultusun-
da projelendirerek sektö-
re anahtar teslim çözümler 
sunuyor. 

Dijitalleşme, entegrasyon, 
otomasyon ve ağ tabanlı sis-
temlerin kullanımının gide-
rek artması ve bu kapsam-
da oluşabilecek güvenlik ve 
operasyonel risk ve kayıpla-
rın önüne geçilebilmesi için 
IMO MSC-FAL.1/Circ.3 ile 

yayımladığı bildirge doğrul-
tusunda şirketlerin 1 Ocak 
2021’den sonraki ilk uygun-
luk belgesi onayına kadar 
bu kapsamda gerekli tüm 
siber risk ve güvenlik hazır-
lıklarının tamamlanması 
gerekiyor. IMO 2021 ve ilgili 
Siber Güvenlik-Risk Yöne-
timi uygulamaları kapsa-
mında Marlink CyberGuard 
çözümleriyle gemilerin ve 
tüm entegre sistemlerin siber 
güvenliğini maksimum sevi-
yede tutuyor, ITLink ve Kee-
pUp@Sea hizmetleri ile de 
armatör, işletmeci ve şirket-
lerin yetkili bilişim teknoloji-
leri uzmanlarına gemi ya da 
filo bazlı tüm sistemlerinin 
yazılım, donanım, güncelle-
me ve olası tüm IT operas-
yonlarının karadan ve tek bir 
ekrandan saniyeler içerisin-
de görüntülemesine ve yöne-
tilmesine olanak sağlıyor.
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Denizcilik sektörünün geleceği 
olan genç mühendislerimiz yete-
neklerini uluslararası düzeyde 
göstermeye başladı. Geçtiğimiz 
sene Yıldız Teknik Üniversitesi, 
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
olan henüz 22 yaşındaki yat 
tasarımcısı Onur Kiren, katıldığı 
dünyanın en prestijli yat tasarım 
yarışmalarından biri olan BOAT 
International Design & Innovation 
Awards töreninde Young Designer 
of the Year Award kategorisinde 6 
finalistten biri olmaya hak kazan-
dı. Kiren’in ulusal düzeydeki yarış-
malarda da iki Türkiye birinciliği 
bulunuyor.

MarineDeal News olarak genç 
yaşta elde ettiği başarılarından 
dolayı tebrik ettiğimiz ve başarıla-
rının devamını dilediğimiz Kiren’le 
bir sohbet gerçekleştirdik.

Denizcilik sektörüne yönelme 
nedenleri hakkında konuşurken 
Zonguldak doğumlu olduğunu 
belirten ve çocukluk yıllarından 
beri içinde deniz tutkusu barındır-
dığını söyleyen Kiren, ‘‘Her zaman 
kendi imzamı taşıyan bir aracın 
denizde yüzdüğünü görme hayâ-
liyle yaşadım. Bu doğrultuda da 
çok istediğim Yıldız Teknik Üni-
versitesi, Gemi İnşaatı ve Gemi 
Makinaları Mühendisliği bölümü-
nü kazanarak serüvenime baş-
ladım. Hayâllerim ve isteklerim 
doğrultusunda başlamış olduğum 
bu serüvenin ilk gününden itiba-
ren, gemi ve yat inşa sektörünü 
heyecanla takip ederek kendi yete-
neklerime ve becerilerime uygun 
ve aynı zamanda sektörümüze 

katma değer sağlayabileceğim bir 
alan arayışında oldum,’’ dedi.

Yat tasarımlarına yönelmesinin 
sebebini ise estetik bir anlayışa 
sahip olmasına bağlayan Kiren bu 
yönelimini, ‘‘Bilindiği üzere yatla-
rın ve küçük boyutlardaki teknele-
rin üretim süreçleri tasarımın fikir 
aşamasından, üretiminin sonlan-
dığı ana kadar, hatta üretimden 
sonra dâhi estetik kaygının güdül-
düğü bir alandır. Bir tasarımcı-
nın bu alanda estetik bir anlayışa 
sahip olması, onun kullanıcı ile 
nihai ürünün arasındaki bağı güç-
lendirmesine katkı sağlayacaktır 
diye düşünüyorum. Aynı zamanda 
yat sahiplerinin hayâlleri, istekleri 
ve arzularının somut bir hale evi-
rildiği bu süreçten duymuş oldu-
ğum heyecan, benim yat tasarımı-
na yönelmemde etkili oldu diyebi-
lirim,’’ şeklinde ifade etti.

Projelerini oluştururken en çok 
dikkat ettiği konunun tasarımın 
tamamen özgün olması olduğunu 
belirten Kiren, ‘‘Özgün bir proje 
ortaya çıkarma sürecinin hayâl 
gücünün sınırlarını zorladığını 
düşünüyorum. Bunun yanında 
tasarım sürecinin her adımında 
mükemmeliyetçi olmaya özen gös-
teriyorum. 

Konsept geliştirmelerim için 
Photoshop, gövde tasarımları için 
Maxsurf, proje planları ve model-
lemeleri için Rhino Ceros ve 3D’yi, 
görselleştirme içinse Vray-Keyshot 
gibi uygulamaları kullanarak çalı-
şıyorum. Bazen daha efektif olmak 
adına çeşitli programları kombine 
bir şekilde kullanmak da gereki-
yor. Lisans sürecinde okulumdan 

öğrendiğim programlar oldu elbet-
te fakat bu programlardaki yetkin-
liğimin çoğunu kendi imkânlarım-
la kazandığımı söylemek isterim,’’ 
diye konuştu.

Tasarım yarışmalarına katılma 
düşüncesinin oluşması ve elde 
ettiği başarılar hakkında bilgi veren 
Kiren, ‘‘Gemi İnşaatı ve Gemi Maki-
naları Mühendisliği Bölümü’nde 
geçirdiğim lisans hayatım boyunca 
öz yeteneklerim ve isteklerim çer-
çevesinde hareket ettim. Bu doğrul-
tuda tasarım konusunda kendimi 
kanıtlamak için çeşitli ulusal ve 
uluslararası yarışmalara katılarak, 
öğrenme sürecimi devamlı hale 
getirmeye çalıştım. Tasarım yarış-
malarına katılma sürecim bölümü-
mün bilgi panosunda karşılaştığım 
Gemi ve Yat Hizmetleri İhracatçılar 
Birliği’nin düzenlemiş olduğu Ulu-
sal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması 
posterini görmemle başladı diye-
bilirim. Bu doğrultuda 7’nci Ulusal 
Gemi ve Yat Tasarım Yarışması’na 
gönderdiğim 65 metrelik Reflex 
isimli keşif yatı projem birincilik 
derecesini almaya hak kazandı. 
Daha sonrasında tekrar 8’inci Ulu-
sal Gemi ve Yat Tasarım Yarışma-
sı’na bu sefer grup arkadaşlarımla 
birlikte İstanbul Boğazı’nda hizmet 
vermesini planlayarak tasarladığı-
mız 81 metrelik Orkoz isimli tam 
elektrikli yolcu ve araç feribotu 
tasarımı ile yine birincilik derecesi 
elde ettik. Almış olduğum bu dere-
celer için sektör büyüklerinden 
gelen yorumların beni çok mutlu 
ettiğini ifade etmek isterim,’’ ifade-
lerinde bulundu.

Young Designer of the Year 

Award 2021 tasarım yarışmasına 
katılım sürecinin, elde ettiği dere-
celerin kendisine verdiği cesaretle 
gerçekleştiğini belirten Kiren, ‘‘Tür-
kiye’deki yarışmada üst üste iki 
kez derece elde etmek beni ulus-
lararası yarışmalara da proje gön-
derme konusunda cesaretlendirdi. 
Young Designer of the Year Award 
2021 tasarım yarışmasına Miche-
langelo’nun Adem’in Yaratılışı fres-
kinden esinlenerek gönderdiğim 90 
metrelik Revival konsepti, çeşitli 
ülkelerden 200’den fazla tasarımcı-
nın göndermiş olduğu projeler ara-
sından finalist olmaya hak kazandı. 
Birinci aşamada gönderilen projeler 
arasından ilk 6’ya girmeyi başaran 
projeleri finalist olarak yayınlıyor-
lar. Yılın Genç Tasarımcısı Ödü-
lü’nde 15 Temmuz’da İtalya’nın 
Milano kentinde düzenlenecek 
olan BOAT International Design & 
Innovation Awards töreninde bu 6 
finalistten birisi olacağım. Umarım 
ben kazanırım,’’ dedi.

Staj gördüğü firmaların da ken-
disine temel üretim süreçlerini 
görme konusunda katkı sağladığını 
ekleyen Kiren, henüz tasarladığı bir 
teknenin inşasının gerçekleşmedi-
ğini ancak bu yoldaki en büyük 
hayâllerinden birisinin, tasarladı-
ğı bir teknenin pruvasında seyir 
etmek olduğunu dile getirdi. Gele-
cek planlarında ise kendisini tasa-
rım konusunda geliştirmeye devam 
edip tasarım ofisini kuracak yet-
kinliğe ulaşmak olduğunu aktaran 
Kiren, bu yolculukta başarılı olmayı 
ve bir gün tasarladığı teknelerin 
altında Türk tasarımcı olarak adı-
nın geçmesini ümit etiğini belirtti.

Revival Projesi
Revival’ın ana konseptinde su, 

hava, toprak ve ateş dörtlüsünü 
bir arada barındıran 4 element 
salonu yer alıyor. Ayrıca yüzme 
havuzu ve spor kompleksiyle bağ-
lantılı, Türk tipi hamam, sauna, 
buz şoklama odası, masaj odası-
nın bir arada olduğu health and 
wellness merkezi de bulunuyor. 
Teknede, sualtı gözlem odası, dalış 
odası, denizaltı, sualtı ve suüstü 
drone’larının yanında gökyüzü 
gözlemleme alanı da mevcut.  2 
VIP, 3 konuk ve 1 master kabi-
niyle 12 misafirin ağırlanabildiği 
Revival’da 100 metrelik koşu yolu, 
açık ve kapalı sinema, güneşlen-
me terası, oyun odası, yemek/top-
lantı odası, kütüphane ve fotoğ-
raf galerisi gibi çeşitli olanaklar 
sunuluyor. Ayrıca sahibinin soğuk 
iklimlerde kayak hobisini gerçek-
leştirebilmesi için atölyeli kayak 
mağazası ve bölgeye intikali sağ-
layacak olan Airbus H135 klas-
manındaki helikopterlerin inişine 
uygun tam sertifikalı bir helikop-
ter pisti de bulunuyor.

Konseptin öncelik verdiği bir 
diğer konu da dünyanın yaşana-
bilir bir gezegen olarak devam 
edebilmesi. Bu amaca uygun ola-
rak Revival’da bilimsel çalışma-
ların gerçekleştirilebileceği tam 
donanımlı bir araştırma alanını 
da bulunuyor. Tekne, itiş gücünü 
hidrojen yakıt hücrelerinden güç 
alan yenilenmiş tahrik sistemiy-
le sağlıyor. Teknede kullanılan 
solar cam filmleri ile de tasarı-
mın hassasiyetini desteklemek 
amaçlanıyor.

Ödüle tek Türk aday: Onur Kiren

Onur Kiren
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Sualtı dünyasının gizemli tari-
hi katmanlarını ortaya çıkarıp 
kültür mirasını insanlığa tanıt-
mak için çalışmalar yapan sualtı 
arkeologları, sualtındaki eserlerle 
ilgili kendi aralarında anlaşabil-
mek için 17 işaretten oluşan 'dil' 
geliştirdi. Çalışmalarda belirle-
nen amforalar, bakır kaplar, gemi 
batıkları gibi 17 eser ve kalıntıyı, 
dalış yapan ekip birbirine işaretle 
anlatacak. Mısır, Türkiye ve Polon-
ya'nın katkı sağladığı bu çalışma-
da belirlenen işaretler ise Akdeniz 
Üniversitesi tarafından hazırlandı.

Dünya Sualtı Federasyonu 
(CMAS), Akdeniz Üniversitesi, 
Varşova Üniversitesi ve İskende-
riye Üniversitesi işbirliğiyle sualtı 
arkeoloji çalışmalarında ekibin 
kendi arasında anlaşmasını sağ-
layacak 17 'Sualtı Kültür Mirası' 
işareti geliştirildi. Akdeniz Üni-
versitesi Sualtı Kültür Mirası yük-
sek lisans öğrencileri, belirlenen 
işaretleri çizimlerle anlatıp diji-
tal hale getirerek tüm dünyadaki 
sualtı arkeologları ve dalıcıların 
kullanımına sundu. Yeni dilin 
geliştirilmesinde, Mısır'dan İsken-
deriye Üniversitesi Denizcilik 
Arkeolojisi ve Sualtı Kültür Mirası 
Merkezi'nden Prof. Emad Khalil, 
Türkiye'den Akdeniz Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür 
Varlıklarını Koruma ve Onarım 
Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan 
Öniz ve Polonya'dan Varşova Üni-
versitesi Arkeoloji Fakültesi'nden 
Magdalena Nowakowska yer aldı.

Son 20 yıldır gerçekleştirilen 
sualtı arkeoloji çalışmalarında, 
dalış yapan ekibin sualtındaki 
eserleri ve arkeolojiyle bağlantı-
lı sorunları birbirine anlatmak-
ta sıkıntı yaşadığını kaydeden 
Doç. Dr. Öniz, artık bu konunun 
çözüme kavuştuğunu söyledi. 
Akdeniz Üniversitesi olarak, Tür-
kiye Sualtı Sporları Federasyonu 
kanalıyla CMAS Bilim Kurulu'nda 
görev yaptıklarını ifade eden Doç. 
Dr. Öniz, sualtı kültür mirasları 
konusunda oldukça aktif görevle-
ri bulunduğunu ifade etti.

CMAS Bilim Kurulu'nun top-
lantılarında sualtı dalış işaretleri 
konusunun ele alınarak Akdeniz 
Üniversitesi, İskenderiye Üniver-
sitesi ve Varşova Üniversitesi'nin 
önerileriyle sualtında iletişimi 
sağlayacak 17 işaret belirlendiğini 
anlatan Doç. Dr. Öniz, Akdeniz 
Üniversitesi olarak işaretler konu-
sunda önemli bir çalışma yapıldı-
ğını sözlerine ekledi. Doç. Dr. Öniz, 

“AÜ Akdeniz Uygarlıkları Araştır-
ma Enstitüsü'nün Sualtı Kültür 
Mirası yüksek lisans öğrencileri 
belirlenen bu işaretleri çizimlerle 
ifade edip dijital hale getirdi. Tüm 
dünyada kullanılacak işaretlerin 
belirlenmesinde ülkemizin katkı-
larının yanı sıra, bu işaretlerin 
standart hale getirilmesi ve dijital 

olarak hazırlanması da yine Tür-
kiye'de sualtı arkeologları tara-
fından Akdeniz Üniversitesi'nde 
yapıldı," dedi.

Halen 5 kıtadan 130 üye ülke-
si bulunan CMAS'ın kendi web 
sitesinde ve sosyal medya hesap-
larında Akdeniz Üniversitesi'nce 

hazırlanan işaretleri paylaşma-
ya başladığını belirten Doç. Dr. 
Öniz, bu işaretlerin sadece sual-
tı arkeologları tarafından değil, 
tüm dünyada dalıcılar tarafından 
da kullanılacağını kaydetti. Doç. 
Dr. Öniz, Türkiye Sualtı Sporla-
rı Federasyonu Başkanı Prof. Dr. 

Şahin Özen ve CMAS Bilimsel 
Komite Başkanı Prof. Dr. Ralph 
O. Schill'in katkılarıyla Akdeniz 
Üniversitesi'nin bu işte dünya 
çapında önemli rolü olduğunu 
ifade etti.

Sualtı kültür mirasının büyü-
leyici olduğunu kaydeden Doç. Dr. 

Öniz, sualtındaki bir nesne, batık 
veya buluntunun keşfedilmesi-
nin, geçmişe dalma olasılığını 
mümkün kıldığını ve uzun zaman 
önceye ait anılara, kimi zaman 
da savaşlar ve gemi kazaları gibi 
trajedilere bu yolla ulaşmanın 
mümkün olduğunu söyledi.

Sualtında iletişim için 17 yeni işaret belirlendi

Kargo çeşitliliği için doğru seçim : Tanguard Flexline

jotun.com.tr

Maksimum Kargo Esnekliği

Tankguard Flexline, Flexforce teknolojisi sayesinde, agresif kargolar da dahil olmak üzere
geminizde farklı sınıf yüklerin taşınılabilirliğini sağlar:

Kargo çeşitliliği, minimum havalandırma süresi ve agresif kargolardan sonra kolay kargo
değişikliği. Sonuç? 

Kapasiteden bağımsız taşıma esnekliğiyle gemileriniz için tam bir kazanım!

FETHEDİN!

YÜK
 TAŞIMA
ESNEKLİĞİ
İLE
LİMANLARI
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Yakıt tüketiminde düşüş sağlayan ürünlere talep arttı

Türk armatörü için yeni bir ayrıcalık Tüm bilgiler tek bir ekranda buluşuyor

Egzoz emisyonlarının çevre 
üzerindeki etkisine dair artan 
farkındalık ve yakıt fiyatların-
daki devamlı artışlar nedeniyle 
yakıt tüketiminin düşürülme-
si son dönemde önem kazan-
mış durumda. Yakıt tüketimi 
ve diğer göstergelerin izlenmesi 
konusunda ürünler geliştiren 
VAF Instruments son zaman-
larda yakıt tüketiminin azaltıl-
masının her zamankinden daha 
önemli hale geldiğini belirterek, 
izlem ve ölçüm sağlayan sis-
temlere yönelik olarak yüksek 
talep oluştuğunu açıkladı. 

Yakıt tüketiminin en doğru 
şekilde analizi ve ölçümü için 
her türlü yakıt sistemine yöne-
lik ürünler sunduğunu belirten 
şirket, IVY adlı sistemi ile yakıt 
ve bakım maliyetlerini yüzde 
20’ye kadar düşürmenin müm-
kün olduğunu belirtiyor.

IVY, otomatik olarak birçok 
sensörden veri toplayarak ilgi-
li veri ve anahtar performans 
göstergeleri hakkında analizler 

sağlayan bir ürün olarak tanım-
lanıyor ve gemilerin yakıt sis-
temine sensörler yerleştirerek 
otomatize seyir raporları, yakıt 
tüketimi izlemi, MRV ve IMO 
raporlamalarında mevzuatla 
uyumlu olanağı elde edebiliyor. 

Ayrıca yakıt akış ölçümünü 
şaft gücü ve/veya tahrik gücü 
ölçümü ile birleştirilerek yakıt 
tüketimi ve tahrik verimliliği 
hakkında daha derin bilgi elde 
edilebiliyor. T-Sense sistemi ile 
şaft gücünü ve yakıt tüketimini 
aynı anda izlemek, ana moto-
run veya motorların spesifik 
yakıt tüketimi hakkında yararlı 
bilgi sağlayarak gemi motorla-
rının gerçek hayat koşullarında 
ne kadar verimli çalıştığını net 
bir şekilde ortaya koyabiliyor. 
İlgili veri ve anahtar göstergeler 
erişimi kolay, kıyıda IVY web 
uygulaması veya gemi üzerin-
deki görüntüleme ekranlarında 
gösteriliyor. VAF Instruments, 
Türkiye’de PE-GU Maritime 
tarafından temsil ediliyor.

Yükselen enerji fiyatları ve 
CO2 emisyonlarının azalma-
sına yönelik önlemlerin geti-
rilmesi, atık ısı kullanımını 
ekonomik enerji geçişinde 
önemli bir bileşen haline geti-
riyor. Fosil yakıtlardan sürdü-
rülebilir enerji kaynaklarına 
geçiş gelecek için önemli bir 
yapı taşı oluşturuyor. 

Alman Enerji Ajansı tara-
fından enerji verimliliği kap-
samında yapılan bir ankete 
göre, şirketlerin sadece yarısı, 
kendi atık ısı potansiyelleri-
nin farkında. Özellikle küçük 

ve orta ölçekli işletmeler bu 
potansiyelleri tanımlamayı 
ve kullanmayı zor buluyorlar. 
Ancak bugün mevcut olan 
çok sayıda enerji verimliliği 
teknolojisi çok iyi sonuçlar 
veriyor. 

Atık ısı kullanım teknolo-
jisi, kullanılmayan atık ısının 
Organik Rankine döngüsü ile 
elektrik enerjisinin elde edil-
diği bir sisteme dayanıyor.

Akışkan olarak su kulla-
nılan bir enerji santralinde 
defalarca yüksek sıcaklık 
ve basınca tâbi tutularak 

yüksek verimli kuru buhar 
eldesi tekrar sağlanabilirken, 
Almanya Münih merkezli 
Orcan Efficiency Pack tara-
fından üretilen cihazlar ile 
bu işlem R245f gazı ile düşük 
sıcaklıklarda ve basınçta tek 
seferde yapılan ısı transferi 
ile gerçekleşebiliyor. Elektrik 
üretimi, işin elde edilebildi-
ği yüksek verimli expander’e 
mekanik olarak bağlı jenera-
tör sayesinde yapılıyor. Kon-
danser vasıtasıyla çalışma 
sıvısı sıvılaştırılıyor ve pompa 
yardımıyla basınçlandırılarak 

çevrim tamamlanıyor.
500 kW’tan itibaren 1 mW 

kurulu gücü olan motorlu 
tüm gemi tipleri için uygun 
olan Orcan Efficiency Pack 
cihazları ile atık ısı, motorun 
egzoz gazlarından ve ceket 
soğutma suyundan, aynı 
zamanda bir buhar veya ter-
mal yağ devresinden de alı-
nabiliyor. Bu sayede yüzde 
dokuza varan yakıt tasarrufu 
sağlanıyor.                                               

Tak&Çalıştır modunda 
çalışabilen, standart endüs-
triyel bileşenlere sahip 
olmakla birlikte 15 yıl kul-
lanım ömrü olan cihazlar 

gemilerde de tercih edili-
yor. Hafnia Lise isimli tan-
ker gemisine monte edilen 
4 adet Orcan Efficiency Pack 
ünite ile yılda 106,477 euro 
yakıt tasarrufu elde edilirken, 
4 bin 600 çalışma saatiyle 
yılda 515 ton CO2 salınımı 
engellendi. Grandi Navi Velo-
ci’ye ait bir feribota mon-
te edilen 4 adet ünite, yatı-
rım maliyetini 3,4 yılda geri 
kazandırırken, yılda 197,827 
euro yakıt tasarrufu sağlaya-
rak, 1,533 ton CO2 salınımını 
engellendi. Orcan Efficiency 
Pack’i Türkiye’de Artı Deniz-
cilik temsil ediyor.

Yaf Diesel, resmi Türkiye dis-
tribütörlüğünü yaptığı BSKY 
filtresiz Ballast Water Mana-
gement Sistemleri (BWMS) için 
yabancı müşterileri ile imzala-
yacağı 52 gemilik proje kapsa-
mında, üreticiden aldığı proje 
bazlı indirimli fiyatlara Türk 
armatörleri de dâhil ederek 
anlaşmanın kapsamını geniş-
letti.

Yaf Diesel, Türk armatörü 
için liste fiyatı üzerinden yüzde 
20 indirim uygulayacak.

Müşterileri için hem retrofit 
hem de yeni inşa projelerin-
de çözümler üreten Wuxi BSKY 
BWMS, muadilleri ile kıyaslan-
dığında filtresiz olması sebe-
bi ile satın alma ve kullanım 
maliyetleri bakımından kulla-
nıcılara ayrıcalık sunuyor.

Dünyadaki tek filtresiz UV 

BWMS üreticisi olan BSKY, tes-
lim süresi 4 ay olan BWTS için 
G8 sertifikasını almanın yanı 
sıra USCG Tip Onay Sertifikası 
için de tüm testleri tamamla-
yarak resmi başvurusunu yaptı.

BSKY BWTS, balast suyunu 
hidrosiklon ile filtreleme işle-
minin ardından UV kullanarak 

arıtıyor. Hidrosiklon ile suya 
verilen siklon hareketi saye-
sinde oluşan merkez kaç kuv-
vetinden faydalanılarak özgül 
ağırlığı sudan daha ağır olan 
kirleticilerin filtre edilmesini 
sağlıyor. Yaf Diesel, hidrosik-
lon sistemine gemi ömrü kadar 
garanti veriyor.

Uluslararası denizcilik sektö-
ründe bilgiye olan ihtiyaç geli-
şen teknolojiyle birlikte gün 
geçtikçe artıyor. İstanbul Tuz-
la’ya yerleşik Voyager Worl-
dwide Yasden Denizcilik A.Ş. 
bu doğrultuda gemilerin kendi 
bayraklarına ve diğer uluslara-
rası kuruluşlara olan yüküm-
lülükleri konusunda ihtiyaç 
duydukları tüm bilgileri sağlı-
yor. Geliştirmekte olduğu ürün 
çeşitliliği ile Türk gemilerine, 
Boğazlar'dan geçen ve Türk 
limanlarına gelen yabancı 
gemilere; uluslararası Admi-
ralty seyir harita ve kitapları, 
Türk Seyir Hidrografi ve Oşi-
nografi Dairesi yayınları, tüm 
seyir yayınlarının yanı sıra, 
seyir aletleri, ECDIS cihazı ve 
Voyager programı ile tedarik 
amaçlı hizmet veriyor.
Voyager Worldwide Yasden, bu 

kapsamda VOYAGER FLEET 
INSIGHT ile rota planıyla hari-
ta ve kitapların sipariş veril-
mesini ve yenilenen Voyager 
8 versiyonu ile de en belir-
gin özellik olarak; ENC, AIO, 
ADP, ENP, Navarea Warnings, 
MARPOL Areas, liman bilgileri 
ve deniz güvenliği için tek bir 
ekran üzerinden erişim sağlı-
yor. VOYAGER FLEET INSIGHT 
şirketlerin, gemilerinde bulu-
nan yayınları görüntülemekle 
birlikte kendi bayrakları tara-
fından gerekli yayınlar ile IMO 
tarafından önerilen yayınları 
karşılaştırmalarına olanak 
tanıyor. 

Atık ısıdan temiz elektrik üretimi mümkün
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Belki dikkatinizi çek-
miştir, yakın zaman-
da ABD’den bir teklif 

geldi. Biliminsanlarının oluştur-
duğu bir grup 6,7 milyon bitki 
ve hayvan türüne ait DNA'nın 
bir felaket durumunda kaybol-
maması için Ay'da saklanmasını 
önerdi. Tabii devasa bir maliyeti 
olacağı için hemen kabul gör-
meyeceğini tahmin edebileceği-
miz bir öneri bu, ancak bize söy-
ledikleri açısından çok değerli.

Biraz ayrıntı vermek gere-
kirse; öneride, Ay’daki tünel ve 
mağaraların içinin depolama 
alanı olarak kullanılması düşü-
nülüyor. İçinde sperm, yumur-
ta ve tohumların depolandığı 
bir tür Nuh’un Gemisi’nin bu 
mağaralarda korumaya alınabi-
leceği hesaplanıyor. Ama önce, 
bunca genetik materyali oraya 
taşımanın getireceği maliyetin 
nasıl karşılanacağının yolunun 
bulunması lazım.

Yeryüzündeki genetik mater-
yali yedekleyip saklamak heye-
can verici bir öneri aslında, ama 
neden gerek duyuluyor, diye 
düşününce cevaplar o kadar göz 
ışıltıcı değil. Ay’a DNA stokla-
manın nedeni Dünya’daki “kıya-

met senaryoları”; yani, mesela 
bir nükleer savaş, mesela önü 
alınamayan bir salgın, mesela 
iklim değişikliğinin geri döndü-
rülemez sonuçları, mesela küre-
sel düzeyde kuraklık, vs...

Peki, neden bu kadar kaygı 
duyuyoruz, kıyamet senaryoları 
neden bu kadar gündemimizde? 
Cevabı güncel verilere bakarak 
verebiliriz...

Ufukta nükleersiz 
dünya yok
Geçen ay, İngiltere nükleer 

savaş başlığı stoklarını artırma 
kararı aldı. Oysa, daha önce, 
2020'lerin ortasına kadar nük-
leer silah stoklarını azaltmayı, 
nükleer savaş başlıklarının sayı-
sını 180'e indirmeyi planlıyordu. 
Fakat yeni karara göre nükle-
er silah sayısını 260'a çıkara-
cak; gerekçe ise "2010'dan bu 
yana değişen güvenlik durumu". 
İngiliz Hükümeti’nin bu konu-
da hazırladığı rapora bakılırsa 

“2030 itibarıyla bir terör örgütü-
nün başarılı bir kimyasal, biyolo-
jik ya da nükleer saldırı yapması 
muhtemel”. Üstelik hemen her 
konuda farklı düşünen muha-
lefet de "nükleer silahların elde 
tutulması gerektiği konusunda" 
aynı fikirde. 

İngiltere’deki gelişme en gün-
cel örnek tabii, yoksa maale-
sef İngiltere bu tavrında yalnız 
değil. Stockholm Uluslararası 
Barış Araştırmaları Enstitüsü 
(SIPRI – Stockholm International 
Peace Research Institute)’nün 
dünyadaki nükleer silahlanma-
ya ilişkin son raporunda dünya-
daki nükleer silah sahibi ülke-
lerin cephaneliklerini modern-
leştirdiği belirtiliyordu. Gerçi 
aynı rapora bakılırsa, nükleer 

silahlardaki artış bir önceki yıla 
oranla yüzde 3,35 civarı gerile-
mişti ama işte bu umut verici 
bir gerileme değil, kaynakların 
nükleer silahların modernleş-
tirilmesine harcanmasıyla ve 
Rusya ile ABD’nin süresi dolan 
nükleer silahlarını kaldırmasıy-
la ilgili. Keza, Çin de nükleer 
silahlarının modernizasyonuyla 
ilgili bir strateji izliyor. Raporda 
yer alan bilgilere göre, dünya 
genelinde 13 bin 400 nükleer 
başlık bulunduğu tahmin edi-
liyor.

Yokoluşun salgın hali
Bir yıldır bütün dünyayı bir 

tür altüst oluşa sürükleyen 
Covid-19 salgını sürerken her-
kesin okumaktan usandığını 
düşünüyorum gerçi, ama bir iki 
noktanın altı tekrar çizilmeli: 
Aşı alanındaki gelişmelere rağ-
men gerçek anlamda çözüme 
ulaşmış değiliz. Aşıların koruma 
süreleri kısıtlı, yan etkileri tüm 
yönleriyle görülmedi, insanların 
bu virüse kalıcı bağışıklık geliş-
tirip geliştiremeyeceği birçok 
bilinmeyen faktöre bağlı, ekono-
miler uzun süreli karantinalara 
karşı dayanıksız, yoksulluk artı-
yor ve salgın buna körük tutu-
yor, hükümetlerin salgın karşı-
sındaki tutumu zenginle yoksul 
arasındaki uçurumu büyütür-
ken herkesin içine düşeceği bir 
çukuru kazıyor.

Sürece ilişkin tahminler ve 
süreye ilişkin öngörüler farklı 
olsa da ortak bir felakete sürük-
lendiğimiz ortada; salgının 
doğası gereği hepimiz kurtul-
madan hiçbirimizin kurtulama-
yacağı belliyken kimse yeterince 
ders almış gözükmüyor.  Tarihte 
emsali olmayan bir salgının için-

deyiz, bütün kültürümüzü, ileti-
şim biçimlerimizi değiştirecek 
bir anlamı var bunun. Aşı poli-
tikalarındaki yanlışlar sürerken 
virüsün ortaya çıkışında etkili 
olduğu düşünülen doğa/ekono-
mi/gıda politikaları yeterince 
masaya yatırılmıyor. Kısacası, 
bunu atlatsak bile temel yaşam 
biçimimizde farklılık yaratma-
dığımız takdirde, kısa süre sonra 
bir başka salgınla cebelleşmek 
zorunda kalma ihtimalimiz çok 
yüksek ve sonuçları telafi edi-
lemeyecek kadar ağır olabilir.  
Tek kalıcı çare, doğayla ilişkimi-
zi, işgalci tutumumuzu, üretim 
biçimimizi, tüketim alışkanlık-
larımızı değiştirmek.

Doğayla dost politikalar
Mart ayında yayımlanan yeni 

bir araştırma, pandemi kısıtla-
malarının iklim değişikliği üze-
rindeki etkisinin sanıldığı kadar 
büyük olmayacağını ortaya koy-
du. Oysa koronavirüs pandemi-
si yüzünden maruz kaldığımız 
kısıtlamaların atmosfere zarar-
lı sera gazının emisyonunda 
azalmaya yol açacağı ve iklim 
değişikliği üzerinde olumlu etki-
leri olabileceği düşünülüyordu. 
Kanada İklim Modelleme ve 
Analiz Merkezi’nin araştırması-
na göre, evet, dünya genelinde 
uygulanan kısıtlamalar atmos-
fere zararlı sera gazı emisyo-
nunda bir azalmaya neden oldu, 
ancak hayır, iklim değişikliği 
üzerindeki etkisi uzun dönem-
de "kanıtlanamayacak derecede 
az" olacak. 

Küresel ısınmayı azaltmak 
için her yıl düzenli olarak emis-
yonların "sıfırlanması" gerekiyor. 
Bu şekilde iklim değişikliğinin 
seyrini değiştirmek mümkün. 

Kanada’daki araştırmacıların 
söylediği gibi, “Şu anda önem-
li olan, ülkelerin korona döne-
minde durgunluk sürecine giren 
ekonomileri canlandırmak için 
ne tür önlemlere başvuracağı”; 
uzun vadede olumlu sonuçları 
bunlara bağlı olarak görebiliriz. 

Su olmazsa felaket olur
Dünyada büyük bir krize, sal-

gınlara, ölümlere ve eşine az 
rastlanır göçlere neden olacak 
gibi gözüken su krizi gezegen-
deki hayatı tehdit eden tehli-
kelerin başında geliyor belki 
de. Bu yılın ocak ayında ABD’de 
yapılan bir araştırma gelecekte 
yaşanacak kuraklıklardan etki-
lenecek kişi sayısının bu yüz-
yılın sonuna kadar ikiye kat-
lanacağını söylüyordu. Nature 
Climate Change'de yayımlanan 
araştırmada, aynı zaman zar-
fında içme suyu kaynaklarının 
da yeryüzünün üçte ikisinde 
hızlı bir şekilde azalacağına 
dikkat çekiliyordu. ABD'nin bazı 
bölgelerinde, Akdeniz bölgesin-
de, Afrika'da, Avustralya'da ve 
Amazon nehrinde su kıtlığının 
"özellikle alarm verici" olduğunu 
söyleyen araştırma, 2100 yılına 
kadar her 12 kişiden birinin su 
kıtlığı ile karşı karşıya kalacağı-
nı öngörüyordu.

Su politikalarında ve onu 
etkileyen bağlantılı politikalar-
da uluslararası düzeyde ortak 
adımlar atılması gerekiyor. Yok-
sa sadece kuraklığın doğrudan 
görüldüğü yerleri değil, dünya-
daki tüm insanların varoluşunu 
etkileyecek. 

Yani, “Nuh’un Gemisi” aslın-
da hepimizin aynı gemide oldu-
ğunu gösteriyor ve geminin su 
almakta olduğunu. 

Yüce 
Yöney 
İSTANBUL

İklim krizi, kuraklık, 
salgın hastalıklar, 
nükleer felaket, vs... 
Dünya’daki yaşam 
tehdit altında. Peki, 
bizi ne kurtarır? 
Nuh’un Gemisi’ni 
modernize etmek 
mi, nükleer silahlar-
dan vazgeçmek mi?

Nuh'un
Gemisi
su alıyor
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Her ne kadar son dönemde kimi 
batı ülkelerinde kısıtlamalar tekrar 
gündem maddesi haline gelse dahi 
aşılama arttıkça kısıtlamaların gev-
şetilmesi daha çok konuşulur olaca-
ğından yakın gelecekte ekonominin 
şahlanacağı görüşü hâkim. Buna 
itiraz etmek mümkün değil! Eko-
nomik aktivitenin artışı muhakkak 
ki istihdam sayısını yukarı iterek, 
işsizlik oranını indirebilir. Fakat 
pandemi öncesi oranlara ulaşmak 
için daha çok uzun bir yolumuz 
olduğunu hatırlatmak istiyorum.  

Geleceğe yönelik yorumlara baş-
lamadan şu sıralar işgücü piyasası-
nı etkileyen, hatta yakın gelecekte 
de etkisi devam edecek iki önemli 
unsur mevcut; dijitalleşme ve yük-

sek işsizlik oranı ile işten çıkarma 
yasağı. 

Yasak kaldırıldığında işsizlik
oranı tepe yapar mı? 
Öncelikle belirtmek lazım ki 

işten çıkarma yasağı sona erdiğinde 
nasıl bir tablo ile karşılaşacağımız 
tam bir muamma. Bir grup yorumcu 

"yasak kalktığında iş çıkarmaların-
da ansızın artış yaşanacak" der-
ken, diğerleri bu görüşe katılmıyor. 
Farklı görüşlere katılmamak da 
mümkün değil. 

Örneğin, mağazaların düşen 
cirosu ve evden sipariş çılgınlığı 
mağaza çalışanı sayısını düşürür-
ken, buna kıyasla kurye adedinde 
düşük artış yarattı. Yüz yüze yapılan 

işler; garson, resepsiyonist, spor 
müsabakalarındaki görevliler vs. 
önemli bir darbe aldı. 

Birçok şirket yıllarca direndiği 
uzaktan çalışma yöntemine mec-
buren adapte olmak zorunda kaldı. 
Uzaktan çalışma, kimi zaman daha 
fazla çalışma saati yapılarak verim-
liliği artırdığından, geçmişte bu 
yönteme direnç gösteren firmaların 
bir bölümü hibrit çalışma modeli 
üzerinde kafa patlatır hale geldi. Bu 
modelin gelişimi şehir merkezlerin-
deki ofislerin boşalmasına, burada-
ki hizmet sektörüne olan ihtiyacın 
düşmesine sebep oldu. Uzaktan 
çalışmanın diğer bir etkisi de ofis 
alanlarının küçülmesi ya da daha 
düşük kira maliyeti olan bölgele-
re taşınmasını tetikledi. Muhakkak, 
bu gelişmeler birçok kişinin fark-
lı sektörlerde iş aramasına neden 
olacaktır. 

 
İşsizlik korkusu toplum
bilincine yerleşti 
İş akdi fesih yasağının kalkma-

sı ile oluşabilecek yüksek işsizlik 
farklı sorunları beraberinde getire-
bilir. Malum bu tür dönemler genel 
olarak ekonomik belirsizliklerin 
hüküm sürdüğü zamanlardır. İşsiz-
lik bir çeşit sosyal kanser haline 
gelebilir ve geleceğe yönelik korku 
duygusunu körükler. Korku duygu-
su, sonunda güvende hissedilebi-
lecek tehlikeli bir dönemde ortaya 
çıkar. Özellikle, finansal piyasala-
rın 2008’de çatırdamasıysa ortaya 

çıkan küresel çaptaki ekonomik 
belirsizlik ve güvensizlik hissi gibi 
şu sıralarda da yeni bir buhran kor-
kusu toplum bilincinin merkezine 
yerleşti gibi. 

 
Dijitalleşme ve iş hayatındaki
değişim 
Dijitalleşme ile düşük gelir 

seviyesindeki bir grup çalışanın 
iş hayatı tehlikeye girdi. Teknolo-
jik gelişmeler işgücünün niteliği-
ni değiştirmektedir. Birçok işgücü 
türünü niteliksiz hale getirirken, 
bir yandan yeni, nitelikli işgücü 
talebi yaratıyor. Dolayısıyla, işgücü 
piyasasındaki yeni dönem, işçilik 
maliyetlerini yükseltmekte ve işsiz-
liği artırmaktadır. İşte bu durumda 
devletin niteliksiz işçilere talebi 
artırıcı önlemler alması, farklı sek-
törlere kayması gerekenleri ya da 
niteliksiz işçileri eğitmesi gerekir 
ki, işin zor kısmı da buradadır. Aksi 
halde gelir dağılımındaki eşitsizlik 
günümüzde daha da kötüleşecektir.  

 
İşsizlik her zaman büyük
bir problemdi 
Bu problemin çözümsüzlüğü 

psikolojik olarak kuşaktan kuşağa 
aktarılan bir kırılganlığa ve işsiz-
lik belasıyla boğuşan ebeveynleri-
ni gören çocukların riskten kaçma 
eğilimine girmesiyle sonuçlanıyor. 
Nitekim araştırmalar iş garantisi 
olması nedeniyle devlet dairele-
rinde çalışmak isteyenlerin oranını 
artırdı. Diğer bir deyişle, toplum 
küreselleşmenin acımasızlığından 
korunmak istiyor. 

Özetlemek gerekirse, pandemi 
ekonomiye sert bir darbe vurdu 
ancak pandemi sona erdiğinde bir-
çok ekonomistin bahsettiği "gelir 
eşitsizliği" mikrobu ile başa çıkma-
mız gerekecek diyebiliriz. 

Burada yazılanlar yatırım tavsi-
yesi değildir. 
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İşsizlik, özellikle de ilk 
defa işe girecek gençle-
rin iş bulma zorluğu, her 
zaman büyük bir prob-
lemdi. Pandemi sürecinde 
ve sonrasında da yüksele-
bilir. Bu problemin çözüm-
süzlüğü kuşaktan kuşağa 
aktarılan bir kırılganlığa 
dönüşürken, ebeveyn-
lerini gören çocukların 
riskten kaçma eğilimine 
girmesiyle sonuçlanıyor. 
Peki, bu eğilim toplumu 
nasıl değiştiriyor?  

İşsizliğin görünmeyen tarafı

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) verilerine göre, Şubat 
2020'de 147 milyon 560 bin 
dolar olan gemi ve yat sek-
törü ihracatı, bu yılın aynı 
döneminde yüzde 90,2 azala-
rak 14 milyon 478 bin dolara 
geriledi. Gemi ve yat sektörü 
ihracatının Türkiye'nin top-
lam ihracatı içerisindeki payı 
yüzde 0,1 olarak gerçekleşti.

Gemi ve yat sektöründe 
toplam ihracatın 9 milyon 
276 bin dolarını İstanbul ger-
çekleştirdi. Bu rakam, sektö-
rün toplam ihracatının yüz-
de 64'üne denk geldi. İstan-
bul'un ardından en fazla 
gemi ve yat ihracatı gerçek-
leştiren diğer şehirler 3 mil-
yon 725 bin dolarla İzmir ve 
453 bin dolarla Balıkesir oldu.

Gemi ve yat sektörünün 
şubat ayında en fazla ihracat 
gerçekleştirdiği ülke Norveç 
olarak kayıtlara geçti. Nor-

veç'e 4 milyon 875 bin dolar-
lık ihracat yapıldı.

Norveç'i, 1 milyon 904 bin 
dolarla ABD, 1 milyon 814 bin 
dolarla Avusturya, 1 milyon 
67 bin dolarla Katar ve 1 mil-
yon 25 bin dolarla Hollanda 
takip etti. Ülkelere göre sek-
törün dış satım hacmindeki 
değişime bakıldığında, mik-
tar bazında en fazla ihracat 
artışı 750 bin dolarla Avus-
turya'da kaydedildi.

Gemi ve yat sektörünün 
alt kalemlerine bakıldığın-
da, şubat ayında sektörün 
ihracatına en büyük katkı-
yı 5,3 milyon dolarla gemi 
yan sanayi yaparken, bunu 
5,2 milyon dolarla gemi inşa 
sanayi takip etti. Şubatta 3,3 
milyon dolarlık yat, tekne 
ve bot, 681 bin dolarlık da 
bu sınıflandırmalara dâhil 
olmayan diğer deniz araçla-
rının ihracatı yapıldı.

İhracatta yüzde 90,2 gerileme yaşandı



Nisan 2021

This was the fourth CB Governor 
appointment in Turkey over the past 
20 months. 

The decision was a surprise for 
everyone and markets reacted sharp-
ly. The dollar against the lira, which 
has been sliding against the lira con-
sistently for a while, skyrocketed to 
8,50 against the lira and then bal-
anced at TL 7,90 - 8,05. Yet, it remains 
a fact that analysts expect the lira to 
continue its slide. Sharp outflow of 
foreign investment was observed in 
Borsa İstanbul after the appointment, 
and it looks like it will be hard to 
invite back those investors who have 
left. Restoring the confidence in the 
Central Bank, rebuilt through Naci 
Ağbal, will take a long time.

Sharp turn before the 
point of no return
When Ağbal first took office the 

dollar had risen to above 8,50 against 
the lira and Turkey’s risk disclo-
sure(CDS) was at 550 base points. 
There were distortions in inflation-
ary expectations. Ağbal, who was 
appointed to the post at the same 
time as Minister of Treasury and 
Finance Lütfi Elvan, had promised to 
pursue policies to pull back the infla-
tion rate to a targeted 5 percent. Dur-
ing this time, Central Bank reserves 
had melted significantly over various 
reasons, and were about USD 130 bil-
lion dollars. There was a serious issue 
with confidence. 

But in statements and the dis-
course, the communication being 
made was that Turkey had moved 
onto another level in terms of the 
economy, whereas the reality seemed 
extremely different. Elvan and Ağbal 
fixed that, bringing the discourse 

close to reality. It can be stated that 
it was a sharp turn before the final 
point of no return. It should be noted 
here that the Central Bank played 
a major role in this success. The 
CB, which was believed to act under 

“orders,” continued a determined pol-
icy and was able to bring under con-
trol inflation expectations and mar-
ket behavior. Spending all the credit 
all of a sudden just shortly after a 
reputation was established will be a 
dangerous experiment.

Being the fourth governor to be 
appointed over one and half years is 
not going to be easy for the new boss. 
A new appointment is such a luxury 
for a country that has a double-digit 
and irregular inflation.

The subject that attracts the most 
interest is undoubtedly the approach 
of the new CB to indicators including 
the interest rate, inflation rate and 
the exchange rate. 

It is obvious that in the run-up to 
2023 -set as a major year of targets by 
the government- President Erdoğan 
wants to favor growth as much as 
possible. When the government 
announced its Economy Reform 
Program, the president’s focus was 

investment, employment, production 
and an increase in exports. Many 
believe that this is the reason why he 
replaced Naci Ağbal -who was able 
to achieve successful results within 
four and half months- with Kavcıoğ-
lu, who also favors a lower interest 
rate and injection of huge amounts 
of money into the system through 
Central Bank resources.

Difficult times ahead with 
many critical moments
Economists believe that if the 

Government’s plans to support the 
economy with low--cost resources, 
the Central Bank will likely refer to a 
loose monetary policy and abandon-
ing its tight policy; cut the rate, and 
increase injecting monetary assets.

The sharp fluctuations observed 
in financial markets might put off 
this step for a few weeks or months. 
Indeed, the newly appointed CB Gov-
ernor Kacıoğlu said the bank will not 
hold an unplanned meeting until 15 
April, which is the scheduled date for 
the next policy meeting. However, he 
felt short of saying what kind of steps 
will be taken on that exact date. 

Economists say nobody expects 
the CB to announce a new rate hike, 
and markets await either a rate cut 
or just leaving the rate untouched. 
Experts say that it is too early to say 
that foreign investor sales are over 
and that the pricing has finalized, 
adding that the shocks to the sys-
tem will continue with their scale 
gradually decreasing. For experts, a 
tough new period with a lot of crucial 
moments is ahead, saying that it is 
quite a radical experiment to throw 
away a good reputation, just as it had 
been formed. 
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President Recep Tayyip 
Erdoğan on 20 March 
appointed former 
parliamentary dep-
uty Professor Şahap 
Kavcıoğlu to replace 
Central Bank (CB) 
Governor Naci Ağbal, 
who was appointed 
just 4,5 months ago to 
this post

A dangerous experiment for the economy

Karpowership to deliver three
Powerships to South Africa

As part of the South Afircan Gov-
ernment’s Risk Mitigation Pro-
gramme, Turkish company Karpow-
ership will anchor its liquid natural 
gas powerships at the three coast-
al towns to provide ship-to-shore 
electricity.

Karpowership, a member of 
Karadeniz Energy Group based in 
İstanbul, Turkey, has been named 
as a  successful bidder to supply a 
portion of the 2,000MW required to 
supplement South Africa’s fragile 
power grid. 

The Powerships will anchor at 
Coega, Richards Bay and Saldanha.

A statement from the company 

said: “We are very pleased to have 
been chosen by the South Afri-
can Government to present three 
projects to the country. All of the 
enterprises in the country as well 
as the local people in the countries 
that are in the process of rebuilding 
their economies after the destruc-
tive second wave of Covid-19 and 
related restrictions can be certain 
that our innovative Powerships will 
help reduce the impact of power 
cuts on their livelihood. We will 
help close the current power deficit 
with a clean, reliable and afforda-
ble power source, standing shoulder 
to shoulder with South Africa.”
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Offshore wind installation com-
pany Cadeler (previously known 
as Swire Blue Ocean) has won 
a USD90 million contract from 
the offshore wind turbine maker 
Siemens Gamesa, with an addi-
tional USD30 million in options, 
to transport and install giant SG 
14-222 DD offshore wind turbines.

According to a press state-
ment from Cadeler released on 
10 March, the turbines are expect-
ed to be the largest wind tur-
bines in the world at the time of 
installation and have an individ-
ual capacity of 14 MW. Each tur-
bine will, over its 25-year lifetime, 
avoid approximately 1,4m tons of 

CO2 emissions compared to elec-
tricity produced by the burning 
of coal.

The spokesperson of firm talk 
to Offshore Engineer magazine 
and clarified that the contract is 
the company's largest-ever not 
only under the Cadeler brand 

-which was formed a few months 

back - but since its establishment 
in 2008 when it was known under 
the name of Swire Blue Ocean.

When Siemens Gamesa last 
year unveiled it was working on 
the 14MW offshore wind turbine, 
it said that the prototype would 
be ready in 2021 with the tur-
bines expected to be commercial-

ly available in 2024.
So far, Siemens Gamesa's 

14MW turbines have conditionally 
been selected for the 1,4 gigawatt 
(GW) Sofia Offshore Wind Farm 
in the UK North Sea, 2,640-MW 
Dominion Energy Coastal Virginia 
Offshore Wind (CVOW) commer-
cial project in the U.S., and at the 
upcoming 300 MW Hai Long 2 
project in Taiwan.

Offshore Engineer has also 
contacted Philip Lewis, research 
director of World Energy Reports, 
a company keeping a giant data-
base of global offshore wind 
projects, hoping to get a clear-
er picture on the potential pro-
jects Cadeler could work on, that 
involve Siemens Gamesa's 14MW 
turbine.

Lewis ruled out Dominion’s 
U.S. Coastal Virginia project, as 
the obvious installation candi-
date there is the Jones Act-com-
pliant Charybdis vessel Keppel is 
building in Texas. The vessel will 
be managed by Seajacks.

This leaves open projects in 
the UK as well as in Taiwan for 
Cadeler.

"Sofia and East Anglia Hub 
in the UK all proposing to use 
SG-14-222 DD WTG. That’s 320± 
turbines/4,500MW to be installed 
between 2023 and 2026. These UK 
projects look to be a good fit for 
Cadeler,” Lewis said.

Commenting on the contract 
win with Siemens Gamesa, Mikkel 
Gleerup, CEO of Cadeler, said: “We 
are extremely pleased that Sie-
mens Gamesa has chosen us to 
help them realize another of their 
projects in the world of renewable 
energy. At the same time, Cadeler 
achieves yet another important 
milestone, delivering on our com-
mitments from our listing last 
year. This is naturally also very 
reassuring to me and the entire 
team at Cadeler.”

Cadeler’s vessels will be able 
to install the wind turbines stand-
ing 252 meters in height from sea 
level to the tip of the rotor blade 
and with blades of 108 meters in 
length.

"Boundaries in terms of size 
and capacity are being pushed 
constantly in our industry, and 
we are constantly evolving to be 
able to support our clients con-
tinuously throughout this devel-
opment. With the crane upgrades 
for our fleet and our planned 
new-build X-class vessel, we can 
do just that. As such, with today’s 
announcement, our company 
has once again proven to be at 
the forefront in our industry and 
regarded as a trusted partner to 
the largest producers of wind tur-
bines in the world”, said Mikkel 
Gleerup.

April 2021

Cadeler signs USD 90 billion deal with Siemens Gamesa
20 NEWS
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Turkish shipyard UZMAR 
unveiled its new fire firefight-
ing boats at the Milipol 2021 
Exhibition now underway in 
Doha, Qatar.

UZMAR said it had devel-
oped the new 24-meter 
long Aluminum High-Speed 
Firefighting Boat design 
in response to the recent 
requirements for enhancing 
the firefighting capabilities 
of the Qatari Coast Guard. 
In cooperation with design-
er Robert Allan, the Ranger 
J-2400 Fireboat is specially 
designed for the Gulf Area 
to provide fast emergency 
response, search and rescue, 
fire-fighting, and diving oper-
ations.

The yard said it had been 
seeking to increase its local 
presence in Qatar and had 
already made an agreement 
with the local expertise com-

pany Strategic Technical Ser-
vices (STS) in order to provide 
through-life support services.

UZMAR to date has deliv-
ered more than 150 state-of-
the-art ships and boats to 22 
countries in all of the world’s 
six continents. The yard 
announced plans to deliv-
er two 32-meter LOA Emer-
gency Response Tugboats to 
Turkish Coastal Safety and a 
60-meter LOA Multi-Purpose 
Oil Spill Recovery Emergency 
Response Ship with fire fight-
ing Capability to Kuwait Oil 
Company. 

By doubling the capac-
ity of its production facili-
ties during the pandemic last 
year, UZMAR said it had been 
expanding its product range 
by adding more customized 
vessels to keep up with the 
requirements of the govern-
mental projects.

Half of Shell fleet's crude tankers to run on LNG

UZMAR's new firefighting
boats at the Doha Expo KNOWLEDGE 

PROTECTS, 
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TEAMWORK 
DELIVERS

ALWAYS

www.kuzeyas.com

Shell hits milestone in fleet 
decarbonization with half of 
long-term chartered crude 
tankers to run on LNG in 2023

In late March, Shell signed 
agreements to charter ten 
new crude tankers powered 
by dual-fuel liquefied natu-
ral gas (LNG) engines. Four of 
the very large crude carriers 
(VLCCs) have been chartered 
from Advantage Tankers, three 
from AET and three from Inter-
national Seaways. All 10 ships 
will be built in South Korea 
by DSME, the first operational 
from 2022 and will be on char-
ter to Shell for seven years.

The main engines and ves-
sel design chosen for the ships 
will mean these tankers have 
the lowest possible methane 
slip and highest fuel efficiency 
including on average 20% less 
fuel consumption compared to 
eco VLCC vessels on the water. 

Shell continues to significantly 
invest in LNG for its long-term 
charter fleet with 14 in service 
by the end of 2021.

This order is expected to 
bring the total global dual fuel 
LNG fleet to 475, marking yet 
another important step on the 
predicted doubling of LNG-
fuelled vessels on the water by 
2023, as ship owners respond 
to customer calls to choose the 
cleanest technologies available 
today. 

“It is imperative that the 
shipping sector immediate-

ly employs the cleanest fuels 
available. Today and for the 
foreseeable future, LNG is the 
choice for new builds to ensure 
we are not adding heavier emit-
ters into the global fleet while 
we work hard at developing 
zero-emissions fuels,” said Gra-
haeme Henderson, Global Head 
of Shell Shipping & Maritime.  

“This significant commitment 
will see Shell hit a new mile-
stone for our fleet decarboni-
sation with an average of 50% 
of our crude tankers on time 
charter powered by dual-fuel 

LNG engines once in service. 
There is real urgency to tackle 
emissions from this sector and 
adopting LNG while developing 
zero-emissions fuels options, 
will make a significant differ-
ence to cumulative emissions.”

Shell is rapidly making LNG 
available on global trading 
routes at major ports in Europe, 
Asia and North America to 
meet customer demand with 
tankers and the bulk and liner 
segments continuing to grow 
uptake. By 2023, marine LNG 
demand is expected to reach 

around 3,6 million tonnes with 
45 bunker vessels expected to 
be in service.

Sung Geun Lee, President 
and CEO of DSME, said: “The 
vessels have been designed 
with state-of-the-art technol-
ogies and not only achieve a 
huge reduction in greenhouse 
gas emissions but are also eco-
nomically viable. They have 
a low fuel consumption with 
their dual-fuel LNG engines and 
will bring significant benefits to 
both the charterer and the ship 
owners over the long-term.”
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Tersan Shipyard has launched 
the 100th of the NB1100 
Longliner Factory Fishing Vessel 
projects. The vessel is currently 
under construction for ERVIK 
HAVFISKE of Norway.

 The new vessel will be 
named Argos Helena.

 The Marinteknikk-designed 
vessel is expected to carry out 
fishery operations in the Atlan-
tic. Besides her longlining capa-
bilities, Argos Helena will be 
capable of fishing through its 
moonpool in the harsh weather 
conditions and it will be out-

fitted with an advanced fish 
process plant. 

The vessel, with 60,5-meter 
overall length and with 
13-meter beam, will be pow-
ered by the Yanmar 6EY26W 
main engine allowing for com-
fortable accommodation for up 
to 30 people on board. Argos 
Helena will be the sixth vessel 
Tersan builds for  Ervik Havfiske. 
The first five vessels, including 
Froyanes Junior and Vestkapp, 
were delivered last year and are 
successfully conducting fishery 
operations. 

“We are very proud today to 
launch the sixth vessel we are 
building for our valuable part-
ners, Ervik Havfiske” stated Meh-
met Gazioğlu , General Manager 
of Tersan. “Ervik Havfiske, as the 
owner of our first turn-key basis 
delivery to Norway in 2011, has 
had a key role for Tersan, being 
the partner which first got us 
focused on these types of ves-
sels; enabling us to penetrate 
the Scandinavian newbuilding 
market. Their collaboration and 
partnership will always be top 
priority at Tersan Shipyard.”

ClassNK approves
methanol principle

Tersan starts producing
its 100th NB1100 vessel  

Leading Classification Soci-
ety ClassNK has issued an 
Approval in Principle (AiP) 
for the design of a meth-
anol dual-fueled tanker 
developed by Sumitomo 
Heavy Industries Marine & 
Engineering Co., Ltd. 

The Society confirmed 
the design’s compliance 
with the IMO’s “Interim 
Guidelines for the Safety of 
Ships using Methyl/Ethyl 
Alcohol as fuels” published 
in December 2020, and the 

“Guidelines for Ships Using 
Low-Flashpoint Fuels” pub-
lished by the Society in 
2019.

Features of the design 
announced by Sumitomo 
Heavy Industries Marine 
Engineering are as follows:

“In detail design, regard-
ing methanol fuel, due 
consideration is required 
to properly reduce poten-
tial risk of fire and leakage 
by its low flash point and 
toxicity. Our tanker is care-
fully designed to install a 

main engine and a meth-
anol fuel supply system 
such as fuel pumps, fuel 
tanks and fuel control sys-
tems which enable us to 
use both methanol fuel 
and fuel oil. Our tanker 
also uses double-walled 
fuel oil piping and a leak 
detection system to ensure 
higher safety against leak-
age and fire.”

Since the safety require-
ments for the use of 
low-flashpoint fuels such 
as methanol were not clear-
ly provided in the IGF Code, 
the Society developed its 
own guidelines in 2019 for 
such fuels based on IMO 
discussions and techno-
logical trends at that time. 
Following the publication 
of the IMO interim guide-
lines in December 2020, 
which was approved by the 
MSC 102, ClassNK carried 
out the design review for 
the AiP based on the IMO 
interim guidelines as well 
as its guidelines.
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Son günlerde popülaritesini artı-
ran ve birbiriyle bağlantılı iki 
konu komu oyunun dikkatini 
çekiyor: Blokzinciri ve kripto 
para. 

Blokzinciri birçok kişi tarafın-
dan ticaret süreçlerinin verim-
liliğini artırmak ve kâğıtsız tica-
rete doğru ilerlemeye yardımcı 
olmak için ilginç bir araç olarak 
görülüyor. Tedarik zincirlerinde 
blokzinciri uygulamaları pilot 

olarak test ediyor, konuyla ilgili 
olarak Tesla’nın Şanghay Lima-
nı’nda, IBM’in ise Maersk ile 
çalışmaları dikkat çekiyor. 

ABD Kongresi tarafından 
yayımlanan 2018 Ulusal Güven-
lik Doktrini Yasası'nın 1,646’ncı 
bölümünde ise blokzinciri tek-
nolojisi, özellikle ordunun dikkat 
etmesi gereken bir teknoloji ola-
rak anılıyor. ABD, Çin gibi ülke-
lerin savunma bakanlıklarının 

ve NATO gibi kuruluşların da 
bu teknoloji üzerinde çalıştığı 
biliniyor. 

Bu teknolojiyle bağlantılı ola-
rak büyüyen kripto paralar ise 
her kuşaktan yatırımcının ilgi-
sini çeken bir konu haline geldi. 
Uzmanlar 2021 ve sonrasında 
hizmetlerin, ürünlerin ve varlık-
ların dijital ekonomide çoğun-
lukla dijitalleşme veya blokzinci-
ri ile destekleneceğini belirtiyor 

ve bu doğrultuda kripto paranın, 
dijital varlıklar içinde en etkili 
ödeme araçlarından biri haline 
geleceğini ve dijital ekonomide 
finansal altyapının temelini ata-
cağını öngörüyor. 

Birkaç yıl önce duyduğumuz-
da çok uzak bir ihtimal gibi gelen 
blokzinciri ve bağlısı kripto para-
lar tahmin edilenden daha hızlı 
bir şekilde hayatımıza girecek 
gibi duruyor.

Çok merak edilen: Kripto 
para nedir? Güvenli midir? Kar-
şılaşılabilecek hukuki sorunlar 
nelerdir? Blokzinciri ile kripto 
para ilişkisi nedir? Blokzincir 
teknolojisi denizciliğin yanı sıra 
savunma sanayinde nasıl kulla-
nılabilir? Gibi konuyu en basit 
düzeyde anlamada yardımcı ola-
cak soruların cevabını alanın-
da uzman isimlerin kaleminden 
aktarıyoruz.  

Dijital çağın yeni aktörleri

Özellikle son 3-4 yıldır genel-
de kötü, olumsuz veya san-
sasyonel manşetlerde sıklıkla 
rastlıyoruz bu hayalete. Kimi 
zaman adı yüzde 30-40 düşüş-
lerle anılıyor, kimi zaman deep 
web hacker’larıyla. Bazen bir 
siyasetçi çıkıp ponzi diyebili-
yor mesela bu hayalete ya da 
kendini gizleyen art niyetli kişi 
veya grupları kast ederek “krip-
to şucu” gibi terimler kullanı-
labiliyor.

Kâh kara para aklamada 
karşımıza çıkıyor kâh intihar 
veya cinayet sebeplerinde.

Hayaletimizin adı Bitcoin, 
peki gerçekten bu anlattıkları 
gibi kötü, olumsuz, yok edici bir 
şey mi Bitcoin? Gelin birlikte 
adım adım ele alalım.

Nedir bu Bitcoin?
Bitcoin, çok basit anlamda 

insanların internet üzerinden bir-
birlerine para transferi yapmaları-
nı ve varlıklarını güvenle tutmala-
rını sağlayan açık kaynak kodlu bir 
internet protokolüdür.

İşin devrimsel olan yanı bu pro-
tokolün çalışması için herhangi bir 
merkeze ihtiyaç duyulmamasıdır. 
Mesela günümüzde bir para trans-
feri yapabilmek için 3’üncü parti 
bir tarafın onayına ihtiyaç duyarız. 
Banka havalesi yaptığımızda bu 
ilgili bankadır, EFT yaptığımızda 
bu bankalar üstü bir yapı olan 
Merkez Bankası’dır. Swift trans-
feri yaptığımızda bu onay merci 
ABD’ye kadar gider. Ancak Bitco-
in’de böyle bir onay merci yok-
tur. Bitcoin sistemini bilgisayarı-

na indirip çalıştıran herkes aynı 
zamanda hem sistemin kullanıcısı 
hem de birer merkezi haline gelir.

Peki Bitcoin ne kadar
güvenli?
Bir örnek verelim, eğer sizin 1 

Bitcoin’iniz varsa o Bitcoin’in sizin 
olduğu dünyanın dört bir köşesi-
ne dağılmış binlerce bilgisayarda 
kayıt altındadır. Birisinin sizden o 
Bitcoin’i çalabilmesi için işte bu 
merkeziyetsiz sistemin parçaları-
nın en azından yarısından faz-
lasında değişiklik yapması gere-
kir ki bunu kimseye görünmeden 
yapabilecek bir gücün çıkabilmesi 
oldukça zor. Makalenin hazırlan-
dığı şu günlerde 1 Bitcoin 59,000 
dolar civarında fiyatlanıyor, bu sis-
tem için çalışan bilgisayar sistem-

leri benzeri daha önce hiç görül-
memiş şekilde 160M TH/s işlem 
gücüne erişmiş durumda. Şu anda 
Bitcoin ağı üzerinde manipülasyon 
yapmak isteyen birisinin milyar-
larca dolarlık bilgisayar gücünü 
Bitcoin ağına dahil etmesi gere-
kiyor, bunu yaptığında da eline 
geçebilecek tek şey hileli olduğu 
10 dakika içerisinde kolayca anla-
şılabilecek olan bir çift transfer 
denemesi.

Yani burada size güveni 3’üncü 
parti kurumlar, devletler, mer-
kez bankaları, krallar, sultanlar, 
Ahmet, Mehmet vs. değil doğrudan 
matematik veriyor. Bütün insanlık 
tarihi, bu 3’üncü parti yapıların 
manipülasyonu ile bireylere veya 
toplumlara karşı işlenen suçlarla 
doludur ve bu nedenle de insan-

lık çok acılar çekmiştir. Bitcoin’in 
ortaya çıkışındaki temel motivas-
yon bu aracı yapıları ortadan kal-
dırarak halkın kendisi için kendi 
arasında kullanabileceği bir para 
protokolü geliştirmektir. Gelin 
biraz daha detaya inelim.

Finansal piyasalarda bir hayalet dolaşıyor: Bitcoin!
Ali Sermet Taşdöğen / Arbitrai CEO

blokzincir ve kripto para için 5N1K?
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“On Everything  
That’s On Sea”

Bitcoin: Kişiden Kişiye 
Aracısız Çalışan Bir 
Para Sistemi
Bitcoin, hiç kuşkusuz özgür-

lükçü görüşleriyle tanınan bil-
gisayar bilimine hâkim bir grup 
olan Cypherpunks akımının bir 
ürünüdür. Ortaya bu grup içeri-
sinde çıkmıştır. Birkaç ön dene-
mesi olsa da ilk duyulması 31 
Ekim 2008 tarihinde Satoshi 
Nakamoto ismini kullanan ger-
çek kimliği bilinmeyen bir kişi 
veya grup tarafından Cypher-
punk’ların yoğunlukta olduğu 
bir e-posta grubuna gönderilen 

“Bitcoin: Kişiden Kişiye Aracısız 
Çalışan Bir Para Sistemi” başlıklı 
bir e-posta ile oldu. Bu e-posta-
da Bitcoin’in teknik ayrıntılarının 
yer aldığı 9 sayfalık bilimsel bir 
makale bulunuyordu.

E-posta grubunda yer alan 
Cypherpunk’lardan biri olan Hal 
Finney konuyla ilgilendiğini ve 
yardımcı olmak istediğini belirten 
bir cevap yazdı. Bu ikilinin birkaç 
aylık çalışmasıyla 3 Ocak 2009 
tarihinde, sonraları bu teknoloji-
ye “Blockhain/Blokzincir” adının 
verilmesine neden olacak Gene-
sis Block adıyla bilinen Yaradılış 
Bloğu Bitcoin ağı üzerinde yara-
tılarak Bitcoin sistemi çalışmaya 
başladı.

Bu yazının kaleme alındığı 
tarih itibarıyla yaklaşık 12 yıldır 
Bitcoin sistemi aralıksız çalışıyor 
ve bu 12 yılda en baştaki küçük 
bir olay dışında bu sistem tek 
bir milisaniye bile duraksama-
dı veya manipüle edilemedi. İşte 
bunun da altında yatan ve dün-
yayı sosyal, ekonomik, kültür gibi 
pek çok farklı boyutta değiştirip 
dönüştürebilme potansiyeli olan 
insanlığa armağan ettiği blokzin-
cir teknolojisine borçlu. Blokzin-
cir teknolojisine başka bir yazı-
da değinelim, Bitcoin’in popüler 
olmasını da sağlayan değer boyu-
tuyla devam edelim.

Bitcoin’in esas gücü 
merkeziyetsiz olması
Bitcoin alım satımları bugün 

itibarıyla dünya geneline yayılmış 
çok sayıda kriptopara borsasın-
da güvenli ve kısmî organize bir 
şekilde yapılmaktadır. Bu borsa-
lardan takdir ettiğinize kolayca 
üye olarak Bitcoin veya diğer krip-
to paraları, yine kripto paralar 
veya TL/dolar gibi fiat paralar 
karşılığında takas edebilirsiniz. 
Bunlar biraz araştırma ve pratikle 
kolayca öğrenebileceğiniz şeyler-
dir. Peki, Bitcoin’e yatırım tam 
olarak ne anlam ifade eder?

Başta da bahsettiğimiz gibi 
Bitcoin insanların parasal sistem 
ihtiyaçlarını 3’üncü parti bir ara-
cıya gerek olmadan kullanabile-
cekleri bir internet protokolüdür. 
Burada yatırım yapılan şey de 
temel olarak budur. Tıpkı http, ftp, 
smtp veya www gibi bir protokol-
dür yatırım yaptığınız.

Önünde arkasında ne var ne 
yok şeffafça görürsünüz açık 
kaynak kodunda. Hisse senedi 
piyasalarında olduğu gibi şirket 
boşaltan patronlar veya vasıfsız 
akrabalarını işe dolduran yöneti-
cileri bulamazsınız yani Bitcoin’de.

Banka kredileri olmasa şimdi-
ye kadar onlarca defa iflas edecek 
olan, sermayedarların haklarını 
korumak yerine türlü bilanço ve 
iş oyunlarıyla bir grup yöneticinin 
ve çevresinin gemisini yürüttü-
ğü bir şirket değildir Bitcoin. Bir 
sahibi yoktur, bir merkezi yoktur. 
Esas gücü de zaten başlıkta da 
belirttiğim şekilde adeta haya-
letlere benzer yapısıyla merkezi-
yetsiz olmasıdır. Halk kullanırsa 
vardır, kullanmazsa yoktur. Halk 
bir değer biçtiği için değerlidir, 
değer biçilmediğinde değeri yok-
tur. Esasen, olması gereken de 
zaten budur.

Bitcoin dürüsttür. Likidite 
enjeksiyonu öngörülebilirdir. Ace-
mi veya tiran politikacıların ve 

iş bilmez bürokratların saçma 
para politikalarıyla arzı manipüle 
edilemez. Ne zaman ne şekilde 
piyasaya arz edileceği ilk doğduğu 
günden bellidir. Bugün dahi bütün 
kaynak kodunu Github sitesinde 
şeffafça bulabilirsiniz ve kodlar 
asla yalan söyleyemez.

Bitcoin sınırlıdır. Mesela 
elmasın değeri azlığından gelir 
ama uzay madenciliği sayesin-
de elmasla dolu göktaşları bile 
erişilebilir olduğunda ayakta yal-
nızca benzersiz olanlar kalacaktır. 
Güvenli liman denilen altın veya 
gümüşün bile benzerini simyacı 
marifetiyle üretebilirsin ama Bit-
coin’i asla.

Uzun lafın kısası Bitcoin’e 
yatırım, akla, bilime, teknolojiye, 
matematiğe ve geleceğe yatırım 
yapmaktır. Bu nedenle de kıyme-
ti ilk doğduğu günden bugüne 
kadar belli iniş ve çıkışlar olsa da 
ana akım olarak sürekli yüksel-
miştir. Bu yükselişi daha iyi anla-
yabilmek için 22 Mayıs 2010 tari-
hinde 2 pizza için ödenen 10,000 
Bitcoin’in bugünün kuruyla tam 
590 milyon  dolar yaptığını belirt-
mek gerekir.

Tabii bu piyasalarda her zaman 
çok yüksek riskler bulunmaktadır 
ve aradan geçen 12 yıla rağmen 
bunların deneysel projeler olduğu 
hep kafamızın bir tarafında kal-
malı. Bu satırların yazarının hiç 
Bitcoin yatırımının olmadığını ve 
zaten bu yazıyı kaleme almak-
taki amacının yatırım tavsiyesi 
vermek değil, bu teknolojilerle 
ilgili yalın gerçek bilgiyi okurlarla 
buluşturmak olduğu unutulma-
malıdır.

Yarının ne getireceği belli 
olmaz, bu nedenle siz siz olun 
lütfen yatırım kararlarınızı eğer 
kaybederseniz üzülmeyeceğiniz 
tutarlarda alın. En güzel yatırım 
kişinin başını yastığa koyduğun-
da huzurla uyumasını sağlayan 
yatırımdır.

Bitcoin, merkezi yapıları
korkutuyor
İnsanlık tarihi boyunca iyi 

olan güzel olan ne varsa ona 
tutunup kendi art niyetli amaç-
larını gerçekleştirmek isteyen 
dolandırıcı kişiler olduğu bir ger-
çektir. O dönemin ruhu neyse 
onu kullanır bu tip insanlar. Bu 
altına hücum zamanında altın 
madenidir, coğrafi keşifler döne-
minde bir gemi donatarak keş-
fe çıkmaktır, dijital çağa geçişte 
bilgisayardır, bugün de trend 
olan Bitcoin ve diğer kripto para-
lar olduğu için bu tip art niyetli 
insanlar bu mecralarda çoklukla 
gezinmekte ve kendilerine yeni 
kurbanlar aramaktadırlar. Kötü 
olan teknolojinin kendisi değil 
insanın içindeki ilkel dönemle-
rinden kalma kadim dürtülerdir.

Bunları bir yana bırakırsak 
yine tarihe göz attığımızda her 
yeni teknolojik ilerlemenin kar-
şısında direnç gruplarının oluş-
tuğunu görürüz.

Mesela, internetin yeni yeni 
kullanılmaya başlandığı dönem-
lerde gazeteler uzun uzun inter-
netin porno bağımlıları ve bom-
ba yapmayı öğrenmek isteyen 
teröristler dışında hitap ettiği bir 
kitle olmadığını yazardı. Bugün 
geldiğimiz noktada fiziksel gaze-
te satışları belki de yüzde 90 
azalmıştır ancak internetin çok 
yaygın ve somut kullanım alan-
larıyla hayatımızın vazgeçilme-
zi konumuna geldiği bir gerçek. 
Hatta o dönemlerde bazı politi-
kacıların internetin ne işe yara-
dığını anlamadıkları ve gereksiz 
buldukları ile ilgili demeçlerini 
de hatırlıyorum.

İşin özü aslında şu, e-pos-
ta ilk çıktığında posta servisleri 
neden karşı çıktıysa, otomobil 
seri üretimi başladığında at ara-
bası sahipleri neden karşı çık-
tıysa şimdi de Bitcoin’e benzer 
nedenlerle karşı çıkılıyor.

Bitcoin ve insanlığa armağan 
ettiği blokzincir teknolojisi saye-
sinde aracıların yer almadığı 
otonom komüniteler bile yara-
tılabilir, düşünsenize bir toplum 
seçim sistemini bile daha şef-
faf, daha güvenli ve daha hızlı 
bir şekilde 3’üncü parti yapılara 
çok da ihtiyaç duymadan haya-
ta geçirebilir. Bu merkeziyetsiz 
yıkıcı ve dönüştürücü güç tabii 
ki en başta bütün merkezi yapı-
ları korkutmaktadır.

Tek fonksiyonu aracılık olan 
finans kurumları, ticari bankalar 
veya noter gibi yapılar hayatımı-
za sadece son birkaç yüzyılda 
girmişlerdir ve tabii ki program-
lanabilir para ile bu 3’üncü parti 
aracıların yaptığı her şey daha 
az maliyetli ve çok çok daha 
güvenli bir şekilde yapılabilmek-
tedir. İşte günümüzde Bitcoin ve 
kripto paraları karalamanın ana 
nedenlerinden biri bu tür yapıla-
rın yok olma sancılarıdır. Bu ve 
benzeri yapılardan nemalanan 
çeşitli odakların da her fırsatta 
bu ekosistemi daha doğmadan 
boğmak için çaba harcadıkları-
na sıklıkla şahit olmaktayız.

Sonuç olarak
İster korksunlar, ister engel-

lemeye çalışanlar, şurası 
muhakkak ki geçtiğimiz yüzyı-
lın ezberleriyle bugünü ve yarını 
yorumlamaya kalkanlar anla-
madıkları bu dünyada bir haya-
let gibi kaybolurlar ve silinip 
giderler. Bu bir dijital devrimdir 
ve devrimler doğası gereği dur-
durulamazlar.

Bitcoin’in hikâyesiyle bire 
bir uyuştuğunu düşündüğüm, 
efsanevi lider ve insan hakları 
savunucusu Mahatma Gand-
hi’nin tarihe geçen şu sözleriyle 
bitirmek istiyorum, “Önce seni 
görmezden gelirler, sonra sana 
gülerler, sonra seninle dövüşür-
ler ve sonra sen kazanırsın.”
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Blokzincir teknolojisi her ne kadar 
finans alanına yönelik bir teknoloji 
gibi görünse de sağlık, eğitim, teda-
rik zinciri, kimlik sistemleri gibi bir-
çok alanda da kullanabilir. Savunma 
sanayi de bu alanlardan biri. Gizli 
ve kritik bilgilerin depolanması ve 
korunması, askeri haberleşme sis-
temleri, yine kritik araçların tedarik 
süreçleri, siber güvenlik ve otonom 
uygulamaları bu teknolojiyi kulla-
nabilecek alanlar olarak düşünü-
lebilir.  

Blokzincir, yapay zekâ destekli 
drone'lar tarafından toplanan veri-
leri sabit ve gerçek zamanlı ola-
rak kaydedebilir. Ayrıca drone tara-
fından alınan uçuş kararlarını ve 
eylemleri de kaydedebilir. Merkezi 
olmayan bir ağın parçası olarak çalı-
şan her bir drone daha sonra imha 
edilirse, topladığı veya gerçekleştir-
diği her şey yine de blokzincirine 
kaydedilecektir.

Blokzincir teknolojisi, uzlaşmaya 

dayalı bir altyapı sunması, veri sah-
teciliğini ve verilerin manipüle edil-
mesini önlemesi açısından en büyük 
yapıtaşı. Yüksek güvenlik, gizlilik, 
hızlı ve düşük maliyetli işlemler de 
diğer avantajları. Fakat blokzincir 
teknolojisi hâlâ gelişme ve olgunlaş-
ma sürecinde. Henüz teknolojinin 
tam anlaşılmamış olması, kurum 
ve kuruluşların konuya olan bakış 
açısı ve bu konuyla ilgili düzenleme-
ler ve mevzuatların oluşturulmamış 
olmasını da dezavantajları olarak 
söyleyebiliriz.

Blokzincir bilgi güvenliği açısın-
dan sorun yaratmayan bir yapıya 
sahip. Doğru uygulamalar ile doğ-
ru algoritma ve altyapılar kullanıl-
dığında daha güvenli uygulamalar 
ortaya çıkacaktır.

Savaş gemileri, silah kontrol sis-
temleriyle entegre edilmiş duyusal 
teknolojiye dayanır. Bu sayede tüm 
silahlar sorunsuz şekilde çalışır. Bir-
çok ülkenin deniz gemileri, bunu 

yapmak için Aegis Savaş Sistemi'ne 
güveniyor. Bu sistem anlık karar-
lar vermek için karmaşık bir radar 
sistemi ve güçlü bilgisayarlar kul-
lanarak silahın konuşlandırılmasını 
kontrol eder, ne zaman ve hangi 
yönde ateş edeceğine karar verir. 
Bununla birlikte, çok önemli bir 
zayıflığı vardır: Merkezi bir sistemdir, 
tek bir başarısızlık noktasıdır (single 
point of failure). Aegis’te  yaşanacak 
bir sorun tüm sistemi başarısızlığa 
uğratabilir.

Blokzincirin merkeziyetsiz yapısı, 
Aegis gibi bir sistemi güçlendirmek 
için açık avantajlara sahiptir. Sistem, 
tüm düğümlerin aynı veri küme-
sinden çalıştığını doğrulamak için 
blokzincir yeteneğini kullanarak, 
tehditleri etkisiz hale getirmek için 
silah kontrolünü koordine edebilir.

Dünya genelinde birçok devlet 
ve kuruluş blokzincirin güvenlik ve 
savunma sanayinde nasıl kullanı-
labileceği ile ilgili yoğun çalışma-

lar yapmaktadır. Siber alanın; kara, 
deniz, hava ve uzaydan sonra beşin-
ci askeri alan olduğu kabul görmüş 
durumdadır, bu nedenle blokzincirin 
askeri alanda uygulama çalışmaları 
hızlanmıştır.  Blokzincir teknolojisi 
ile siber savaş hazırlığı, kriptografi, 
kimlik yönetimi ve sistemler arası 
güven ve veri hırsızlığını önleme gibi 
teknik temellerde çalışmalar yapıl-
maktadır. 

Lojistik operasyonlarında kulla-
nılmak üzere savunma sevkiyatla-
rının ve sözleşmelerinin izlenmesi 
(örneğin akıllı sözleşmeler), aske-
ri katkı maddesi üretimi, tedarik 
zincirlerinin yönetimi bilinen NATO 
uygulamalarıdır.

Askeri IoT kapsamında blokzin-
cirinin benimsenmesi, akıllı özerklik 
ve esnek iletişim ağlarının kurulma-
sı çalışmaları da yapılmaktadır. 

Komuta kontrol süreçlerinde 
kullanılmak üzere savaş sistemleri 
yönetimi, güvenlik etiketlemesi için 
meta veri bağlama (yani STANAG 
4778/4774) ve silah sistemlerinin 
koruması gibi uygulamalar da geliş-
tirilmektedir. 

Kriptografi ve şifreleme algorit-
malarındaki tüm gelişmeler blok-
zincir teknolojisini etkileyecektir. 
Blokzincir teknolojisi hâlihazırda 
kullanılan kriptografik tekniklerin 
bir araya getirildiği bir teknoloji ola-
rak karşımıza çıkmıştır. 

Özellikle tedarik zinciri sistemle-
rine yönelik çalışmalar dünya gene-
linde devam etmektedir. Savunma 
sanayinde blokzincir kullanılması; 
savunma sevkiyatlarının izlenmesi 
ve buradan doğan belgelerin kayıt 
altına alınması, belge kayıplarının 
ve belge sahteciliğinin önlenme-
si, daha düşük maliyetli ve yüksek 
hızlı işlemler gerçekleştirilmesi gibi 
avantajlar sağlayabilecektir. 

Aslında blokzincir teknoloji-
si, çok taraflı ve tarafların birbiri-
ni tanımadığı tüm uygulamalarda 
kullanılabilir. STM olarak blokzincir 
teknolojisini kullanarak geliştirdiği-
miz bir Dijital Kimlik projemiz var. 
Kullanıcının kurumlardan onaylı 
olarak aldığı belgeleri saklayabildiği 
ve kendi seçtiği taraflarla kendi iste-
diği verileri paylaşabildiği, merkezi 
olmayan kimlik kayıt ve doğrulama 
sistemi  kullanan, kişi egemen bir 
dijital kimlik ürünü geliştirdik. Proje 
ekibimiz “STM Blockchain” Medium 
hesabından (https://medium.com/
stm-blockchain)deneyimlerini pay-
laşıyor ve ekosisteme faydalı olabi-
lecek içerikler üretiyor. 

Yapay zekâ alanında ise; yapay 
zekâ destekli cihazlar tarafından 
toplanan verileri anında ve gerçek 
zamanlı olarak kaydedebilir. Her bir 
cihaz, merkezi olmayan bir ağın 
parçası olarak çalıştığı için, daha 
sonra tahrip edilse de topladığı tüm 
veriler blokzincire yine de kaydedi-
lecektir. Veriler blokzincirde dağıtıl-

dığı için değiştirilemez. Bu nedenle 
bu tarz uygulamalarda, veri güven-
liği için üçüncü taraflara gerek kal-
maz. 

 STM olarak blokzincir ile geliş-
tirdiğimiz Dijital Kimlik projesi kap-
samında elde ettiğimiz bilgi birikimi 
ile yola çıkarak yine özel sektörde 
blokzincir teknolojisi altyapısıy-
la dış ticaret ve tedarik süreçleri 
ile ilgili Ar-Ge projesi geliştirmek-
teyiz. Dış ticarette tarafların bir-
birine güven problemini ve belge 
paylaşımı ile ilgili zaman ve maliyet 
kayıplarını blokzincir teknolojisi ile 
çözmeyi hedeflemekteyiz. Tedarik 
zinciri blokzincirin uygulanacağı en 
doğru alandır. Blokzincir tabanlı bir 
yapı ile birlikte, bir ürünün üreti-
minden satışına kadar olan tüm 
süreçler, kalıcı ve değiştirilemez bir 
ürün kaydı ile belgelenebilir.

Bu kapsamda elde edeceğimiz 
bilgi birikimi ile askeri projelerde 
blokzincir çözümleri geliştirmeyi 
hedeflemekteyiz.  

Savunma sanayinde ilk blok-
zincir uygulamalarının yine askeri 
projelerdeki tedarik süreçleri üze-
rinde geliştirileceğini ve uygulama-
ya alınabileceğini değerlendiriyo-
ruz. Tedarik süreçlerinde tarafların 
arasındaki güven zincirinin sağlan-
ması ve üretim, test, uyumluluk 
gibi konularda ürüne ait belge ve 
dokümanların paylaşılması ve doğ-
ruluğunun kanıtlanması açısından 
blokzincirin en iyi çözüm olduğu 
bilinmektedir. Bu çerçevede diji-
talleşmiş bir ticaret sürecinde veri 
kaybı önlenmiş, zaman ve maliyet 
açısından verim sağlanmış ve baş-
tan uca izlenebilir bir yapı sunması 
sebebiyle güven zinciri sağlanmış 
olacaktır.     

Dünyadaki gelişmiş ülkeler-
le birlikte Türkiye’de de blokzincir 
alanındaki faaliyetler her yıl artan 
yoğunlukla devam etmektedir. 
Savunma sanayinde blokzincirin 
öncelikli kullanım alanları olarak 
veri güvenliği, tedarik zinciri yöneti-
mi, askeri drone ve sürü zekâsı kon-
septleri ile savaş yönetim sistemleri 
ön plana çıkmaktadır. Bankacılık 
ve finans sektörü ile adını duyuran 
blokzincir teknolojisi önümüzdeki 
dönemde savunma sanayinde de 
oyun değiştirici bir teknoloji olarak 
yerini alacaktır.

'Blokzincir teknolojisi savunma sanayinde de oyun değiştirici olacak'
Cem Gündüz / STM Bilişim Teknolojileri Müdürü 
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Blokzincir bilgisayar ortamında 
üretilmiş zincirleme blokları tem-
sil eder. Bu bloklara farklı alanlar-
da her türlü bilgi yüklenebilir. Bu 
şekilde, sonsuz bir bilgi kümesi ile 
sonsuza dek saklanacak dijital bir 
dünya yaratılabileceğini söyleyebili-
riz. Blokzincirler, kendileri üzerinde 
kayıtlanmış olan verileri değiştirile-
mez şekilde depolama yetenekleri-
ne sahiptir. Blokzincirler bu anlam-
da çok şeffaf olmakla beraber aynı 
zamanda da yüksek düzeyde giz-
lilik sağlar. Örneğin, blokzincirde 
yer alan bir kişinin kimlik çözümle-
mesi zor bir kod ile ifade edilir. Kişi 
kendini açıklamadıkça kim olduğu 
anlaşılamaz. Blokzincirlerin bilinen 
ilk uygulaması kripto paralardır. 
Blokzincirler, kripto paralara özel 
bir hesap defteri gibi kabul edilebi-
lir. Bu büyük veri tabanı elinizdeki 
kripto para miktarını gösterdiği gibi, 
paranın kim tarafından transfer 
edildiği ya da ne zaman ve nerede 
harcadığınız gibi çok daha geniş 
detaylar içermektedir. Her adım 
kayıtlıdır ve sonradan veriler mani-
püle edilemez. Bu şeffaflık ve güve-
nilirlik nedeniyle her ne kadar ilk 
olarak kripto paraların üretimi ve 
yatırımı için kullanılmaya başlansa 
da bugün tarım, sağlık, dış ticaret, 
tedarik zinciri ve akıllı sözleşme-
ler gibi pek çok alanda kullanımı 
için sadece şirketler bazında değil 
devletler seviyesinde de yaygın bir 
çaba vardır.

Bir dış ticaret işlemi tamamen 
karşılıklı güvene dayanmaktadır. 
Dış ticaret işleminin taraflarını 
düşündüğümüzde alıcı ve satıcının 
ötesinde nakliye firmaları, sigorta 
firmaları, gümrük firmaları, ban-
kalar, vergi daireleri gibi çok sayıda 
kurumun sorumluluğundan bahse-
deriz. Bu nedenle bir dış ticaret işle-
minde sadece malın satış ve taşıma 

maliyeti değil aynı zamanda önem-
li miktarda komisyon ve aracılık 
maliyetlerine de katlanılır. Mevcut 
durumda bu iletişim, kâğıt belge-
ler aracılığıyla gerçekleşmektedir. 
Belgelerin doğru ve zamanında 
düzenlenmemiş olması, teslimat-
ta yaşanan sorunlar, sözleşmelerde 
yer alan kötü niyetli yaklaşımlar dış 
ticareti sekteye uğratacak önem-
li faktörledir. Şöyle bir kısa örnek 
verelim. İthalatçı, blokzincir aracılı-
ğıyla akıllı sözleşme ile sipariş emri 
veriyor. İhracatçı bu siparişi plan-
lamasına alarak her türlü teslimat 
zamanı ve teslimat koşullarını yine 
akıllı sözleşmeler aracılığıyla karşı 
tarafa bildiriyor. Üretimin tamam-
lanmasıyla beraber; ürünün sevki-
yatına ilişkin tüm detaylar, nakliye-
ci ve gümrük firmaları gibi taraflara 
da yine blokzincir aracılığıyla akta-
rılıyor. Öte yandan hem alıcı hem 
de satıcının bankalarına da işlemin 
gerçekleştiği bilgisi anlık olarak ile-
tiliyor. Bu süreçte tüm işlemler kâğıt 
evraklar kullanılmadan güvenli ve 
hızlı bir şekilde ulaştırılıyor. Yeni 
düzen artık buraya doğru gidiyor. 

Piyasada bugün paranın nakit 
olarak dolaşımı oldukça düşük sevi-
yededir. Öyle ki bugün gidip bir 
bankadan paranızı çekmek istese-
niz banka size bu ödemeyi hemen 
yapamayacaktır. Parasal işlemler 
de artık elektronik ortamlarda kre-
di kartlarıyla ya da internet/mobil 
bankacılık yoluyla gerçekleşmekte-
dir. Her ne kadar havale, EFT, SWIFT 
gibi yöntemler yıllardır kullanılıyor 
olsa da fon transferinde yaşanan 
gecikmeler ve özellikle talep edilen 
maliyetler günümüz teknolojisin-
de verimsiz kabul edilmektedir. Bu 
koşullar da bireyleri ve işletmeleri 
blokzincir teknolojisine yönlendir-
miştir.  Kripto paralar, blokzinciri 
yapısında oluşturulmuş sanal para-

lardır. Hatta aslında biz blokzincir 
kavramını ilk olarak kripto paralar 
ile tanıdık. 

8 bin’den fazla farklı kripto 
para bulunmaktadır
Kripto paraların herhangi bir 

fiziki varlığı yoktur ya da bir otorite 
tarafından kontrol edilmemektedir. 
Taraflar arasında hızlı, düşük mali-
yetli ve güvenli bir para transferi 
sağlayan sanal paralardır. Bugün 
kripto para piyasasında 8 bin’den 
fazla farklı kripto para bulunmak-
tadır. Piyasanın toplam büyük-
lüğü şu sıralar 1,7 trilyon doları 
aşmış durumdadır. Günümüzde en 
çok işlem gören ve ilk kripto para 
özelliği taşıyan Bitcoin’dir. Kripto 
para piyasasının yüzde 67’sini Bit-
coin oluşturmaktadır. Bunu yakla-
şık yüzde 11 ile Etherium takip 
ediyor. Ancak farkındaysanız kripto 
para piyasası özellikle son günlerde 
önemli sıçrayışlar yaşamakta. Bu 
nedenle burada verdiğim rakamlar 
neredeyse anlık olarak değişim gös-
termekte.

2011 yılında tanımlanan Endüs-
tri 4.0 ile birlikte artık tamamen 
dijital bir çağa girdik. İş modelleri-
nin tamamen değiştiği bu süreçte 
artık blokzincirin gerekliliğini ve bu 
mekanizma ile yaşanacak verimlilik 
artışını doğru analiz etmek gereki-
yor. Bu dijital süreçte kripto para-
lar da bundan sonra hayatımızda 
olmaya devam edecek. Eskiden çok 
bilinmeyen bu araçlar bugün ismi 
oldukça iyi bilinen kurumsal işlet-
meler tarafından da yatırım yapıla-
rak finansal varlıklarına ekleniyor. 
Dolayısıyla bu paralara önümüz-
deki dönemde de talebin artacağını 
söylemek mümkün. Bu da fiyat 
hareketlerine elbette yansıyacaktır.

2020 yılı pandemi nedeniyle 
zorlu bir yıldı. Küresel piyasalar-

da faizlerin gerilediği bir ortam 
yaşadık. Finansal varlıkların getiri-
leri sınırlı kaldı. Küresel belirsizlik 
halen devam etmekte. Bu süreç-
te kripto paraların performansla-
rı pozitif ayrıştı. Getiri grafikleri 
incelendiğinde önemli yükselişler 
ve ardında gerilemeler yaşanmakla 
beraber yine de sundukları geti-
ri diğer finansal varlıklarla kar-
şılaştırıldığında yatırımcı tarafın-
dan merak uyandırıyor. Ancak bu 
oynamaların en önemli sebebinin 
kurumsal yatırımcıların da bu 
piyasaya giriş yapması ve büyük 
fonların fiyat hareketlerinde etkin 
rol aldığı şeklinde yorumlanmalı. 
Bitcoin ve altcoinlere olan talep 
önümüzdeki dönem de devam ede-
cektir.

Kripto paralar kurumların 
bilançolarında yer almaya
başladı
Kripto paradan elde edilen 

kazanç vergilendirilebilir de. Bu 
konuda devletlerin çalışmaları da 
mevcut. Ortada şöyle bir gerçek 
var ki kripto paralar henüz devlet-
ler tarafından kabul edilmiş değil 
ayrıca kripto paraların karmaşık 
yapılarının olduğu da bir gerçek. 
Ancak bu koşullar, kripto paraların 
mali bir nitelik taşımadığı anla-
mına gelmez. Kripto paralar artık 
sadece bireylerin yatırım yaptıkları 
varlıklar olmanın ötesinde kurum-
ların da bilançolarında yer almaya 
başladı. Bu nedenle hem muhase-
be standartlarında bu varlıkların 
değerlemeleri hem de vergi mev-
zuatlarında düzenlemeye gidilmesi 
gerekiyor. Tabii burada kripto para-
nın emtia, menkul kıymet veya 
para kategorilerinden hangisinde 
konumlandırılacağına karar veril-
mesi gerekiyor. Hem muhasebeleş-
tirme hem de vergilendirme buna 

göre çeşitlilik gösteriyor. Mesela 
ABD, Avustralya ve Japonya kripto 
paraları emtia olarak kabul ettik-
lerini açıkladı. Almanya ise kripto 
parayı yasal bir ödeme aracı ola-
rak tanımamakla beraber, yabancı 
ülke paralarıyla aynı statüde kabul 
etmekte. Ülkemizde de bu yön-
de çalışmalar mevcut. Kripto para 
piyasasına olan talep düşünüldü-
ğünde yakın bir zamanda düzenle-
menin gelmesi beklenmelidir.

Öncelikle kripto paraların 
finansal bir varlık olduğu unutul-
mamalıdır. Finansal piyasalarda 
hiçbir varlık yatırımcısına sürek-
li kazandırmaz. Unutulmamalıdır 
ki hızlı yükselişler aynı zamanda 
hızlı düşüşlerle de sonuçlanır. Son 
zamanlarda özellikle Bitcoin’e yatı-
rım yapan kitlenin kısa yoldan zen-
gin olma hayali yaşadığı görülüyor. 
Elbette iştah açan bir görünümü 
var. Ancak her zaman vurguladı-
ğım konuyu tekrar etmek isterim. 
Finansal yatırımlarda farklı araçla-
rın da dahil edildiği etkin bir port-
föy oluşturmak esastır. Kripto para 
yatırımı yapacak olanların da hem 
Türkiye’de hem de dünyada faa-
liyet gösteren borsalar üzerinden 
bu işlemleri gerçekleştirmelerini 
öneririm.

'Endüstri 4.0 ile birlikte tamamen dijital bir çağa girdik'
Prof. Dr. Dilek Leblebici Teker / Işık Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
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10 yılı aşkın zamandır tedavülde olan 
kripto para birimlerinin birdenbire her-
keste heyecan uyandırmasının altında, 
büyük yatırımcıların kripto para birim-
leriyle ilgilenip büyük planlar yapmaya 
başlamasının etkili olduğunu düşünü-
yorum. İnsanların bunu neden bir gece-
de elde edilen bir başarı gibi gördüğünü 
anlıyorum ve bazı yönlerden bu doğru 
da olabilir. Bu durum, kısmen de olsa 
Bitcoin'in yakın zamanda kurumsal ve 
bireysel yatırımcıların ilgisini yeniden 
canlandıran boğa piyasası ortamına 
bağlanabilir. Bunun nedenini anlamak 
da zor değil. Kurumsal yatırımcılara, Bit-
coin altyapısının artan kararlılığı, daha 
stabil yasal düzenlemeler ve tabii ki 
kullanılabilir Bitcoin arzındaki azalma 
ve yatırımcı güveni cazip geliyor. 

Daha fazla göz önünde olan tanın-
mış yatırımcıların dijital varlıklara sıcak 
bakmaya başlaması da dijital varlıklara 
olan güvenin artmasına yardımcı oluyor. 
Böylece, kurumsal yatırımcıların artan 
güveni, bu varlıkların güvenli ve meşru 
olduğuna daha fazla bireysel yatırım-
cının güvenmesini sağlıyor ve Bitcoin'i 
güvenilir bir değer saklama aracı haline 
getiriyor.  Bana göre önemli olan asıl 
konu erişilebilirlik. Bitcoin ve blokzincir 
teknolojilerinin temelinde yatan altya-

pı giderek daha kararlı ve erişilebilir 
hale geliyor. Sadece bu bile kripto para 
birimlerinin değerinin büyük ölçüde art-
masını sağladı. 

Geçtiğimiz yıl, küresel piyasaların bir 
süredir gördüğü en zorlu yıl oldu. Yeni 
nesil aracı kurumlar, yani kullanıcıların 
dijital varlıklarla yatırım yapmasına ola-
nak tanıyan yeni tip finans uygulama-
ları hak ettikleri yere geldikçe, pazarda 
bu büyüme hızlandı ve yatırım ortamı 
her zamankinden daha fazla ilgi gördü. 
Kimsenin dışarı çıkmadığı ve salgınlara 
önlem olarak birçok işletmenin kapalı 
kaldığı bu dönemde yatırım yapmak 
insanlar için yeniden önem kazandı. 
Geçtiğimiz yıl dünya da finansal ola-
rak hızla dijitalleşmek zorunda kalırken, 
Bitpanda'nın Google Play ve App Store 
üzerindeki en popüler uygulamalar-
dan biri haline gelmesi bunu doğrular 
nitelikte. Ayrıca, son 6 ayda kullanıcı 
sayımız 1,3 milyondan 2 milyona çıktı. 
Son birkaç ayda kayıtlı kullanıcı, işlem 
hacmimiz önemli ölçüde artış gösterdi. 
Bu durum, özellikle insanların evde çok 
fazla zaman geçirip finansal durumları 
hakkında düşünmesiyle, erişilebilirlik 
ihtiyacını gözler önüne seriyor.

Bitpanda'da her yatırımda olduğu 
gibi, kripto para yatırımında da önemli 

kurallar olduğuna inanıyoruz. Yatırım 
yapan herkes, hangi yatırım platformla-
rını kullandığını ve hangi dijital varlıkla-
ra yatırım yapıldığını önceden bilmelidir. 
Güvenilir platformlar genellikle dikkat-
lice seçilmiş varlıklar sunar. Yine de 
herkes kendi risk profilini bilerek, kendi 
alımlarına kendisi karar vermek zorun-
dadır. Kolay doğrulama süreci, hızlı ve 
güvenli bir işlem deneyimine erişim 
imkânı sunuyor. 

Bir kripto para borsası ve platformu, 
bünyesinde dolandırıcılık ve para akla-
ma faaliyetlerini önlemek için gerekli 
önlemleri almakla yükümlüdür. 

Bitpanda olarak düzenleyici çerçe-
venin, hükümetlerin yenilikçi finans 
teknolojisi şirketlerine yol açma konu-
sundaki kararlılık ve ilgisinin göstergesi 
olduğunu düşünüyoruz. Yasal düzenle-
meler oldukça önemli. Bitpanda, PACTE 
yasası uyarınca Fransa Finans Piyasa-
sı Kurumu (AMF) ve Avusturya Finans 
Piyasası Kurumu'na (FMA) kayıtlıdır ve 
ödeme hizmet sağlayıcısı olarak PSD2 
lisansıyla Avrupa Birliği yönetmelikle-
rine tabidir.

Türkiye, blokzincir uygulamaları ve 
kripto para birimleri konusunda öncü 
pazarlardan biri. Yasal bir çerçeve oluş-
turmak, Türkiye'nin dünya genelindeki 

öncü konumunu güçlendirip, müşteri-
lerin bu varlık sınıfına yatırım yapması 
için daha güvenli bir ortam oluşturabilir.

Bitcoin veya Ethereum gibi dijital 
para birimleri gündelik yaşamımızın 
merkezinde yer alacak olsa da, bunların 
geleneksel para birimleriyle doğrudan 
bir çatışma içinde olmadığını göz önün-
de bulundurmak gerekir. Bitcoin ve diğer 
kripto para birimlerini, yaşamımız üze-
rinde uzun süreli olumlu etkileri olacak 
çok sayıda işleve sahip dijital varlıklar 
olarak düşünebiliriz. Yasal düzenleme-
lerin gelişimi, dijital euro, ekonominin 
dijitalleşmesi ve ortak ödeme yöntemi 
olarak nakit kullanımının sona ermesi, 
kripto para birimlerinin finans kültü-
rünü gelecekte nasıl etkileyebileceğinin 
birkaç örneği. Tabii ki bir miktar kaygı 
var ve herkes bu değişimi kabul etmeye 
hazır değil, ancak değişim yine de ger-
çekleşiyor. İleriyi düşünen şirketler bu 
değişimi hızlandırırken, bu durumdan 
memnun olan çok sayıda kişi, küresel 
değişimin ön saflarında şimdiden yerini 
almaya başladı.

Kripto para dünyasında yatırımcıla-
rın ve ana akım medyanın en çok ilgisini 
çeken para birimi Bitcoin olsa da, bu 
durum tek değerli kripto para birimi-
nin Bitcoin olduğu ve diğer kripto para 

birimlerinde kayda değer bir yatırım 
yapamayacağınız anlamına gelmiyor. 
Örneğin, şu anda Bitcoin'den sonra en 
güçlü alternatif kripto para birimi olan 
Ethereum da hızlı bir büyüme göste-
rerek dikkat çekti. Chainlink, Litecoin, 
Polkadot ve Cosmos da dikkat çeken 
kripto para birimleri olarak öne çıkıyor. 
Tercihler kişisel eğitim ve ilgi düzeyine 
göre değişiklik gösteriyor. Birçok kişi 
sürekli işlem yapıp piyasayı takip ediyor 
ve aktif olarak kripto para birimleri-
nin fiyat değişikliklerinden faydalanıyor. 
Onların tercih ettiği yatırım ortamı, pek 
maceraya atılmadan stabil bir yatırım 
isteyen yeni yatırımcıların istediğinden 
farklı. 

Dünyanın her köşesini sarmış bir Bit-
coin çılgınlığı ile karşı karşıyayız. 2021 
yılının tarihini yazacaklar bu yıl en çok 
konuşulan, tartışılan konularından biri-
nin kripto paralar ve onların önde gelen 
temsilcisi Bitcoin olduğunu yazacak-
lar. Bugün kripto paralardan muazzam 
servetler kazanan insanların haberleri 
medyada yer alırken, adeta insanlar 
bu konuda da ortadan ikiye bölünmüş-
ler gibi: Bazıları bunu patlamaya hazır 
büyük bir balon, tüm zamanların en 
büyük sahtekarlıklarından biri, bazıları 
da tüm dünyayı değiştirecek müthiş bir 
teknolojik açılımın başlangıcı olarak 
değerlendiriyor. İşin ilginci bu kadar çok 
konuşulan, eleştirilen, övülen, üstüne 
servetler yatırılan bu konuda hemen 
her kesimde müthiş bir bilgisizliğin de 
hüküm sürüyor oluşu. Peki, ne oluyor? 

Her şey 2008 yılında Satoshi Naka-
moto imzalı halen kim olduğunu bilme-
diğimiz bir kişi ya da kişiler tarafından 
yazılan bir makalenin internete düşme-
siyle başladı. Çok kısa, ama baş döndü-
rücü bir çarpıcılıkta kaleme alınan bu 
yazı son derece sade, basit ve net biçim-
de dünya tarihinde bugüne kadar görül-
meyen bir şeyin yapılabileceğini iddia 
ediyordu: Bir “değerin” arada aracılar 
olmadan bir başka kişiye güvenli ve şef-
faf bir şekilde gönderilebilmesi! Şöyle 
bir analojiyle konuyu açalım: Yüzlerce 
yıl insanlar bir bilgiyi bir yerden bir 
yere göndermek için postaneler gibi 
aracı kurumlar kullanıyorlardı. Örneğin 
bir mektup bir yerden bir yere güvenli 
biçimde aracılar kullanılarak gönderi-

lebiliyordu. Oysa bugün bilgi ve belgeler 
e-posta teknolojisi sayesinde bir yerden 
bir yere artık aracı kurumlar olmadan 
ve inanılmaz hızlı ve ucuz biçimde gön-
derilebiliyor. Nakamoto değerin de bir 
kişiden bir kişiye böyle gönderilebilece-
ğini gösterdi. Örneğin bugün parayı bir 
yerden bir yere aracı kurumlar, genel-
likle bankalar aracılığıyla gönderiyoruz. 
Bu işi yapması için de aracı kurumlara 
korkunç paralar ödüyoruz. Blokzincir 
ismini verdikleri bir teknolojik sistem 
artık para gibi bir “değeri” bir yerden 
bir yere gönderebiliyor, üstelik aracısız, 
komisyon ödemeden ve de en güvenli, 
en şeffaf biçimde. İşte bu anlamda Bit-
coin, blokzincir teknolojisinin ilk uygu-
lama alanı, o nedenle de çok önde görü-
nüyor. Ama blokzincir Bitcoin’e indirge-
nemeyecek derinlikte ve işlevsellikte bir 
teknoloji. Bir defter tutma tarzı aslında. 
Kimin ne kadar değeri nereden nereye 
aktardıklarının kriptografi ve bilişim 
teknolojileri kullanarak tespit etmeleri-
ne olanak sağlanıyor.  

Bu teknolojinin 2008’de çıkması bir 
rastlantı mı? Sanmıyorum. 1929 Büyük 
Krizi’nden sonra görülen en büyük 
ekonomik yıkım, hatırlayın, Lehman 
Brothers’ın çökmesiyle başladı. Başka 
nedenler de olmakla beraber bu çökü-
şün temelinde yatan Lehman Brothers 
ve onun gibi pek çok şirketin muha-
sebe defterlerinin şeffaf olmaması, 
sürekli manipüle edilmesiydi. Banka-
ların, derecelendirme kuruluşlarının 
ve şirketlerin çevirdikleri dalaverelerin 
bu süreçte ne kadar önemli olduğunu 

hepimiz gördük. Üstelik de şeffaf ve 
işlevsel bir kayıt tutma sistemi aslında 
bugünkü modern ekonomilerin teme-
lidir. Werner Sombart gibi ünlü ikti-
satçılar kapitalizmin gelişmesinin bile 
altında modern kayıt tutma sisteminin 
yattığını yazmışlardır. Sahici, güvenilir, 
işlevsel bir muhasebe sisteminiz yoksa 
hem manipülasyon yaşarsınız, hem de 
tüm sistem verimsizliklerle malul olup 
sürekli krizlerle karşılaşır. 

Tarihte her büyük çığır açıcı tek-
nolojik ve entelektüel gelişme haya-
tın en temelinde bulunan kavramlara 
bakışımızı temelinden değiştirmiş-
tir. Freud’un içgüdü, Marx’ın değer, 
Darwin’in türlerin kökeni, Einstein’ın 
zaman gibi kavramlara bakışımızı nasıl 
değiştirdiğini biliyoruz. Blokzincir tek-
nolojisi özellikle para meselesine bakı-
şımızı şimdiden derinden değiştirmiştir. 
Para nedir? Paranın arkasındaki değer 
nereden gelir? Paranın arkasında illa 
da bir devlet olması gerekli midir? Bit-
coin örneğinde olduğu gibi merkezi 
olmayan ve kimsenin denetleyemediği 
ve enflasyon riski olmayan bir para 
sistemi mümkün müdür? Bitcoin ve 
diğer kripto paralar bu meseleleri yeni-
den düşünmemizi sağlamıştır. Paranın 
aslında tam da sosyal bir kontrat oldu-
ğu, çok sayıda insanın bir değer üzerin-
de anlaşmasının paranın asli değerini 
oluşturduğu gibi konular yeniden tar-
tışılmakta, yaygın kabul gören köklü 
iddialar sorgulanmaktadır. 

Blokzincir pek çok sektörü derinden 
değiştirme potansiyeli taşıyor. Bunlar-

dan biri de denizcilik. Deniz ticareti çok 
büyük ve pahalı bir bürokrasi gerek-
tiriyor. Bir Maersk raporu 2014 yılında 
Mombasa'dan Rotterdam'a bir avokado 
sevkiyatının 30 tarafın dâhil olduğu 
200'den fazla bürokratik müdahale 
gerektirdiğinden bahsetmektedir ki 
söz konusu olan çoğu kâğıt tabanlı bir 
bürokrasidir. Bu belgelerin büyük bölü-
mü gerçek zamanlı görünürlük ve veri 
kalitesi sağlamada çok kullanışlı olma-
yabiliyor ve bu da genellikle finansal 
çözümlerde problemlere, gecikmelere 
neden olabiliyor. Bugünkü teknolojinin 
sağladığı veri odaklı, dijital bir dünyada 
bu tür gecikmelerin ve verimsizliklerin 
olması kabul edilebilir gibi görünmüyor.

Blokzincirin pek çok sektörü derin-
den değiştirebilme potansiyeli, kesin. 
Ama bunun için de biraz zaman gere-
kiyor. Görünen o ki bu süreçte blokzin-
cirden çok Bitcoin ve kriptoların tartı-
şılması anlaşılır nedenlerle daha önde 
olacak. Bugün insanların müthiş ilgisi 
yüzünden çok spekülatif ve oynak bir 
kripto para piyasasıyla karşı karşıyayız. 
Bu kadar çok insanın bu kadar çılgın-
ca hücum ettiği her sektörde finansal 
balon oluşabilir. Emlak balonlarının 
tarihinde balon yok mu? Ziyadesiyle. 
1990’lardaki Dot.com balonunu hepi-
miz hatırlıyoruz, ama unutmamak 
lazım ki Amazon gibi pek çok şirket 
bu dönemde, bu süreçte doğdu. Bazen 
bu tür aşırılıklar kapitalizmin yaratı-
cı yıkıcılığı olarak değerlendirilebiliyor. 
Kaldı ki Bitcoin meselesinde şöyle bir 
ilginç durumla karşı karşıyayız: Tarih-

teki lale balonu dahil tüm balonla-
rın balon oldukları patlamadan sonra, 
yani retrospektif olarak anlaşılmıştır. 
Bu sefer pek çok önde gelen iktisatçı-
nın yıllardır burada balon olduğunu 
iddia etmelerine rağmen halen olduk-
ça dayanaklı görünen bir kripto para 
piyasasının varlığını sürdürmesi pek 
görülmüş bir şey değil. Balonlar, balon 
iddialarının ciddi ve yaygın bir şekilde 
gündeme gelmesiyle hızla patlarlar. Bu, 
balonun doğasında olan bir şey. Ancak 
unutmamak lazım, bu demek değildir 
ki bugünlerde yaşadığımız kripto para-
ya olan yoğun ilgi bir noktada çok ciddi 
finansal savrulmalara yol açmayacak. 
Muhtemelen açacak. Sosyal psikoloji 
bilimi “sürü” zihniyetinin olduğu her 
yerde ciddi sorunlar oluşabileceğini 
bize söyler. Ancak böylesi bir olası teh-
like bile kanımca hem kripto paraların 
ama özellikle de blokzincir teknoloji-
sinin insanlık için çok büyük açılımlar 
getirme olasılığını göz ardı ettirmemeli. 

'Blokzincir, denizcilik dâhil pek çok sektörü derinden değiştirecek'
Prof. Dr. M. Asım Karaömerlioğlu / Boğaziçi Üniversitesi

'Kripto paralar, para birimleriyle çatışma içinde değil'
Elbruz Yılmaz / Bitpanda Türkiye ve MENA Bölgesi Yönetici Direktörü 



Nisan 2021

Dünyada ve Türkiye’de gelişen tekno-
loji her alanda yeniliklere zemin hazır-
lamaktadır. Bu bağlamda finansal bir 
devrim de tamamen merkeziyetsiz, 
kişisel mahremiyete dayanan, devlet-
ler ötesi bir sistemle hayatımıza giren 
Bitcoin ve onun teknolojik altyapısı 
blokzinciri (blockchain) teknolojisi ile 
başladı. Nasıl ki internet dünya düze-
ninde önemli bir rol oynadıysa ileride 
blokzinciri sistemi ile yeni bir dünya 
düzenine geçilecektir. Çünkü bu tek-
noloji mevcut ‘aracı’ kurumları orta-
dan kaldırmaktadır. Bu sistem sanal 
paralar içinde ilk olarak Bitcoin para 
transferi için kullanılmaktadır. Ancak 
sadece para transferi ile sınırlı olma-
yıp aracı gerektiren tüm sistemler için 
kullanılması söz konusudur. Dünyada 
para transferi dışında emlak sektörü 
için de kullanılacak bir model olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca ileride 
noter hizmeti, oy kullanma ve gümrük 
işlemlerinde de bu teknoloji kullanı-
lacak, zaman ve güvenilirlik alanın-
da oldukça önemli bir sistem haline 
gelecektir. Ayrıca özellikle denizcilik 
sektöründe taşınır malların takibi için 
blokzinciri teknolojisinin kullanılma-
sına ilişkin projeler de gündemdedir.  
Kısacası blokzinciri teknolojisi uçtan 
uca aracı olmaksızın güvenilir kodla-
ması ile kişiler ve kurumlar arasında 
hizmet verecek devrim niteliğinde bir 
teknolojidir.

Blokzincir teknolojisinin ilk kulla-
nımı finans sektöründe gerçekleşmiş, 
buna bağlı olarak ilk kez Bitcoin’le 
başlayarak kripto para kullanımı da 
bu sektörde yaşanmıştır. 2008 yılın-
da Satoshi Nakamoto takma isimli 
bir hacker ‘Cryptography Mailing List’ 
isimli kapalı bir e-posta grubunda Bit-
coin  kripto para birimini duyurdu. 
Nakamoto yayımladığı manifestoda 
merkezi bir otorite tarafından kon-
trol edilemeyen ve işlem için modern 
ödeme sistemlerinin aksine hiçbir ara-
cıya ihtiyaç duymayan (peer to peer), 
insanları özgürleştirecek bir para biri-
minden bahsediyordu. Satoshi Naka-
moto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic 
Cash System adlı yazısında, elektronik 
para birimi olarak adlandırdığı Bitco-
in’i anlatmıştır. 

Kripto paraların en popüleri olan 
Bitcoin ile birlikte Etherium, Ripple, 
Litecoin, Monero, Bitcoin Cash, AVAX 
ve daha birçok para birimi gün geç-

tikçe daha fazla talep görmekte ve ilgi 
odağı olmaktadır. Dünyanın dört bir 
yanında her saniye milyonlarca kripto 
para satın alınmakta ve yatırım aracı 
olarak işlem görmektedir.

Kripto paraların temel 
özelliklerini şu şekilde
belirtebiliriz:
• Bir dijital para birimidir ve fiziksel 

bir karşılığı yoktur.
• Bir merkezi yoktur, herhangi bir 

ülkeye veya otoriteye ait değildir. Siste-
min sahibi ise onu kullanan herkestir.

• Her kullanıcının sanal bir cüzdanı 
ve hesabı vardır.

• Herhangi bir noktadan transfer 
yapılabilir. İnternete bağlı olmanız 
yeterlidir.

• A kişisinden B kişisine arada aracı 
olmaksızın para transferi sağlar.

• Kripto paralar, açık kaynak kod-
la yazılmıştır ve herkese açıktır yani 
Anonimdir.

• Tüm ülkelerde kullanılabilir 
özelliğe sahiptir. Kullanıcıların kişisel 
hesaplarına müdahale edilemez.

• 7/24, başka bir hesaba 10 dakika 
içerisinde kripto para gönderilebilir.

Kripto paraların ilki ve
en popüler olanı Bitcoin
Bitcoin, internet üzerinde herhangi 

bir merkeze bağlı kalmadan kullanıcı 
mahremiyetini gözetir, kripto şifre-
lemeyle güvence altına alarak işlem 
kayıtlarını şeffaflaştırır. Bu sayede ara-
cısız ve güvenli para transferi sağlar.

• Bitcoin’in merkezi bir otoritesi 
olmadığı için enflasyondan etkilen-
mez. Ancak deflasyon vardır.

• Kripto paralardan olan Bitcoin’nin 
üretimi sınırlandırılmıştır, toplamda 
21 milyon adet üretilecektir. 2140 yılın-
da tamamen üretimi bitecektir. Bu 
yüzden arz-talep dengesinden ötürü 
değeri sürekli artan bir özelliğe sahip-
tir.

• Bitcoin, madenci denilen ücretsiz 
bir program tarafından üretilir. Bunun 
için gerekli olan Ledger adında cihazla-
ra ve onun kapasitesini kaldırabilecek 
elektrik enerjisine ihtiyacınız vardır. 
Eşsiz bir imza ile imzalanır ve sırayla 
madenciler tarafından doğruluğu ve 
eşsizliği kontrol edilerek onaylanır.

• Bitcoin sisteminde bankalar ara-
sı transferlerinde, EFT, havale, SWIFT 
masrafları, hesap işletim ve kredi kartı 

ücretleri yoktur.
• Ödemelerde gecikme olmaz ( en 

fazla 15 dakika beklersiniz).
• Bitcoin ikinci kez kullanılamaz ve 

böylelikle mükerrer ödeme engellenir.
• Bitcoin; TL, dolar ve euro gibi 

birçok para birimine dönüştürülebilir.
Birçok ülke, gündemi oldukça meş-

gul eden kripto paraları mercek altına 
alıp hukuki statü kazandırarak kendi 
ülke ekonomisine alternatif kazanım-
lar olarak görüp, bu kripto paraların 
işlem görmesini fırsat olarak değer-
lendirmektedir (ABD, Japonya, Estonya, 
Güney Kore, Danimarka, İsveç, Hol-
landa, Finlandiya, Kanada, Avustralya, 
Singapur, İngiltere). Bazı ülkeler ise 
sanal parayı ulusal paraya karşı teh-
dit olarak gördüğünden kripto para 
uygulamalarına kısıtlamalar getirmiş 
ya da doğrudan yasaklama yoluna git-
mişlerdir. (Bangladeş, İzlanda, Ekvador, 
Bolivya ve Tayland )

Türkiye’de kripto paralara
hukuki yaklaşım
Ülkemizde kripto paralar hakkında 

bir regülasyon henüz bulunmamakta-
dır. Bununla birlikte, geçtiğimiz gün-
lerde Hazine ve Maliye Bakanlığı krip-
to paralara ilişkin yayımladığı basın 
açıklamasında “kripto paralara ilişkin 
dünya genelinde oluşan kaygıları biz 
de taşıyoruz, konuya ilişkin gelişmeler 
tarafımızca takip edilmektedir” ifade-
lerine yer vererek konuya dair hassasi-
yetlerini kamu ile paylaşmıştır. 

Türk hukuku bakımından kripto 
paraların değerlendirilmesi
Resmi kurumlar ‘henüz mevcut bir 

yasada tanımlanmadığı’ için konuya 
çekimser yaklaşmakta olup kripto 
paraları satın almak isteyenleri yasal 
statüsünün olmamasından kaynaklı 
uyarı yoluna gitmişlerdir.

Ceza hukuku kapsamında değer-
lendirildiğinde; Anayasa’nın 38’inci 
maddesinin 3’üncü fıkrasına göre, 

“Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik 
tedbirleri ancak kanunla konulur”. 
Ayrıca Türk Ceza Kanun’unun 2’nci 
maddesi suçta ve cezada kanunilik 
ilkesi gereği; “Kanunun açıkça suç 
saymadığı bir fiil için kimseye ceza 
verilemez ve güvenlik tedbiri uygu-
lanamaz. Kanunda yazılı cezalardan 
ve güvenlik tedbirlerinden başka bir 
ceza ve güvenlik tedbirine hükmolu-

namaz.” Kısacası Yasal Düzenleme-
lerden de Anlaşılacağı Üzere ‘kanun-
suz suç olmaz’.

Bugün itibarıyla Türkiye’de kripto 
para kullanılmasını yasaklayan yasal 
düzenleme bulunmamaktadır. Ceza 
hukukunun ‘kanunilik ilkesi gereği’ 
yasada açıkça yasak olarak tanımlan-
mayan bir eylemin yasal olduğu anla-
şılmaktadır. Bu kanunların yasal olanı 
değil yasak olanı zikretmesi hasebiyle 
dikkat çekici bir husustur. Zira krip-
to para kullanımı da bu bağlamda 
basit bir hukuki yorumla çıkarımı 
yapılabileceği üzere, aksi belirtilene 
dek yasaldır. Bitcoin ve diğer kripto 
para kullanımı ve madencilik yapıl-
ması herhangi bir yasal düzenleme 
ile yasaklanmadığından, kullananlar 
için de suç teşkil etmesi söz konusu 
değildir.

Ancak mevcut yasalarımız gere-
ği blokzincir teknolojileri, kripto para 
kullanımı ya da başka teknolojik 
imkânları kullanmak sureti ile kaçak-
çılık, dolandırıcılık, hırsızlık, insan 
ticareti ve benzeri fiillerin yapılması 
suçtur. Bunun için ayrı bir düzenleme-
ye ihtiyaç yoktur. Ancak ‘Piyasa Mani-
pülasyonu’ yapanlar için özel düzenle-
melere ihtiyaç vardır.

Ancak yasal düzenlemenin olma-
masını fırsat görenler de vardır. 
Kanun koyucuların finansal kuruluş-
ların üzerinde gerçek dünya ekonomi-
sinde geniş kontrolleri bulunmasından, 
akabinde vergi yükü getirilmesinden 
dolayı düzenleme olmamasını fırsat 
olarak değerlendirenler bulunmakta-
dır. Bu nedenle son zamanlarda DE-FI 
yani Merkeziyetsiz Finans oluşumları 
rağbet görmektedir. Kripto paraların 
felsefesinin en temel taşı olan Merke-
ziyetsizlik felsefesi kullanıcılar tarafın-
dan her daim yeni girişimlerin çıkma-
sına vesile oluyor. 

Ayrıca bu düşüncede olan çoğu 
kişi kripto para birimlerinin herhangi 
bir merkezi otoriteye ait olmamasını 
anarşist yönü itibarı ile cazip gör-
mektedir. Devletlerin serbest piyasaya 
müdahalesini hoş karşılamamaktadır. 
Birçok kullanıcı bu platformu özgülük 
alanı olarak da görmektedir.

Her ne kadar merkezi otorite-
ye bağlı olunmaması cazip görül-
se de son zamanlarda kripto para 
kullanımında ciddi artışlar meydana 
geldi. Birçok kişi kripto paraların yasal 

güvencesi olmamasından kaynaklı 
yatırım ve ödeme metodu konusun-
da çekimser bakmaktadır. Bu kişilerin 
bir derece güvencede hissetmelerinin 
kripto para piyasasını oldukça hare-
ketlendireceğini rahatlıkla söyleyebi-
liriz.

Devletlerin, bu denli rağbet gören, 
kontrolünü elinde tutamadığı, ilerle-
yen zamanlarda ülkelerin kendi para 
birimlerini değersizleştiren bir meka-
nizmaya dönüşmesi ihtimali gündeme 
gelmektedir. Çin ile bazı ülkeler kendi 
resmi parasını dijitalleştirme yoluna 
başvurmuşlardır. Öte yandan Türki-
ye Merkez Bankası da bu gelişmele-
ri yakından izlemiş ve kendi dijital 
parasını geliştirme yönünde adımlar 
atmıştır. Bu arada Türkiye'nin bu yeni 
teknolojiyi kanıksama yoluna girmesi, 
dünya basınında oldukça ilgiyle karşı-
lanmıştır.  Son olarak Cumhurbaşkan-
lığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin kripto 
paralara yönelik bilgilendirici sözlük 
yayımlaması, Türkiye'nin blokzinciri 
ve kripto para teknolojisi ile yakından 
ilgilendiğini gösterir.  

Özetle; mevcut yasaların çıkması 
ile var olan şirketlerin yasalara göre 
şekillenmelerini, yeni yatırımcıların 
çıkması ile yeni iş olanaklarının orta-
ya çıkmasının akabinde istihdama ve 
ülke ekonomisine olumlu yönde katkı 
sağlayacağı düşüncesindeyim. Ayrı-
ca Bitcoin ile hayatımıza giren blok-
zinciri teknolojisinin birçok alanda 
kullanılması mümkün olup; dünyada 
pilot çalışma olarak blokzinciri sis-
temi emlak ve gümrük sistemlerine 
entegre edilmiştir. Güvenilir şifreleme 
teknolojisi ile birçok sektörün çağ 
atlamasına önayak olacaktır. Türki-
ye’nin bu sistem karşısında izleyici 
olmayıp lider ülke konumunda olma-
sı gerekmektedir. Bunun için silikon 
vadisi gibi Türkiye de teşvik politi-
kası çıkarmalı ve hatta İstanbul’u 
bir Crypto City haline getirmelidir. 
Bu sayede özel teşvik ve serbest böl-
ge statüsünde dünyanın birçok ülke-
sindeki şirketin, Türkiye pazarında 
yer edinmesine olanak sağlanmalıdır. 
Teknoloji ve sanal şirketlerin lider 
olduğu bir devirde devlet ve şirketle-
rin bu konuya duyarsız kalması düşü-
nülemez. Buna ek olarak İstanbul 
Uluslararası Kripto Para Tahkim Mer-
kezi kurulmalı ve Türkiye bu alanda 
lider ülke olmalıdır. 

 DOSYA 29

'Kripto paralar aksi belirtilene dek yasaldır'
Av. Sima Baktaş / GlobalB Law Kurucusu 
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Ekonomisi yüzde 10 küçülüyor, donanması büyüyor
İngiltere’de, imkân ve kabiliyetlerini 
geliştirmek adına Kraliyet Donanma-
sı’nın yeteneklerinin gözden geçirilmesi 
kararı alındı.

Başbakan Boris Johnson, fırsatlara 
ve tehditlere daha iyi yanıt verebilmeyi 
amaçladıklarını duyurarak İngiliz Krali-
yet Donanması'nın yeteneklerini geliş-
tirme planlarını 2021 Entegre İnceleme 
adı altında açıkladı.

Yeni gemiler, denizaltılar, silahlar, 
teknolojiler ve görevlerin eklenece-
ği inceleme planıyla beraber Kraliyet 
Donanması'nın boyutunda ve erişimin-
de bir artışa gidilecek.

Donanma’ya; savunma, denizaltı 
hizmeti, yüzey filosu, mayın savaşları, 
füze tedariki, savaş jetleri ve daha bir-
çok alanda önemli yatırımlar yapılacak.

Hükümet ayrıca daha fazla F-35 
jeti yerleştirmek amacıyla her iki uçak 
gemisini de aynı anda çalıştırma kara-
rı aldı. Bu kapsamda dünya çapında 

konuşlandırılacak uçak gemisi görev 
gruplarına eşlik edecek yeni destek 
gemileri inşa edilecek.

Kuzey Avrupa ve Hint Okyanusu'nda 
iki yeni Kıyısal Müdahale Grubu oluştu-
rularak denizaşırı ülkelerde yeşil bere-
lilerin kalıcı olarak konuşlandırılması 
sağlanacak.

Kraliyet Deniz Piyadeleri’nin Koman-
do Kuvveti'ne dönüştürülmesi kapsa-
mında Bay Sınıfı bir gemiyi dönüştür-
mek için 200 milyon sterlin ve 50 milyon 
sterlinlik ek yatırımlar yapılacak.

Kraliyet Donanması, Savunma 

Komuta Belgesi’nde belirlenen planla-
malara göre 2030’ların başında 20’den 
fazla fırkateyn ve muhribe sahip olmayı 
planlıyor.  Yeni nesil Tip 32 Fırkateyni 
içinse 24 refakatçiden oluşan bir filo 
düşünülüyor. 

Wildcat ve Merlin helikopterleri 
için yapılan yatırımlar, Sea Viper hava 
savunma füzelerinin yenilenmesi ve 
stoklarının oluşturulmasıyla birlikte 
devam edecek.

Paket, olası bir mayın savaşı için 1 
milyar sterlinlik bir yatırımın parçası 
olarak geliştirilecek otomatik ve otonom 

mayın avlama sistemlerini dünya çapın-
da konuşlandırmayı planlıyor.

Ayrıca, mayın avlama gemileri olan 
Sandown Sınıfı MCMV'lerin ve avcı 
destroyer gemilerinin değiştirilmesi de 
2020'lerin sonunda gerçekleştirilecek.

Paket hakkında açıklamalarda bulu-
nan İngiliz Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Oramiral Tony Radakin, ‘‘İnceleme pake-
ti, bir nesil için şu ana kadar yapılmış en 
geniş kapsamlı paket. Bu da hükümetin 
savunma için önceliklerini ortaya koyu-
yor. Dışişleri Bakanı, karşılaştığımız teh-
ditlere daha iyi yanıt vermemizi istiyor, 

öyle yapacağız. Başbakan, Avrupa'nın en 
önde gelen donanması olmamızı istiyor, 
olacağız. Hepimizin artık küresel bir Bri-
tanya için küresel bir donanma sağlama 
konusunda yeni bir sorumluluğu var," 
ifadelerini kullandı.

Tüm bu askeri silahlanmanın yanı 
sıra Birleşik Krallık Maliye Bakanı tara-
fından mart ayının başında, 2021 mali 
yılının bütçesinin 1,053 milyar sterlin 
olarak öngörüldüğü açıklandı. Yapılan 
açıklamaya göre ülke ekonomisi 2020'de 
yüzde 10 küçüldü. Bu küçülmeye rağ-
men ekonominin 2021'de sadece yüzde 
4 büyümesi öngörülüyor. Ekonominin 
2022’de yüzde 7,3 büyümesi ve 2022 
ortasına kadar Covid-19 salgını öncesi 
seviyelere dönmesi bekleniyor.

Pandeminin başlangıcından bu yana 
700 bin kişinin işsiz kaldığı Birleşik Kral-
lık’ın, bu yıl 355 milyar sterlin borçlan-
ması ve 2021-22'de toplam 234 milyar 
sterlin borçlanma olması bekleniyor.

Fransa dijital yenilikleri bir tüpe sığdırıyor Norveç ve Almanya denizaltıda buluştu 
Fransa’nın savunma tedarik ve teknoloji 
ajansı olan Direction générale de l'arme-
ment (DGA), güvenlik şirketi Thales ile 
yeni nesil havadan atılabilir denizaltı-
ların yerini tespit etmek için kullanılan 
şamandıra sonobuoy üretimi için sözleş-
me imzaladı.

Uzun süre dayanaklılık avantajı 
bulunan SonoFlash’ta yüksek yönlendir-
meli pasif alıcılara sahip optimize edil-
miş düşük frekanslı bir verici bulunuyor.

Şirket, yeni nesil sonobuoy’un eşsiz 
bir performans-kütle oranına sahip 
olduğunu ve çok çeşitli dağıtım senar-
yolarında kullanılabileceğini iddia ediyor.

Sistem, Fransa’da yerel olarak  ELE-
RAD, SelhaGroup ve Realmeca gibi şir-
ketlerin de dâhil olduğu KOBİ’lerden olu-
şan bir üretim ağında geliştirilecek.

SonoFlash hakkında bilgiler veren 
Thales Underwater Systems başkan yar-
dımcısı Alexis Morel, ‘‘Donanım ve diji-
tal teknolojilerde son 10 yılda gelişen 
yenilikleri 91,4 santimetre uzunluğunda 

ve 12,3 santimetre çapında bir tüpe sığ-
dırmayı başardık. SonoFlash, deniz kuv-
vetlerinin denizaltı karşıtı savaş operas-
yonlarının kapsamını genişletiyor. Bugün 
piyasadaki diğer tüm sonobuoy'ları geri-
de bırakan ve denizaltıları herhangi bir 
insanlı veya insansız uçak, fırkateyn 
veya insansız yüzey aracı üzerinden tes-
pit etmek için çok yönlü ve kurulumu 
kolay bir çözüm sunuyor,’’ dedi.

SonoFlash şamandırası, Fran-
sız Donanması'nın Atlantique 2 deniz 
devriye uçağı ve NH90 Caiman taktik 
nakliye helikopterlerinde konuşlandırı-
lacak. Operasyonel testler için kullanı-
lacak olan ilk prototipler 2022 yılında 
donanmaya teslim edilecek. Üretim hattı 
ise 2023'te hizmete girecek. Seri üre-
tim öncesi üretim 2024'te başlayacak. 
Seri üretim ve ilk teslimatlar ise 2025'te 
yapılacak.

Fransız Donanması, yeni nesil sono-
buoy’un ilk operasyonel kullanıcısı ola-
cak.

Norveç Savunma Bakanlığı, 212CD 
Tipi denizaltılarla ilgili Almanya ile 
anlaşmaya varıldığını açıkladı. İki 
ülke, yeni nesil Naval Strike Missi-
le (NSM) geliştirme konusunda da 
anlaşma imzaladı. Sözleşme, Alman 
Parlamentosu tarafından incelenip 
onaylandıktan sonra resmiyet kaza-
nacak. İmzaların yaz aylarında atıl-
ması bekleniyor.

Norveç ve Almanya arasındaki 
ortaklaşa denizaltı ve deniz füzeleri 
geliştirme üzerine planlanan deniz-
cilik teçhizat işbirliği görüşmeleri 
2017’den beri devam ediyordu.

Yapılan açıklamada ilk denizaltı-
nın 2029 yılında teslim edilmesinin 
planlandığı ve denizaltı projeleri için 
toplamda 45 milyar Norveç Kronu 
(5,2 milyar dolar) bütçe ayrıldığı belir-
tildi. Denizaltı sözleşmesinde ayrıca 
silah tedariki, uygulama maliyetleri 
ve acil durum hükümleri de belirtil-
miş durumda.

Norveç Hükümeti tarafından yeni 
denizaltılar üretmek adına yürütülen 
kapsamlı bir değerlendirme sürecinin 
ardından Şubat 2017'de stratejik ortak 
olarak Almanya'da karar kılınmıştı. 
Yapılan ortaklık çerçevesinde Alman-
ya ve Norveç ortaklaşa satın alacak-
ları yeni denizaltıların yönetimini de 
ömürleri boyunca beraber yürütecek.

Yeni denizaltılar 212A Sınıfı’nı 
temel alacak ve iki ülkenin gereksi-
nimlerine göre özel olarak tasarla-
nacak. 212CD Sınıfı (ortak tasarım), 
dünya çapında operasyonlarda kulla-
nılması amacıyla 212A Sınıfı’na göre 
daha yüksek menzil, hız ve dayanıklı-
lık özelliklerine sahip olacak. 

Almanya, yine Norveç ile olan 
işbirliğinin bir parçası olarak,  bu 
türden iki denizaltı daha satın alma-
ya hazırlanıyor. (Norveç ile ortakla-
şa dört denizaltı alınacak). Alman 
Donanması halihazırda 6 adet 212A 
denizaltı işletiyor.
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Çevre denizlerimize 
yönelik gelişmelere 
ısrarla temas etme-

ye ve farkındalık yaratmaya 
devam ediyoruz. Zira, bölge 
jeopolitiğine ilişkin gelişmeler 
oldukça dinamik bir görüntü 
sergiliyor. Ülkemiz üzerindeki 
baskının her geçen gün arttığı 
ve karar anına emin adımlarla 
yaklaştığımız mevcut konjonk-
türde dikkatli hareket etmeyi, 
süreci iyi takip etmeyi ve resmi 
iyi okumayı öneriyoruz.

Aslında bu yazının girişini 
farklı dizayn etmiştik. Ancak 
Milli Savunma Bakanlığı tara-
fından yapılan açıklama ile bir 
Türk savaş gemisinin Akde-
niz’de bulunan USS Dwight D. 
Eisenhower uçak gemisi görev 
grubu ile Doğu Akdeniz’de tat-
bikat yaptığını öğrenince gözlük 
değiştirmek durumunda kaldık.

ABD’nin stratejik hamlesi 
(Afganistan barış görüşme-
leri Türkiye’de mi?)
ABD Dışişleri Bakanı Blin-

ken’in basına sızan Afganis-
tan’a yönelik mektubu ve yan-
sımaları olacaktı odağımızda. 
Atlamayalım, kısaca değinelim. 
ABD’nin Afganistan’dan çekil-
mek istediği bir sır değil. Başkan 

Biden mayıs ayına dek Ameri-
kan askerlerini kademeli olarak 
Afganistan’dan çekmek istiyor, 
birçok NATO müttefikinin iti-
razına rağmen… Her ne kadar 
Doha’da Taliban ile yapılan 
barış görüşmeleri tıkansa da  
ABD’nin kararından dönmeye-
ceği anlaşılıyor. Tuhaf olanın ise 
basına sızan Blinken’in mek-
tubunda barış görüşmelerine 
Türkiye ev sahipliğinde devam 
edileceğinin vurgulanmasıydı. 
Bazıları bu hamleyi Türkiye ile 
ABD arasında normalleşme adı-
mı olarak yorumladı.

Son dönemde bazı emekli 
ABD’li asker/bürokratların ülke-
mize mavi boncuk dağıttığını, 
şeker pembe mesajlar verdikle-
rini gözlüyoruz. Suriye özelinde 
Türkiye’nin istikrara katkı sağ-
ladığı, mültecileri koruduğu, ve 
ev sahipliği yaptığı mealindeki 
mesajlar ile ABD’nin Türkiye’yi 
yanına çekmeye çalıştığını anlı-
yoruz. Oysa ABD izlediği çok 
boyutlu strateji ile Türkiye ile 
ilişkileri düzeltmeyi değil, Tür-
kiye’yi bir tercih yapmaya zor-
luyor. Blinken’in mektubu da 
bunun ispatı… Dönelim Doğu 
Akdeniz’de meydana gelen 
gelişmelere…

Mısır ne yapmaya çalışıyor?
Mart ayı Doğu Akdeniz 

özelinde yaşanan gelişmeler-
le oldukça yoğun geçti. Ayın 
hemen başında Yunan basını, 
Akdeniz'de hidrokarbon ihale-
sine çıkan Mısır'ın “Türkiye ile 
anlaşmaya açık kapı bıraktığını” 
yazınca kızılca kıyamet koptu. 
Mısır'ın, Doğu Akdeniz'de Türki-
ye'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) 

bildirdiği kıta sahanlığı sınırla-
rını dikkate alarak hidrokarbon 
arama ihalesine çıktığını duyu-
ran Yunan basını, ihanete uğra-
dıklarını iddia ederek Mısır’ı 
kalleşlikle suçladı.

Dışişleri Bakanı, Milli Savun-
ma Bakanı ve hatta Cumhur-
başkanı Mısır’ın bu hamlesine 
atıfta bulunarak, Mısır ile dip-
lomatik görüşmelerin başla-
dığını açıkladı. Oldukça tuhaf 
bir durumdu. Zira yıllardır 
küs olduğumuz Mısır ile basın 
önünde normalleşmeye çalı-
şılıyordu. Kısa bir süre sonra 
diplomatik görüşmeler olgun-
laşmadan acele açıklamalar 
yapıldığını anladık. Yunanistan 
panik butonuna basarken, Mısır 
el yükseltti.

Atina’da çalan alarm zilleri
Mısır'ın MEB haritasını mem-

nuniyetle karşılayan Anka-
ra'nın Kahire'yle görüşüp anlaş-
ma mesajları vermesi, Atina'da 
alarm zillerini çaldırdı. Önce 
Yunanistan Başbakanı Miço-
takis telefon ile Sisi’yi aradı. 
Ardından Yunan Dışişleri Baka-
nı Dendias apar topar Mısır’a 
giderek Kahire'de Mısırlı mevki-
daşıyla görüştü. Bu gelişmelerin 
ardından Yunan basını, Mısır'ın 
yeni MEB haritası yayımladığı 
haberini geçti.

Dendias, Mısırlı mevkidaşı 
ve Arap Birliği Genel Sekreteri 
Ahmed Ebu Gayt'la görüşme-
sinin ardından gittiği GKRY’de, 
Yunan tarafının sorunu özünde 
çözülmüş kabul ettiğini, açık-
ladı. Yunanistan ile Mısır'ın 
uzlaşmaya vardığını duyuran 
Suudi gazetesi Arab News ise 

"Tartışmalı parselin koordinat-
ları Mısırlı ve Yunanlı uzmanlar 
arasındaki görüş alışverişleri-
nin ardından yeniden uyarlandı" 
diye yazdı.

Mısırlı kaynaklar ise Kahi-
re'nin, Türkiye ile Doğu Akdeniz 
konusunda herhangi bir müza-
kereye başlamadığını, Yunanis-
tan ile GKRY’nin yapılacak ola-
sı bir anlaşmaya taraf olması 
taahhüdüne bağlılıklarını koru-
duğunu belirterek, Mısır tarafı-
nın Libya'daki UMH ile Ankara 
arasında imzalanan deniz yetki 
alanları anlaşmasını reddetme 
pozisyonuna sadık olduğunu 
açıkladı. Konuya ilişkin en net 
açıklama Mısır Dışişleri Bakanı 
Sami Şükrü’den geldi. Türkiye 
ve Mısır arasındaki ilişkilerin 
normale dönmesi için Türki-
ye’nin eylemlerinin Mısır’ın ilke 
ve hedefleriyle uyum göster-
mesi gerektiğini belirten Şük-
rü, "Normal diplomatik çerçe-
ve dışında hiçbir iletişimimiz 
yok. Türkiye'den gelen eylem-
ler Mısır'ın ilke ve hedefleriy-
le uyum gösterirse, ilişkilerin 
normale dönmesi için zemin 
hazırlanır” açıklamasını yap-
tı. Türkiye ile Mısır arasında 
sorunların deniz boyutunu aştı-
ğı, esasen siyasi temelli oldu-
ğu aşikâr. Bu durumda iki ülke 
ilişkileri ancak siyaseten asgarî 
müşterekte buluşulması kay-
dıyla çözülebilir.

GKRY, Yunanistan ve İsrail 
arasında AB “elektrik 
otoyolu” için imzalar atıldı
Doğu Akdeniz deniz yetki 

alanlarının belirlenmesine doğ-
rudan etki edecek önemli geliş-

me mart ayının ilk haftasın-
da meydana geldi. Geçen sene 
ısrarla yazmıştık. Hemen herke-
sin EastMed boru hattına odak-
landığı bir dönemde süregelen 

“EuroAsia Interconnector” pro-
jesinin gözden kaçırılmaması 
gerektiğini vurgulamıştık. Ne 
yazık ki korkulan oldu…

GKRY, Yunanistan ve İsrail 
arasında denizaltı kablo hat-
tıyla elektrik bağlantısını sağla-
yacak “EuroAsia Interconnector” 
projesine yönelik hazırlanan 
mutabakat muhtırası 8 Mart’ta 
GKRY’de imzalandı. GKRY Enerji 
Bakanı Pilides ile İsrail Ener-
ji Bakanı Steinitz imza töreni 
sırasında hazır bulunurken, 
Yunanistan Enerji Bakanı Skre-
kas törene çevrimiçi katıldı. 
Üç bakan tarafından yapılan 
ortak açıklamada, daha fazla 
yenilenebilir enerji kaynağının 
oluşmasına imkân sağlayacak 
mutabakatın imzalanması-
nın memnuniyetle karşılan-
dığı belirtildi. GKRY’nin enerji 
izolasyonunu sona erdirmeyi 
öngören proje; İsrail, GKRY ve 
Yunanistan'ın elektrik şebekele-
rini deniz altından geçen 1.208 
kilometrelik kabloyla birbirine 
bağlayan Avrupa Birliği “elektrik 
otoyolu” olarak ifade ediliyor.

Türkiye'den Yunanistan,
İsrail ve AB'ye nota
Bu çok önemli anlaşmaya 

Dışişleri Bakanlığımız anlaşıl-
maz bir şekilde bir hafta son-
ra, 15 Mart’ta tepki gösterdi. 
Türkiye; AB destekli "EuroAsia 
Enterkonnektörü" projesinin 
güzergâhının Türkiye'nin kıta 
sahanlığından geçmesi nede-

Birçok ülkeyle sorun-
ları bulunan ve dış 
politikada hayli sıkı-
şan Türkiye’nin bölge 
ülkeleriyle ilişkilerini 
ivedilikle normalleştir-
mesi gerekiyor
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niyle İsrail ve Yunanistan'ın 
Ankara Büyükelçilikleri ile AB 
Türkiye Delegasyon Başkan-
lıklarına nota verdi. Dışişleri 
Bakanlığımız anlaşılmaz bir 
tutum ve ısrarla münhasır 
ekonomik bölgemiz değil, kıta 
sahanlığımız tabirini kullan-
maya devam etti.

Projenin dokümanlarında 
kullanılan görsellerde sualtı 
elektrik kablosu için planlanan 
güzergâhın, Kıbrıs ve Girit Ada-
ları arasında, Türkiye'nin Doğu 
Akdeniz'deki kıta sahanlığın-
dan geçtiğini belirten kaynaklar, 
uluslararası hukuk gereği kablo 
faaliyetleri ön araştırma çalış-
ması gerektiriyorsa Türk kıta 
sahanlığından gerçekleştirile-
cek çalışmalar için Türkiye'nin 
izninin aranması gerektiğini, 
ön çalışma gerekmiyorsa kablo 
döşeme faaliyetleri ve kapsa-
mı hakkında Türkiye'ye makûl 
bir süre önceden bilgi verilme-
si gerektiğini belirtti. EuroAsia 
Enterkonnektör projesi dâhilin-
de denize kablo döşeme çalış-
malarının başlaması ve mün-
hasır ekonomik bölgemize 
sirayet edilmesi durumunda 
neler yapılabileceğini, nasıl ve 
ne şekilde tepki gösterilmesi 
gerektiğini şimdiden belirle-
meyi öneriyoruz. İlgililerine 
hatırlatalım.

Libya Başbakanı Dibeybe:
Libya gaz yataklarından 
iyi bir pay kazandı
Libya Temsilciler Meclisi, BM 

öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenev-
re'de toplanan Libya Siyasi Diya-
log Forumu üyelerinin oylaması 
sonucunda geçici yönetimin 
başbakanlığına seçilen Abdul-
hamid Dibeybe Başbakanlı-
ğındaki hükümete güvenoyu 
vermek üzere Sirte’de toplan-
dı. Dibeybe, oturumda yaptığı 
konuşmada, "Libya, Türkiye ile 
imzaladığı anlaşma sayesinde 
Doğu Akdeniz'deki gaz yatakları 
hakkından iyi bir pay kazandı" 
açıklamasını yaptı.

Libya’da yılsonunda yapı-
lacak seçimler öncesi geçi-
ci yönetimin pozisyonu Libya 
politikalarımız bağlamında 
oldukça önemli. Libya ile yapı-
lan anlaşmaların devamı, elde 
edilen statükonun idamesi 
ülkemizin çıkarlarını doğrudan 
ilgilendiriyor. Bu nedenle Baş-
bakan Dibeybe’nin akdedilen 
MEB Anlaşması’nın geçerliliği-
ni koruyacağını açıklamasının 
önemli bir gelişme olduğunu 
belirtelim.

İsrail ile GKRY tartışmalı
gaz sahaları sorununda
mutabakata vardı
GKRY ile İsrail, Doğu Akde-

niz'de deniz sınırlarını aşan tar-
tışmalı gaz rezervlerinin ticari 
kullanımıyla ilgili görüşmele-

rin başlamasına yönelik muta-
bakata vardı. Buna göre, İsra-
il'in Yishai gaz sahası sınırı ile 
GKRY’nin Afrodit gaz sahasının 
sınırının çakışması nedeniyle 
yaşanan ve 9 yıldır devam eden 
anlaşmazlığın uzlaşıyla sonuç-
landığı ifade edildi.

Varılan mutabakat, GKRY 
Enerji Bakanı Pilides ile İsra-
il Enerji Bakanı Steinitz tara-
fından açıklandı. Bakan Pilides, 
açık denizlerdeki kaynaklarla 
ilgili 9 yıllık çıkmazın çözülme-
si adına önemli bir adım atıldı-
ğını söyledi. Steinitz'in ziyareti 
sırasında sorunu çözmek için 
bir çerçeve üzerinde anlaşma-
ya vardıklarını aktaran Pilides, 
çerçevenin hazırlanacak ortak 
bir metinle açıklanacağını ifa-
de etti. İsrailli Bakan Steinitz 
de GKRY’ye “verimli” bir ziya-
ret gerçekleştirdiğini belirterek, 

"Sonunda, yıllar süren, sonu 
gelmeyen ve yararsız müza-
kerelerin ardından önemli bir 
ilerleme kaydettiğimizi düşü-
nüyorum" dedi.

İsrail ile GKRY’nin tartışmalı 
gaz sahaları sorununu çözme-
lerinin deniz yetki alanlarının 
belirlenmesi bağlamında önem-
li bir gelişme olduğunu ve ülke-
mize de yansımalarının olaca-
ğını belirtelim. Son dönemde 
İsrail’in Türkiye ile anlaşması 
durumunda kazanımlar elde 
edeceği ifade edilirken, GKRY 
ile İsrail arasında varılan bu 
mutabakatın tezlerimize zarar 
vereceği aşikâr.

Stoltenberg: Türkiye ile
ilgili S-400 ve Doğu 
Akdeniz gibi konularda 
ciddi endişemiz var
Batı ile aramızdaki sorunlu 

ve çetrefilli ilişkilerde iyi polis 
rolünü oynayan NATO Genel 
Sekreteri Jens Stoltenberg, 
Avrupa Parlamentosu Güvenlik 
ve Savunma Alt Komitesi top-
lantısında yaptığı konuşmasıyla 
şaşırttı. Avrupalı milletvekilleri-
nin NATO-AB ilişkilerine yöne-
lik sorularını yanıtlayan Stol-
tenberg, "Herhangi bir NATO 
ülkesine yakın zamanda bir 
askeri saldırı tehdidi görmüyo-
rum ama bunun bir nedeni var 
o da NATO'nun varlığı" ifadesini 
kullandı.

Türkiye ile ilgili bir soruyu 
da yanıtlayan Stoltenberg, Doğu 
Akdeniz, S-400 ve demokratik 
haklar gibi konularda ciddi 
endişeleri olduğunu, bunları 
dile getirdiğini ancak 30 NATO 
müttefiki arasında farklılıklar, 
anlaşmazlıklar olabileceğini 
vurgulayarak, "NATO bunla-
rın tartışılması için önemli bir 
platform imkânı sunmaktadır" 
dedi. Stoltenberg, Türkiye ile 
Yunanistan arasında gerginliği 
azaltmak amacıyla NATO'da 
ayrıştırma usulleri mekaniz-

ması kurulduğunu, iki ülkenin 
ayrıca istikşafi görüşmelere de 
başladığını belirterek, "Sorunla-
rın çözüldüğünü söylemiyorum 
ama önemli konularda anlaş-
mazlıklarımız olduğunda bun-
ların ele alınmasında platform 
sunmak, doğru yolda ilerleye-
bilmek için uluslararası kurum-
lara ihtiyacımız var. Bizim yap-
tığımız da bu" ifadelerini kul-
landı.

İtalya Dışişleri Bakanı Maio 
ve Kıbrıs meselesi 
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi 

Di Maio, mart ayında GKRY’yi 
ziyaret ederek GKRY lideri 
Anatasiadis, Dışişleri Bakanı 
Christodoulides ve BM Genel 
Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi 
Elizabeth Spehar ile bir araya 
geldi. Temaslarının ardından 
açıklamalarda bulunan Di Maio, 
İtalya'nın 27-29 Nisan'da BM 
öncülüğünde garantör ülkele-
rin de katılımıyla 5+1 formatın-
da düzenlenecek Kıbrıs konulu 
gayrî resmi konferansı memnu-
niyetle karşıladığını belirtti.

İtalya’nın Kıbrıs sorununda 
BM anlaşmaları ve kararları 
dışındaki çözümü sağlamaya 
yönelik her türlü girişimi şid-
detle reddettiğini açıklayan 
Maio, ülkemizin Doğu Akde-
niz'deki hidrokarbon arama 
faaliyetlerine atıfta bulunarak, 
İtalya'nın, GKRY ve Yunanis-
tan'ın bölgedeki haklarının ihlâl 
edilmemesi konusundaki deste-
ğini vurguladı ve GKRY ile İtal-
ya'nın ikili ilişkilerini “mükem-
mel” olarak tanımlayarak, işbir-
liğini artırmak için çalışmaya 
devam edeceklerini ifade etti.

Blinken: Türkiye'nin Doğu 
Akdeniz'deki eylemlerin-
den kaygı duyuyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler 
Komitesi’nde katıldığı oturum-
da, Biden yönetiminin dış poli-
tika önceliklerini anlattı. Türki-
ye’ye de değinen Blinken, Doğu 
Akdeniz'deki son gelişmeleri ve 
Türkiye'nin bölgedeki sorun-
ların çözümü için AB ile son 
dönemdeki girişimlerini yakın-
dan takip ettiklerini belirtti ve 
ABD'nin bu çabaları destekledi-
ğinin altını çizdi.

Türkiye'nin son bir yıl içinde 
Doğu Akdeniz'deki bazı eylem-
lerinden kaygı duyduklarını 
ve Ankara'nın bazı durumlar-
da “Yunanistan'a karşı provo-
katif eylemlerde bulunduğunu” 
dile getiren Blinken, bölgedeki 
sorunların çözümünün kışkır-
tıcı eylemlerle ve askerî yön-
temlerle değil ancak diplomatik 
yollarla olabileceğini söyledi. 
Son haftalarda Doğu Akdeniz 
konusunda olumlu gelişmeler 
yaşandığını kaydeden Blinken, 

"Türkiye'nin, daha yapıcı bir 

şekilde adım atılması noktasın-
da AB ve diğer ülkelerle temasa 
geçmesiyle bölgede tansiyonun 
düştüğü görülüyor. Bunu des-
tekliyoruz ve bu tür adımların 
bu istikamette atılabilmesine 
yardım etmeye devam edeceğiz" 
ifadelerini kullandı.

Kıbrıs müzakerelerinde
doğrudan Amerikan
angajmanını göreceksiniz

"Türkiye'nin NATO taahhüt-
lerini, uluslararası hukuku ve 
Yunanistan'ın hava sahasını 
ihlâl eden provokatif eylem-
lerini eleştirdik" açıklaması-
nı yapan Blinken, "ABD, Doğu 
Akdeniz'de istikrarın sağlanma-
sı ve tüm tarafların egemenlik 
ve toprak bütünlüğünün korun-
ması konusunda dikkatlidir. 
Bölgede ortaya çıkan anlaşmaz-
lıklar askerî ve provokatif yol-
larla değil, barışçıl bir şekilde 
diplomatik yollarla çözülebilir." 
değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak 
da, ABD'nin adayı "iki bölgeli-
iki toplumlu bir federasyon" 
olarak yeniden birleştiren kalıcı 
bir çözüme destek vereceğini 
aktaran Blinken, "BM'nin (Kıb-
rıs meselesindeki) kritik rolü-
nü desteklemenin yanı sıra bu 
olasılığı geliştirmek için çaba 
sarf edeceğiz. Ayrıca bu çabaya 
doğrudan Amerikan katılımını 
gerçekleştireceğiz. ABD diplo-
masisiyle Kıbrıs müzakereleri 
konusuna doğrudan angaje 
olacak. Bu çabalarda doğru-
dan Amerikan angajmanını 
göreceksiniz" ifadesini kullan-
dı.

Blinken yaptığı açıklama ile 
yeni ABD yönetiminin ülkemi-
ze yönelik perspektifini net bir 
şekilde ortaya koyuyor. Israrla 
vurguluyoruz. ABD ile aramızda 
sadece S-400 sorunu yok. S-400 
ABD ile aramızdaki sorunlar 
sarmalının, yani buzdağının 
sadece görünen kısmı. ABD ile 
Ortadoğu, Suriye, YPG, Doğu 
Akdeniz, Yunanistan ve Kıbrıs 
konularında farklı boyutlarda 
olduğumuz açıkça görülüyor.

İşte bu noktada Blinken’in 
ABD’nin Kıbrıs sorununa doğ-
rudan angaje olacağını ifade 
etmesine kulak kabartmak-
ta yarar var. Anlaşılan nisan 
ayı sonunda BM öncülüğünde 
garantör ülkelerin de katılımıy-
la 5+1 formatında düzenlene-
cek Kıbrıs konulu gayrî resmî 
konferans da renkli geçecek! 
Müttefiklerimizin(!) Kıbrıs soru-
nunu “halletmeyi” de ajandala-
rına aldıklarını görüyoruz. Blin-
ken çok doğru söylemiş, yeni 
ABD yönetiminin ülkemize ve 
milli çıkarlarımıza karşı çok 
boyutlu angajmanlara girdiğini 
görüyoruz! Israrla ABD ile yeni 
sayfa açma hayali kuranlara bir 
kez daha hatırlatalım.

Doğu Akdeniz ve
matruşka bebeği
Doğu Akdeniz’de matruşka 

bebeği misali iç içe geçen sorun-
lar bulunmakta. Temelini ege-
menlik meselesinin oluşturduğu 
bölgede ayrıca, enerji jeopolitiği 
uğruna mücadele, hegemonya 
ve nüfuz alanı tesis etme, Tür-
kiye’yi frenleme ve Rusya’yı çev-
releme mücadelesi sürdürülüyor.

Yeni yönetimi ile ABD, Arktik 
Bölge’den başlayan, İskandinav-
ya ve Baltık Bölgesi ile devam 
eden, Polonya, Romanya, Bulga-
ristan ve Ukrayna ile Karadeniz’e 
inen, diğer taraftan Yunanistan 
ile Ege’yi kapsayan ve Doğu Akde-
niz’e dek uzanan geniş bir eksen 
oluşturmayı hedefliyor. ABD’nin 
maksadı şüphesiz Rusya’ya kar-
şı geniş bir cephe oluşturmak. 
Biden’ın Başkanlığa gelmesiyle 
ABD, Rusya tehdidini dirilte-
rek AB’yi işbirliğine zorlamayı, 
esasen Transatlantik ilişkile-
rini restore etmeyi öngörüyor. 
Biden’ın Putin’e sarf ettiği dip-
lomatik nezaketin dışındaki 
sözlerin arka planında bu stra-
teji var. Rusya’ya karşı savaş 
baltasını çıkardığı izlenimini 
veren ABD’nin önceliği elbette 
Çin. Rusya ise NATO üzerin-
den Avrupalı müttefiklere iha-
le edilmek isteniyor. Böylelikle 
ABD, Avrupalı müttefiklerini 
de zinde ve oyunda tutmayı, 
kendi önceliğini ise Asya-Pasi-
fik bölgesine vermeyi hedef-
liyor.

Gelelim ABD’nin Doğu Akde-
niz perspektifine. ABD bakımın-
dan Orta Doğu, Doğu Akdeniz ve 
İsrail birbiriyle bağlantılı konu-
lar. Bölgedeki hidrokarbon kay-
naklarını kontrol etmek isteyen 
ABD bölgede kontrolü dışında 
gelişmeler istemiyor. Bölgedeki 
gaz rezervlerini Avrupa’ya aktar-
mak isteyen ABD, böylelikle 
Avrupa’nın Rusya’ya olan enerji 
bağımlılığını azaltmayı hedef-
liyor. Nitekim Doğu Akdeniz 
Gaz Forumu’na katılım iradesi-
nin ortaya konmasının sebebi 
de bu… Bu nedenle ABD Doğu 
Akdeniz’de, İsrail’in, Yunanistan 
ve GKRY’nin çıkarlarını gözete-
cek hamleler yapıyor. Türkiye 
ise haliyle bu denklemin dışın-
da kalıyor. Denklemin içinde 
olabilmenin yegâne şartı ise 
taviz(ler) vermek.

Bu nedenle birçok ülkeyle 
sorunları bulunan ve dış politi-
kada hayli sıkışan Türkiye’nin 
bölge ülkeleriyle ilişkilerini ive-
dilikle normalleştirmesi gereki-
yor. Mısır ile başlayacak ve Suri-
ye ile devam edecek hamlelerin 
Türkiye’ye hamle ve pozisyon 
üstünlüğü kazandıracağı aşikâr. 
Bu nedenle meselelere ideolo-
jik optikten bakma lüksünün 
ortadan kalktığını, aksi takdirde 
oldukça geç kalınacağını hatırla-
tarak noktayı koyalım.
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International Data Corporation 
(IDC) tarafından gerçekleştirilen 
yeni bir IBM araştırmasına göre; 
Türkiye’deki üst düzey yöneti-
cilerin yüzde 87’si hibrit bulut 
stratejilerini takip etmeyi ya da 
uygulamaya almayı planlıyor.  

Araştırmaya katılan Türki-

ye’deki üst düzey yöneticiler; 
kuruluşlarının kriz atlatma, 
esneklik, maliyet tasarrufu, test 
etme ve geliştirme olanakla-
rından yararlanabilmeleri için 
hibrit bulut stratejilerinin uygu-
lanmasına öncelik veriyor. Hibrit 
buluta yönelim giderek artarken, 

yapay zekâ gibi teknolojiler yar-
dımıyla, hibrit bulut stratejileri-
nin daha da fazla benimsenmesi 
gerekiyor.  

Hibrit bulut modeli, çalışma 
ihtiyaçlarına göre hem şirket 
içinde hem de dışında, bulut 
dâhil birden çok ortamın yöne-
tilmesine olanak tanıyan çevikli-
ği sağlıyor. Hibrit bulut; bir veya 
daha fazla şirket içi altyapının, 
dâhili olarak yönetilen veya dış 
kaynaklı özel bulutların, birden 
çok sağlayıcıdan herkese açık 
bulutların ve hatta kuruluşun 
dijitalleştirme ihtiyaçlarını kar-
şılamak için eşzamanlı çalışan 
Edge işlemin birleşimini içere-
biliyor.

Hibrit bulutun, bölgedeki 
işletmeler için giderek artan 
önemi ve Covid-19'un işletme-
ler üzerindeki dönüşüme yöne-
lik etkisini değerlendirmek için 
yapılan araştırmaya Birleşik 
Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, 
Türkiye ve Güney Afrika’dan; 
önemli regülasyonlarla çalışan 
hükümet, telekomünikasyon, 
bankacılık dahil 12 farklı sek-
törden 500’ü aşkın üst düzey 
yönetici katıldı. 

Araştırma sonuçlarına göre; 
Türkiye’den katılım gösteren üst 
düzey yöneticilerin yüzde 39’u 
hibrit bulut stratejilerini takip 
ederken, neredeyse yarısı henüz 
planlama aşamasında.

 Türkiye’deki üst düzey yöne-
ticiler, kuruluşlarının önümüz-
deki 12 ay içerisinde hibrit bulu-
tun benimsenmesine yönelik 
stratejilerin gerekliliğine dikkat 
çekiyor. Özellikle yöneticilerin 
yüzde 51’i hibrit bulut strateji-
siyle esneklik ve tasarruf bek-
lediğinden bahsederken, yüzde 
33’ü de söz konusu teknolojinin 
test ve geliştirme için önemli bir 
model olarak gördüğünü belirtti. 

Dahası üst düzey yöneticile-
rin yarıdan fazlası hibrit bulutu, 
kuruluşlarının ihtiyaç duyabile-
ceği her türlü potansiyel krizi 
atlatmak için bir çözüm olarak 
değerlendiriyor. 

Bunlara ek olarak Türki-
ye’deki üst düzey yöneticiler, 
uygulama modernizasyonuna 
yönelerek ya da bulut tabanlı 
uygulamalar geliştirerek kuru-
luşlarını geliştirme konusunda 
hibrit bulutu önemli bir adım 
olarak görüyor. Katılımcıların 
yüzde 57’si, kuruluşlarında hibrit 
bulutu benimsemenin uygula-
ma geliştirme alanında sağladı-
ğı kolaylıktan bahsetti ve hibrit 
bulutun sağlayacağı operasyonel 
avantajlardan da yararlanmak 
istediğini söyledi. Yüzde 61’i ise 
söz konusu teknolojinin kaynak 
tahsisi iyileştirmelerine yardımcı 
olacağına inanıyor.  
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Hibrit buluta verilen öncelik artıyor
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Yüksek navlunların etkisiyle 
son birkaç haftadır fiyatlar 
hızla artıyor. Çok uzun yıllar-
dır düşük navlunlarla gemi-
lerini çalıştırmak zorunda 
kalan armatörler, yükselen 
navlunların etkisiyle yüksek 
kazançlarını değerlendirmek 
adına piyasada satılık olan 
gemilerinin çoğunu ya satış-
tan çekiyorlar ya da fiyatla-
rı sürekli yükseltiyorlar. Bu 
sebeple son birkaç haftadır 
satın almak için teklif verdi-
ğiniz gemilere counter teklif 
geliyorsa şanslısınız demektir. 
Gemilerini satma konusun-
da ciddi olan armatörlerden, 
iyi teknik özellikleri sahip 
olan gemilere 15-20 alıcı tek-
lif verdiği için kıyasıya reka-
bet yaşanıyor. SS/DD yakın 
zamanda geçmiş, BWTS 
donanımlı Japon inşa capesi-
ze tonajındaki gemiler şubat 
ayında 25,3 milyon dolara 
satılırken bugünkü markette  
28,5 milyon dolara gidiyor. 

Ultramax tonajındaki 
gemiler için de benzer yük-
selişler görülmekte. Mart 
başında 2016 Japon ''BULK 
HERO'' gemisi 20,6 milyon 
dolara satılırken, 3 hafta son-
ra ''BASIC PORTLAND'' gemisi 
21,5 milyon dolara satıldı. 

10/15 yaş civarı kuru 
yük gemilerin fiyat artışla-
rı modern gemilere kıyas-
la 'yüzdesel' olarak daha 
fazla arttı. 3 ay önce satı-
lan 2011 Japon inşa 38,000 
dwt MV'TURQUOISE OCE-
AN' 9 milyon dolara satılır-
ken, mart başında 2011 Japon 
inşa 38,000 dwt  MV'ASAHI 
MARU' gemisi 11,57 milyon 
dolara satıldı. Aralık başında 
2010 Japon inşa 32,000 dwt 
bir gemi 8,3 milyon dolara 
satılırken bugünkü market-
te benzer bir gemi geçtiği-
miz hafta 10,5 milyon dolara 
satıldı. 

 Üç ay evvel 2010 Çin inşa 
57,000 dwt MV'EAGLE SRA-
IT' supramax gemi 6,7 mil-
yon dolara satılmıştı, bu ay 
MV'RHL VALESSIA' supramax 
gemi 10 milyon dolara satıl-
dı. Yüzdesel olarak Çin inşa 
gemilerin daha hızlı değer 
kazandığını fark edeceksiniz. 
Bunun sebebi market düştü-
ğünde Çin yapımı gemilerin 
çok hızlı değer kaybetmesidir. 

 Yukarıda bahsettiğim fiyat 
artışlarının sürdürülebilirliği 
konusunda endişelerim var. 
Devam etmekte olan pan-
demi sürecinin hâlâ birçok 
ülkenin ekonomisini olumsuz 
yönde etkilediğini biliyoruz. 

Petrol ve commodity fiyatları 
aşağı yönde harekete başla-
dı. Piyasanın bir süre içinde 
kendini düzeltmesini bekli-
yorum. Bildiğiniz gibi Çin 
Devleti, Çinli kömür alıcıla-
rına Avustralya dışında diğer 
ülkelerden kömür almaları 
yönünde baskı yapıyor. Bu 
alıcılar genelde Güneydoğu 
Asya'da kömür alabilecekleri 
diğer yerlere gidiyorlar ve o 
limanlara da sadece handy-
size ve supramax tonajındaki 
gemiler yanaşabiliyor. Hint 
Okyanusu ve Güneydoğu 
Asya'daki navlunların Pasifik 
limanları arasındaki seferler 
için günlük 30 bin dolarla-
rı görmesinin sebebini buna 
bağlıyorum. Bu durum ne 
kadar sürdürülebilir konusu 
tamamen politik bir karar. 
Çin ve Avustralya arasındaki 
gerginlik sona erdiğinde daha 
büyük tonajlı gemiler kömür 
yüküne giriyor olacaktır ve 
bu durum handy/supramax 
gemilerin kazançlarını düşü-
recektir görüşündeyim. 

 Genel bir değerlendirme 
yaptığımızda, dünya genelin-
de üretimi devam eden ter-
sanelerin yeni inşa kapasitesi, 
2008 yılındaki inşa kapasi-
tesinin yarısına düştü. 2020 
senesindeki yeni inşa sipa-
rişleri son 30 yılın en düşük 
seviyesinde gerçekleşti. Geç-
tiğimiz 4-5 sene yeni inşa 
siparişleri özellikle kuru yük 
tonajında çok düşük oldu. Bu 
nedenle market biraz norma-
le döndüğünde navlunların 
yükselmesini zaten bekliyor-
duk. Ancak son zamanlarda 
yükselen navlun fiyatları-
nın sürdürülebilir olduğunu 
düşünmüyorum. 

  Konteyner gemiler için  
son 2 aylık dönemde çok sayı-
da yeni inşa siparişleri rapor 
edildiğini gördük. Seaspan 
Corp 4 milyar dolarlık kon-
teyner gemi yeni inşa progra-
mı açıkladı. Farklı tonajlarda 
32 adet konteyner gemi sipa-
rişini (11,800 TEU / 12,200 
TEU / 15,000 TEU / 24,000 
TEU) Çin ve Kore tersaneleri-
ne bölüştürerek imzaladılar. 
Samsung Tersanesi’nde inşa 
edilecek olanların dual fuel 
engine ile olacağı rapor edildi. 

 2008 Kore inşa 4,506 TEU, 
MV'CO OSAKA' gemisi 2 ay 
önce 20 milyon dolara satı-
lırken, aybaşında 4,200 TEU, 
2009 Kore inşa 'HOBBY HUN-
TER' konteyner gemisi 23 mil-
yon dolara satıldı.  

 Tanker fiyatları ise olduk-
ça düşük seviyelerde devam 

ediyor. Bizler bu aralar yapı-
lacak tanker yatırımının önü-
müzdeki birkaç sene yüz gül-
düreceğini düşünüyoruz. 

 Ro-Ro ve cruise gemile-
rin fiyatları hâlâ düşük sevi-
yelerde devam ediyor. Birçok 
Ro-Ro ve cruise gemi, pan-
demiden dolayı layup'ta 
bekliyor. Bu gemilerde son 6 
ayda ciddi fırsatlar oldu. Bin 
odalı, iki bin yolcu kapasite-
li 2000’li yıllarda inşa edil-
miş ve hatta son 2-3 sene 
evvel modernize edilmiş 8-10 
cruise gemisi hurda fiyatına 
(yaklaşık 7 milyon dolara) 
satıldı. Bu gemilerden 5 tane-
sini toplayıp Yunanistan'da 
layup'a geçen Yunan armatör 
şu anda gemilerin beherine 
40 milyon dolar istiyor. Çok 
sayıda cruise gemi de hur-
daya çıktı. Pandemiden dola-

yı cruise seferleri tamamen 
dururken, işletmeciler yük-
sek 'running costs' sebebiyle 
yaşlı gemileri elden çıkart-
mayı seçti. Bugün hâlâ düşük 
fiyatlı cruise gemiler buluna-
bilir ancak kondisyonları ilk 
satılanlar kadar iyi durumda 
değil.

Yeni inşalar
Capesize: Anglo Ameri-

can, SWS Tersanesi’ne 4 adet 
190,000 dwt gemi siparişi ver-
di. 2023 yılında teslim edile-
cek olan gemilerin her birinin 
kontrat fiyatı 60 milyon dolar 
civarındadır. 

 Kuru yük:  Bu segmentte 
de yeni inşalar da rapor edil-
meye başlandı. Çin'de 4 adet 
firm 210,000 dwt, C-LNG dual 
fue,l newcastlemax beheri 68 
milyon dolardan sipariş veril-

di. SWS Tersanesi’nde inşa-
sı devam eden ve 2021 yılı 
içinde teslim edilecek olan 2 
adet newcastlemax beheri 52 
milyon dolardan satıldı. 

Konteyner: Seaspan, Yan-
gzijiang Tersanesi’ne 4+4 
opsiyonlu 12,000 TEU gemi 
siparişi verdi. Gemiler 2023 
yılında teslim edilecek. 

Cido Shipping, Hyundai H.I. 
Tersanesi’ne 4 adet 15,900 
TEU gemi siparişi verdi. 2023 
yılının kasım ayından önce 
teslim edilecek olan gemile-
rin her birinin kontrat fiyatı 
126 milyon dolar. 

Chartworld, New Times 
Tersanesi’ne 4 adet 13,000 
TEU gemi siparişi verdi. 2023-
2024 yıllarında teslim edile-
cek olan gemilerin her biri-
nin kontrat fiyatı 105 milyon 
dolar.
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Petrol Boru Hatları, tehlike-
li yüklerin taşınması için en 
emniyetli taşınma şeklidir.

13 Mart 1994 NASSIA tanke-
ri kazası ve yangını sonrasında 
Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru 
hattı inşa edilmiş ve 2005 yılın-
da faaliyete geçirilmiştir. Novo-
rossiysk-Samsun-Ceyhan Petrol 
Boru Hattı’nın projesi hazır ve 
beklemektedir. 

13 Mart 1994 tarihinde saat 
22.20 civarında İstanbul Boğazı 
Karadeniz girişi, Büyük Liman 
önlerinde iki geminin çatış-
masıyla meydana gelen “İnsan 
Ölümlü, Yangınlı ve Çevre 
Felaketli Deniz Kazası” sırasın-
da Kurban Bayramı’nın birinci 
günü olması sebebiyle İstan-
bul’da bayram kutlamaları 
yapılmaktadır. 

İstanbul Limanı Kılavuzluk 
İstasyonunda (Harem) nöbetçi 
kılavuz kaptan olarak görevde 
bulunuyordum. Akşamın ilerle-
yen saatlerinde bayramlaşma 
telaşı tamamlanmış, istirahat 
halinde salonda televizyon sey-
rederken, saat 22.25 civarında 
televizyon ekranında “İstanbul 
Boğazı’nda tankerler çarpıştı, 
boğaz yanıyor” alt yazısı geçti 
ve tüm kılavuz kaptan arkadaş-
ların dikkati habere odaklandı. 
Yaptığım araştırma sonucunda 
Kavak Kılavuzluk İstasyon'un-
dan aldığım telefon bilgisinde, 
İstanbul Boğazı’nın Karadeniz 
girişinde, Kavak Kılavuzluk 
İstasyonu'nun olduğu bölgede 
iki geminin çatıştığı, tanker ola-
nın Dikilikaya Sığlığı’nda otur-
muş ve yanmakta olduğu, diğer 
yük gemisinin Anadolu Kava-
ğı vapur iskelesinin kuzeyinde 
karaya oturmuş ve yanmakta 
olduğu, deniz yüzeyinin tama-
men alevlerle kaplanmış olduğu, 
bölgede bir dehşetin yaşanmak-
ta olduğu bilgilerini öğrendim. 

Rumeli Kavağı doğumlu 
olmam yanında mesleki sorum-
luluk duygum içinde, İstanbul 
Boğazı kılavuz kaptanları ve ser-
vis motoru ile saat 22.55’te olay 
yerine geldiğimde dehşet verici 
manzarayı gözlerimle gördüm. 
Gemiler karaya oturdukları yer-
de ve denizin üzeride alevler 
içinde yanıyor ve dehşet verici 

bir kargaşa yaşanıyordu. Bu böl-
gede görevli olmamama rağmen 
yaşanmakta olan olay karşının-
da neler yapabilirim diye düşü-
nürken, içinde bulunduğum 
kılavuzluk servis motorunun 
muhabere cihazından o zaman-
ki Ulaştırma Bakanlığı İstanbul 
Bölge Müdürü Altan Köseoğlu 
ve görevlisi bulunduğum Türki-
ye Denizcilik İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Genel Müdür Mua-
vini Nurettin Alptoğan’ın sözlü 
talimatları ile kendimi olayın 
içinde buldum. 

Kavak Kılavuzluk İstasyo-
nu muhabere merkezine geçe-
rek olay ile ilgili detaylı bilgiler 
aldım. İlgili ve yetkililere yaşa-
nan olay ile ilgili detaylı bilgileri 
vermeye başladım. 

Bu arada kazaya karışan 
M/V SHIP BROKER isimli (G.K. 
bayraklı) dökme yük gemisinin 
İstanbul Boğazı’na Marmara 
Denizi’nden girdiğini, kılavuz 
kaptan alarak seyrini tamam-
ladığını, Karadeniz çıkışında 
kılavuz kaptanını bıraktığını, 
M/T NASSIA isimli (G.K. bayrak-
lı) ham petrol tankerinin Rus-
ya’nın Novorosisk Limanı’ndan 
98,600 ton ham petrol yükü 
ile İstanbul Boğazı’na Karade-
niz’den giriş yaptığını ve kıla-
vuz kaptan almak üzere seyir 
yaparken, Büyük Liman önle-
rinde Shipbroker isimli geminin 
dümeninin iskele alabandada 
kilitlenmesi sonucu üzerine 
gelerek Nassia’nın iskele baş 
omuzluğundan çatıştığını ve 
çatışma sonucu her iki gemide 
denize akan petrolün de yan-
ması sonucu yangın çıktığını ve 
deniz yüzeyinin alevlerle kap-
landığını öğrendim. 

Ulaştırma Bakanlığı İstanbul 
Bölge Müdürü Altan Köseoğlu 
ve bilahare olay yerine gelen 
TDİ Genel Müdürü Kenan Öner 
ile her iki geminin üzerine gitti-
ğimizde Ship Broker’a Alemdar 
II isimli kurtarma yardım gemi-
sinin su topları ile müdahale 
etmekte olduğunu, gemi maki-
nesinin çalışmakta olduğunu, 
dümeninin iskele alabandada 
bulunduğunu,  radar direğine 
tırmanarak alevlerden korun-
mak isteyen iki gemicinin ‘yar-

dım edin’ feryatlarını ve çığlık-
larını duydum, Nassia tankerine 
gittiğimizde ise iskele baş omuz-
luğunun ve bordası ile deniz 
yüzeyinin alevler içinde, sancak 
can filikasının mayna edilmiş 
olduğunu ve römorkörün yanan 
bölgeye su sıkmakta olduğunu 
gözlemledim. 

14 Mart Pazartesi günü yan-
gınlarla mücadele ederken 
İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğ-
lu’nun talimatı üzerine Sarı-
yer Emniyet Müdürlüğü’nde 
bulunan İstanbul Milletvekili 
Yıldırım Aktuna, İstanbul Vali-
si Hayri Kozakçıoğlu ve Beledi-
ye Başkanı Nurettin Sözen’in 
bulunduğu toplantıya katılım 
gösterildi. Bu toplantıda tek pro-
fesyonel denizci olmam dolayı-
sı ile önerim olan, tanker yan-
gını ile bulunduğu yerde değil 
Karadeniz’e çıkarılarak  yangın 
söndürme mücadelesinin yapıl-
ması kararı tartışıldı ve önerim 
uygun görüldü. Tekrar denize ve 
olay yerine döndüm.

14, 15, 16 ve 17 Mart tarihle-
rinde gerçekleştirilen söndürme, 
yedekleme ve kurtarma ope-
rasyonları neticesinde 18 Mart 
Cuma günü saat 04.00’da alev-
lerin görülmediği ve yangının 
tamamen sönmüş olduğu göz-
lendi. Operasyona devam edil-
di. Operasyona katılmakta olan 
tüm deniz vasıtalarına gidile-
rek, tarafımdan sistemin genel 
kontrolü yapıldı. Durumun nor-
mal olduğu görüldü. Sanmar 2 
römorkörüne geçilerek İstanbul 
İtfaiye Müdürü ile durum değer-
lendirmesi yapıldı ve yangının 
tamamen sönmüş olduğu tespi-
ti ve kararı alındı.  

Saat 07.45’te İstanbul Kriz 
Merkezine ve tüm ilgili ve yet-
kili yerlere, yangının söndürme 
operasyonunun tamamlandığı 
tarafımdan bildirildi. 

13 Mart 1994 Pazar günü 
saat 22.20 civarında İstanbul 
Boğazı Karadeniz girişinde Ship 
Broker ve Nassia isimli gemile-
rin çatışması sonucu meydana 
gelen insan ölümlü, yangınlı ve 
çevre felaketli deniz kazasın-
da, 98,600 ton ham petrol yükü 
bulunan Nassia isimli tankerde 
çıkan yangın, o zamanki şart-

larda, imkân ve kabiliyetlerle 
4 gün 5 saat 40 dakika gibi bir 
zaman içinde söndürülmüştür.  

Saat 12.00’da İstanbul Valisi 
Hayri Kozakçıoğlu’nun Karabu-
run Tahlisiye İstasyonu'na gel-
mesi üzerine kendisine bilgilen-
dirme yapılmış ve operasyonun 
deniz yönetimi Kaptan Ömür 
Öztaşkın’a devredilmiştir.  

Bu deniz kazası sonucunda 
28 denizci hayatını kaybetmiş, 
15,000 ton civarında ham pet-
rol denize dökülmüş ve yanmış, 
çevre felaketi oluşmuş, çatı-
şan iki gemi hurdaya gitmiş ve 
İstanbul Boğazı deniz trafiğine 
uzun süre kapalı kalmıştır.  

Bilahare Türk Boğazları 
ile ilgili Uluslararası Denizci-
lik Teşkilatı’nda (IMO) yapılan 
çalışmalar ve tartışmalar aşa-
masında Teşkilatın o zamanki 
Genel Sekreteri William O’Ne-
il’e ve Teknik Komite Başka-
nı Efthimios E. Mitropoulos’a 
NASSIA tankeri deniz kazası 
ve Türk Boğazları’nda yaşanan 
deniz trafiği sorunları ile ilgili 
tarafımdan özel bilgilendirme-
ler yapılmıştır.   

 Bu deniz kazası ve yangını 
sonrasında, hazırlıkları daha 
önce yapılmış olan; 

• Boğazlar ve Marmara Bölge-
si Deniz Trafik Düzeni Hakkında 
Tüzük, 01 Temmuz 1994 tari-
hinde yürürlüğe konulmuştur. 
(Türk Boğazları ile ilgili ilk yasal 
düzenleme)

• Türk Boğazları Deniz Trafik 
Ayrım Düzenleri, 01 Temmuz 
1994 tarihinde uygulanmaya 
başlanmıştır.

• Türk Boğazları Rapor Siste-
mi, 01 Temmuz 1994 tarihinde 
uygulamaya başlanmıştır.

• Türk Boğazları Gemi Trafik 
Kontrol Teşkilatı kurularak, 01 
Temmuz 1994 tarihinde faaliye-
te geçirilmiştir. 

• Uluslararası standartlara 
haiz “Türk Boğazları Gemi Tra-
fik Hizmetleri Teşkilatı” kurul-
muş, 30 Aralık 2003 tarihinde 
faaliyete geçirilmiştir.  

• Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol 
Boru Hattı inşa edilmiş (1,768 
km), 25 Mayıs 2005 tarihinde 
faaliyete geçirilmiştir. 

• İstanbul Boğazı’nda seyir 

emniyeti ile ilgili ilave emniyeti 
tedbirleri alınmış ve uygulan-
maya başlanmıştır (tek yönlü 
trafik, riskli gemilerin kılavuz 
kaptan alması, römorkör refa-
kati vb.).

13 Mart 1994 tarihinde İstan-
bul Boğazı’nda Nassia isim-
li tanker ve Ship Broker isimli 
geminin çatışması ile meydana 
gelen insan ölümlü, yangınlı ve 
çevre felaketli deniz kazasının 
üzerinden 27 yıl geçmiş; bu 
müddet zarfında Türk Boğaz-
ları’ndan yılda 150 milyon ton 
olmak üzere 4 milyar ton civa-
rında ham petrol ve türevi mad-
de tankerlerle taşınmış, yılda 45 
bin gemi geçişi olmak üzere 1 
milyon 200 bin civarında gemi 
geçiş yapmıştır.  İnsan ölümlü, 
yangınlı ve çevre felaketli ben-
zer bir kaza yaşanmamıştır.    

Araç trafiğinin olduğu 
her yerde kaza olma ihtima-
li bulunmaktadır. Önemli olan 
alınacak emniyet tedbirleri ile 
kaza ihtimalini azaltmak ve 
kaza halinde zararlarını en aza 
indirmektir.   

Son çare
Projesi hazır olan “Novoros-

siysk-Samsun-Ceyhan Petrol 
Boru Hattı”nı inşa etmek, İstan-
bul Boğazı’nda seyir emniye-
ti için ilave emniyet tedbirle-
ri almak ve “İSTANBULMAKS” 
isimli bir gemi modeli plan-
lamasını yaparak uygulamaya 
koymak, Türk Boğazları’nı yan-
gın ve çevre felaketli gemi kaza-
larından korumak için değer-
lendirilebilir.

Önerilen ve alınabilecek bu 
ilave emniyet tedbirleri yanın-
da; kılavuz kaptan alımı yay-
gınlaştırılarak ve geçiş yapan 
gemilerin kaptanlarında Türk 
Boğazları ile ilgili farkındalık 
oluşturularak, Türk Boğazları 
ve özellikle İstanbul Boğazı’nda 
seyir, can, mal ve çevre emni-
yeti ile deniz güvenliğinin en 
üst seviyeye çıkarılması ve olası 
deniz kazalarının en aza indi-
rilmesi gerçekleştirilmiş olacak; 
Türk Boğazları bölgesinde yaşa-
yan insanların “sağlıklı çevrede 
sürdürülebilir yaşam hakları 
korunacak ve sağlanacaktır”. 

Nassia tankeri deniz kazası ve yangının hatırlattıkları
İTÜBOA Onursal Başkanı, 
Uzakyol Gemi Kaptanı 
ve Emekli Baş Kılavuz 
Kaptan Saim Oğuzülgen, 
1994 yılında İstanbul 
Boğazı Karadeniz girişinde 
yaşanan yangınlı tanker 
kazasını ve kaza sonu-
cunda uygulamaya geçen/
geçmesi gereken düzenle-
meleri değerlendirdi 

Saim Oğuzülgen
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NATO Genel Sekre-
teri Jens Stoltenberg 
mart ayında verdiği 

bir demeçte, Avrupa'nın savunma-
sının Avrupa Birliği (AB)'nin bir 
süredir erişmek istediği "stratejik 
özerklik" arayışlarına değil, daha 
çok Transatlantik bağlara dayan-
ması gerektiğini belirtti. AB ülke-
lerinin çoğunun aynı zamanda 
NATO müttefiki olduğunu ve AB 
nüfusunun yüzde 90'ının NATO 
ülkelerinde yaşadığını vurgula-
yan Stoltenberg’in,“AB nüfusunun 
yüzde 90'ının NATO ülkelerinde 
olmasına rağmen, savunma har-
camalarının sadece yüzde 20'sini 
karşıladıklarını” açıklaması dikkat 
çekti.

Burada bir parantez açalım. 
NATO üyesi ülkelerin 2020 yılın-
daki savunma harcamaları 1,1 tril-
yon dolara yükseldi. NATO'ya üye 
30 ülke arasında en fazla savunma 
harcamasını 785 milyar dolar ile 
ABD yaptı. Diğer 29 üyenin toplam 
savunma harcaması ise 322 mil-
yar dolarda kaldı. ABD'nin ardın-
dan en çok harcama yapan ülkeler 
sırasıyla 61,8 milyar dolarla İngil-
tere, 59 milyar dolarla Almanya, 
52,8 milyar dolarla Fransa ve 26,1 
milyar dolarla İtalya oldu. Türki-
ye'nin savunma harcamaları 12,9 
milyar dolar olarak açıklandı. En 
az savunma harcamasında bulu-
nan ülkeler ise 84 milyon dolarla 
Karadağ, 154 milyon dolarla Kuzey 
Makedonya, 182 milyon dolarla 
Arnavutluk şeklinde sıralandı.

2020 yılında gayrisafi milli hası-
lasının yüzde 2'sinden fazlasını 
savunma harcamalarına ayıran 
ülkeler ise yüzde 3,73 ile ABD, yüz-
de 2,68 ile Yunanistan, yüzde 2,33 
ile Estonya, yüzde 2,32 ile İngiltere, 
yüzde 2,31 ile Polonya, yüzde 2,27 
ile Letonya, yüzde 2,13 ile Litvanya, 
yüzde 2,07 ile Romanya, yüzde 
2,04 ile Fransa olarak kayıtlara 
geçti. Norveç ve Slovakya, gayrisafi 
milli hasılasının yüzde 2'sini, Tür-
kiye ise yüzde 1,86'sını savunma 
harcamasına ayırdı.

Avrupa’yı ABD, Kanada,
İngiltere ve Türkiye
savunuyor
Genel Sekreterin coğrafi ola-

rak kuzeyde Rusya'ya karşı ABD, 
Kanada ve İngiltere'nin Avrupa'yı 
savunduğunu, ancak bunların hiç-

birinin AB üyesi olmadığını, güney-
doğuda ise Suriye ve Irak ile sınırı 
bulunan ve yine AB üyesi olmayan 
Türkiye'nin NATO savunmasında 
çok önemli bir rol oynadığını ifa-
de etmesi, son dönemde gündemi 
bir hayli meşgul eden ve restore 
edilmek istenen transatlantik iliş-
kilerle ilintili. Avrupa’ya, savunma 
ve güvenlik marjında özerklik ara-
yışlarından vazgeçerek, çözümün 
NATO olduğunu hatırlatıyor Genel 
Sekreter…

Türkiye’nin İttifak içindeki öne-
mini vurgulaması bakımından bu 
çıkışa methiyeler düzüldü. Oysa 
bu açıklamanın odağında sadece 
Türkiye yok, gözden kaçan ve 
nedense fazla temas edilmeyen 
aktör İngiltere… BREXIT sonra-
sı yaptığı her hamlenin yakından 
takip edilmesi gerektiğini ısrarla 
vurguladığımız İngiltere, mart ayı 
içinde attığı seri adımlarla dış poli-
tika, savunma ve güvenlik boyut-
larında rota değişikliğine gittiğini 
açıkça gösterdi.

“Rekabetçi bir çağda küresel 
Britanya”
İngiltere Başbakanı Boris John-

son, mart ayının ortasında BREXIT 
sonrası İngiltere’nin dış politika ve 
güvenlik önceliklerinin belirlendiği 
yeni strateji belgesini açıkladı. Bel-
gede içinde bulunacağımız 10 yıl-
lık süreçte “merkezi doğuya kayan 
ekonomik ve jeopolitik çekim nok-
talarının Çin, Hindistan ve Japonya 
gibi ülkeler olacağı” söylenirken 
önceliklerinin Hint-Pasifik Bölge-
sinde bulunan Asya ülkeleriyle 
diplomatik ilişkiler kurmak olduğu 
belirtildi.

"Rekabetçi Bir Çağda Küresel Bri-
tanya" başlığı altında duyurulan 
belge İngiltere’nin dış politika ve 
güvenliğinde kapsamlı değişiklik-
leri içeriyor. Başbakan Johnson’ın, 
ülkesinin "yumuşak güç" unsurla-
rına vurgu yaparak Asya'da daha 
büyük bir oyuncu haline gelmeyi 
hedeflediklerini belirtmesi önemli, 
zira ABD’den sonra İngiltere’nin 
de yüzünü Asya-Pasifik Bölgesi’ne 
çevirdiği anlaşılıyor. Bu yaklaşım 
elbette konjonktürel gelişmelerle 
ilgili esasen sistematik bir stra-
tejinin sonucu… Yükselen Doğu, 
mıknatıs gibi tüm aktörleri sırayla 
kendisine doğru çekiyor.

İngiltere Güney Doğu Asya Ulus-

lar Birliği (ASEAN)’nde ortak ülke 
statüsü için başvuruda bulundu. 
Başbakan Johnson, BREXIT sonrası 
ilk büyük yurtdışı gezisini nisan 
ayında Hindistan'a yapacak. İngil-
tere’nin evrilen dış politika pers-
pektifi bağlamında Johnson, HMS 
Queen Elizabeth uçak gemisinin 
ilk operasyonel görevi bağlamında 
bu yıl içinde Hint Okyanusu’na 
gönderileceğini söyledi. İngilte-
re’nin savunma güvenlik boyutun-
da yaptığı bu hamle ABD’nin yeni 
stratejisi ile uyumlu bir görüntü 
sergiliyor.

İngiltere’nin değişmeyen
müttefiki ABD
Stratejik belgede, İngiltere ile 

ABD’nin birbirlerinin en önemli 
müttefiki olmaya devam edece-
ği vurgulanırken, NATO ve Avru-
pa’nın güvenliğine ve barışına 
yönelik taahhütlere bağlı kalına-
cağının da altı çiziliyor. Boris Joh-
nson da BREXIT ile ilgili yaptığı 
açıklamada, “Bu Anlaşma saye-
sinde ekonomik ve siyasi açıdan 
tüm işleri daha düzgün ve daha 
farklı hale getirebilme özgürlüğü-
ne kavuştuk,” ifadelerini kullana-
rak AB üyeleriyle yapıcı, verimli 
ve üretken ilişkileri sürdürmeyi 
istediklerinin altını çiziyor. Belge-
de dikkat çeken bir diğer husus 
ise Fransa, Almanya ve İrlanda ile 
ilişkilere özel önem atfedileceğinin 
vurgulanmasının yanı sıra Türki-
ye’nin de Avrupa'da yakın işbirliği 
yapılacak on ülke arasında göste-
rilmesi oldu. 

“Rusya kronik tehlike”
İngiltere’nin yeni dönem strate-

jisindeki tehdit değerlendirmesi de 
çarpıcı tespitler barındırıyor. Rus-
ya, İngiltere’nin güvenliği önünde-
ki “kronik tehlike” olarak nitelendi-
rilirken, Moskova ile halihazırdaki 
ilişkilerinde normalleşme sürecine 
girilene kadar Rusya'dan gelebi-
lecek her türlü tehdide karşı cay-
dırma ve savunma  önlemlerinin 
alınacağı belirtiliyor.

Buna karşın belgede beklene-
nin aksine Çin’e karşı ihtiyatlı bir 
yaklaşım sergilendiği görülüyor. 
Başbakan Johnson, Çin'in küresel 
düzlemde iddiasını artırmasıyla 
ortaya çıkan riskler ve insan hak-
ları alanında ortaya çıkan olum-
suzluklara karşın, Pekin'e karşı 

dengeli bir yaklaşımları olacağını, 
ticaret ve yatırım ilişkilerini olum-
lu bir düzeye getirmek istediklerini, 
iklim değişikliğine karşı mücade-
lede de Çin’i önemli bir müttefik 
olarak gördüklerini ifade ediyor.

Asgari, güvenilir, bağımsız bir 
nükleer caydırıcılık
Küresel güvenlik alanında 

kötüye gidiş yaşandığına dikkat 
çekilen belge ile ilgili açıklama 
yapan Dışişleri Bakanı Dominic 
Raab ise nükleer gücün "düşman 
ülkelerden gelebilecek en kötü 
tehditlere karşı en etkili sigorta 
politikası" olduğunu belirtiyor.

İngiltere nükleer politikasını 
değiştiriyor
İngiltere, nükleer güç için bu 

zamana kadar yürüttüğü politi-
kayı değiştiriyor. On yıldır uygu-
ladığı politika neticesinde nükle-
er başlık sayısını 180’e indirmeyi 
hedef belirleyen İngiltere’nin bu 
kararını değiştirip yeni strateji 
belgesinde nükleer başlık sayısını 
260’a çıkarmayı planlaması dikkat 
çekiyor.  Geçtiğimiz kasım ayında 
ülkenin savunma harcamaların-
da önümüzdeki dört yıl içinde 23 
milyar dolarlık artışa gidileceğini 
açıklayan Başbakan Johnson’ın, bu 
harcamanın uzay ve siber alanla-
rındaki savunmaya aktarılacağını 
dile getirdiğini hatırlatalım.

“İngiltere’nin önemli savunma 
sanayi ortağı, Türkiye”
Mart ayında İngiltere özelinde 

yaşanan bir diğer önemli gelişme, 
İngiliz Kraliyet Ordusu’nun gele-
ceğini belirleyecek olan savunma 
belgesinin yayımlanması oldu. 
Oldukça kapsamlı ve detaylı hazır-
lanan belge şüphesiz, İngiltere’nin 
yeni vizyonuyla eşgüdüm sergiliyor. 

“Rekabet Çağında Savunma” adlı 
raporda, Türkiye ile İngiltere ara-
sındaki savunma alanındaki işbir-
liğine de atıfta bulunuluyor. Tür-
kiye’nin NATO’nun güney kanadı-
nın savunmasında önemli bir role 
sahip NATO müttefiki olduğu belir-
tilirken, Türkiye’nin ayrıca İngilte-
re’nin “savunma sanayi ortakların-
dan” birisi olduğu vurgulanıyor.

Türkiye’ye atıfta bulunulan 
paragrafta şu cümlelere yer verildi, 

“Türkiye, terörle mücadele de dâhil 
olmak üzere daha geniş bölgesel 

güvenliğin birçok alanında rol 
oynayan önemli bir NATO mütte-
fikidir. Rusya’nın Akdeniz ve Kara-
deniz Bölgeleri’ne yönelik askerî 
müdahaleleriyle doğrudan ilgili-
dir. Operasyonlar (NATO güvence 
önlemleri dâhil), kabiliyetler ve 
endüstriyel işbirliği konusunda 
uzun vadeli bir ilişki kurmak için 
çalışacağız” Raporda ayrıca Tür-
kiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde 
seyrüsefer ve güvenliğin tesisin-
de İngiltere’nin ortaklarından biri 
olduğu belirtiliyor.

Sonuç olarak İngiltere, savunma, 
güvenlik ve dış politika alanların-
da kapsamlı bir revizyona gidiyor. 
Rusya'yı Putin yönetiminde "aktif 
bir tehdit" olarak niteleyen İngilte-
re, Çin’i ise "daha sistemli ilerleyen" 
bir rakip olarak tanımlıyor. BREXIT 
sonrası güvenlik ve dış politikadaki 
evrilen önceliklerini yeni strateji 
belgesi ile ortaya koyan İngiltere, 
Hint-Pasifik Bölgesi’ni yeni ağırlık 
merkezi olarak ilan ederken, nük-
leer güce geri döneceğini açıklıyor.

Gelelim Türkiye’ye… AB üyesi 
olmayan lâkin Avrupa’yı savunan 
iki NATO müttefiki olarak günde-
me getirilen iki ülke arasındaki 
işbirliğinin artma trendine girece-
ğini bir süredir vurguluyoruz. Bu 
nedenle İngiltere’nin yeni açıkla-
nan strateji belgesinde Türkiye’yi 
Avrupa'da yakın işbirliği yapılacak 
ülkeler arasında telaffuz etmesi 
şaşırtıcı değil. Aynı şekilde İngi-
liz Silahlı Kuvvetleri’nin gelece-
ğini belirleyecek olan ‘Savunma 
Belgesi’nde Türkiye’nin savunma 
sanayi partneri olarak vurgulan-
ması da…

Asıl mesele iki ülkenin mil-
li çıkar ve hassasiyetlerinin ne 
şekilde örtüşeceği ve işbirliği 
alanlarının nasıl belirlenebileceği. 
Türkiye’nin Doğu Akdeniz, Kıbrıs, 
Suriye, Irak, Libya, Ege, Karadeniz, 
Orta Doğu ve Kafkasya’ya yönelik 
hassasiyetleri ve kırmızı çizgileri 
malûm. Buna karşın dış politika-
da yaşadığı sıkışıklığı aşmak iste-
yen ülkemizin son dönemde dip-
lomasiyi önceleyen hamleleri de 
muhataplarının kadrajında… Bu 
perspektiften bakınca İngiltere ile 
işbirliği makûl görünebilir. Karşı-
lıklı fayda çıkar temelinde olacak-
sa ne âlâ, lâkin İngiltere de taviz 
isteyen ülkeler kervanına katılırsa 
bu ilişki dikiş tutmayabilir. 

İngiltere, mart ayı içinde attığı seri adımlarla dış politika, savunma ve güvenlik boyutlarında rota değişikliğine gittiği-
ni açıkça gösterdi. İngiltere’nin “Rekabet Çağında Savunma” adlı raporunda, Türkiye ile İngiltere arasındaki savunma 
alanındaki işbirliğine atıfla, “Türkiye’nin, İngiltere’nin savunma sanayi ortaklarından olduğu”na yapılan vurgu iki ülke 
için karşılıklı fayda çıkar temelinde olacaksa ne âlâ, lâkin İngiltere de taviz isteyen ülkeler kervanına katılırsa bu ilişki 
dikiş tutmayabilir…

İngiltere rota değiştiriyor

MDN 
İSTANBUL
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İKSV tarafından ilk kez 1982 
yılında bir sinema haftası ola-
rak düzenlenen İstanbul Film 
Festivali, bu yıl 40’ıncı yaşını 
kutluyor. T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 
40’ıncı İstanbul Film Festivali, 1 
Nisan-29 Haziran tarihlerinde 
izleyicisiyle buluşuyor.

Dünya sinemasının en çok 
konuşulan örneklerinden, sine-
mamızın yeni yapımlarına, ulus-
lararası festivallerde prömiyer 
yapmış ödüllü filmlerden klasik-
lere ve yeni keşiflere, aralarında 
efsane yönetmenlerden iz bıra-
kan başyapıtların ve kült film-
lerin de bulunduğu zengin prog-
ramıyla Festival bu yıl, pandemi 
şartlarını da gözetmeye devam 
ederek nisan, mayıs ve haziran 
aylarına yayılıyor.

40’ıncı İstanbul Film Festivali 
1 Nisan’da festivalin çevrimiçi 
gösterim platformu filmonline.
iksv.org’da başlıyor. Nisan ve 
mayıs ayları boyunca her per-
şembe, cuma, cumartesi ve pazar 
günü yeni filmler gösterime gire-
cek. Filmler 21.00'da gösterime 
açılacak ve 5'er gün boyunca 
erişime açık kalacak. 

Festivalin Ulusal Yarışma, 
Ulusal Belgesel Yarışması ve 
Ulusal Kısa Film Yarışması 20-29 

Mayıs’ta çevrimiçi ve pandemi 
koşullarına bağlı olarak sinema 
salonlarında gerçekleştirilecek. 
Festivalin Uluslararası Yarış-
ma ile Galalar bölümlerindeki 
filmler, haziran ayında hem açık 
hava mekânlarda hem de sine-
ma salonlarıyla çevrimiçi plat-
formda festival takipçileri ile 
buluşacak.

Festival gösterimlerine kısıt-
lama ve uygulamaların elverdiği 
durumda yurtiçinden ve yurt-
dışından konuk yönetmen ve 

oyuncuların katılımı da planla-
nıyor.

40'ıncı İstanbul Film Festivali 
basın toplantısının açılış konuş-
masını yapan İKSV Genel Müdü-
rü Görgün Taner, “1982'de yapılan 
ilk İstanbul Film Festivali’nden 
bugüne çok şey değişti. Şimdi 
cep telefonlarıyla film çekilebi-
len, dekorların üç boyutlu yazı-
cılarla yapılabildiği bir yüzyılda 
yaşıyoruz. Sinema salonlarına 
gitmeye devam ediyoruz ama 
artık aynı zamanda filmonline.

iksv.org ile çevrimiçi gösterimleri 
evimizde de izleyebiliyoruz. Geç-
tiğimiz 40 yıl içinde kendisi de 
gelişen ve değişen İstanbul Film 
Festivali, Türkiye’de de birkaç 
kuşağı birden etkiledi. Yönet-
menler, sinemaseverler, yazarlar, 
sanatçılar, yöneticiler, doktorlar, 
mühendisler, İstanbul Film Fes-
tivali’nin önce izleyicisi sonra 
da destekçisi oldular. Festival bir 
anlamda kendi mezunlar cemi-
yetini yarattı. Köklü, gelenekli 
bir okul gibi sektörün birçok 

bileşenine kucak açtı. Yapımcı-
ları, yönetmenleri, oyuncuları 
destekledi, ödüller verdi; yeni 
projelerini geliştirmelerine, ulus-
lararası bağlantılar kurmalarına 
olanak sağladı. Değişik kültürle-
ri, birbirinden farklı ülkeleri ve 
onların sinemalarını, başka türlü 
ulaşamayacağımız filmleri, ola-
ğanüstü yönetmenleri, oyuncu-
ları tanımamıza aracı oldu. Zor-
lu bir emek işi olan sinemayla 
hayal dünyamızı zenginleştirdi, 
bizi bambaşka yerlere götürdü. 
Evet, ilk İstanbul Film Festiva-
li’nden bugüne çok şey değişti 
ama 40 yıldır değişmeyen bir şey 
de var: İstanbul Film Festivali 
kurucularından, 1995’te kaybet-
tiğimiz Onat Kutlar’ın söylediği 
gibi, şimdi ve daima ‘sinema bir 
şenliktir’,” dedi.

Ünü ülkemizin sınırları-
nı aşmış Londra temelli kolaj 
sanatçısı Selman Hoşgör tarafın-
dan hazırlanan 40’ıncı İstanbul 
Film Festivali afişleri, festivalin 
40 yıldır sinema sanatçılarını, 
yönetmenleri ve izleyicileri bir-
leştiren yapısından ilham alıyor. 
Dünyaca ünlü markalara ve der-
gilere kolajlar tasarlayan Selman 
Hoşgör fotoğraf, tipografi ve can-
lı renklerden oluşan yaratıcı bir 
dünyaya sahip.

Üsküdar Üniversitesi İletişim 
Fakültesi tarafından 7 boyutlu 
Üsküdar Yaşam Amaçları Ölçe-
ği (ÜSYAM) geliştirildi. Türkiye 
genelinde 15-71 yaşları arasında 
1,026 kişiye uygulanan ölçek ile 
Z kuşağının diğer kuşaklardan 
istatistiksel olarak farklılaştığı 
ortaya çıktı. Sonuçlar, Z kuşa-
ğının popüler olma, biran önce 
görevinde yükselme, kolay yol-
dan kazanç elde etme ve kolay 
harcama, hayattan zevk alma-
yı amaçlama, uğruna zorluk 
çekeceği hedeflerden kaçınma, 
geleceğe yatırım yapmak için 
sıkıntı çekmektense bugünü 
rahat geçirmek gibi davranışları 
benimsediklerini ortaya koyuyor.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan lider-
liğinde geliştirilen ölçek kapsa-
mında Yeni Medya ve Gazete-
cilik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi 
Aylin Tutgun Ünal yönetiminde 
Türkiye genelinde 1,026 kişiye 

“Üsküdar Yaşam Amaçları Ölçeği 
(ÜSYAM)” uygulandı. 15-71 yaş 
aralığında olan katılımcıların yaş 
ortalaması 33 oldu. Araştırmada 
Z kuşağı 15-29 yaş aralığı olarak 
ele alındı, 30-45 yaş arasındaki-
ler Y kuşağı, 45 yaş üzerindekiler 
X kuşağı olarak gruplandırıldı. 
Ölçeğin uygulanmasıyla elde 
edilen ortalama puan 104 bulun-
du. Ölçekten alınabilecek en 

düşük puan 28, en yüksek puan 
ise 140 oldu. Ölçek puan aralık-
larına göre 28-65 arası az seviye, 
66-102 orta seviye, 103-140 arası 
yüksek seviye olarak belirlendi. 
Alınan puan orta seviyenin biraz 
üzerinde bulundu.

Cinsiyete göre farklılık 
bulunmadı, kuşak farkı 
ortaya çıktı
Araştırmada katılımcılar yaş 

gruplarına göre X,Y,Z kuşağı 
olarak gruplandırıldı. Z kuşağı-
nın diğer kuşaklardan istatis-
tiksel olarak farklılaştığı orta-
ya çıktı. Buna göre en düşük 
yaşam amaçları becerisi puanını 
Z kuşağı aldı. Z kuşağı ölçeğin 
toplamından 100,7 puan aldı. 
Bu sonuç orta seviyede yaşam 
amaçlarını yönetebilme becerisi 
gösterdiklerini ortaya koydu. 

Popüler olma, kolay kazanç 
ve rahat yaşam Z kuşağının 
tercihi
Z kuşağı olarak en küçüğü 15 

yaşında olan bireylerden elde 
edilen sonuçlar, gençlerin popü-
ler olma, biran önce görevinde 
yükselme, kolay yoldan kazanç 
elde etme ve kolay harcama, 
hayattan zevk almayı amaç-
lama, uğruna zorluk çekeceği 
hedeflerden kaçınma, gelece-

ğe yatırım yapmak için sıkın-
tı çekmektense bugünü rahat 
geçirmeyi tercih etme, kendi 
ihtiyaçlarına önplanda tutma, 
başarı için aile iletişimini erte-
leme, kendi mutluluğunu başka 
şeylerden daha fazla önemseme 
gibi davranışları benimsedikleri-
ni ortaya koyuyor.

Zorluklarla başa çıkma bece-
risinin henüz gelişmediği ortaya 
çıkan Z kuşağının somut anlam 
becerileri, soyut anlam becerile-
ri, ölüm inancı, doyum erteleme 
becerisi, iç kontrol becerisi, orta 
ve uzun vadeli planlama bece-
risi ve ego ideali algısı için “7 
Boyutlu Üsküdar Yaşam Amaç-
ları Ölçeği” geliştirildi. Ölçek 
yapılacak çalışmalar için durum 
tespitinin belirli aralıklarla 
yapılmasını sağlayacak.

X ve Y kuşağı olarak araş-
tırmada odaklanan 30 yaş ve 
üzeri kişilerin geleceklerini plan-
lamaya, aile iletişimine, topluma 
faydalı olmaya daha fazla önem 
verdikleri ortaya çıktı. Aynı 
zamanda ölüm sonrası hakkın-
da düşünmeye ve öldükten son-
ra nasıl bir iz bırakacaklarına 
dair düşüncelere eğilim konu-
sunda 45 yaş üzerindeki bireyler 
kadar 30’lu yaşlardaki bireyle-
rin de kafa yormaya başladıkları 
sonucuna varıldı.

Sabancı Üniversitesi’nin 20 yıldır 
faaliyet gösteren öğrenci Yelken 
ve Denizcilik Kulübü SU-SAIL bir 
ilke imza atarak, 24-25 Nisan, 
1-2 Mayıs 2021 tarihleri arasın-
da Avrupa’nın ilk üniversitele-
rarası e-sailing şampiyonasına 
ev sahipliği yapıyor. Kısıtlamala-
rın arttığı pandemi döneminde 
üniversiteli yelkencilerin reka-
bet duygusunu canlandırmak ve 
üniversiteleri bir araya getirme 
hedefiyle düzenlenen şampiyo-
naya Avrupa’nın çeşitli ülkele-
rinden yaklaşık 20 üniversiteden 
80 yarışmacının katılması öngö-

rülüyor.
Tüm dünyada ilgi gören oyun 

platformu VR Inhore oyunu üze-
rinden gerçekleşecek olan tur-
nuvanın yarışları aynı zamanda 
eSailingTV ve online mecralar 
üzerinden canlı yayınlanacak. 
Yarışlar her üniversiteden 4 katı-
lımcı olmak üzere grup usulü 
gerçekleştirilecek, SailRanks sis-
temi ile puanlandırılacak.

Turnuva’nın sponsorları ve 
destekçileri arasında Sabancı 
Üniversitesi, Redbull, All of Chro-
me, E-sailing Club, Reflect Studio, 
Alize Yatçılık, Sailranks yer alıyor.
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İstanbul Film Festivali başlıyor

Z kuşağının yaşam amaç becerisi düşük çıktı

E-Sailing European Cup başlıyor
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Dünyaca ünlü medya sanatçı-
sı Refik Anadol’un yeni kişisel 
sergisi “Makine Hatıraları: Uzay” 
Borusan Otomotiv’in Türkiye dis-
tribütörü olduğu BMW’nin des-
teğiyle PİLEVNELİ Dolapdere’de 
açıldı. Daha önce sergilenmemiş 
çalışmalarıyla üç yıl aradan sonra 
yeniden İstanbullu sanatseverler-
le buluşan Refik Anadol’un “Maki-
ne Hatıraları: Uzay” sergisi 25 
Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

 Sanatın geniş kesimlere ulaş-
tırılabilmesi misyonuyla, özellikle 
çağdaş sanat etkinliklerine destek 
olmaya devam eden BMW Türki-
ye, dünyanın önde gelen medya 
sanatçısı Refik Anadol’un şimdiye 
kadarki en kapsamlı kişisel ser-
gisinin ana sponsorları arasında 
yer alıyor.

 Yapay zekâyı bir araçtan ziya-
de takım arkadaşı olarak gören 
medya sanatçısı Refik Anadol, bir 
süredir evreni, insan duyularını, 

makineleri ve belleği anlamak 
için kullandığımız, birbiriyle iliş-
kili anahtar kavramları, dijital 
sanat ve mimari merceğinden 
bakarak araştırıyor. 

Hatıralar ve Düşler başlıklı 
iki bölümden oluşan sergide her 
bölüm insanlığın uzay keşifle-
rine farklı bir estetik perspektif 
ve tematik yönelimle yaklaşıyor. 
Anadol’un uzay araştırmalarıyla 
ilgili en son verileri görselleştir-
mek amacıyla başlattığı projele-
ri kolektif olarak tecrübe edilen 
sanatsal ifadelere dönüştüren bu 
bölümler, yapay zekânın görün-
mez bilgileri nasıl toplayıp açığa 
çıkardığını anlatan simülasyon-
lardan oluşuyor.

Anadol, imza attığı projeler-
de görsel, işitsel, sismik, coğra-
fi, meteorolojik, kültürel ve akla 
gelebilecek her türlü veriyi ara-
larında NASA ve Google’ın da 
bulunduğu dev kurumlarla iş bir-

liği yaparak topluyor. Sonrasında, 
dünyanın ve insanların yaşamını 
sürdürürken gayri ihtiyari oluş-
turduğu bu verilerle, projeye özel 
yazılan algoritmalarla çalışan 
yapay zekâ programını besliyor. 
Böylelikle sanatçı, içinde yaşadı-
ğımız teknolojinin ve makinelerin 
verileri nasıl algıladığını, yorum-
ladığını gösteren veri heykelleri 
yaratıyor. 

Türkiye’de özellikle çağdaş 
sanat alanındaki çalışmaları des-
teklemek üzere pek çok spon-
sorluk faaliyetinde bulundukla-
rını söyleyen Borusan Otomotiv 
İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, 
‘‘Yılın en önemli sanatsal etkinlik-
lerinden biri olmaya aday serginin 
yurtiçi ve yurtdışından sanatse-
verlerin de büyük ilgisini çekece-
ğini düşünüyorum. Umarım eşsiz 
eserlerin yer aldığı bu sergi, daha 
çok sanatla buluşacağımız günle-
rin habercisi olur,” dedi.

Asya’nın lider boya marka-
sı Nippon Paint’in geleceğin 
tasarımcılarını yetiştirme viz-
yonuyla 13 yıldır düzenlediği 
ve bu yıl Türkiye’nin de dâhil 
edildiği Asia Young Designer 
(AYDA); profesyonel mimar-
lar, iç mimarlar, odalar, ortak 
kuruluşlar, tasarım okulları, 
mezunlar ve tasarım öğren-

cilerini tek bir çatı altında 
buluşturan, deneyim odaklı bir 
öğrenimin yanı sıra hayatta 
bir kez karşılaşılacak fırsatlar 
sunuyor. 

2008 yılından bu yana 
düzenlenen AYDA’ya bugüne 
kadar aralarında Çin, Singa-
pur ve Japonya gibi ülkelerin 
de bulunduğu 16 ülkedeki 

bin 200'den fazla üniversite-
de okuyan 35 binin üzerinde 
öğrenci katıldı. AYDA’ya bu yıl 
Türkiye’deki üniversitelerin 
öğrencileri de başvurabiliyor. 

Bu yılki teması “Empati İçin 
Tasarla 2021” olan, “Mimarlık” 
ve “İç Mimarlık” olmak üzere 
iki ayrı kategoride düzenlenen 
AYDA’da her bir kategorinin 

ulusal kazananı global yarış-
maya girmeye hak kazanacak. 
Global yarışmanın kazananı, 

“Asia Young Designer of the 
Year” unvanı ile Harvard Uni-
versity Graduate School of 
Design’da 6 haftalık Design 
Discovery Program’a katılma 
fırsatı yakalayacak. 

16 ülkede eş zamanlı ola-
rak düzenlenen yarışmaya 21 
Mayıs’a kadar başvuru yapı-
labilecek.
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Mustafa Kemal'in Çanakkale
Efsanesi

Blokzincir - Kripto Paralar - 
Bitcoin

ATILAY 1942

KITAP KÖŞESI

“Çanakkale Efsanesi”ni yara-
tan, Mustafa Kemal isimli 
henüz 34 yaşında olan genç 
bir yarbaydı.

Bu kitabı niçin yazmak 
zorunluluğunu hissettim? 
Çünkü Çanakkale Destanı’nı 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ismini zikretmeden yazmak 
cüretinde ve aymazlığında 
bulunan sözde tarihçilere ve yazarlara, tarihi ger-
çeklere dayandırarak, Mustafa Kemal’siz Çanakkale 
Savaşı’nı yazmanın mümkün olamayacağıını göster-
mek istedim. Böylelikle, Çanakkale Savaşları'nı bu 
sözde tarihçilerin gözünden görmek zorunda bırakılan 
halkımıza ve özellikle gençlerimize, gerçek Çanakkale 
Destanı’nın nasıl yazılmış olduğunu göstermeyi bir 
görev bildim. Şu çok iyi bilinmelidir ki, Atatürk’süz 
Çanakkale Savaşı yazılamaz ve anlatılamaz!

Çanakkale Savaşları, ancak Mustafa Kemal’in eşsiz 
askeri dehası, kuşku götürmez cesareti ve üstün komu-
tanlık yeteneği sayesinde kazanılabilmiştir! Dünya 
tarihi bunu böyle yazmıştır; bu gerçeği değiştirmeye 
ülkemizde hiçbir kişi ya da hükümetin gücü yetme-
yecektir!

Yazar: Doç. Dr. Hüner Tuncer
Cumhuriyet Kitapları

Son dönemin en sıcak konula-
rından biri hiç şüphesiz kripto 
paralar. Kripto paralar Bitcoin'le 
beraber sanki bir anda hayatımıza 
girdi ve birden yatırım aracı haline 
geldi. Peki, Bitcoin ve diğer kripto 
paralar sadece birer yatırım aracı 
mıdır?  Dr. Vedat Güven ile Erkin 
Şahinöz bu meseleyi bütün yönle-
riyle, özellikle de kripto paraların 
arkasındaki teknoloji olan Blokzincir teknolojisini merkeze 
koyarak ele alıyor; Bitcoin'in mucidi Satoshi Nakamoto'nun 
dünyayı nasıl, ne açıdan değiştirdiğine dair açıklayıcı bilgiler 
veriyorlar.

Kitapta kripto paralar ile Blokzincir'in ne olduğu, ilk orta-
ya çıktıkları zamandan bugüne seyirlerinin anlatılmasının 
yanında gelecekte bizi nelerin beklediğine de değiniliyor. 
Güven ve Şahinöz'e göre Bitcoin sadece bir başlangıç. İleride 
özel olarak para sistemlerinde, genel olarak da yaşamları-
mızda Blokzincir uygulaması sayesinde çok köklü değişim-
ler yaşayacağız.

Bitcoin yatırımcılarını gayet yakından ilgilendiren Bitcoin 
ve kripto paraların resmi yasal ve hukuki boyutunun ele 
alındığı son bölüm ise kitabın en orijinal yönlerinden birini 
sunuyor. 

Yazar: Vedat Güven, Erkin Şahinöz
Kronik Kitap

Satıhtaki Periskobun aşağı 
alınmasıyla birlikte Kar-
tal Römorkörünün Atılay’ı 
izleme imkânı da sona 
eriyordu. Onlar için bu 
durum, geri dönerek Morto 
Koyu önlerinde, Boğaz giri-
şinde tekrar satha çıkacak 
olan Atılay’ı, bekleyecek-
leri pozisyona dönmeleri 
demekti. 

Kartal’daki Salih Binba-
şı, rotasını, iskele 10 dereceye dümen basarak, Boğaz 
girişine doğru çevirirken Atılay’ın sağ ve salim olarak 
dönmesi için dualar ediyordu. 
Saat 17.05 itibariyle Atılay, 40 metre derinlikte ve 
ağır yol ile batıya doğru süzülmeye devam ediyordu. 
15 dakika sonra da, iskeleye 20 derece dönerek, önce 
güneye, sonra doğuya seyredip, bu şekilde geniş bir 
çember yayını izleyerek, dönüş için rota belirledi.

Atılay ile ilgili bilinen tek gerçek, 14 Temmuz 1942 
günü sualtı seyrinde bir mayına çarparak battığıdır. Bu 
gerçek çerçevesinde örülmüş olan her şey bir kurgu-
dur. Bu kitap, yazarı tarafından, sadece tek bir amaç 
için yazılmıştır.  O da, ATILAY Denizaltı Gemisi ve onun 
yiğit personelini hatırlamak ve hatırlatmaktır. 

Yazar: Kaya Şener
Yazarın Kendi Yayınıdır

Refik Anadol'un en kapsamlı kişisel sergisi İstanbul'da

Empati İçin Tasarla 2021




