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Geçen yıl yüzde 3,3 küçülen dünya ekono-
misinin bu yıl yüzde 6 büyümeye geçmesi 
öngörülüyor. Ancak bu geçiş küresel çap-
ta enflasyonu tetiklerken, üretici fiyatları 
dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin’de 
yüzde 6,7, birinci ekonomisi ABD’de de yüzde 
6,1’e yükseldi. ABD’de tüketici enflasyonu-
nun yüzde 4,2’ye çıkması da bir başka dikkat 
çekici unsur. Bu gelişmeler, finansal piyasa-
ların havasını bozmaya yetti. ABD Merkez 
Bankası (FED), baz etkisi nedeniyle enflas-
yondaki artışın geçici olacağı ve para poli-
tikasında değişiklik yapmayacağı yönünde 
tavır sergilerken, ekonomistler bu tavrın sür-
mesi ve dolar musluğunun kısılmaması için, 
gerçekten enflasyonun düşeceğinin veya 
düştüğünün görülmesi gerektiğini belirtiyor.

Gelişmekte olan ülkelere
daha az para girecek 
Uzmanlara göre, enflasyonun düşme-

yeceği anlaşıldığında ise FED ilk hamlesi-
ni yapacak ve piyasalar da karışacak. Bu 
gelişmeyle de finansal piyasalarda işlerin 
bozulması ve kazançların yerini zararların 
alması kaçınılmaz görünüyor. Piyasalardaki 
bozulmayla sermaye hareketlerinin darala-

cağı uyarısında buluna uzmanlar, gelişmek-
te olan ülkelere daha az sermaye gideceğini, 
hatta net bazda sermaye çıkışı olacağını ifa-
de ediyor. ABD faizlerinden önce, gelişmekte 
olan ülke faizlerinin yükseleceğini ve dış 
kaynak maliyetlerinin artacağını kaydeden 
uzmanlar, zayıf ve sorunlu ekonomilerin 
vurgun yiyebileceğinin altını çiziyor. Bütün 
bu gelişmelerin aynı zamanda canlanmakta 
olan ekonomileri durgunluğa doğru sürükle-
yeceği de bir başka uyarı olarak öne çıkıyor. 

Ham madde fiyatları yılbaşından
bu yana yüzde 20 arttı
Peki, küresel enflasyon artışı geçici mi, 

yoksa kalıcı mı? Hangisi daha güçlü ihtimal? 
Gelişmiş ekonomilerde enflasyonun yüzde 
2’nin üzerine sarkması söz konusu. Bunun 
temel nedeni emtia yani hammadde fiyat-
larında meydana gelen hızlı ve toplu artış. 
Artışta; pandemi sürecinde yaşanan 02
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Dolar musluğu kısılacak mı?
Başta gelişmiş ve geliş-
mekte olan ülkeler 
olmak üzere dünya 
genelinde aşılama-
nın yaygınlaşmasıyla 
koronavirüs salgı-
nının kontrol altına 
alınmaya başlanma-
sı küresel ekonomiyi 
canlandırıyor
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'STA ile ticarette 
yeni fırsatların önü 
açıldı' 
PwC Türkiye Müdürü Cem 
Arıcı, Türkiye ile Britanya 
arasında imzalanan Serbest 
Ticaret Anlaşması’nın detay-
larını değerlendirdi.  28

Galeano'ya cevabı 
olan var mı?
Başka bir pandemi yaşamak 
istemiyor muyuz; o halde işe 
ormanların yok edilmesini ön-
lemekten, başka canlılara saygı 
göstermekten ve yaban hayatı 
korumaktan başlayalım. 33

JEOPOLITIK

Avrupa jeopoli-
tiğinde hareketli 
dönem
Avrupa Birliği (AB) stratejik pusu-
lasını belirleme çabalarına devam 
ediyor. Ancak bu pusulanın istik-
rar bulması zaman alacak. 06

'Marmara'da yaşa-
dıklarımız geleceğin 
habercisi'
Şubat ayından bu yana Marmara 
Denizi’nde etkili olan müsilaj 
hem balıkçıları hem de deniz 
canlılarını olumsuz etkiledi.
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01  kuraklık, karantinalar nede-
niyle yaşanan üretim kayıpları, 
tedarik zincirlerindeki kopmalar, 
lojistikte yaşanan sorunlar da 

etkili oldu. Belki, ticaret savaş-
ları da! 

Dünya hammadde fiyatları yıl-
başına göre dolar bazında orta-
lama yüzde 20 arttı. CRB Emtia 
Endeksi’ne göre son bir yıllık artış 
yüzde 56 gibi yüksek bir düze-
ye ulaştı. Bugünün hammaddesi 
yarının nihai ürünü olacak. Emtia 
fiyatlarından üretici fiyatlarına 
geçişkenlik sürecek. Tüketim artı-

şı ile de tüketici fiyatlarına geçiş 
olacak.

Enflasyonunun kalıcı olma 
ihtimali artıyor
Bilindiği gibi küresel kriz son-

rasında eşgüdüm içinde parasal 
genişleme ve faizleri düşürme 
dönemi başlatılmış, para mus-
lukları sonuna kadar açılmıştı. 
Korona salgını ile üzerine ikin-

ci tur parasal genişleme ve faiz 
indirimi geldi. Parasal genişleme 
de eninde sonunda bir enflasyon 
yaratır. Merkez bankalarının bol 
ve ucuz parasının yanına pande-
miyle birlikte hükümetlerin uygu-
ladığı yardım paketleri de eklendi. 
Toplamı 20 trilyon doları bulan bu 
paketlerin büyüklüğü ise dünya 
GSYH’nin dörtte bir düzeyine var-
dı. Niye geçmiş yıllarda değil de 

şimdi enflasyonun yükselişe geç-
tiğinin başka bir nedeni de, pande-
mi sırasında ertelenen tüketimin, 
normalleşmeyle harekete geç-
mesi. Aşılamalar ve normalleş-
menin devam etmesi, ertelenmiş 
tüketimlerin gerçekleşmesi  fiyat 
artışlarının da süreceğinin göster-
gesi. Uzmanlara göre bu gelişme-
ler de küresel enflasyon artışının 
kalıcı olma ihtimalini artırıyor.

Orta Asya’yı Türkiye’ye doğrudan 
bağlayacak yeni nakliye rotası 
Türkiye-Hazar Hattı’nda deneme 
amaçlı ilk konteyner yolculuğu 
tamamlandı. Hazar Denizi üzerin-
den DP World Yarımca’ya yapılan 
ilk konteyner taşımacılığının başa-
rıyla tamamlanması, Orta Asya'yı 
Türkiye'ye doğrudan bağlayan yeni 
nehir-deniz yolunun başlangıcını 
işaret ediyor. Türkiye’yi stratejik 
öneme sahip olan Orta Asya Böl-
gesi’ne bağlayan yeni gemi rota-
sı, kapıdan kapıya teslimatta daha 
düşük ulaştırma maliyetleri suna-
rak Türkiye ve Orta Asya ticaretini 
artırmayı hedefliyor.

P&O Maritime Logistics tarafın-
dan, DP World Yarımca ve DP World 
grup bünyesinde yer alan şirketle-
rin desteğiyle başlatılacak olan yeni 
nakliye rotası ilk kez bu pazarlar 
arasında düzenli konteyner bazlı 
taşımacılık sağlayacak. Hız ve mali-
yet avantajı sunan Türkiye-Hazar 
Hattı, karayolu taşımacılığına göre 
karbon salınımını yüzde 17 oranın-
da düşürüyor. Türkiye-Hazar Hattı, 
Orta Asya'nın kara ile çevrili bölge-
lerine daha ileri taşıma sağlamak 
için belirlediği lojistik ortaklıklarla 
müşterilere sorunsuz ve geliştiril-
miş hizmet sağlayarak daha verimli 
kapıdan kapıya teslimat sunacak. 

2020 yılında Türkiye, Rusya ve 
Orta Asya arasında yaklaşık 31,2 
milyar dolar ticaret akışı gerçek-
leşti. Bölge, Türkiye’nin ihracatının 
yüzde 6’sını sağlarken Türkiye’nin 
ithalatının ise yüzde 9,6’sı bu Böl-
ge’de gerçekleşiyor. Türkiye’nin en 
büyük ticaret partnerlerinden biri 
olan Rusya ile 2020’de 17,8 milyar 
dolarlık ithalat gerçekleştirilirken 
4,5 milyar dolarlık da ihracat yapıl-
dı. Bu pazarların Türkiye'nin en 
önemli ticaret ortaklarından biri 
olmasıyla birlikte, P&O Maritime 
Logistics, DP World Yarımca ara-
cılığıyla Hazar Denizi’ndeki Aktau 
ve Türkmenbaşı limanlarına Rusya 
nehir sistemleri ile direkt ulaşım 
sağlayarak, Türk şirketleri ile Bölge 
arasında daha yakın ticaret bağ-

lantılarını gerçekleştirmek için ide-
al bir rota oluşturdu. 

P&O Maritime Logistics'in Çoklu 
Taşıma Gemisini (MCV) kullana-
cak olan yeni hat, ağırlıklı olarak 
endüstriyel makineler, inşaat mal-
zemeleri, tekstil, kozmetik, beyaz 
eşya ve mermer gibi konteyner-
li ürünleri taşıyacak. Bunun yanı 
sıra dökme yük ve proje kargo-
ları için uygun hizmeti sağlaya-
cak. DP World Yarımca'nın son tek-
noloji konteyner terminali, süper 
post panamax rıhtım vinçleri ve 
elektrikli kauçuk tekerlekli gezer 
vinçler (e-RTG) gibi özel çözüm-
ler sunması ve 1,3 milyon TEU 
kapasitesi ile şu anda İzmit Kör-
fezi'nin ve Türkiye'nin en büyük 
terminallerinden biri olması, dene-

me yolculuğu sırasında son derece 
hızlı bir gemi dönüşü sağlaması ile 
hizmetin verimliliğine önemli bir 
katkı sağlıyor.

Türkiye-Hazar Hattı’nın yükle-
rin hareketini daha akıcı ve daha 
az maliyetli hâle getirdiğini belir-
ten DP World Yarımca CEO'su Kris 
Adams, “Türkiye, Rusya ve Orta 
Asya arasındaki ticaret ağları hak-
kındaki bilgimizle, müşterilerimi-
zin bu pazarlarda daha rekabetçi 
olmalarına destek olmayı amaç-
lıyoruz. Bu bölgeler arasındaki 
ticaretin artmasının ardından yeni 
deniz yolunun açılması, bu pazar-
larda faaliyet gösteren firmalar 
için önemli bir avantaj sağlayacak,” 
dedi. 

P&O Maritime Logistics CEO'su 

Martin Helweg ise “Türkiye, Rusya 
ve Orta Asya arasındaki ticaretin 
verimliliğini artırmak için muaz-
zam bir potansiyel bulunduğu-
nu dile getirerek, ‘‘P&O Maritime 
Logistics, bu güzergâhta hareket 
eden mal türlerine uygun olan hem 
dökme yük hem de konteyner yük 
taşıma kabiliyeti nedeniyle uygun 
bir yapıya sahip. Kara taşımacılı-
ğı, taşımacılık sektörünün toplam 
karbon emisyonlarının yüzde 95'ini 
oluştururken, bu yeni nehir-deniz 
bazlı rota, daha uygun maliyetli 
ve çevre dostu kargo taşımacılığı 
sunacak. Bu çözümle, müşteriye 
tır taşımacılığına kıyasla maliyette 
ortalama yüzde 10 ila 20 tasarruf 
sağlarken konteyner başına karbon 
emisyonlarını yüzde 17 veya 0,5 
ton azaltabilecek. Bunun yanı sıra 
kargoyu demiryoluna kıyasla yüz-
de 15 daha hızlı bir şekilde varış 
noktasına ulaştırarak müşterileri-
mize pek çok avantaj sağlayacağız,” 
şeklinde konuştu.

Açık deniz enerjisi, liman hiz-
metleri ve lojistiğe odaklanan bir 
denizcilik çözümleri sağlayıcısı 
olan P&O Maritime Logistics, sahip 
olduğu yaklaşık 400 gemiyi işle-
tiyor. Merkezi Dubai'de bulunan 
şirket, yedi kıtada küresel ölçekli 
operasyonlar gerçekleştiriyor. 

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış 
yatırımcısı SOCAR Türkiye’nin İzmir 
Aliağa’da Rafineri ve Petrokimya İş 
Birimi çatısı altında faaliyet göste-
ren iştirakleri Petkim, STAR Rafi-
neri ve SOCAR Türkiye Akaryakıt 
Depolama A.Ş. Sıfır Atık Yönetmeliği 
kapsamındaki tüm kriterleri yerine 
getirerek Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı’ndan ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı. 
Böylece üç tesis de atık yönetimi 

konusunda gerekli ekipman ve sis-
tem altyapısını tamamlayıp mevzu-
atta belirtilen kriterleri sağladığını, 
atıkların kaynağında ayrıştırılarak 
ekonomiye geri kazandırıldığını bel-
gelemiş oldu.

Sürdürülebilirlik politikası çer-
çevesinde Petkim, STAR Rafineri ve 
SOCAR Depolama tesislerinin üre-
tim birimleri için ortak bir atık yöne-
tim sistemi kurduklarını ifade eden 

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petro-
kimya Başkanı Anar Mammadov, “Üç 
şirketimizde başlattığımız Sıfır Atık 
Projesi ile kaynakların daha verim-
li kullanılmasını, atıkların yerinde 
toplanarak ekonomiye kazandırıl-
masını hedefliyoruz. Bu doğrultu-
da tüm üretim sahalarımızda atık 
yönetim sistemleri ile atık toplama 
araçlarımızı yeniledik. Atık geçici 
depolama alanlarında iyileştirme 

yaptık. Yıl içinde tüm personelimi-
ze yönelik eğitim ve bilinçlendirme 
çalışmaları yürüttük. Bu çalışma-
larımız sonucunda SOCAR Türki-
ye Rafineri ve Petrokimya İş Biri-
mi’ne bağlı üretim birimlerinde geri 
kazanım miktarlarını yüzde 32’lere 
varan oranlarda artırdık. Aldığımız 
Sıfır Atık Belgesi, bundan sonraki 
çalışmalarımız için bize motivasyon 
kaynağı olacak” dedi.
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Hazar Hattı, Türkiye'yi Orta Asya'ya bağlayacak

Aliağa'daki üç tesis 'Sıfır Atık Belgesi' aldı
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Global Yatırım Holding (GYH) işti-
raki ve 4 kıtada, 13 ülkede toplam 
19 kruvaziyer limanı içeren bir 
portföyü bünyesinde barındıran 
kruvaziyer liman işletmecisi Glo-
bal Ports Holding (GPH), yeni stra-
tejik yatırımcısının, varlık yöne-
timinde 50 milyar doları aşan 
portföy büyüklüğüne sahip ulus-

lararası yatırım kuruluşu “Sixth 
Street” olduğunu açıkladı. 

Birtakım ön şartlara bağlı, iki 
parçalı ve 5 yıllık olarak imza-
lanan kredi anlaşması yoluyla 
toplam tutarı 261 milyon dolar-
lık kaynak kullanılacak. Kredinin 
186,3 milyon dolarlık ilk kısmı, 
GPH’nin bağlı ortaklığı Global 

Liman İşletmeleri’nin Kasım 2021 
vadeli Eurobond’unun vadesin-
den önce ve makul piyasa şartla-
rında itfası için (masraflar dahil) 
kullanılacak. 75 milyon dolarlık 
ikinci kısmın ise Grubun kruva-
ziyer odağı doğrultusunda liman 
ağını genişletme stratejisi ile iliş-
kili olarak yeni yatırımlarda kulla-

nılması planlanıyor. 
Büyümelerinin her aşamasın-

da şirketlere çözümler sağlayan 
Sixth Street, 9 farklı yatırım plat-
formu üzerinden faaliyet göste-
riyor.

Sixth Street ile yapılan anlaş-
madan mutluluk duyduklarını 
anlatan GYH ve GPH Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, 
“Yeni kredi anlaşmamız yalnızca 
gelecek 5 yıl için mevcut finans-
man ihtiyaçlarımızı güvence altı-
na almakla kalmadı. Bu anlaş-
ma aynı zamanda bize önemli 
büyüme fırsatlarından yararlan-
ma konusunda finansal esneklik 
kazandırdı,” dedi.
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GPH, 261 milyon dolarlık kaynak kullanacak

Akdeniz Foku 
Türkiye'yi
temsil ediyor

Evrensel Posta Birliği'nin 
kurucu sendikalarından biri 
olan PostEurop tarafından 
2002'den beri çevrimiçi oyla-
mayla gerçekleştirilen En İyi 
Avrupa Pulu Yarışması bu yıl 

“Nesli Tükenmekte Olan Ulu-
sal Yaban Hayat” konusuyla 
düzenlenecek.

 Yarışmada ülkemizi tem-
sil edecek olan PTT ise Akde-
niz Foku temalı bir posta 
pulu hazırladı.

Geçtiğimiz yıl düzenle-
nen yarışmada birinci olan 
ve "Altın Pul" ödülünü alan 
PTT, "Tarihi Posta Yolları" 
temasıyla tedavüle sundu-
ğu pulu, posta güzergâhları, 
postacılar ve tarihi mekânla-
rı tarihsel gerçekliğe uygun 
olarak tasarlayıp, tüm teknik 
detaylara bağlı kalarak oluş-
turmuştu.

PTT, aynı yarışmada 
önceki yıllarda; 2011'de 

"Ormanlar", 2013'te "Posta 
Arabaları ve Posta Araçla-
rı", 2015'te "Eski Oyuncaklar", 
2017'de "Kaleler" ve 2018'de 

"Köprüler" konulu anma pul-
larıyla "Altın Pul" ödülünün 
sahibi olurken, 2012'de "Tür-
kiye'yi Ziyaret Edin", 2014'te 

"Ulusal Müzik Enstrümanla-
rı", 2019'da da "Ulusal Kuş-
lar" konulu anma pullarıyla 

"Gümüş Pul" ödülünü kazan-
mıştı.

“Nesli Tükenmekte Olan 
Ulusal Yaban Hayat” tema-
sıyla düzenlenecek olan En 
İyi Avrupa Pulu Yarışması 
için üye ülkeleri temsil eden 
posta pullarının yer aldığı 
oylamaya europa2021.pos-
teurop.org adresinden ulaşı-
labiliyor.
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Gereği gereğinden fazla düşünüldü…

...
Yaz kızım.
Bakınız, Socrates, “Erdem bilgi-

dir” derken, Platon, “Erdem iyiyi elde 
etme gücüdür” der. Seneca ise “Büyük 
adamsın ama nereden bileyim, yaz-
gın sana erdemini hiç sergileme fırsatı 
tanımamışsa” der.

Her şey Türkiyem için diyerek 
geçen ay ‘…’ koyduğum yerden; düşün-
meye, sormaya, susmayıp konuşmaya 
devam edelim.

İTO tarafından desteklenen İGİAD’ın 
bir araştırma çalışmasında iş dünya-
sında karşılaşılan ahlâki problemle-
rin neler olduğu 3 farklı başlık altın-
da incelenmiş. Genel, çalışanlar ve 
yöneticilerle ilgili problemler. İş dün-
yasında katılımcıların en sık karşılaş-
tıkları genel ahlâki problem, YALAN 
SÖYLEMEK imiş.

İş ahlâkına uygun olmayan davra-
nışların ortaya çıkmasında etkili olan 
faktörlerin neler olduğunun belirlen-
mesine yönelik araştırmada: İş dün-
yasında GÜVEN duygusunun zayıflığı 

ön almış. YALAN söyleyenlerin daha 
çok kazanıyor olması (enteresan!), 
İş ahlâkına aykırı davranışlara yöne-
lik yeterli toplumsal yaptırım (kına-
ma, dışlama gibi) olmaması, MESLEK 
ÖRGÜTLERİNİN görevini yapmaması(!), 
Neyin iş ahlâkına uygun olup olma-
dığı konusundaki bilgisizlik, Yapanın 
yanına kâr kalır düşüncesi, İş ahlâkı-
na aykırı davranışlara yönelik YASAL 
YAPTIRIMLARIN YETERSİZLİĞİ, İş 
ahlâkına aykırı davranışların avantaj 
sağlaması, İş ahlâkı kurallarının yazılı 
olmaması gibi sonuçlarla liste uzayıp 
gidiyor.

Değerlendirmeler arasında; yanlış-
lığı bilindiği halde cezalandırılmayan 
davranışlara ceza verilmemesi ya da 
yaptırım uygulanmaması durumunda 
bu davranışı yapan kişi bir tür ödül 
kazanmış olmaktadır, deniliyor. Çünkü 
(o kişinin) yanlış davranışı, yapanın 
yanına bu davranışı kâr olarak kalmak-
tadır, şeklinde yorumlanmış. Bu davra-
nışı ile elde ettiği avantaj, başka kişi-
lerde adalet duygusunun incinmesine 

neden olduğu tespit edilmiş. Bu neden-
le Araştırma sonucunda şu önerme 
dikkat çekici; ahlâki olmayan davranış-
lara hem YASAL hem de TOPLUMSAL 
yaptırımların uygulanması gereklidir. 
Doğal olarak yaptırımların uygulanması 
içinse öncelikle DENETİMLERE ihtiyaç 
duyulmaktadır. 1

Nesilden nesile değişim gösteren 
iş ahlâkına yönelik parametreler ile 
son yıllarda ülkemin içinde bulunduğu 
manevi ve maddi sıkıntılarının temel 
nedenlerini irdeleyecekken üstte bir 
kısmına yer verdiğim esasen geçen 
ay kaleme aldığım o yazıdan tornistan 
yapıp dümeni kırdım.

Bu ayki yazıyla vurgulamak istedi-
ğim; Türkiye olarak dünyada en say-
gın yere sahip olmamız için ön almak, 
değerlerimizi yaşatmak, ulus bilinciyle 
sorumluluklarımıza, bize geçmişten 
miras yazılı ve yazılı olmayan değerleri-
mize sahip çıkmamızın ne kadar mühim 
olduğudur. Kimse Kanunlarımızın 
üstünde değildir.

Gazetecilikte takip esastır. Sonuca 

ulaşmadan konunun kapanması kamu 
vicdanını rahatsız eder. Kamunun 
sigortası atmadan bu mühim meselenin 
gereği yapılmalı.

Başlıyoruz.

Ne yazmıştık? 
“Aret Taşçıyan Türkiye’de bulun-

duğu süre içinde Omni Sigorta ve 
Reasürans Brokerlik Hizmetleri 
A.Ş.’nin (önceden Ltd) ofisini fiziki ola-
rak yıllardır kullanıyor ve fiilî olarak 
Türkiye’de yapmaması gerekirken 
sigorta brokerliği yaparak Kanunları 
ihlâl ediyor” diye yazmıştım. “Sektör 
üyeleri de bilerek veya bilmeyerek bu 
ihlâle ortak olmasınlar” demiştim. 

Düşünelim
Mıgırdiç Aret Taşçıyan’ın mesleki 

yükümlülüklerini ihlâli mesleki etiğe 
uygun mu, değil mi?

Türkiye Sigorta ve Reasürans 
Şirketleri Birliği, Sigortacılık Etik 
İlkelerinin amacı için diyor ki; “Sigorta 
ve reasürans şirketlerinin, müşterile-
ri, çalışanları, aracıları, kamu kurum 
ve kuruluşları ile olan ilişkilerinde ve 
kendi aralarındaki ilişkilerde izleyecek-
leri etik ilkeleri belirlemek ve bu ilkeler 
çerçevesinde sektöre yönelik mevcut 
kamuoyu güvenini daha da artırmak-
tır.” Sigortacılık Etik İlkelerinde şöyle 
diyor; “(..)Şirketlerin Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarıyla İlişkileri: Kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerinde 
dürüstlük ve şeffaflık ilkelerine dikkat 
ederler. Denetim ve kontrol amacıyla 
istenen bilgi, belge ve kayıtları doğru, 
eksiksiz ve zamanında karşılarlar.” 

Türkiye’nin taraf olduğu uluslara-
rası anlaşmalara karşı sorumlulukları-
nın, bir kişinin ihlâli ile hasar almaması 
gerektiğine vurgu yapıp ülkemizin iti-
barının zedelenmemesi için yetkilileri 
ivedilikle durumu denetlemeye kanun-
lar çerçevesinde bir kez daha davet 
edelim. 

Anonim Şirket Yönetim Kurulu 
Üyelerinin Hukuki Sorumluluk Rejimi, 
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 
553 hükmünde Kanuna veya Esas 
Sözleşmeye Aykırılık, Yönetim Kurulu 
Üyelerinin Hukuki Sorumluluğunun 
Niteliği kapsamında diyor ki: Yönetim 
kurulu üyeleri, kanundan ve esas söz-
leşmeden doğan yükümlülüklerini 
kusurlarıyla ihlâl ettikleri takdirde 
hem şirkete hem pay sahiplerine hem 
de şirket alacaklılarına karşı sorum-
ludurlar.

Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını 
özellikle 5684 sayılı Kanun, Madde 21, 
Fıkra 3 ile bağlısı diğer Kanun mad-
deleri ve tüm ilgili Meslek Odaları, 
Birlik ve STK’ların yazılı yönetmelik 
ve mevzuatları ile mesleki örf, adet ve 
teamülleri de dâhil yok sayıp, yapma-
ması gerekirken, Türkiye’de “sigorta 

brokerliği yapmak”, “o deniz sigorta 
brokerlik şirketinin ofisini devamlı kul-
lanmak” tespitleri ile tarafıma bir yet-
kililerinin şu şekilde belirttiği, “Türk 
P ve I Sigorta şirketinden bir kazanç 
elde etmiyor ki” savunması ile akıllara 
gelen “Geliri yoksa, Türkiye’de sigorta 
brokerliği yaparak mı gelir elde edi-
yor?” sorusunu da -ki bu da yasal değil- 
kenara koyalım. Bunlara ilaveten, Omni 
şirketi de kendi sorumluluklarını ihlâl 
ettiği ve duruma göz yumduğu için 
Kanunlar nezdinde sorumludur.

Soralım
Mıgırdiç Aret Taşçıyan’ın mesleki 

yükümlülüklerini ihlâli, Türkiye’de 
yerleşik benzer hizmeti veren şirketler 
(hem sigortacı hem sigorta brokeri) 
açısından rekabete aykırı mı, değil mi?

Rekabet Kurumu diyor ki;
“Rekabet hukuku alanında ilk 

yasal düzenleme Amerika Birleşik 
Devletleri’nde yapılmıştır. 1890 yılın-
da kabul edilen Sherman Kanunu 
(Sherman Act) rekabetin yatay veya 
dikey anlaşmalar ve uygulamalar 
yoluyla kısıtlanması ve tekelleşmenin 
yasaklanmasına yönelik düzenleme-
ler içermektedir. Avrupa’da rekabet 
hukuku alanındaki ilk yasal düzenle-
me 1958 yılında yürürlüğe giren Roma 
Antlaşması ile yapılmıştır. 

Türkiye’de 4054 sayılı Rekabetin 
Korunması Hakkında Kanun 1994 yılın-
da kabul edilerek yürürlüğe girmiş-
tir. 4054 sayılı Rekabetin Korunması 
Hakkında Kanun’un amacı, mal ve hiz-
met piyasalarındaki rekabeti engelle-
yici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, 
karar ve uygulamaları ve piyasaya 
hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimi-
yetlerini kötüye kullanmalarını önle-
mek, bunun için gerekli düzenleme 
ve denetlemeleri yaparak rekabetin 
korunmasını sağlamaktır.

Susmayalım
Mıgırdiç Aret Taşçıyan’ın mesle-

ki yükümlülüklerini Türkiye’de ihlâl 
etmesi uluslararası bir mesleği icrası 
söz konusu olduğundan, Türkiye’nin 
taraf olduğu uluslararası anlaşmalar-
dan doğan yükümlülüklerine maddi ve/
veya manevi hasar getirmiyor mu? 

TOBB için DELOITTE tarafından 
hazırlanan açık kaynak bir Raporda:2

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
diyor ki, “Sigortacılarımız diğer sektör-
lere de rol model olacak bir yapı kurdu-
lar. Bir mesleğin nasıl kayıt altına alı-
nacağını, mesleki disiplinin ve mesleki 
eğitimin nasıl en iyi şekilde sağlanaca-
ğını gösterdiler. (…) Sigorta Acenteleri 
İcra Komitesi ise meslek kurallarını ve 
etik ilkeleri belirlemek, haksız reka-
beti önlemek, disiplin işlemleri, eğitim 
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gibi pek çok konuda görev yapıyor.”
Hazine Müsteşarlığı Müsteşar 

Yardımcısı Dr. Ahmet Genç ise Rapor'da 
şu ifadeleri ile esasen sigortacılıkta 
Türkiye’nin taraf olduğu uluslarara-
sı anlaşmalar ile ülkemizin itibar ve 
güvenin ne denli önemli olduğunu vur-
guluyor; “(…) Nitekim özellikle 2007 
yılında çıkartılan Sigortacılık Kanunu ve 
sonrasında çıkartılan ikincil Mevzuat ile 
sigorta acenteliği faaliyetlerinin çerçe-
vesi belirlenmiştir. Yasal çerçeve hem 
uluslararası düzenlemelere hem de AB 
düzenlemelerine uygundur.”

Rapor'da, “Etkin Denetim 
Mekanizmasının Kurulması, TOBB-
SAİK, Sigorta Acenteleri Sektör Meclis 
Üyeleri, İl Delegeleri ve Dernek 
Başkanları görüşmeleri neticesinde, 
‘denetim eksikliği sektörün önemli 
sorunlarından biri’ olarak öne çıkmak-
tadır.” Diye yazıyor.

Taşçıyan’ın Sigortacı/Sigorta 
Brokeri olarak TCK ve TTK’nın ilgili 
kanun maddelerini yok sayması ile 
diğer ülkelerde uluslararası olan bu 
mesleği yapması kanunen mümkün 
mü? Mesleki yeterlik lisansı var mı? 
Varsa bu lisansın gereklerini ihlâli ile 
yaptırımlardan hem Türkiye’de hem 
ABD Vatandaşı olarak ABD’de hem 
de her iki mesleği kolayca icra ettiği 
İngiltere’de sorumlu olmuyor mu?

Deloitte’in Raporunda İngiltere ve 
ABD’de durum nasıl diye bakıldığında 
aşağıdaki başlıklar altında yazılanlar 
dikkat çekiyor: 

Sigorta aracılarına yönelik idari ve 
yasal çerçeve ile kamu otoritelerinin 

müdahaleleri:
“…İngiltere’de FSMA, tüm sigorta 

şirketleri ve aracılar için düzenleyici 
ve denetleyici çerçeveyi oluşturmakta-
dır. Aynı zamanda, sigorta şirketleri ve 
aracılar arasında yapılan sözleşmeler 
bu Kanun uyarınca düzenlenmekte-
dir. Acenteler, sözleşmelerinde, FSMA 
prensipleri ve kuralları uyarınca faa-
liyet göstereceklerini taahhüt etmek-
tedirler. Ayrıca, aracılar, Sigorta: İş 
İdaresi Kuralları (Insurance: Conduct 
of Business Source) - ICOBS ve 
Müşterilerin Haklarının Korunması 
(Treating Customers Fairly) - TCF’nin 
de dâhil olduğu geniş bir yasal çer-
çeve içerisinde faaliyetlerini sürdür-
mektedir. 

İhtiyati Düzenleme Kurumu 
(Prudential Regulation Authority) 
- PRA ve Finansal Yürütme Kurumu 
(Financial Conduct Authority) - FCA, 
İngiltere sigortacılık sektöründen 
sorumlu iki kurumdur. Sigorta aracı-
ları, sadece FCA düzenlemesine tabi-
dir. Bu kapsamda tüm sigorta ara-
cıları, FCA el kitapçığında belirtilen 
gereksinimlere karşı sorumludur. 

Düşünelim
TÜRK P ve I Sigorta şirketini rea-

süre eden Kuruluş İngiliz menşeili 
değil mi? Omni A.Ş.’nin hissedarı bir 
Amerikan şirketinin Londra yöneti-
cileriyle değil mi? Peki, hassas bu 
durum, onları enterese etmiyor mu?

İngiltere sigortacılık sektöründe, 
bağımsız finansal danışman (ayrı bir 
yazı konusu) olarak faaliyet göstere-

bilmek için FCA’ya kayıt olmanın yanı 
sıra, Nitelik ve Saygınlık Çerçevesi 
(Qualifications and Credit Framework) 
adı verilen eğitim programında belirli 
bir seviyeye gelinmesi gerekmektedir 
(TOBB Deloitte Rapor, S.13).

Raporda ABD başlığı altındaki 
sigortacılık faaliyetleri incelendiğinde 
116’ıncı sayfada yer alan şu bilgiyi 
paylaşmakta fayda var. “ABD’de sigor-
ta satmak, teklif vermek ve müzakere 
etmek isteyen kişilerin “üretici” olarak 
lisans almaları zorunludur. 218 No’lu 
NAIC’in Üretici Lisanslama Model 
Kanunu (Producer Licensing Model 
Act) uyarınca, lisanslama standartla-
rını belirleme ve aracıların lisanslan-
masına ilişkin faaliyetler eyaletlerin 
sorumluluğundadır.”

Konu, Rekabet Hukuku açısın-
dan 4054 sayılı Rekabetin Korunması 
Hakkında Kanun incelendiğinde de 
Türkiye’nin bu alanda faaliyet göste-
ren şirketler açısından incitici, hukuk 
devleti açısından itibarının zedelendiği 
ve meslekteki diğer bireyler için de bir 
hak ihlâli doğurması açısından kabul 
edilemez olduğu aşikâr olarak göze 
çarpıyor.

4054 sayılı Rekabetin Korunması 
Hakkında Kanun’un amacı için şöyle 
yazılmış: Mal ve hizmet piyasaların-
daki rekabeti engelleyici, bozucu veya 
kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygula-
maları ve piyasaya hâkim olan teşeb-
büslerin bu hakimiyetlerini kötüye 
kullanmalarını önlemek, bunun için 
gerekli düzenleme ve denetlemeleri 
yaparak rekabetin korunmasını sağ-

lamaktır.
Kanun'un hazırlanmasında etki-

li olan bir diğer unsur da, uluslara-
rası anlaşmaların Türkiye’ye yükle-
diği yükümlülüklerdir. Burada özel-
likle, Türkiye ve AET arasındaki 12 
Eylül 1963 tarihli Ortaklık Anlaşması 
(Ankara Anlaşması) ki Ortaklık 
Anlaşması’nın 16’ncı Maddesi, Roma 
Antlaşması’nın rekabet, vergi ve 
mevzuatın uyumlaştırılması ile ilgili 
hükümlerinde anılan ilkelerin, ortak-
lık ilişkisinde uygulanmasını öngör-
müş. Nitekim Türk Rekabet Kanunu 
büyük ölçüde Roma Antlaşması’nın 81 
ve 82’nci Maddelerini kaynak almış. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1991 
yılında “Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun Tasarısı” ile 
“Rekabetin Korunması Hakkında 
Kanun Tasarısı”nı hazırlamış. 
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 
Tasarısı hazırlanırken, ABD, İngiliz ve 
AET rekabet kuralları dikkate alınarak 
önceki tasarılardan oldukça farklı yeni 
bir metin ortaya çıkarılmış. 

Türkiye Cumhuriyeti büyük bir dev-
let.

Bir ihlâl veya bir ihmâl domino 
etkisi yaratıyor değil mi? 

Konuştuk
İnsana dair erdemlere haiz kişiler-

ce durumun gerçekliği kabul gördü. 
Konunun muhatabı gerçeği bilmesine 
rağmen hâlâ bir açıklama yapmadı. Ve 
ona bu konuda bilerek veya bilmeye-
rek yardım eden kişiler de sessizliğini 
müthiş bir gayretle korudu. 

Önemle altını çizelim
Türk P ve I Sigorta ülkemizin güzide 

bir değeri ve varlığıdır. Tüm bu değindi-
ğimiz kanun ve kurallar üzerinden açık-
lamaya çalıştığımız durum Türk P ve I 
Sigorta ile tüm paydaşlarını ve sorumlu 
oldukları kişi ve kuruluşları, mesleki 
sorumluluğunu yerine getirmeyen kişi-
lerden korumak içindir.

Bu nedenle sorumlu resmi kurum 
ve kuruluşların yetkilileri ile yazının 
asıl muhatabından ısrarla bir kamuo-
yu açıklaması ile gereğinin yapılmasını 
bekliyoruz.

***
Milli Mücadele çalışmalarını sür-

düren Mustafa Kemal ve arkadaşları 
Havza’dan Amasya’ya geçerek Amasya 
Genelgesi’ni hazırlamışlardır. İlk mad-
desi “Vatanın bütünlüğü ve milletin 
istiklâli tehlikededir” olan Genelge 
21-22 Haziran 1919’da tüm mülki amir 
ve askeri komutanlara Abdurahman 
Rahmi Efendi tarafından telgrafla ulaş-
tırıldı. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın 
tarihi önemdeki adımı olup 3’üncü 
Maddesi “Milletin bağımsızlığını, yine 
milletin azim ve kararı kurtaracaktır” 
olan Amasya Genelgesi’nin 102’nci 
yılında Ulu Önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk’ü ve Kurtuluş Savaşımızın tüm 
önderlerini ve asil büyüklerimizi saygı, 
özlem ve minnetle anıyorum.

Kaynaklar: 
1: İGİAD & Türkiye İktisadi Girişim 

ve İş Ahlâkı Derneği, Türkiye İş Ahlâkı 
Araştırması 2018 

2: https://www.corlutso.org.tr/uploads/
docs/2496_1.pdf (İncelenen tarih Mart-
Nisan 2021)
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Pandemi, dünyada savunma 
sanayindeki denge ve dinamik-
leri değiştirdi. Stratejik projeler-
le yoluna devam eden savunma 
sanayi, pandemide diğer sek-
törlere göre daha az etkilen-
di. Buna karşın, alınmış birçok 
devlet kontratlarının teslimat-
ları yapılamadı. Diğer bir deyiş-
le üreticiler projeleri tamam-
lasa bile son kullanıcı; testlere 
gelemedi, kaynağında kabulleri 
yapamadı. Eski teslimatlar yapı-
lamadığı için yeni büyük ihale-
ler açılamadı. Devlet kontrat-
larındaki gecikmelere karşın, 
pandemide yaşanan ekonomik 
ve sosyal değişimler sivil satış-
ları beklenmeyen oranda artırdı. 
Özellikle tabanca, yarı otomatik 
tüfek, yarı otomatik tabanca ve 
av tüfeklerine talep arttı.

2021 yılının ilk aylarından 
itibaren ise hem devlet hem 
sivil satışların artması, Tür-
kiye’nin ihracat rakamlarına 
olumlu yansıdı. Türkiye İhra-
catçılar Meclisi (TİM) verilerine 
göre Türk savunma ve havacı-
lık sanayinin ihracatı 2020 yılı 
ocak-aralık döneminde, önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 
16,8 azalarak 2 milyar 279 mil-

yon dolar olmuştu. 2021 yılın-
da ise savunma sanayi ihra-
catı artmaya başladı. 2021 yılı 
ocak-nisan döneminde Türk 
savunma ve havacılık sanayinin 
ihracatı, 2020 yılının aynı döne-
mine göre yüzde 47,7 artarak 
949 milyon 744 bin dolar olarak 
gerçekleşti.

“Kontrat kabulleri başladı”
Canik markasıyla dünyanın 

7’nci büyük hafif silah üreti-
cisi olan Samsun Yurt Savun-
ma’nın Genel Müdürü C. Utku 
Aral, pandemide değişen den-
gelerin 2021 yılından itibaren 
Türk savunma sanayinin lehine 
döndüğünü belirtti. Hem devlet 

hem de sivil kanatta satışların 
arttığını söyleyen Aral, “Ülkele-
rin yetkili makamları, 2021 yılı 
itibarıyla kontratlardaki gecik-
melerin sürdürülebilir olmadı-
ğını kabul edip teslimatlarını 
almaya başladılar. İnanıyorum 
ki önümüzdeki süreçte savun-
ma sanayi alımları artacak. Sivil 
talepteki artış da sürüyor. Tür-
kiye, çok önemli süreçlerden 
geçti. Azerbaycan’daki savaş, 
Doğu Akdeniz’deki mücadele, 
Libya’daki savaş, Türkiye’nin ne 
kadar etkin bir savunma sana-
yi üreticisi olduğunu dünyaya 
gösterdi. Bu, önümüzdeki süreç-
te Türkiye’nin savunma sanayi 
ürünlerine talebi artıracaktır. 

Elbette bu zaman alacaktır ama 
vitrine çıkmış olduk. Hava, kara, 
deniz savunma sistemlerimiz, 
insansız araçlarımız, mühim-
mat ve roket-füze sistemlerimiz 
başarısını en iyi şekilde kanıtla-
dı. Burada önemli olan kalifiye 
ürünleri, yurtdışına göndermek. 
Karşı tarafta yaşanacak en ufak 
bir memnuniyetsizlik, Türki-
ye’nin tüm savunma sanayine 
olan ilgiyi sekteye uğratacaktır,” 
diye konuştu. 

“Üniversite-sanayi
 iş birliği şart!”
Türkiye’nin savunma sana-

yinde başarısını artırmak için Ar-
Ge’nin önemli olduğunu vurgu-

layan  Aral, “Türkiye’nin savun-
ma sanayinde daha fazla ileriye 
gidebilmesi için artık çok fazla 
disiplinli projeleri hayata geçir-
mesi gerekiyor. Bunlara da fir-
maların kendi Ar-Ge’lerinin yet-
mesi mümkün değil. Konuyu şu 
örnekle anlatayım. Biliyorsunuz; 
Türkiye, Uzay Programı’nı açık-
ladı. Bu program sadece roketi 
ve kapsülü yapmaktan ibaret 
değil. Biyolojiden gıda sanayi-
ne bütün sektörlerde başarılı 
çalışmaların yapılmasını gerek-
tiriyor. Bunu yapabilmek için de 
üniversite-sanayi işbirliği şart. 
Üniversitelerin Ar-Ge altyapı-
sı tüm branşları kapsadığı gibi 
insan kaynağı, firmalara naza-
ran daha üst seviyede. Türkiye, 
Uzay Programı yapmak hatta 
savunma sanayinde daha ileri 
adımlar atmak istiyorsa üniver-
site-sanayi işbirliğini artırma-
sı gerekiyor. Üniversitelerin bu 
alana yöneltilmesi ve projelere 
dahil edilmesi çok faydalı olur. 
Onlara buralardan kaynak yara-
tılması ve kaynakların sürekli 
kılınması gerekiyor ki üniversi-
teler odaklarını kaybetmesinler, 
savunma sanayi alanında çalış-
malarına devam etsinler,” dedi.

Savunma sanayinde ihracat artıyor

C. Utku Aral
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ABD meseleye prag-
matik yaklaşıyor. 
Malûm ABD’nin 

önceliği Çin, bu nedenle Avru-
palı müttefiklerinin Rusya’ya 
karşı daha iştahlı ve agresif bir 
tutum sergilemesini bekliyor ve 
de müttefiklerini hadise bazlı test 
etmekten geri kalmıyor. 

Geçen ay yaşanan Ukrayna 
krizine bu zaviyeden bakmak isa-
betli olacaktır. ABD her ne kadar 
Ukrayna üzerinden Rusya’yı 
sıkıştırmak istese de Rusya’nın 
sergilediği kararlı duruş nede-
niyle hadisenin sıcak bir çatış-
maya evrilmesini göze alamadı, 
geri adım atarak Karadeniz’e 
göndermeyi planladığı iki savaş 
gemisini geri çekti. Buna karşın 
NATO üzerinden Avrupalı müt-

tefiklerini Karadeniz’e kanalize 
etmeyi başardı. Başta İngiltere 
olmak üzere Fransa, İspanya ve 
Almanya askeri unsurları Karade-
niz’deki faaliyetlerini artırdı. Bu 
dönemde ülkemizde de anlamsız 
bir Montrö tartışması yaşandığı-
nı hatırlatalım ve altını çizelim, 
stratejide tesadüflere yer yoktur.

Avrupa jeopolitiğinde yaşanan 
dinamik olaylara dönelim. AB son 
dönemde ABD ile ilişkileri res-
tore etme bağlamında Rusya’ya 
karşı gayretlerini artırıyor izle-
nimi veriyor. Esasen bunu ger-
çekten Rusya’yı bir tehdit olarak 
gördüğünden mi yapıyor, yoksa 
ABD’nin gazını almak için “yapı-
yormuş gibi mi davranıyor” bu 
baktığınız optiğe göre tartışılır.

Artan askeri faaliyetler
neyin habercisi?
On NATO üyesi ülkeden on 

beş savaş gemisi ve çok sayı-
da savaş uçağının katılımıyla 
İskoçya, Norveç ve Kuzey Kutbu 
Bölgesi’nde deniz boyutunda İtti-
fakın en büyük füze tatbikatını 
yapan NATO, aynı anda Balkan-
lar’da devasa bir güç projeksiyo-
nu eşliğinde önemli bir müşterek 
tatbikat düzenliyor. Şüphesiz bu 
tatbikatların adresi Rusya. Esasen 
ABD’nin Rusya’ya karşı NATO’yu 
bir manivela olarak kullanarak, 
Avrupalı müttefikleri üzerinden 
vites yükselttiğini açıkça görü-
yoruz.

Rus diplomasisi
maharetlerini sergiliyor
Gelişmeleri takip eden Rus-

ya’nın tutumu dikkat çekici. 
Rusya askeri boyutta atılan her 
adıma aynıyla mukabele ediyor, 
etki-tepki prensibini gözetiyor. 
Diğer yandan sofistike Rus diplo-
masisi maharetlerini sergilemek-
ten geri kalmıyor. Son dönemde 
ABD/NATO’nun Kuzey’de faali-
yetlerini artırması üzerine mayıs 
ayı ortasında konuşan Rusya 
Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, 
Batı ülkelerini, küresel ısınmayla 
daha erişilebilir hâle gelen Kuzey 
Kutbu'nun küresel bir rekabet 
alanı hâline gelmesi olasılığına 
karşı uyardı.

"Uzun zamandır buranın bizim 
toprağımız olduğu, bizim bölge-
miz olduğu herkes için kesinlik-
le açık. Şimdi de Arktik kıyıları-
nın güvenliğini garantiye almak 
bizim sorumluluğumuz," ifade-
lerini kullanan Lavrov, "NATO, 
Kuzey Kutbu'na ilerlemesini hak-
lı çıkarmaya çalıştığında, bu biraz 
farklı bir durum oluşturuyor ve 
bizim burada, NATO'nun Kuzey 
Kutbu'na gelmesi ihtiyacını haklı 
çıkarmaya çalışan Norveç gibi 
komşularımızla sorularımız var" 
açıklamasını yaptı. Son kertede, 
Rusya hükümetinin diğer ülke-
lerin Moskova'ya yönelik tutum-
larını dikkate alarak hazırladığı 

“hasım ülkeler” listesini onayladı-
ğını, listede ABD ve Çekya’nın yer 

aldığını ancak ilerleyen dönem-
de başka ülkelerin de bu listeye 
eklenebileceğini belirtelim.

AB’den Çin'e yeni
strateji hamlesi
Mevcut konjonktürde ABD, 

Avrupalı müttefiklerinden Çin’e 
karşı da somut adımlar atmasını 
bekliyor. AB’nin de zaman zaman 
üzerindeki baskıyı hafifletmek 
üzere taktik hamleler yaptığını 
görüyoruz.

Misal, Çin ile akdettiği yatı-
rım anlaşmasının onay süre-
cini askıya alan AB, Çin’e olan 
bağımlılığını azaltmak amacıyla 
yeni bir sanayi stratejisi açıkla-
dı. Covid-19 salgını sonrası gün-
cellenen plan, salgın sürecinde 
tedarik zincirindeki daralma 
nedeniyle temininde güçlük çeki-
len batarya/pil, ecza bileşenleri, 
hidrojen ve yarı iletkenler gibi 
hammaddelerde yeniden güçlük 
yaşanmaması için tedbirler gün-
deme getiriliyor. Burada dikkat 
çeken konu ise kapsanan 137 
ürünün yarısının Çin'den temin 
edilmesi.

Planda AB'nin arz ve talebi 
çeşitlendirerek mümkün oldu-
ğunca farklı ticaret ortaklarına 
dayalı bir yöntem izlemesi ve 
anonim şekilde hareket etmesini 
de içeren önlemler sıralanıyor. 
Stratejinin ana hedefi olan itha-
lat bağımlılığını azaltması ama-
cıyla “Avrupa'nın Ortak Çıkar-

larının Önemli Projeleri (IPCEI)” 
bağlamında AB hükümetlerine 
kolay fon aktarımı ve firmalar 
için tasarımdan üretime birçok 
farklı projede birlikte çalışma 
imkânı sunulması öngörülüyor. 
AB’nin kıta Avrupası’nda Çin’in 
ekonomik etkinliğini dizginlemek 
istediğini görüyoruz.

G7 ülkelerinden, Rusya ve
Çin’e mesajlar
Mayıs ayında Londra’da bir 

araya gelen ABD, İngiltere, Fran-
sa, Kanada, İtalya, Almanya ve 
Japonya Dışişleri Bakanları ile ev 
sahibi İngiltere'nin davetlisi ola-
rak katılan Avustralya, Hindis-
tan, Güney Kore ve Güney Afrika 
Cumhuriyeti dışişleri bakanla-
rı iki yıl aradan sonra ilk defa 
yüz yüze temaslarda bulundu. 
G7 ülkeleri toplantı sonrasında 
yayınladıkları ortak bildiri ile 
Rusya ile ilişkilere ve Çin’e temas 
etti. 

Bölgesel krizler ve iklim deği-
şikliği, silahların kontrolü, silah-
sızlanma ve silahların yayılma-
sının önlenmesi, barışçıl, sürdü-
rülebilir ekonomik kalkınma ve 
Kuzey Kutup Bölgesi’nde çevre-
yi koruma gibi ortak menfaat 
teşkil eden sorunların çözümü 
konusunda Rusya ile etkileşimde 
olmaya devam edileceği vurgula-
nan raporda, “Rusya ile istikrar-
lı ve öngörülebilir ilişkilere ilgi 
duyulduğu” ifade edildi.

Avrupa Birliği (AB) stra-
tejik pusulasını belirle-
me çabalarına devam 
ediyor. Ancak bu pusu-
lanın istikrar bulma-
sı zaman alacak. AB, 
Biden sonrası dönemde 
ABD ile Transatlantik 
ilişkileri restore etme 
konusunda olduk-
ça iştahlı bir görüntü 
sergiliyor, ancak Çin’e 
karşı ihtiyatlı

MDN 
İSTANBUL

Avrupa jeopolitiğinde hareketli dönem
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Uluslararası düzeni tehdit 
eden Rus davranışlarının 
caydırılması
G7 ülkelerinin, siber alan 

güvenliği ve dezenformasyon 
dâhil olmak üzere, kurallara daya-
lı uluslararası düzeni tehdit eden 
Rus davranışlarının caydırılması 
için müşterek hareket edileceğini 
belirtmesi oldukça önemli. Nite-
kim Rusya’nın küresel ve önemli 
bir platform olan G7 marjında da 
hedef alındığı görülüyor.

Öte yandan Rusya yönetimi-
ne Ukrayna sınırında ve Kırım'da 

“gerilimin hafifletilmesi” için 
önlem alma ve “askerlerini geri 
çekme” çağrısında bulunan G7 
ülkeleri, Normandiya sürecini des-
teklediklerini vurgulayarak, “yap-
tırımları uygulamaya koyma niye-
tindeyiz ve yaptırımların süresi-
nin, Rusya'nın Minsk Anlaşmaları 
kapsamındaki yükümlülüklerini 
tam olarak yerine getirmesine ve 
Kırım'ın Ukrayna'ya iade edilme-
sine bağlı olduğunu hatırlatırız” 
ifadelerini kullandı.

Yine yeniden Çin…
G7 toplantısında Çin'in insan 

haklarını ihlâl etmekle suçlan-
ması, Rusya ile birlikte Çin’in eş 
zamanlı olarak kadraja alındığını 
gösterdi. Ortak açıklamada Çin'in 

"keyfi, mücbir ekonomik politika-
ları ve uygulamaları" eleştirilirken 
ve Çin’e uluslararası ticaret kural-
larına ve insan hakları ile temel 
özgürlüklere saygı duyma çağrısı 
yapılması dikkat çekti.

Her ne kadar toplantıda ABD, 
Çin'in artan ekonomik ve siyasi 
pozisyonuna karşı daha güçlü bir 
duruşta ısrarcı olsa da diğer G7 
ülkelerini ikna edemedi. Nitekim 
G7 ülkeleri, Çin’in Uygur Türk-
lerine karşı eylemlerine karşılık 
olarak sadece "zorla çalıştırma" 
konusunda taahhütte bulunmayı 
kabul etti. 

ABD'nin Ukrayna'ya verdi-

ği desteği göstermek amacıy-
la, Dışişleri Bakanı Blinken’in G7 
toplantısının hemen ardından iki 
günlük ziyaret için başkent Kiev'e 
gittiğini hatırlatalım. G7 toplan-
tısının İngiltere'nin AB’den ayrılı-
şının ardından "küresel" etkinlik 
iddiasını göstermesi bakımından 
da dikkat çektiğini vurgulayalım. 
Ancak…

İskoçya'dan bağımsızlık
referandumu hamlesi
Brexit sonrası attığı çok boyut-

lu siyasi, ekonomik, savunma ve 
güvenlik hamleleri ile proaktif 
tutum sergileyen İngiltere, özgül 
ağırlığı yüksek bir ülke gibi hare-
ket etmeye çalışıyor. Geleneksel 
diplomasisinin inceliklerini sergi-
lemeye çalışan İngiltere’nin defo-
ları ise gözden kaçmıyor. Lâkin 
sıklıkla vurguluyoruz, İngilte-
re’nin yumuşak karnı İskoçya… 

Mayıs ayında İskoçya'da yapı-
lan seçimlerde arka arkaya dör-
düncü zaferini kazanan İskoç 
Milliyetçi Partisi'nin lideri Nicola 
Sturgeon, pandemi sonrasında 
bağımsızlık referandumu düzen-
leyeceğini açıkladı. Hatırlatalım, 
2014'te yapılan referandumda 
hayır sonucu çıkmıştı, lâkin İngil-
tere'nin AB'den ayrılması nede-
niyle bu kez sonucun farklı olması 
yüksek olasılık olarak görünüyor.

Referandum meselesi Bri-
tanya’da daha çok tartışılacağa 
benziyor. Nitekim Birleşik Krallık 
yasalarına göre de referandum 
için başbakanın onayı gerekiyor. 
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 
referandum seçeneğinin ancak 
her nesilde en fazla bir kez kul-
lanılabilecek bir kart olduğunu 
belirterek karşı çıkıyor. Buna kar-
şın Birleşik Krallık hiyerarşisin-
de "İskoçya Birinci Bakanı" olarak 
belirtilen İskoçya lideri Sturgeon 
ise seçim sonuçlarının kendisine 
referandum için hak ve yetki sağ-
ladığını ileri sürüyor.

"İskoç halkı iradesini net şekilde 
ortaya koymuştur" diyen Sturge-
on, referandumu Başbakan Boris 
Johnson'ın değil ancak mahke-
me kararının durdurabileceğini 
savunarak, Johnson'ın "Ülkemizi 
parçalamak istiyorlar" söyleminin 
sorumsuzca olduğunu vurguluyor.

Genel görüntü, Brexit sonrası 
kendisine yeni bir rota çizen İngil-
tere’nin, 314 yıldır Birleşik Krallık 
içerisinde yer alan İskoçya’yı daha 
fazla Birlik içinde tutamayacağı 
şeklinde. Zira İskoç halkı Brexit 
sürecinde AB üyeliğinden çıkmak 
istemediğini ortaya koymuştu. 
Seçimleri dördüncü kez ve yüksek 
destekle kazanan Nicola Sturge-
on’un süreci zorlayacağı ve ülkeyi 
referanduma götüreceği aşikâr.

Türkiye’nin PESCO’ya 
başvurusu
Mayıs ayının ortasında Alman 

“Welt am Sonntag” gazetesinin 
haberi nedense ulusal basını-
mızda gündeme gelmedi. Gazete 
Türkiye'nin, AB ülkelerinin savun-
ma alanında ortak çalışmalarına 
çerçeve oluşturan Yapılandırılmış 
Daimi İşbirliği (PESCO)’nin bir pro-
jesinde yer almak üzere başvur-
duğunu iddia etti. Habere göre, 
Ankara yer almak istediği PESCO 
projesinin koordinasyonundan 
sorumlu olan Hollanda’ya resmi 
başvurusunu yaptı. 2017 yılında 
kurulan PESCO, proje üyesi ülke-
lere savunma kabiliyetlerini işbir-
liği içinde geliştirme, operasyonel 
hazırlık yürütme ve askeri kuv-
vetlerin katkılarını artırma imkâ-
nı tanıyor. PESCO kapsamında şu 
ana kadar biri tamamlanmış, 46 
adedi devam eden proje bulunu-
yor. Türkiye'nin yer almak istediği 
projenin “askeri hareket kabiliyeti-
nin iyileştirilmesini” içerdiği ifade 
edildi. Hollanda, askeri birliklerin 
ve askeri araç ile teçhizatın Avru-
pa içinde naklinin iyileştirilmesi-
ne yönelik olan PESCO projesinin 

koordinasyonundan sorumlu ülke.
PESCO her ne kadar bir AB 

inisiyatifi olarak hayata geçiril-
diyse de AB dönem başkanlığını 
Almanya'nın yönettiği 2020'nin 
ikinci yarısında, AB üyesi olmayan 
ülkelerin de PESCO projelerinde 
yer alabilmesinin önü açılmıştı. 
Düzenlemeye koşut olarak AB 
üyesi olmayan ülkelerin belli siya-
si, yasal ve maddi kriterleri yerine 
getirmesi şartıyla projelere kabulü 
mümkün hâle getirilmişti.

PESCO eşittir Türkiye’nin
stratejik yönelimi
Bu kriterlerin başında ilgili 

ülkenin AB'nin değerlerini paylaş-
ması, AB ülkeleri ile iyi komşuluk 
ilişkileri çerçevesinde davranması, 
ortak güvenlik ve savunma çıkar-
larıyla çelişecek adımlar atma-
ması şartı bulunuyor. Burada 
dikkat çeken konu ise AB üyesi 
olamayan ülkelerin PESCO proje-
lerine eklemlenmeye başlamaları 
oldu. Nitekim, mayıs ayı başında 
düzenlenen AB Ülkeleri Savun-
ma Bakanları Toplantısı’nda 
Türkiye'nin dâhil olmak istediği 
PESCO projesine ABD, Kanada ve 
Norveç'in katılımı onaylandı. PES-
CO projeleri, katılımcı ülkelerin 
tamamı veya bir kısmının iştiraki 
ile yürütülebiliyor. AB Konseyi de 
projeye dâhil olmak isteyen AB 
üyesi olmayan ülkelerin gerekli 
şartları yerine getirip getirmediği-
ni denetliyor. 

Türkiye ile PESCO çerçevesinde 
AB ile yapılacak bir işbirliği şüphe-
siz ülkemizin stratejik yönelimini 
göstermesi bakımından manidar. 
Malûm son dönemde AB ile ilişki-
leri ivmelendirme ve üyelik süre-
cini hareketlendirme gayretlerini 
gözlemliyoruz. Bu gayretler ne 
yazık ki beyhude, öte yandan AB 
ile PESCO üzerinden yapılabile-
cek olası bir işbirliği Türkiye’nin 
bölgedeki yalnızlığını aşmasına 
vesile olabilir. Zira NATO üyesi 

ama AB dışındaki ABD, Kanada ve 
Norveç’in PESCO projesine üyeli-
ğine AB ile NATO arasındaki işbir-
liğinin geliştirilmesi minvalinde 
onay veren AB’nin Türkiye’yi red-
detmesi muhtemelen Avrupa ile 
stratejik seviyede bir başka kırıl-
maya neden olabilir.

Bu durumda Türkiye ne yazık 
ki NATO’da tek başına kalabilir. 
Altını çizelim, Türkiye PESCO pro-
jelerine katılım iradesi koysa da 
GKRY ve Yunanistan’ın itirazla-
rı gündeme gelecektir. Ez cümle; 
komşunun takım çantasına yeni 
bir “alet” koymuş oluyoruz. Ancak 
bu gidişatta Almanya’nın tutu-
munun belirleyici olacağını ifade 
edelim. Nitekim Almanya ivmele-
nen diplomasi trafiğinin bir aya-
ğını da şüphesiz PESCO meselesi 
teşkil ediyor.

Bitirirken dikkatinize sunalım, 
küresel ölçekte oynanan jeopo-
litik satrançta aktörler şüphe-
siz çıkarlarını kolluyor. AB’nin 
açmazı Transatlantik ilişkileri 
onarırken, kendi çıkarlarından 
ödün vermemek. Bu nedenle 
Çin’e karşı duyarlı ve ihtiyatlı 
davranan AB, Rusya söz konusu 
olunca ABD’ye istediğini veriyor 
gibi görünüyor. Rusya’ya karşı 
Kuzey Kutbu’ndan başlayan, Bal-
tık Bölgesi, Baltık üçüzleri, Polon-
ya, Romanya ve Karadeniz üze-
rinden devam eden çevreleme 
gayretlerinin Avrupalı müttefik-
lerin katkılarıyla ivmelenmesi bu 
nedenle tesadüf değil. Bu nokta-
da Türkiye’nin pozisyonu ve ter-
cihleri önemli. PESCO projesine 
başvuran Türkiye esasen terci-
hini sergiledi. Bakalım Avrupalı 
müttefiklerin bu hamleye cevabı 
ne olacak? Tüm yumurtaları aynı 
sepete koymak elbette stratejik 
akla aykırı lâkin, haziran ayında 
icra edilecek NATO Liderler Zir-
vesi’nde birçok sorunun cevabı-
nı bulacağımız açıkça görülüyor. 
Bekleyelim ve görelim….
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Deniz Kuvvetleri'nin bugüne 
kadarki en geniş kapsamlı tatbika-
tı olan DENİZKURDU-2021 Ege ve 
Doğu Akdeniz'de başladı. Donan-
ma, mart ayındaki Mavi Vatan 
Tatbikatı’ndan sonra, DENİZKUR-
DU-2021 ile yine Ege ve Doğu 
Akdeniz'e açıldı.

Tatbikat’a Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı envanterindeki 12 fır-
kateyn, 9 korvet, 18 hücumbot, 10 
denizaltı, 11 mayın avlama gemisi, 
16 karakol gemisi, 33 yardımcı sınıf 
gemi, 24 çıkarma gemisi, 11 uçak, 
16 helikopter, 14 insansız hava ara-
cı, SAT ve SAS görev timleri, amfibi 
deniz piyade birlikleri ve amfibi 
hücum timleri ve silahlı insansız 
deniz aracı (SİDA), Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı’ndan taarruz ve genel 
maksat helikopterleri, Hava Kuv-
vetleri Komutanlığı’ndan taarruz 
uçakları, havadan ihbar ve kon-
trol ile nakliye uçakları, Jandarma 
Genel Komutanlığı’ndan arama 
kurtarma timi ve arama kurtarma 
helikopteri, Özel Kuvvetler Komu-
tanlığı’ndan özel kuvvet timleri 
ve helikopterler, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı’ndan arama kurtar-
ma korveti, sahil güvenlik botla-
rı ve sahil güvenlik helikopterleri 
katıldı. Tatbikat'a Türk Silahlı Kuv-
vetleri’nden toplamda 132 suüstü 
gemisi, 10 denizaltı, 43 uçak ve 
28 helikopter ile 14 insansız hava 
aracı iştirak etti. Ülkemizin milli 
imkânlarla geliştirilen ilk insansız 
muharip deniz aracı olan SİDA 
ise Tatbikat kapsamında ilk atışını 
gerçekleştirdi ve belirlenen hedefi 
tam isabetle vurdu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlı-
ğı tarafından Ege Denizi ve Doğu 
Akdeniz'de fiili ve atışlı olarak icra 
edilen DENİZKURDU-2021 Tatbi-
katı öncesi Deniz Harp Merkezi 
Komutanlığı'nda basın bilgilendir-

me toplantısı düzenlendi. 
Toplantıya, Mayın Filo Komu-

tanı Tümamiral Ayhan Gedik, 
DENİZKURDU-2021 Tatbikat Direk-
törü Tuğamiral Yalçın Payal, Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı Harekât 
Başkanı Tuğamiral Hasan Öztürk, 
Deniz Harp Merkezi Komutanı 
Deniz Albay Timur Yılmaz katıldı.

Tatbikat Direktörü Tuğamiral 
Payal, Tatbikatla Deniz Kuvvetle-
ri Komutanlığı ve bağlı komutan-
lıkların sevk ve idare etkinliğinin 
denenmesi, karargâh personeli ve 
Tatbikat’a katılan unsurların çok 

tehditli ortamda muhakeme, öngö-
rü ve karar verme yeteneklerinin 
değerlendirilmesi, diğer kuvvet 
komutanlıkları ve kamu kurumla-
rıyla müşterek çalışabilirlik usul-
lerinin ve karşılıklı destekleme 
imkân kabiliyetlerinin denenerek 
Deniz Kuvvetleri unsurlarının eği-
tim seviyelerinin yükseltilmesinin 
hedeflendiğini aktarırken, "Yıllık 
tatbikat programı çerçevesinde 
operatif seviyede harekâta hazırlık 
eğitimlerini Mavi Vatan 2021 Tat-
bikatı ile tamamlayan Türk Deniz 
Kuvvetleri, jenerik senaryoya isti-

naden stratejik seviyedeki DENİZ-
KURDU-2021 Tatbikatı’nı çok daha 
geniş katılımla icra edecektir," dedi.

Payal, tüm denizlerde yüksek 
harekât temposu ile faaliyetlerine 
devam eden Deniz Kuvvetleri’nin 
bu Tatbikat ile sahip olduğu yete-
nekleri deneme imkânı bulacağı-
nı dile getirdi. Tatbikat’ın özellikle 
kriz yönetimi ve doğal afetlerle 
mücadele faaliyetleri süresince 
kamu kurum ve kuruluşlarının 
katılımıyla kurumlar arası eşgü-
düm, usul ve esaslarının denene-
ceğini belirten Payal, bu kapsamda 

DENİZKURDU Tatbikatı’na Cum-
hurbaşkanlığı ve Bakanlıklar bağlı-
sı 10 kamu kurumu ve Türk Kızıla-
yı’nın da iştirak edeceğini söyledi.

Tatbikat’ın, harekâta hazır-
lık, serbest oyun ile liman ziya-
retleri ve seçkin gözlemci günü 
olmak üzere 3 safha halinde icra 
edileceği bilgisini veren Payal, 

“25-27 Mayıs tarihleri arasında-
ki harekâta hazırlık safhasın-
da temel deniz harp nevilerine 
yönelik suüstü harbi, denizaltı 
savunma harbi, hava savunma 
harbi, amfibi harekât, mayın 
harbi, elektronik harp, denizde 
denetim harekâtı, denizaltıdan 
personel kurtarma eğitimleri ve 
fiili silah atışları, Tatbikat’ın 28 
Mayıs-2 Haziran tarihleri ara-
sındaki serbest oyun safhasında 
ise jenerik bir senaryoya daya-
lı şekilde kurgulanmış olan kriz 
yönetimine yönelik eğitimler icra 
edilecek,” ifadelerini kullandı.

Covid-19 tedbirleri gereğince 
gemilerin halkın ziyaretine açıl-
mayacak olmasına karşın tatbi-
katların önemli bir ananesi ola-
rak Tatbikat’a katılan 83 geminin 
2-4 Haziran tarihleri arasında 22 
limanı ziyaret edeceğini belirten 
Payal, "Tatbikat’ın 5 Haziran tari-
hinde icra edilecek seçkin göz-
lemci gününde askeri ve mülki 
erkân ile Türkiye'de görev yapan 
yabancı ülke askeri ataşelerinin 
de katılımıyla Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı unsurlarının yüksek 
harekâta hazırlık seviyeleri sergi-
lenecektir," dedi.

Payal, Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığı’nın Türkiye Cumhuriye-
ti'nin deniz hak ve menfaatle-
rinin korunması maksadıyla 
verilecek her türlü görevi icra 
etmeye hazır ve kararlı olduğunu 
da sözlerine ekledi.

DENİZKURDU-2021'de tam isabet sağlandı
08 HABER
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Anadolu Sigorta, denizcilik sek-
töründe uzun yıllardır devam 
ettirdiği konumunu nasıl koru-
yor?  

Türkiye’de denizcilik sektörün-
de sigortalılarına hizmet veren 
ilk sigorta şirketi ve sektör lide-
ri olarak,  müşterilerimizde oluş-
turduğumuz güven, sağladığımız 
kapsamlı teminat ve ek hizmetler 
sayesinde sektördeki konumumu-
zu güçlü bir şekilde sürdürmeye 
devam ediyoruz. Sigortalanma 
aşamasında ve hasar süreçlerinde 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını en 
yüksek düzeyde gözeterek çözüm 
odaklı hizmetler sağlıyoruz.

Şirketimiz Türk ticaret filosun-
daki teknelerin çoğunluğunu sigor-
talıyor, aynı zamanda da ulusla-
rarası piyasalardaki bilinirliğimiz 
sayesinde birçok yabancı tekne 
filosunun da sigortacıları arasında 
yer alıyoruz.

Anadolu Sigorta en çok hangi 
gemi tipinde aktif hizmet veri-
yor? Denizcilik sektöründeki 
hizmet yelpazenizdeki dağılım 
nasıl? 

Anadolu Sigorta olarak bütün 
gemi tipleri için sigorta teminatı 
sunuyoruz. Türk deniz ticaret filo-
sunda ağırlıklı olarak kuru yük ve 
dökme yük gemileri olduğu için 
bu gemi tipleri bizim de portfö-
yümüzde ağırlık gösteriyorlar. 
Ancak tankerler, konteyner gemi-
leri, balıkçı gemileri, yolcu gemi-
leri, römorkörler, gezinti tekneleri, 
hizmet gemileri gibi bütün gemi 
tiplerine hizmet sağlıyoruz. Deniz-
cilik sigortaları kapsamında gemi 
ve yatların yanı sıra tekne inşaat, 
tekne kazanç/kira kaybı ve tekne 
rehinli alacaklı sigorta poliçeleri 
de düzenliyoruz, ayrıca marinala-
rın, tersanelerin ve liman işletme-
lerinin sorumluluklarına güvence 
sunuyoruz

2020 hem Türkiye’de hem de 
dünyada zor bir yıl oldu. Anadolu 
Sigorta açısından geçtiğimiz yılı 
değerlendirdiğinizde pazar payı-
nız ve üretiminiz ne kadar oldu? 
İnsanların daha izole bir yaşam 
arayışı onları tekne sahibi olmaya 
yöneltirken, bu durumun Anadolu 
Sigorta’ya yansımaları nasıl oldu? 

2020 yılında Covid-19 pande-
misi nedeniyle birçok sektörde 
olduğu gibi denizcilik sektöründe 
de ciddi sorunlar yaşandı. Dün-
ya genelinde üretimin azalması, 
sınırların kapatılması, limanlar-
daki bekleme süreleri, seyahat 
kısıtlamaları nedeniyle personel 
değişimindeki zorluklar gibi bir-
çok konu sektörü ciddi ölçüde 
zorladı. Bu süreçte sigortalılarımı-
zın yanında yer alarak ihtiyaçları-
nı anlamaya ve taksit ödemelerin-
de ertelemeler sağlayarak destek 
olmaya devam ettik. Denizcilik 
sektöründe 2020 sene sonunda 
başlayan toparlanmanın 2021 
yılında devam ettiğini görmek 
bize mutluluk veriyor.  

Ayrıca Covid-19 birçok sektör-
de iş süreçlerinin yeniden tanım-
lanmasına neden olurken, tüke-
ticilerin yaşam tarzında önemli 
değişiklikleri de beraberinde 
getirdi. Bu değişikliklerden biri de 
değişen tatil alışkanlıkları. Ailesi 
ile birlikte kalabalıktan uzak ve 
güvenli bir şekilde tatil yapmak 
isteyen tüketicilerin tercihlerin-
den birisi muhtemelen tekne tati-

li olacaktır. Gelen sigorta talep-
lerinde yeni tekne alımlarındaki 
artışları gözlemliyoruz. Ülkemi-
zin coğrafi yapısı da düşünüldü-
ğünde yat ve tekne endüstrisinde 
büyük bir avantaja sahip olduğu 
görülebilir.

Anadolu Sigorta olarak, yıllar-
dır on binlerce tekneye güvence 
sağladık ve prim üretimi bazında 
uzun yıllardır su araçları branşın-
da sektör lideriyiz. 2020 yılında 
su araçları branşında 200 milyon 
TL üzerinde prim üretimi gerçek-
leştirdik ve yüzde 32,3’lük pazar 
payı sağladık. 

Uluslararası arenadaki rolü-
nüz nedir? Anadolu Sigorta’nın 
yabancı tekne ve gemi sigorta-
lamadaki konumunu değerlen-
dirir misiniz? 

Mali gücü uluslararası derece-
lendirme kuruluşu Fitch tarafın-
dan AA++ olarak tescil edilen şir-
ketimiz, hem ulusal hem de ulus-
lararası arenadaki birçok sigorta 
ve reasürans şirketine verilen 
notun üzerinde bir performans 
sergilemiştir. Sigortacılıktaki güç-
lü konumumuz ve uluslararası 
piyasalardaki bilinirliğimiz saye-
sinde yabancı tekne filoları da 
uzun yıllardır şirketimizi tercih 
ediyor. Son yıllarda  şirketimize 
gelen sigorta taleplerinde ciddi 
artışlar görülüyor. 

Türkiye’de ve dünyada ter-
cih edilme sebeplerinizi üç ana 
başlıkta sıralar mısınız? Ana-
dolu Sigorta’nın müşterilerine 
sağladığı avantajlar nelerdir? 

Anadolu Sigorta olarak, tek-
nesini deniz risklerine karşı tam 
güvence altına almak isteyenle-
rin tercih ettiği ilk markayız. Ter-
cih edilen ilk marka olmamızın 
altında yatan en önemli etkenler 
uzun yıllardır bu sektörde olma-
mız nedeniyle edindiğimiz tec-
rübe, alanında uzman çalışanla-
rımız ve güçlü finansal yapımız. 
Sigortalılarımız bu tecrübemiz-
den hem sigortalanma sürecinde 
hem de hasar sürecinde fayda-
lanıyorlar. Sigortalılarımızın ihti-
yaçlarını belirleyerek kendileri 
için en uygun teminatları sağlıyo-
ruz. Aralarında mesleği denizcilik 
olan tecrübeli uzman ve kaptan-
larımızın da bulunduğu profesyo-
nel hasar ekibimiz ile müşterileri-
mize hızlı ve hayatlarını kolaylaş-
tıracak çözümler sunuyoruz.

Güçlü finansal yapımız da 
sigortalılarımızın mal varlıkları-
nı bize emanet etmelerinde çok 
önemli bir etken. Uzun yıllardır 
devam eden sektör liderliğimiz, 
ulusal ve uluslararası ödüllerimiz 
denizcilik sigortalarındaki başarı-
mızı doğrular niteliktedir.

Hem risklerin belirlenmesi 
hem de olası hasar durumların-
da sürecin yönetilmesi adına ne 
tür çalışmalar yürütüyorsunuz? 

Sigortalama sürecinde detay-
lı bir ekspertiz gerçekleştirerek 
sigortalılarımızın risklerini belir-
liyoruz. Ekspertiz raporunda 
çıkan eksiklikleri sigortalılarımız-
la birlikte takip ediyoruz. Poliçe 
dönemi için oluşan gelişmeleri, 
yenilikleri sigortalılarımızla pay-
laşıyoruz. Hasar yaşanması duru-
munda ise hasar departmanımız 
bünyesinde görev yapan tecrübeli 
uzman ve kaptanlarımız hasar 
süreçlerinin her aşamasını sigor-
talılarımızla birlikte yürütüyorlar. 
İhbar alınması ile başlayan hasar 
süreci yaşanan olayın nitelikleri-
ne uygun eksper ataması ve son-
rasındaki süreçlerdeki destek ve 
takibimizle  gerçekleştiriliyor. 

Müşterilerinizden yeni sigor-
ta talepleri geliyor mu, yeni risk-
ler satın alıyor musunuz? Yeni 
talepler karşısında tutumunuz 
ne oluyor, ihtiyaca cevap verme 
süreciniz nasıl işliyor?

Denizcilik sigortaları sürekli 
değişen ve yeni sigorta ihtiyacı 
olan bir branş değil aslında. Mev-
cut ürünlerimiz ile sigortalıları-
mızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 
Sigortalılarımız taleplerini şir-
ketimiz acentelerine ve çalıştığı-
mız sigorta brokerlerine iletirler. 
Acentelerimiz ve brokerler de bu 
talepleri şirketimize iletiyorlar, 
biz de tecrübeli ve uzman kad-
romuz ile hızlıca yanıt veriyoruz.

Tekne ve gemi sigortacılı-
ğında yaşanan başlıca sorunlar 
nelerdir? Bu sorunlara yönelik 
çözüm önerilerinizi paylaşır 
mısınız? 

Ülke ekonomisi açısından 
büyük önem taşıyan denizcilik 
sektöründe, ticari faaliyetlerin 
devamlılığı için sigorta büyük 
önem arz ediyor. Denizcilik sigor-
talarında kaybın en aza indiril-
mesi için titiz bir ekspertiz süreci 
yürüterek sigortalama aşama-
sında armatörlerimizin risklerini 
belirliyoruz. Hasar durumunda 
da her zaman elimizden gelen 
desteği gösteriyoruz. Ancak sigor-
talılarımıza tavsiyemiz özellikle 
denizcilik sigortaları gibi teknik 
bir konuda ihtiyaçlarını anlayıp 
karşılayabilen, uzun süreli işbirli-
ği yapabilecekleri, finansal yapısı 
sağlam ve tecrübeli şirketler ile 
çalışmalarıdır. 

Gelişen teknoloji ile birlik-
te sunduğunuz hizmetlerde ne 
gibi değişiklikler yaptınız/yap-
maya hazırlanıyorsunuz? Yapay 
zekâ, siber güvenlik, kripto para 
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'Sigorta taleplerinde artış yaşanıyor'

Levent Sönmez

Cumhuriyet Dönemi’nde 
Ulu Önder Atatürk'ün giri-
şimiyle kurulan ilk ulusal 
bankamız olan Türkiye 
İş Bankası’nın öncülü-
ğünde faaliyete başla-
yan Anadolu Sigorta, su 
araçları branşında 2020’yi 
yüzde 32,3’lük bir pazar 
payıyla kapattı. Mali 
gücü uluslararası derece-
lendirme kuruluşu Fitch 
tarafından AA++ olarak 
tescil edilen Anadolu 
Sigorta, sigorta ve reasü-
rans şirketlerine verilen 
notun üzerinde bir per-
formans sergileyerek bu 
tescile sahip olmuş. Türk 
deniz ticaret filosunun 
yanı sıra yabancı tekne 
filolarının da tercih etti-
ği Anadolu Sigorta’nın 
Genel Müdür Yardımcısı 
Levent Sönmez ile şir-
ketin denizcilik sektö-
ründeki faaliyetlerinden 
teknolojik gelişmelerdeki 
uyumuna, yüzde 51’lik 
kadın istihdamından 
sektörde liyâkatın öne-
mine uzanan bir sohbet 
gerçekleştirdik
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gibi teknolojik gelişmeler Ana-
dolu Sigorta bünyesinde ne gibi 
değişiklikler yarattı? 

Gelişen teknolojiler ile birlik-
te hem ürün ve hizmetlerimizde 
hem de iş süreçlerimizde diji-
talleştirmeyi önemsiyoruz. Yapay 
zekâ ve ileri analitik veri model-
leri konusunda ciddi yatırımlar 
gerçekleştiriyor, AS’lı adını verdi-
ğimiz yapay zekâ platformu ile 
görselden hasar tespitini yapa-
biliyoruz. Robotik süreç otomas-
yonumuz 40 adet iş sürecini tek 
başına yapar konuma geldi. Aynı 
zamanda otomatik poliçe tekli-
fi oluşturma, fatura onaylama, 
Google Asistan ve Whatsapp’ta 
soru yanıtlama gibi birçok işle-
mi gerçekleştirebiliyoruz. Sosyal 
Ağ Analizi sayesinde daha önce 
3 ayda manuel olarak yapılan 
suiistimal dosya analizlerini 2 
saate indirdik. 2020 yılında ihbar, 
kusur tespiti, medikal inceleme 
ve aktüeryal hesap gibi aşama-
lardan oluşan bedeni tazminat 
sürecimizi uçtan uca dijitalleştir-
dik. Siber güvenlik konusunda da 
ürünlerimiz ile hem bireysel hem 
de ticari anlamda siber risklere 
karşı sigorta güvencesi sağlıyoruz. 
Teknoloji iş yapış biçimlerimizi 
değiştirirken aynı zamanda süre 
ve verimliliği artırma konusunda 
önemli bir rol oynuyor. 

Sigorta sektöründe ‘‘güven’’ 
nedir? Güven ortamının sağlan-
ması için gerekli olan ana kural-
lar nelerdir? Güven ve liyâkat 
ilişkisini değerlendirir misiniz?  

Güven, sigortacılığın olmazsa 
olmazı. Sigorta sektöründe özel-
likle zorlu dönemlerde sigorta-
lıların yanında olabilmek güven 
ilişkisini destekliyor. Kurumlara 
duyulan güvenin yapı taşını ise 
dürüstlük ve şeffaflık ile liyâkat 
oluşturuyor. Bir işin gerekli dona-
nıma sahip taraflarca yapıldığı-
nın bilinmesi, profesyonelliği artı-
rarak kurumların da güven sağla-
ma konusunda etkisini yukarıya 
taşıyor. 

Pandemi dönemindeki istih-
dam politikanız hakkında bilgi 
verir misiniz? İnsan kaynakları-
na yönelik yatırımlarınızı nasıl 
yönettiniz?               

Anadolu Sigorta olarak çalı-
şanlarımıza yatırım en öncelikli 
konularımızdan bir tanesi. Pan-
demi döneminde çoğu şirketin 
aksine çalışan sayımızı daha da 
artırdık. Evden çalışmayı destek-
ledik ve çalışanlarımızın evleri-
ne destek paketleri ilettik. Haya-
ta geçirdiğimiz şirket içi dijital 
uygulamamız Biz Bize adlı sos-
yal platformumuz ile fikirlerimi-
zi, başarılarımızı paylaştık. Bu 
dönemde, MT Genç Yetenekler 
Programı ile genç ve dinamik bir 
kadro daha bünyemize kattık. 
Çalışanlarımıza hem daha mutlu 
bir iş ortamı sunmayı hem de 

onların gelişimine katkıda bulun-
mayı amaçladık. Eğitim faaliyet-
lerimizi hız kesmeden sürdürdük 
ve dijitalleştirdik. Webinar serileri 
ile çok farklı konularda çalışan-
larımızı konu ile ilgili uzmanlar 
ile bir araya getirdik. Hatta her 
kademedeki çalışanımızın iş ve 
sosyal hayatında gelişimine kat-
kıda bulunmak üzere Anadolu 
Sigorta Akademi projesini hayata 
geçirdik. 

Anadolu Sigorta, Birleş-
miş Milletler Küresel Sözleş-
mesi ve UN Women ortaklı-
ğındaki “Kadının Güçlenme-
si Prensipleri”nin (Women’s 
Empowerment Principles - 
WEPs) imzacısı oldu. Kadınla-
rı iş ve sosyal yaşamlarında 
desteklemeye ve güçlendirme-
ye yönelik çalışmalarınız neler? 
Anadolu Sigorta’nın kadın çalı-
şan oranı nedir? 

UN Global Compact katılımı 
haricinde Anadolu Sigorta ola-
rak Kadının Güçlenmesi Pren-
sipleri’nin de imzacısı olduk. Bu 
sayede, dünya çapında toplumsal 
cinsiyet eşitliği alanındaki öncü 
kuruluşların deneyim ve birikim-
lerinden faydalanmayı amaçla-
dık. Şirketimizin kadınları destek-
leme hedefindeki en büyük gös-
tergesi de kadın çalışan oranımız. 
Şuan Anadolu Sigorta’da kadın 

çalışan oranı yüzde 51 ve üst ile 
orta kademe kadın yöneticilerin 
oranı ise yüzde 43 seviyesinde-
dir. Anadolu Sigorta’da kadınları 
iş ve sosyal yaşamda destekle-
mek amacıyla daha birçok proje 
yürütmekteyiz. Bu amaçla, Arya 
Kadın Yatırım Platformu’na da 
sponsor olduk. Bu platformda da 
girişimci kadınlara, sigortanın 
önemi hakkında eğitimler veri-
yoruz. 
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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!
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İLE
LİMANLARI



Haziran 2021 www.marinedealnews.com 

Denizcilik ve deniz ticareti uluslara-
rası anlamda öneme sahip sektörler. 
Yayımlanan son ticaret verilerine 
göre uluslararası ticaretin yüzde 
90’ı deniz taşımacılığı ile dolayısıyla 
deniz ticareti ile yapılıyor. Dünya-
nın dörtte üçünün denizler ile kap-

lı olduğu ve deniz taşımacılığının 
kara ve hava taşımacılığına göre çok 
daha az maliyetli olduğu göz önü-
ne alındığında ülke ekonomilerinin 
ne kadar çok deniz yollarına bağlı 
olduğunu anlamak zor olmaz. Her 
sektörde olduğu gibi deniz ticaretin-
de de riski azaltmak, tarafları makul 
seviyede koruyabilmek, ekonomiye 
gerekli teminatı verebilmek amacıy-
la deniz sigortacılığı da önemli bir 

sacayağı olarak konum alıyor.
Deniz sigortalarının aslında bir 

diğer deyim ile nakliye sigortala-
rının birçok alt tipleri bulunuyor. 
Tekne, gemi ve yat benzeri deniz 
taşıtları için yapılabilecek sigortalar 
olmakla beraber çok daha büyük 
yük gemileri için de koruma sağla-
yan sigortalar yeryüzünde sürekli 
olarak yapılan sigorta çeşitleri ola-
rak varlıklarını sürdürüyorlar. Her 
bir sigorta tipi ayrı hukuki süreç-
ler, evrak ve dokümantasyon taki-
bi, taşımanın ne durumda olduğu, 
geminin ya da yükün tam olarak 
nerede olduğu ve rotaları gibi bir-
çok konuyu barındırdığı ve bunların 
her birinin ayrı ayrı ele alınmasını 
gerektirdiği için deniz ticareti ve 
sigortası beraberinde organizasyo-
nel zorlukları da getiriyor.

Blokzincir teknolojisi bilindiği 
üzere belirli bir ağ üzerindeki işlem-
lerin sürekli olarak dijital ortamda 
kaydedilmesini sağlıyor. Geleneksel 
bir veri tabanına benzer olmakla 

beraber bu zincir üzerinde merkezi 
olmayan bir yapı ile kurgulandığı 
için her bir katılımcı zincir üze-
rindeki her bilgiye kolayca ulaşabi-
lir, görüntüleyebilir, tüm işlemleri 
şeffafça görebilir. Bilgilerin kayde-
dilmesi, depolanması, imzalanması 
gibi birçok organizasyonel süreç de 
bu zincir üzerinden yapılabildiği için 
dijital ortamda takibi de çok kolay-
laştırır.

Deniz sigortacılığı maalesef 
hâlen konvansiyonel yani eski yön-
temler ve manuel süreçler ile iler-
lediği için blokzincir teknolojisinin 
operasyonel ve parasal anlamda 
maliyetleri azaltacağı açık. Şeffaflı-
ğın artacağı, yani zincir üzerindeki 
bloklar üzerindeki kullanıcıların bil-
gilere erişimleri açık ve rahat olacağı 
için herhangi bir durum sorgulama-
sı, acil durum öncesi ya da sonrası 
kaliteli bilgi akışı ticaretin takibini 
rahatlatacak ve aksaklıkları bir neb-
ze olsun azaltabileceği kanısındayız. 
Süveyş Kanalı’nda yaşanan son kaza 
sonrası küresel ticaret hacminin ne 
denli etkilendiği göz önüne alındı-
ğında bu tarz kontrollerin, takiplerin 
faydalı olacağı kesin.

Blokzincirin, operasyonel mali-
yetleri taraflar için azalttığından 
bahsetmiştik. Bu azalan maliyetle-
rin etkin ve efektif kullanımı için 
buradan elde edilen kaynağın taşı-
macılığın yapıldığı sularda çevre 
kirliliklerinin azaltılması, deniz ve 
okyanusların temizlenmesi ile kar-
bon salınımlarının azaltılması konu-
larına yönlendirilmesi sağlanabilir.

Blokzincir üzerinde sürecin daha 
açık ve seçik görülebileceği varsa-
yımı ile deniz sigortalarının hangi 
ürünler ve pazarlar için verildiği, 
fiyatlamasından hasar tahmini-
ne kadar detay analizlere imkân 
sağladığı, ülkelerde ya da rotalar-
da penetrasyon oranlarını görerek 
hedef ürünlerin tasarlanabileceği 
çalışmalar da hız kazanacak. Yeni 
ürün tasarımı ve etkin altyapılar 
da beraberinde akıllı sözleşmeleri, 
yapay zekâların kullanımı için belki 
insan kaynaklı hataların azaltılacağı 
bir yapıda fiyat ve risk analizlerinin 
anlık kişi bazlı ve gerçek veriler ile 
yapılmasını da getirecek.

Blokzincir kurmayı planlayan 
şirket ya da devletlerin bu tarz bir 
işleyişe hazır olup olmadıklarını, 
kullandıkları teknolojik altyapıyı da 
test etmeleri gerekebilir. Belki bütün 
bir süreç için değilse de başlangıç 
olarak kademeli bazı alt süreçlerin 
geçişinin sağlanması muhtemelen 
daha faydalı ve kontrollü olacaktır.

Dijital dünyanın özellikle de son 
dönemlerde yaygınlaşması ile blok-
zincir uygulamasının deniz sigor-
tacılığında faaliyetler ve maliyetler 
anlamında kolaylaştırıcı ve etkin-
leştirici etkisi olacak. Zamanla kul-
lanımı yaygınlaştığında deniz sigor-
tacılığının çehresini değiştirmesi 
muhtemel… Özellikle süreç bazlı 
ve insan eli değmeden yapılabilecek 
ticaret işlemlerinin sigortalanması 
sırasında farklı kullanım alanları da 
çıktığında yeni bir dünya ile karşıla-
şılması kaçınılmaz.

Barcelona Limanı, liman top-
luluğu sistemi olan Portic’i, AP 
Moller Maersk ve IBM ortaklı-
ğında geliştirilen ve blockzincir 
teknolojisine dayanan bir dijital 
lojistik platform olan TradeLens 
ile entegre etme kararı aldı.

Yapılacak olan entegrasyon ile 
Barcelona Limanı’nda yürütülen 
yükleme ve boşaltma işlemleri-
nin detaylı verilerini barındıran 
gerçek zamanlı bilgi alışverişi 
sağlanacak.

İspanya’da TradeLens plat-
formuyla entegre edilen ilk ve 
tek liman topluluğu sistemi olan 
Portic, Barcelona Limanı’nın akıl-
lı liman olması yolunda atılan 
önemli adımlardan birisi.

Geçtiğimiz sene yaklaşık 3 
milyon konteyner taşınan liman 
topluluğunun parçası olan 500 
şirketin büyük çoğunluğu, yak-
laşık 31 milyondan fazla belge 
alışverişini Portic üzerinden 
yürütüyor.

Portic ve TradeLens entegras-
yonu ile geminin kalkış, uğrak ve 
varış limanları gibi bilgiler ger-
çek zamanlı ve doğru verilerle 
sunularak, karşılıklı geri bildirim 
sağlanacak. Barcelona Limanı 

yaptığı açıklamada, bu bilgi alış-
verişinin gemi operasyonlarında 
daha fazla dijitalleşme, şeffaf-
lık ve güvenlik sağlayacağını; bu 
sayede de daha doğru tahmin-
ler yaparak müşterilerine daha 
kaliteli hizmetler sunacaklarını 
belirtti.

TradeLens platformu 2018 
yılında kurulduğundan bu yana 
300’den fazla kuruluşla doğru-
dan entegrasyon sağladı. Sistem 
10’dan fazla okyanus aşırı nak-
liyeyi ve 600’den fazla liman ve 
terminalden gelen verileri barın-
dırıyor. Halihazırda, 35 milyon-
dan fazla konteyner sevkiyatı-
nı, yaklaşık 2 milyar işlemi ve 
yaklaşık 16 milyon yayımlanmış 
belgeyi takip ediyor.

Blokzincir teknolojisi-
nin deniz sigortalarında 
kolaylaştırıcı ve etkin-
leştirici fayda sağlaya-
cağını belirten KPMG 
Türkiye'nin Sigortacılık 
Sektör Lideri, Denetim 
ve Güvence Hizmetleri 
Kıdemli Direktörü Ali 
Tuğrul Uzun, bu tekno-
lojinin deniz sigortala-
rında uygulanabilirliğini 
değerlendirdi

12 GÖRÜŞ 

Blokzinciri deniz sigortacılığına nasıl fayda sağlayabilir?

Barcelona'da blockzincir zamanı
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Deniz Ticareti Hukuku gibi Deniz 
Sigortası Hukuku da tamamen ulus-
lararası bir vasfa sahip olup temel-
lerini 19’uncu yüzyıl sonlarında 
bulmaktadır. Konunun bu bakımdan 
ayrıntılarına çok girmek istemiyo-
rum ama kısaca belirtelim, her iki 
işin de merkezi İngiltere olmuştur 
ve bu durum bir şekilde günümüzde 
de sürmektedir. 1906 tarihli Marine 
Insurance Act isimli İngiliz Deniz 
Sigortaları Kanunu hâlen bu işin 
temelini oluşturmakta, yine İngi-
liz hukukuna dayalı 1924 tarihli 
La Haye kuralları da yük taşıma-
nın sorumluluğunu düzenlemekte, 
kulüp sigortası dediğimiz küresel 
mali sorumluluk sigortası sistemi 
de La Haye kurallarına göre olan 
sorumluluğu himaye etmektedir. Her 
ne kadar bu alanda İngiltere hari-
cinde de faaliyet gösterilmekte ise 
de (özellikle Norveç) kurulu düzen 
korunmaya devam etmektedir.

 ‘‘Causa Proxima Kuralı’’ özetle, 
bir sonucu meydana getiren birden 
fazla rizikonun arasından sonuç 
üzerinde en etkin olanını ön pla-
na çıkarmak, diğerlerini arka plana 
itmek ve bu suretle zararı bir sigorta-
cının üzerine yıkmaktır. Causa Proxi-
ma kuralının karşısındaki ise ‘‘Uygun 
Nedensellik Kuralı’’dır. Kara Avrupa-
sı’ndan gelen bu kural Türk Hukuku 
tarafından kabul görendir, ancak bu 
kuralda zararın meydana gelmesin-
de katkısı olan tüm rizikolar ön plan-
da kalmakta ve rizikonun sonuçları 
bunlar arasında bölünmeye çalışıl-
maktadır ki bu da sigorta hukukun-
da isteyen sonucu sağlayamamak-
tadır. Bu sebeple, bizim hukukumuz 
da dahili olmak üzere, küresel olarak 
deniz sigortacılığında Causa Proxima 
Kuralı tercih edilmektedir.

 Son kitabımın başlangıç bölü-
münü doçentlik tezi olarak yazmış 
olduğum Causa Proxima Kuralı ve 
buna ilişkin teori oluşturmaktadır. 
Bu bölümü mümkün olduğunca kısa 
tutarak kitabın çok büyük bir oranını 
uygulamaya ayırdım, gerçekten ilk 
elli sayfanın sonunda gerek armatö-

rün gerekse de yük sahibinin deniz 
ticaretinde karşılaşabileceği her tür-
lü sorunu, şanssızlığı ve zararı anlat-
maya çalıştım. Bu bakımdan kitapta;  
tekne sigortaları, navlun ve kâr kaybı 
sigortaları, mali sorumluluk sigor-
taları (kulüp sigortası, P&I) ve yük 
sigortaları türleri yer almakta.

 Görüldüğü üzere ilk üç tür 
armatörü ilgilendirmektedir. Araba-
larımızdan örnek verecek olursak 
yukardakilerden ilki kasko sigorta-
sı, üçüncüsü ise trafik sigortasıdır. 
Günümüzde nasıl trafik sigortasız 
araba yollara çıkamıyorsa, mali 
sorumluluk sigortası olmayan gemi-
lerin de denize çıkması, hele ulusla-
rarası yük taşımacılığı yapabilmesi 
mümkün değildir. 

 Kitapta ayrıca denizlerde seyir 
eden tüm (ticari) gemilerin yüzde 
doksandan fazlasının (on üç adet) 
P&I Kulüpleri tarafından yapılmak-
ta olduğu, bunların International 
Group adına bir birlik oluşturduk-
ları ve bunun dahilinde birbirleri-
nin sorumluluklarını ve sigortalıları 
lehine vermiş oldukları (kulüp) temi-
nat mektuplarını garanti ettikleri, IG 
olarak anılan bu grubun dışında yer 
alan diğer mali sorumluluk himaye-
si sağlamak için kurulmuş olan bir 
takım sigorta şirketlerinin mektup-
larına çok güvenilmemesi, bu şirket-
lerden banka teminat mektubu talep 
edilmesi gibi hususlar ayrıntılı bir 
şekilde izah edilmektedir.

 Kitapta açıklık getirilmeye çalı-
şılan hususlardan bir diğeriyse yük 
sigortaları ve bu alanda var olan 
farklı kategorilerdeki rizikoları 
düzenleyen poliçelerdir.

 Daha evvel de belirtmiş olduğum 
üzere, mümkün olduğunca uygu-
lamaya yönelik hususları yazmaya 
çalıştım, zira Türk uygulamasında 
yıllardan beri gelen bir bilgi eksikliği 
var; armatörlerimiz bu konulardan 
dolayı büyük zararlara girdiler; uma-
rım bu kitap bahsettiğim sorunu 
bir nebze de olsa azaltabilir. Kitapta 
konu edilen bazı uygulama kaynaklı 
sorunları şu şekilde sıralamak müm-
kündür:

- Mücbir sebep (Force Majerue) 
kavramının deniz sigortaları bakı-
mından anlamı. Özellikle pande-
mi sonrası bu konu daha da önem 
kazandı. Bu konuda ayrı bir çalışma 
da yapıyorum.

-  Zarar gören üçüncü şahsın kulüp 

sigortacısına müracaat hakkının akı-
beti. Bu konu ilginç bir konu, yurti-
çinde mukim olan sigorta şirketleri 
bakımından müracaat sorunu yok 
ama daha evvel de belirttim gibi, bu 
işi yapan sigortacıların hemen tama-
mı yurtdışında yerleşik. Bu şirketlere 
karşı Türkiye’de dava yoluna baş-
vurmak önce mümkün gibi gözükse 
de işin ayrıntılarına girildikçe bazı 
sıkıntılar keşfedilmeye başlanıyor ve 
bu yolun pek de mümkün olan bir 
çözüm tarzı olmadığı gerçeği ile kar-
şılaşıveriyorsunuz.

- Zararın doğumuna sebep olan 
olaylar bakımından birden fazla 
sebebin sigorta tazminatının öden-
mesi üzerinden etkileri. Causa Proxi-
ma Kuralı her zaman tek bir rizikoyu 
ön plana getiremeyebiliyor, böyle bir 
durumda zararın bölüştürülmesi 
kaçınılmaz oluyor. İstisnanın istis-
nası gibi. Kitabımda bu konuyu da 
ele aldım.

- Poliçede yazan gemi değeri ile 
piyasadaki güncel değerin arasın-
daki farkın yarattığı sorunlar. Aşkın 

sigorta, bu mesleği uygulama bakı-
mından da icra etmeye başladığım-
dan beri karşıma sıklıkla çıkan bir 
konu ve Türk hukuk uygulamasında 
bence çok da doğru olmayan bir 
şekilde düzenlenmekte. Hatta yeni 
Ticaret Kanunu, iş yapılan düzenle-
me de pek sağlıklı değil.

- Sözleşme öncesinde sigortacıya 
verilen bilgilerin doğru olmamasının 
etkileri gibi uygulamadan kaynak-
lanan hukuki sorunlar mahkeme 
kararları paralelinde incelenmek-
te ve açıklanmaktadırlar. Akit önce 
ihbar yükümlülüğü sigortacılığın 
en önemli konularından biri; sigor-
ta ettirmek isteyen sigorta ettirmek 
istediği şeyi doğru bir şekilde tanım-
lamalı ki sigortacı bunu sigortalamak 
isteyip istemediğine karar versin, ya 
da istiyorsa ne kadar prim karşılığın-
da rizikoyu taşıyacağını tespit etsin. 
Sigortacıya bu aşamada yanlış bilgi 
verilirse, bu aslında taşın altına elini 
hiç sokmayacağı ya da daha fazla 
prim karşılığında sokacağı bir durum 
olabilir.  Bu konu 1906 tarihli İngiliz 

Deniz Sigortaları  Kanunu’nun -2015 
yılında- tadil gördüğü ender konu-
lardan biridir. Kitapta bu konu da 
ayrıntıları ile açıklanmaktadır.

 Önemli olarak gördüğüm husus-
lardan bir diğeri de kitabın sonunda 
bulunan eklerdir. Burada 1906 tarihli 

“Marine Insurance Act” adlı Kanun’un 
tercümesi yer almaktadır. Tercümeyi 
ben yaptığım için söylüyorum, iyi 
bir çeviri oldu sanırım. Kitapta diğer 
ilginç ekler de bulunmakta ve okuyu-
cuya doğru bir yönlendirme yapılma-
ya çalışılmaktadır.

 Sonuç olarak deniz sigortalarının 
temel kavramlarını ve uygulamada 
karşılaşılan önemli problemlerini 
mahkeme kararları ile canlandırmak 
suretiyle akademik seviyede anlat-
maya ve belirtilen alanlarda güve-
nilir bir kaynak yaratmaya çalıştım, 
umarım bu emek Türk deniz ticare-
tinde, özellikle deniz sigortaları bakı-
mından süre gelen sorunlara ışık 
tutulması ve Türk sigortaları lehine 
çözüme kavuşturulması bakımından 
faydalı olur.

Prof. Dr. Fehmi Ülgener 
doçentlik tezi olarak 
kaleme aldığı ‘‘Deniz 
Sigortalarında Nedensellik 
ve Causa Proxima Kuralı’’ 
teorisini başlangıç nok-
tası belirleyerek yeni bir 
kitap hazırladı.  Ülgener, 
deniz sigortalarının gün-
cel sorunlarını mercek 
altına alan son kitabı 
‘‘Deniz Sigortacısının 
Sorumluluğu- Causa 
Proxima’’yı MarineDeal 
News okuyucuları için 
değerlendirdi  
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'Türk uygulamasındaki bilgi eksikliği armatöre zarar verdi'

Fehmi Ülgener 
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Bu tırmanış Türkiye'nin Eurobond 
tahvillerine olan ilgiyi azalttığı 
gibi, güvenli liman olması sebe-
biyle TL'ye olan talebi de düşürü-
yor. Demek ki finansal açıdan ABD 
ekonomisinin gidişi ülkemiz için de 
önem taşıyor. 

Gelişen ülke kurlarında artış 
yaşanmasına yol açan bu 10 yıllık 
tahvil faizindeki artışın, ülkemizi 
diğer ülkelerden daha olumsuz 
etkilediği olabiliyor. Çünkü Türki-
ye'de hem enflasyon hem de özel 
sektör döviz borçluluğu yüksek 
seyrediyor. ABD faiz artışı, şirket-
lerin (döviz) borç çevirme esna-
sında geçmişe kıyasla daha fazla 
faiz yükü altına gireceklerine işa-
ret ediyor. Aslında aynı matema-
tik kamu borcu için de geçerlidir. 
Döviz kuru yükseldikçe kamunun 
yerli para cinsinden toplam borç 
yükü de artıyor.

 TL'deki kırılganlığın en 
büyük sebebi nedir? 

Her ne kadar döviz borçlulu-
ğu yadsınamaz bir etken olsa dahi 
kanımca kırılganlığın ana sebebi 
enflasyon! Şöyle ki ülkemiz ekono-
misi önemli bir açmaz içinde; yük-
sek faiz ve yüksek kur. Bu ikisinin 
aynı anda yükselmesinin tek sebebi 
vardır; enflasyon. 

Enflasyon piyasalarda ani 
panikler yaratabilen, çalı yangını 
gibi tüm ekonomiyi zora sokacak 
bir illet. Dikkat ederseniz, hem 
ülkemiz hem de ABD'nin enflasyon 
değerlerinin açıklandığı günlerde 
bu stresi rahatça görebiliyoruz. TL 
her iki açıklamadan da etkileniyor. 
Zira ABD’de enflasyonun yüksel-
mesi, ABD'deki faizlerin artacağı 
anlamı taşıdığından yukarıda bah-

settiğimiz riskleri oluşturmaktadır. 
 Peki, para politikası yönetimi 

enflasyon hakkında ne düşünüyor? 
FED, ABD'de enflasyondaki yük-
selişin geçici olacağını söylerken, 
TCMB yüksek enflasyonun kalıcı 
olmadığını söylüyor. Her iki taraf 
da "geçicilik" kavramına sıkıca 
tutunmuş. Fakat biri yükselmesini 
diğeri ise düşmesini ümit ediyor. 

Açıklamalar, veriler gösteriyor 
ki ABD ekonomisi için enflasyon 
oranı daha aşağı inemeyeceğine 
göre gidecek tek yönü var o da 
yukarı diyebiliriz. Ülkemizde ise 
daha yukarı çıkmayacağını düşü-
nüyorsanız, aşağı ineceği öngörü-
lebilir. 

 
Ekonomi paketi = geçmişte 
yanlış yapmışız 
ABD ekonomisi ile ülkemiz 

arasındaki diğer bir fark ise; ABD 
ekonomisi zayıf (elbette kendi 
değerlemesinde). Daha doğrusu 
pandemi evvelinden beri eko-
nomik hareketteki düşük seyir, 
ekonomi paketleri ile artırılmaya 
teşvik ediliyor. Belirttiğimiz gibi 
pandemi öncesinden gelen bazı 
politikalar hatalı olacak ki ekono-
mi paketi adı altında bazı düzelt-
meler yapılıyor.  

Haliyle, ardı ardına gelen teş-
vik paketleri, aşılamadaki sürat, 
pandemi döneminde ertelenen 
talebin bir anda ortaya çıkmasına 
sebep olacak. Öte tarafta, taşı-
macılıkta yaşanan şişe ağzı etkisi, 
emtia fiyatlarındaki sert tırmanış 
vb. diğer faktörler ABD'deki enf-
lasyonu yukarı itebilir. 

 
Gizli rekabeti nasıl
öngörebiliriz? 
Böyle bir durumda, FED faiz 

artırmak zorunda kalabilir. Hâl 
böyle olursa bizim gibi ülkeler 
negatif etkilenir. Diğer bir deyişle, 
ABD'deki enflasyon verisi diğer 
ülkelere kıyasla daha erken artar-
sa, ülkemiz için problem daha da 
büyür denebilir. 

Peki, enflasyonlar arasındaki 
gizli rekabeti nasıl öngörebiliriz? 
Aslında bu işin matematiği basit; 
pandemiden önce çıkan ekono-
mi, enflasyon tırmanışına önden 
başlar. Yani, AB ve ABD'de pande-
mi ile mücadele gelişen ülkelere 
nazaran daha başarılı olursa, faiz 
artışına (sıkılaştırma) erken baş-
lamış olacaktır.

Ülkemiz özelinde, net rezerv-
lerdeki düşüş bizi sıkletimizdeki 
diğer ülkelerden olumsuz şekilde 
ayırıyor. Gelişen ülkelerde yaşa-
nacak küresel bir krizden daha 
fazla etkilenebileceğimiz anlamı-
na geliyor. Kaldı ki yabancı yatı-
rımcı TCMB'nin faiz artışı yaptığı 
ay içinde bile döviz çıkarttı. Baka-
lım yılın ikinci yarısında veriler ne 
yönde hareket edecek. 

Burada yazılanlar yatırım tav-
siyesi değildir. 
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A. Gökhan Esin
gesin@arpas-pilotaj.com.tr

"Gökte yıldız çok ama 
ay bir tane" misali ABD 
10 yıllık tahvil faizinin 
ne kadar mühim oldu-
ğunu nisan ve mayıs 
aylarında bir defa 
daha görmüş, hatırla-
mış olduk 

Pandemiden erken çıkanın 
enflasyonu erken yükselir

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol 
Şirketi (The China National 
Offshore Oil Company-CNO-
OC), Çin'in şimdiye kadarki 
en büyük petrol platformu 
olan Lufeng 14-4’ün Güney 
Çin Denizi'ndeki kurulumu-
nu bitirdi.

Lufeng 14-4, Çin'in Mün-
hasır Ekonomik Bölgesi (MEB) 
içinde ve Hong Kong'un yak-
laşık 110 deniz mili güney-
doğusundaki bir konumda 
yer alıyor. 15,000 ton ağır-
lığındaki ceket tipi platfor-
mun üst bölüm montajı 
mart ayında ağır kaldırma 
mavnalı yüzdürücüler kul-
lanılarak gerçekleştirilmişti. 
CNOOC, platformun şimdiye 
kadar Çin’de bağımsız olarak 
tasarlanan ve inşa edilen en 
büyük açık deniz platformu 
olduğu açıkladı.

Sahanın gelişimi için çalış-
malar uzun zamandır yürü-
tülüyor. CNOOC, 2014’ün 
sonlarına doğru Lufeng 14-4 
sahasında 475 fit suda yakla-
şık 13,500 fitte petrole ulaş-
tıklarını açıklamıştı. Sahada-
ki petrolün bu yılın sonuna 

kadar çıkarılması planla-
nıyor. Yeni platform, bitişik 
Lufeng-14-8 sahasının geliş-
tirilmesi için de kullanılacak.

Pearl River Mouth Havza-
sı’ndaki Paleojen kaynağının 
büyük çoğunluğu, gelişimi 
zor olan düşük geçirgenliğe 
sahip rezervuardan oluşuyor. 
Çin’nin bilinen rezervlerinin 
yaklaşık yarısı düşük geçir-
genliğe sahip.

Trump yönetimi geçtiği-
miz aralık ayında, CNOOC 
şirketini Çin Halk Kurtuluş 
Ordusu’nun sahip olduğu 
veya kontrol ettiği bir firma 
olarak belirlemiş ve şirkete 
ABD’den yatırım yapılması-
nı yasaklamıştı. 28 Şubat’ta 
ise New York Borsası’ndan 
da çıkartılan şirkete dair son 
hisse senedi işlemi 8 Mart’ta 
gerçekleştirilmişti.

Çin en büyük platformunu kurdu
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According to forecasts, the world econo-
my, which shrank by 3,3 % last year, will 
expand 6% in 2021. However, the transi-
tion is driving prices up globally.

Producer prices leaped to 6,7 per-
cent in China and to 6,1 percent in the 
US. In another noticeable development, 
the US Consumer Price Index rise for 
May came in at 4,2 percent. The hikes in 
inflation have been enough to spoil the 
mood of financial markets. The US Fed-
eral Reserve promised to keep rates at 
their current near-zero level citing that 
the rise in inflation will be temporary 
due to the base effect as its reason, but 
analysts say this policy can continue if 
it becomes evident that inflation will 
truly go down.

Capital flows to emerging markets 
to slow down 
Experts note that if the inflation rate 

doesn’t fall the FED will likely make a 
move that, in turn, will disrupt the mar-
kets. This would lead to a narrowing in 
capital flows, particularly into emerging 
markets, which might even see net capi-
tal outflows. Analysts say that emerging 
markets will raise interest rates before 
the US, which will increase the costs of 
securing external funding, creating a 

risk for fragile economies. Analysts also 
warn that these developments might 
drag the slowly reviving economies back 
into stagnation.

Raw material prices up by 20%
But is global inflation permanent or 

temporary? For developed economies, 
inflation rates might go above 2 percent. 
The primary reason for this seems to 
be the rapid hike in the prices of raw 
materials. Droughts, lockdowns and dis-
tortions to the supply chain during the 
pandemic have also had an impact on 
commodity prices. To some extent, trade 
wars might also be among the culprits.

Since the year’s start, raw material 
prices have gone up by 20 percent. 
According to the CRB Index, over the 
past year the price hike in raw mate-
rials has reached 56 percent. As con-

sumption increases; the price increase 
will also reflect on the prices of the 
final products made out of raw mate-
rials, contributing to an increase in 
consumer inflation.

Global inflation might 
be permanent
Monetary expansion and lowering 

rates had followed the global finan-
cial crisis and the financial liquidity 
tap was fully turned on. With the 
pandemic, a second round of mon-
etary expansion and rate cuts fol-
lowed. Monetary expansion, at the 
end of the day, leads to some form 
of inflation. Covid-19 related fiscal 
packages announced by governments 
were added to the already abundant 
and affordable liquidity provided by 
banks during the pandemic. The total 
of these stimulant and relief packages 
has reached 20 trillion dollars a quar-
ter of the world’s GDP.  Another factor 
that is contributing to higher inflation 
at this time is  consumption and con-
sumer demand slowly normalizing to 
pre-pandemic levels. Analysts say that 
these developments indicate that the 
increase in global inflation could turn 
out to be more persistent 
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With vaccine roll-
outs accelerating 
in developed and 
emerging nations, a 
post-pandemic global 
economic recovery is 
beginning

Will the dollar tap be turned down?

MOL returns to ammonia shipping
Japanese shipping company Mitsui 
O.S.K. Lines (MOL) has decided to 
re-enter the ammonia transport busi-
ness after almost five years of being 
absent from the trade.

MOL’s re-entry into the business 
is being announced on the back of a 
time-charter contract with Trammo, a 
US-based merchandising and ammo-
nia trading company.

Under the contract, the Green Pio-
neer, a 35,000 cbm-type ammonia /
LPG carrier, managed by MOL Tankship 
Management Pte. will be employed for 
the job.

Green Pioneer Specifications
LOA: 173,70 m
Breadth: 28,00 m
Draft: 10,419 m
Cargo tank capacity: 34,500 m3

Delivered in: August 2010
Shipyard: Hyeondae Mipo Joseon
The move comes in anticipation 

of a demand increase for ammonia 
both for food production, but also as 

a next-generation clean fuel for ship-
ping. Namely, ammonia generates zero 
CO2 emissions when it burns, and as 
a “hydrogen carrier” that enhances the 
efficiency of hydrogen transport.

The company has been a front-run-
ner in the research and development 
of future fuels for the shipping indus-
try, building on its extensive experi-
ence in the LNG and hydrogen ship-
ping and bunkering industries.

Earlier this week, MOL joined ITO-
CHU Corporation, ITOCHU ENEX Co, 
Vopak Terminals Singapore, Pavilion 
Energy and Total Marine Fuels in a 
joint development study on the ammo-
nia fuel supply chain in Singapore.

Eco Marine Power gets AiP for renewable energy system
Japan-based Eco Marine Power has 
secured an Approval in Principle 
(AiP) from the classification society 
ClassNK for the development of a 
renewable energy system for ships 
called Aquarius Marine Renewable 
Energy (MRE) with EnergySail.
MRE, according to the definition pro-
vided by Eco Marine Power, is “an 
advanced integrated system of rigid 
sails, marine-grade solar panels, ener-
gy storage modules, charging system 
and marine computers that enables 

ships to tap into renewable energy by 
harnessing the power provided by the 
wind and sun.”

Further details announced by 
Eco Marine Power are as follows: The 
sails are automatically positioned by 
a computer system to best suit the 
prevailing weather conditions and can 
be lowered and stored when not in use 
or during bad weather.

The rigid sails are based on EMP’s 
EnergySail technology and these 
renewable energy devices can even 

be used when a ship is at anchor 
or in harbour. Each EnergySail can 
be configured with a mix of sensors, 
photovoltaic panels or other power 
generation devices.

AiP certification's two main 
sub-systems; The Energy Sail:  includes 
the sail structure, driving system and 
automated control system.

Aquarius Marine Solar Power: an 
energy management system to utilize 
solar power that includes photovol-
taic (PV).



Haziran 2021 www.marinedealnews.com 

The introduction of rules in 2020 to 
reduce ship sulphur emissions is result-
ing in a significant hike in operational 
expenditure for ship managers, Sacha 
Cornell, Fleet Manager, Norbulk Ship-
ping said at a recent webinar.

Speaking during a webinar organised 
by trade association management com-
pany Maritime AMC, Cornell revealed 
that using low sulphur fuel can add 

as much as $20,000 to the operational 
expenditure for each ship per annum. 

Cornell also noted that the use of 
low and very low sulphur fuel could 
potentially result in system and engine 
damage. 

He told the more than a hundred 
participants that logged on to attend 
Bunkering Challenges 2021: “I would 
guesstimate that the extra cost for 

additional sampling, onboard test kits, 
increased purifier maintenance, sup-
ply and installation of cermet piston 
rings, treatment chemicals, additional 
filtration equipment is in the region of 
between $10,000 and $20,000 per ship 
per annum.” 

He said there are numerous cases 
in which very low sulphur fuel delivered 
onboard contains undesirable substanc-

es, resulting in problems relating to fuel 
stability, storage, handling treatment 
and processing onboard. 

Citing one example, Cornell recalled 
a vessel receiving a batch of very low 
sulphur fuel in Rotterdam. Ship and 
barge samples were taken and analysed, 
with the fuel recording a total sediment 
reading of point 7.075 – well within the 
ISO parameters. But after 24 hours use, 

the ship’s purifier and fuel system were 
blocked, requiring engineers to carry 
out repetitive cleaning of purifiers and 
sludge discharge piping every 24 hours. 

“Until the vessel had consumed all 
the bunkers, the crew had no option but 
to handle the problem onboard which is 
not a good situation for any engineer or 
ship owner to be in, especially when you 
are unable to make a claim against the 
bunker supplier,” he said.  

Enhanced testing of suspect bunker 
could not identify the cause of opera-
tional problems and thus no basis for a 
claim against the supplier. 

Commenting on Cornell’s presenta-
tion, Kjeld Aabo, Director New Technol-
ogies, MAN Energy Solutions and Chair-
man CIMAC Sub-Group WG 7 F – Fuel, 
said: “It is very sad to hear there still are 
issues but it's definitely not something 
which is being reported [to CIMAC and 
ISO].” 

While Aabo acknowledged a prob-
lem with very low sulphur fuel in early 
2020, he said quality has “returned to 
normal”. 

“In the beginning of 2020 we saw 
quite an increase in cylinder liner scuff-
ing and excessive wear is, of course, not 
acceptable. By August, we were back 
to normal,” he said, emphasising the 
importance of having ceramic coated 
piston rings to better control wear on the 
liner surface. 

In reference to cat fines, Aabo 
recalled one instance where 2000ppm 
was found in one sample, “but CIMAC 
and ISO say it is not a big problem today. 
Ship operators are now used to the pro-
cedures and know how to better use the 
lube oil and the low sulphur fuel.” 

Bunker training and sampling proce-
dures were recurrent themes throughout 
the CSI-branded webinar, with Cornell 
explaining that Norbulk has implement-
ed various preventative measures to 
safeguard against bunkering problems. 

“Crew training is vitally important, 
said Cornell. “When you talk to some 
crews about the importance of the sam-
pling process, and how to make sure 
that the sampling is done well, and is a 
true representative sample, I find, unfor-
tunately, a lot of times they're not fully 
aware of the implications if they do not 
get it right. There should be more educa-
tion in this area. 

Bunker consultant Neil Lamerton 
agreed: “Often the crew onboard have no 
idea of the value of bunkers. Obviously, 
engineers are very good at using fuel. 
But I think some owners and managers 
can do better at educating them on 
the commercial aspects of what they're 
actually doing. They need to know what 
it means financially to the company if 
it all goes wrong, not just the technical, 
operational aspect.” 

In summing up, conference chair, 
Maritime AMC Director and bunker 
expert Ian Adams, said: “It is vitally 
important we continue to train our 
crews and office staff on how to prop-
erly and safely bunker fuel in a post-
IMO2020 environment.”
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'Low sulphur fuel adds $20,000 to ship operation'
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The Republic of the Marshall Islands 
(RMI) Yacht Code has been updated 
and amended making it more prag-
matic for owners and shipyards to 
choose the RMI as a building standard.

The Code was first published in 
2013. The 2021 Code revisions incorpo-
rate all previously issued supplements 
as well as additional technical and 
safety updates to address the building 
requirements of today’s yachts.

Key changes and updates include 
new requirements for modern design 
elements such as underwater glazing 
for observation lounges and glazed 
bulwarks; helicopter landing areas 
(Annex 2 of the Code) revised through-
out with alternative standards for fire-
fighting; shipyards now have the possi-
bility to apply for a Helicopter Landing 
Area Technical Certificate (HLATC) 
issued by an Aviation Inspection Body 
(AIB); a more practical approach for 
submersible launching; a practical 
approach to structural fire protec-
tion for Category 2 yachts; modified 
rescue boat requirements to provide 
a practical alternative standard for 
yachts below 500 gross tons; updated 
radio equipment requirements; modi-
fied fire fighting appliances to provide 

alternative standards when taking the 
typical size of the yacht into consider-
ation, and safe working practices for 
working over the side and man-riding 
cranes were clarified and addressed to 
meet national requirements.

International Registries, Inc. and 
its affiliates (IRI), who provide admin-
istrative and technical support to the 
RMI Maritime and Corporate Registries, 
organized an RMI Yacht Technical 
Working Group (YTWG) to make rec-
ommended amendments to the Code. 
Marc Verburg, IRI’s Fleet Operations 
Manager, Yachts, led the YTWG whose 
members consisted of representatives 
from the RMI Registry, Classifica-
tion Societies, yacht managers, naval 
architects, surveyors, maritime safe-
ty consultants, and aviation experts. 
The Superyacht Builders Association 
(SYBAss) was also instrumental in the 
review of the amendments to the Code.

“It was a privilege to work with such 
a global team of experts. The Registry 
truly appreciates their assistance with 
the amendments to the Code which 
now further reflects the recent chang-
es in the market, from a practical 
approach to helicopter landing areas 
and facilities to the use of glass with-

out compromising safety,” said Marc 
Verburg. “The 2021 version of the Code 
allows builders and designers to create 
innovative and safe superyachts to a 
practical standard,” he continued.  

In 2020 SYBAss members were 
responsible for the construction of 
almost 60% of 40 meter or more 
yachts delivered worldwide. “We are 
an innovative industry which embrac-

es new technologies and materials, 
so we’re pleased to see this reflected 
in this forward-looking update of the 
Code. It takes a practical approach to 
the requirements of the superyacht 
industry and is fully aligned with the 
mission of the International Maritime 
Organization,” said Lorenzo Pollicardo, 
Technical and Environmental Director, 
SYBAss.

“The RMI offers many options for 
yacht owners in terms of registration 
and operation through the various 
chapters of the Code,” said Patrick 
Bachofner, IRI’s Director, Geneva Office 
and Worldwide Director, Yachts. “The 
practical amendments brought for-
ward in this revision to the Code once 
again set the RMI yacht registry apart 
from others,” he concluded.

Silverstream secures order for its air lubrication technology

BIMCO, the world’s largest shipping 
association, has elected Sabrina Chao 
of Wah Kwong Maritime Transport 
Holdings Limited as President at the 
organisation’s general meeting on May 
20, 2021.

Sabrina Chao takes over as the 
45th President of BIMCO, the fifth pres-
ident to be based in Asia and the third 
to be based in Hong Kong. 

“I am honoured to be offered this 
opportunity by an organisation that is 
trusted world-wide with a membership 

representing over half of the world car-
go fleet,” says Chao.

“Over the next two years, one of 
my key priorities is to use this oppor-
tunity to help increase awareness of 
our industry and our seafarers. The 
pandemic has exposed the lack of 
knowledge by policymakers about the 
important role we play in society, caus-
ing inaction when it comes to solv-
ing urgent issues including the crew 
change crisis and piracy. We need to 
keep raising our voice outside of our 

industry.”
Sabrina Chao has been in the ship-

ping industry since 2001 and joined the 
family business – Wah Kwong Maritime 
Transport Holdings Limited in 2002. 
Chao held the position as Chairman of 
the group from 2013 until August 2019 
and from 2016, she served a two-year 
term as Chairman of the Hong Kong 
Shipowners Association.

“I also see my appointment as a 
great opportunity to help strength-
en BIMCO’s position throughout 

Asia, growing our voice and visibility 
through engagement with members 
and with regulatory bodies,” says Chao.

Chao takes over after a 2-year peri-
od as President Designate, and at the 
general meeting, Nikolaus H. Schües, 
CEO of German-based Reederei F. 
Laeisz, was elected as President Des-
ignate.

“We need strong industry bodies 
more than ever, as we face a tremen-
dous amount of regulatory pressure 
from governments. We must work 
together to find solutions to decarbon-
ise while assuring a level playing field,” 
she added.

Sabrina Chao elected BIMCO president

Republic of the Marshall Islands updates its Yacht Code

Clean technology company Silver-
stream Technologies on 21 May 
announced that it has secured an 
order from Finnlines to install its air 
lubrication technology, the Silver-
stream System, on two environmen-
tally friendly newbuild ro-pax vessels, 
the first of which is starting to be built 
this summer at China Merchants Nan-
jing Jinling Shipyard (Weihai).

The Silverstream System will 
reduce fuel consumption and associ-
ated emissions on the two new design 
flagship Superstar vessels. The two 
235m vessels, which have a capacity of 
5,100 lane metres and will carry up to 
1,100 passengers, will be delivered by 
2023 to operate between Finland and 
Sweden across the Baltic Sea.

Choosing the Silverstream System 
will further improve the environmen-
tal credentials of the Superstar class 
ro-pax vessels, creating a new bench-

mark for what is already possible in 
terms of vessel design in the segment, 
the company said. The technology will 
exist alongside a suite of measures on 
the vessels to reduce environmental 
impact and improve passenger com-
fort.

The Silverstream System uses a 
series of air release units (ARUs) in 
the flat bottom of a vessel to gen-
erate a rigid carpet of microbubbles 
that travel the full length of the hull. 
Silverstream has already begun man-
ufacturing the air release units (ARUs) 
for the two Superstar vessels and will 
start working with China Merchants 
Nanjing Jinling Shipyard to install the 
technology onboard.

Speaking on the announcement, 
Noah Silberschmidt, CEO, Silverstream 
Technologies, said: “We are proud to 
unveil the part that Silverstream is 
going to play to make Finnlines’ Super-

star ropax vessels the most advanced 
passenger-freight ships on the market 
today. We are excited to get to work 
on installing our technology onboard 
these cutting edge vessels.

“Navigating the complexities of 
international supply chains – particu-
larly as we continue to emerge from 
the Covid-19 pandemic – requires 
strong partnerships and collaboration. 
The team at Silverstream is eager to 
collaborate once again with our long-
term partners at Grimaldi Group and 

China Merchants Group to not only 
execute a successful project but push 
the boundaries for efficient vessel 
design.”

Emanuele Grimaldi, CEO, Finnlines, 
said: “We are constantly renewing and 
developing our fleet, and the upcom-
ing three hybrid ro-ros, as well as 
two eco-sustainable Superstar ro-pax-
es, are a next step in the evolution 
of Finnlines’ fleet. These new vessels 
will increase our cargo and passenger 
capacity significantly and, together 

with our connections, we can meet 
the needs of our customers better – in 
a sustainable and responsible way.”

The announcement follows the 
recent completion of trials of the Sil-
verstream System on another Grimal-
di Group newbuild ro-ro vessel, the Eco 
Valencia. Fuel and emissions savings of 
5,1% were recorded during ALS testing 
on the Grimaldi Green 5th Generation 
ro-ro carrier. Silverstream continues to 
progress with installations across the 
rest of Grimaldi’s GG5G fleet.



SVANEHØJ A/S - Denmark
Deepwell Chemical Cargo Pump, Cargo Handling Systems 
for LPG,LNG
Pump Room Solutions
Engine Room Pumps

NORDHAVN A/S - Denmark
Custom Built Propulsion Units, Auxilary Genset,
Harbour / Emergency Genset (Scania - Sisu Diesel)    

HONEYWELL MARINE SOLUTIONS - 
France                            
Tank Radar Systems, Tank Level/Pressure Monitoring 
Systems, HL/HHL Systems

VAF INSTRUMENTS B.V. - The Netherlands
ODME, Flowmeters,Viscosity Control Systems, Optical Torque 
and Thrust Sensor, Fuel Consumption Measurement Systems, 
Propulsion Performance Management

JCI YORK MARINE & NAVY - Denmark
JOHNSON CONTROLS YORK NAVY SYSTEM 
- France      
HVAC/R Systems; Reefer & Global Container Monitoring, 
Magnetic Bearing Centrifugal Chiller, Screw Chiller

GENERON IGS - USA                                                                      
Nitrogen Generator (Membrane & PSA), Oxygen Plants

BESI
BESI MARINE SYSTEMS GMBH - Germany                               
Remote Controlled Valve Systems (Hydraulic, Pneumatic, 
Electric, Electro-Hydraulic), Anti Heeling Systems, Floating 
Dock Management System

THR MARINE (formerly SEC GRONINGEN) - The 
Netherlands                                 
Anchor & Mooring Winches, Towing and Escort Winches, Mooring 
Equipment, Pool Anchors, Quick Mooring System

ELITE MARINE - China                                                                   
Ballast Water Treatment Systems

AURAMARINE OY LTD - Finland                                              
Booster (Fuel Oil Supply) Module,  MGO Handling System

KELVION BLOKSMA - The Netherlands                                              
Box Cooler, Plate Fin Oil Coolers, Charge Air Cooler, Oil-
Water Heater
Shell & Tube Heat Exchanger, Safety Cooler

INGETEAM POWER TECHNOLOGY S.A - Spain
Electric Propulsion Systems, Electric Generators, Power Plants,  
Frequency Converters, Ship Automation, Dynamic Positioning

SERVI - Norway                                                                           
Hydraulic Power Units, Cylinders

www.nk-air.com

NK COMPRESSOR - Germany                                                            
Air or Water Cooled Start Air Compressor,  Service Air 
Compressor, Air Receivers

TGE MARINE GAS ENGINEERING - Germany                                     
GAS Pumps and Handling System, LNG-LPG Tanks

DETEGASA - Spain                                                                             
Incinerator, Oily Water Seperator, Sewage Treatment Plant, 
Helicopter Refueling Systems, Compactor

LANGH TECH - Finland                                                                           
Scrubber Systems BELDAM CROSSLEY - UK                                                                           

Hatch Seals

SEC BREMEN - The Netherlands                                                                           
Container Lashings, Fixed and Loose Lashing Equipments

HATENBOER-WATER BV -  The Netherlands                                                                           
Fresh Water Generator - Reverse Osmosis System

KAWASAKI Heavy Industries Ltd - Japan                                                             
Portable Electronic Gauging Tapes, Bow Thrusters, Stern 
Thrusters, FPP, CPP

MMC (EUROPE) LTD - UK                                                             
Portable Electronic Gauging Tapes,
Vapour Control Valves, Slop Tank Logic Systems

BAY VALVES - Denmark                                                                      
P/V Valves

MOTUS TECH MARINE CRANES - Norway                                      
Marine Cranes, 3D Compensated Cranes, Walk 2 Work Gangway, 
Ice Trawl Davit Systems

SEA BRIGHT by MALLIOS - Greece                                                           
Interior, Exterior Marine Lighting

LUMINELL AS - Norway
LUMINELL Sweden AB (formerly COLORLIGHT) 
- SwedeN
LED floodlights, Marine Searchlights

BIP INDUSTRIES CO. LTD - Korea                                    
Bathroom/Wet Units, Wall & Ceiling Panels, Cabin Doors, 
Floating Floors

KÖRTING HANNOVER AG - Germany                                        
Ejectors (Gas, Steam, Liquid)

MME GROUP - The Netherlands                                       
ICAF Sytem, ICCP System, Accommodation Ladders, 
Gangways

GRAMMER NAUTIC - Germany                                                       
Pilot Chairs, Passenger Seats

AXCES EXHAUST SYSTEMS - The Netherlands                              
Exhaust Silencers, SCR System

NAVAL TORREIRO S.L. - Spain                                                                 
Fresh Water Generator - Reverse Osmosis System                  
Fresh Water Generator by Evaporation

SCANWIPERS - Denmark                                                                 
Wipers (Pantograph and Straightlines), Clear View, 
Sunscreen

ROMAGNOLI OFFICINA MECCANICA S.R.L. - Italy
Bow Thruster

DASPOS - Denmark                                                                                 
Oil Mist Detection

HAMWORTHY PUMPS - Singapore                               
Engine Room Pumps, Cargo Pump Room Solutions

MARTEK MARINE Innovative Ship 
Solutions - U.K
Gas Detection Systems

METOS - Finland 
All equipment for Marine Galley, Schullery and Laundry

KME Special Products GmbH - Germany                                                                                 
CuNiFe Pipes & Fittings, Multi-core Tube

TUGPINS - The Netherlands                                                                                 
Towing Pins, Shark Jaws

“We care your ships”

pe-gu.com



SVANEHØJ A/S - Denmark
Deepwell Chemical Cargo Pump, Cargo Handling Systems 
for LPG,LNG
Pump Room Solutions
Engine Room Pumps

NORDHAVN A/S - Denmark
Custom Built Propulsion Units, Auxilary Genset,
Harbour / Emergency Genset (Scania - Sisu Diesel)    

HONEYWELL MARINE SOLUTIONS - 
France                            
Tank Radar Systems, Tank Level/Pressure Monitoring 
Systems, HL/HHL Systems

VAF INSTRUMENTS B.V. - The Netherlands
ODME, Flowmeters,Viscosity Control Systems, Optical Torque 
and Thrust Sensor, Fuel Consumption Measurement Systems, 
Propulsion Performance Management

JCI YORK MARINE & NAVY - Denmark
JOHNSON CONTROLS YORK NAVY SYSTEM 
- France      
HVAC/R Systems; Reefer & Global Container Monitoring, 
Magnetic Bearing Centrifugal Chiller, Screw Chiller

GENERON IGS - USA                                                                      
Nitrogen Generator (Membrane & PSA), Oxygen Plants

BESI
BESI MARINE SYSTEMS GMBH - Germany                               
Remote Controlled Valve Systems (Hydraulic, Pneumatic, 
Electric, Electro-Hydraulic), Anti Heeling Systems, Floating 
Dock Management System

THR MARINE (formerly SEC GRONINGEN) - The 
Netherlands                                 
Anchor & Mooring Winches, Towing and Escort Winches, Mooring 
Equipment, Pool Anchors, Quick Mooring System

ELITE MARINE - China                                                                   
Ballast Water Treatment Systems

AURAMARINE OY LTD - Finland                                              
Booster (Fuel Oil Supply) Module,  MGO Handling System

KELVION BLOKSMA - The Netherlands                                              
Box Cooler, Plate Fin Oil Coolers, Charge Air Cooler, Oil-
Water Heater
Shell & Tube Heat Exchanger, Safety Cooler

INGETEAM POWER TECHNOLOGY S.A - Spain
Electric Propulsion Systems, Electric Generators, Power Plants,  
Frequency Converters, Ship Automation, Dynamic Positioning

SERVI - Norway                                                                           
Hydraulic Power Units, Cylinders

www.nk-air.com

NK COMPRESSOR - Germany                                                            
Air or Water Cooled Start Air Compressor,  Service Air 
Compressor, Air Receivers

TGE MARINE GAS ENGINEERING - Germany                                     
GAS Pumps and Handling System, LNG-LPG Tanks

DETEGASA - Spain                                                                             
Incinerator, Oily Water Seperator, Sewage Treatment Plant, 
Helicopter Refueling Systems, Compactor

LANGH TECH - Finland                                                                           
Scrubber Systems BELDAM CROSSLEY - UK                                                                           

Hatch Seals

SEC BREMEN - The Netherlands                                                                           
Container Lashings, Fixed and Loose Lashing Equipments

HATENBOER-WATER BV -  The Netherlands                                                                           
Fresh Water Generator - Reverse Osmosis System

KAWASAKI Heavy Industries Ltd - Japan                                                             
Portable Electronic Gauging Tapes, Bow Thrusters, Stern 
Thrusters, FPP, CPP

MMC (EUROPE) LTD - UK                                                             
Portable Electronic Gauging Tapes,
Vapour Control Valves, Slop Tank Logic Systems

BAY VALVES - Denmark                                                                      
P/V Valves

MOTUS TECH MARINE CRANES - Norway                                      
Marine Cranes, 3D Compensated Cranes, Walk 2 Work Gangway, 
Ice Trawl Davit Systems

SEA BRIGHT by MALLIOS - Greece                                                           
Interior, Exterior Marine Lighting

LUMINELL AS - Norway
LUMINELL Sweden AB (formerly COLORLIGHT) 
- SwedeN
LED floodlights, Marine Searchlights

BIP INDUSTRIES CO. LTD - Korea                                    
Bathroom/Wet Units, Wall & Ceiling Panels, Cabin Doors, 
Floating Floors

KÖRTING HANNOVER AG - Germany                                        
Ejectors (Gas, Steam, Liquid)

MME GROUP - The Netherlands                                       
ICAF Sytem, ICCP System, Accommodation Ladders, 
Gangways

GRAMMER NAUTIC - Germany                                                       
Pilot Chairs, Passenger Seats

AXCES EXHAUST SYSTEMS - The Netherlands                              
Exhaust Silencers, SCR System

NAVAL TORREIRO S.L. - Spain                                                                 
Fresh Water Generator - Reverse Osmosis System                  
Fresh Water Generator by Evaporation

SCANWIPERS - Denmark                                                                 
Wipers (Pantograph and Straightlines), Clear View, 
Sunscreen

ROMAGNOLI OFFICINA MECCANICA S.R.L. - Italy
Bow Thruster

DASPOS - Denmark                                                                                 
Oil Mist Detection

HAMWORTHY PUMPS - Singapore                               
Engine Room Pumps, Cargo Pump Room Solutions

MARTEK MARINE Innovative Ship 
Solutions - U.K
Gas Detection Systems

METOS - Finland 
All equipment for Marine Galley, Schullery and Laundry

KME Special Products GmbH - Germany                                                                                 
CuNiFe Pipes & Fittings, Multi-core Tube

TUGPINS - The Netherlands                                                                                 
Towing Pins, Shark Jaws

“We care your ships”

pe-gu.com



Haziran 2021 www.marinedealnews.com 

As the US, Netherlands and other 
nations begin to roll out vaccines to 
all seafarers, the International Cham-
ber of Shipping (ICS) has published a 
Vaccination Roadmap to help estab-
lish vaccination hubs dedicated to 
seafarers across the world, alongside 
other major maritime NGOs.

To date, 16 states in the US have 
begun vaccination programmes for 
non-native crew delivering goods in 
their ports. Other European countries 
are set to follow suit in the coming 
weeks and months due to successful 
vaccinations programmes for their 
own population, including the Neth-
erlands which will launch a vac-
cination programme for all seafar-
ers, regardless of nationality, sailing 
under the Dutch flag from mid-June.

To help governments and com-
panies responsible for creating hubs, 
the 21-page document has informa-
tion on vaccine eligibility, implemen-
tation, distribution, administration 
and legal issues.

Seafarers are a unique popula-
tion with their own requirements for 
international travel. To protect the 
health of seafarers, passengers and 
the general public, and to minimize 
disruptions to trade and global sup-
ply chains, vaccination of seafarers 
is essential.

Guy Platten, Secretary General of 
the International Chamber of Ship-
ping, commented: “The pace of Cov-
id-19 vaccine production is a modern 
marvel, but the world is reeling over 

distribution delays. Soon, seafarers 
will be delivering the vaccine by sea 
freight. Already they deliver critical 
PPE, safety boxes, syringes, and other 
medical materials for the vaccine 
rollout. Seafarers must be prioritised 
for the vaccine to not further exacer-
bate delivery delays.”

While industry bodies are work-
ing with authorities at a national, 
regional and international level to 
prioritise rapid access to vaccina-
tions for seafarers, a roadmap ded-
icated to seafarer vaccination will 
help to achieve global immuniza-
tion.

The document can be used by 
shipping companies (their agents 
and representatives, including crew 
agencies), maritime administrations 
and national health authorities, in 
liaison with other authorities (such 
as local customs, immigration, bor-

der control, seaport and civil avi-
ation) and seafarers, during the 
planning and roll-out stages of the 
vaccination programme.

The roadmap allows govern-
ments, regions and companies 
responsible for port authorities to 
expedite putting procedures in place 
to create vaccine hubs, once they 
are ready to begin vaccine rollout to 
seafarers. Port authorities will work 
in collaboration with other stake-
holders, including shipowners, char-
ities and medical staff to ensure 
effective vaccine implementation.

These learnings can be translat-
ed and replicated globally when oth-
er countries are in the position to do 
the same. The roadmap will allow 
countries to do so quickly, by allow-
ing governments, companies and 
other stakeholders to learn from the 
best practise of others.

Eligibility and types
of vaccination
The vaccination programme will 

be targeted at seafarers who need to 
leave their vessels and return home; 
who come from countries which cur-
rently do not have vaccination pro-
grams available (roughly 60% of the 
seafaring population) or who come 
from countries which currently have 
not prioritised seafarers in their vac-
cination campaigns.

With over 50 vaccines in clinical 
trials, the roadmap recommends that 
the vaccination administered should 
be on the WHO list of vaccines. Due 
to the transient profile of interna-
tional seafarers, single dose vaccines 
are strongly preferred under this 
roadmap. However it is recognized 
that these may not always be avail-
able in certain countries. Should a 
second dose be needed, plans should 

be developed for the second injection 
to be received in a timely manner.

Implementing the roadmap
The guidelines noted that nation-

al and local authorities, ships and 
seafarers and welfare providers 
should contribute to forming a multi-
disciplinary team to implement a 
seafarer vaccination roadmap, from 
establishing a centre to rolling out 
the programme.

Sites for vaccination hubs will be 
chosen based on their efficient crew 
access, plentiful vaccine supply and 
appropriate infrastructure support 
to supply and store vaccines. A site 
could be a port or an airport, or in 
existing medical facilities that are 
already used as a vaccination centre.

Legal and liability
considerations
ICS guidelines also note that 

vaccination requires an individual’s 
informed and voluntary consent. If 
an employed seafarer refuses vacci-
nation, employers should consider 
the reasons given carefully. Employ-
ers may consider not allowing unvac-
cinated employees to work. Each 
case will need to be considered on its 
own facts and an individual response 
made accordingly.

Due to the complexity of legal 
issues involved in vaccination of sea-
farers, it is suggested that interested 
stakeholders review the ICS guidance 
on the subject.
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ICS publishes Vaccination Roadmap for seafarers 

DSME swings to lose

20 NEWS

Maersk North America Manag-
ing Director Narin Phol recently 
shared the company’s timeline, 
strategy and plans to decarbonize 
operations by 2050.

“Decarbonization is an impor-
tant agenda for the industry and 
for Maersk. We are part of the 
problem and so must be part of the 
solution. Around half of Maersk’s 
200 largest customers have set –or 
are in the process of setting– ambi-
tious science-based or zero carbon 
targets for their supply chains, and 
the figure is on the rise. We don’t 
have all the answers therefore the 
process requires a lot of collabo-
ration to achieve a common goal,” 
Phol mentioned in his opening 
remark addressing a panel at the 
Port of Houston’s Global Freight 
Summit.

Maersk has established a team 
focused on decarbonization and 
the end-to-end activities necessary 
to decarbonize logistics, using a 
holistic approach.

In 2018, the company 
announced a pledge to become 
carbon neutral by 2050. In the 
shorter term, by 2030 Maersk will 
continue to reduce CO2 emissions 

for ocean shipping by 60% per 
container per kilometer moved, 
through improved efficiency. Com-
pared to the 2008 baseline, Maersk 
has already reduced CO2 emis-
sions by 46%.

In 2019, the company intro-
duced a carbon-zero product 
called Eco Delivery – which offers 
cargo owners certified carbon neu-
tral shipping based upon use of 
sustainable biofuel on all major 
trades (limited availability, not a 
scalable product).

In March 2020, the company 
announced that by 2023 they will 

have the first carbon neutral lin-
er vessel on the water – seven 
years ahead of the original plan. 
And, all future Maersk-owned new 
vessels will have dual fuel tech-
nology installed, enabling either 
carbon neutral operations or use 
of today’s standard very low sul-
phur fuel oil (VLSFO) as a back-up 
option.

Phol finally noted, “We will be 
actively looking to partner with 
customers and other members 
of the global logistics industry to 
drive innovation across the supply 
chain.”

Maersk's decarbonization timeline
South Korean shipbuilder Daewoo 
Shipbuilding & Marine Engineering 
(DSME) reported a net loss for the 
first quarter of 2021, reversing from 
last year’s profit amid lower than 
expected order intake.

DSME said that the net loss for 
the first quarter was KRW 234 billion 
($207 million), against a profit of 242 
billion from Q1, 2020.

So far this year, the shipbuild-
er has won orders for 25 vessels, 
including 11 VLCCs, 9 VLGCs, 4 con-
tainerships and one wind turbine 
installation vessel booked mid-May. 

Namely, Eneti Inc., formerly Scor-
pio Bulkers, entered into a binding 
agreement with DSME for the con-
struction of the WTIV, worth $330 
million. The vessel is scheduled for 
delivery in the third quarter of 2024.

It will be capable of installing 
up to 20 MW turbines at depths of 
up to 65 metres of water, and it can 
be adapted to operate on LNG or 
ammonia, Eneti said.

DSME expects to receive addi-
tional orders for these types of ships 
as its MoU with Eneti includes an 
option for one more sister WTIV.

DSME’s total orderbook for this 
year is worth $2,5 billion, 33% of this 

year’s target of $7,7 billion.
Moving forward the company 

expects its orderbook to pick up 
amid recovery of the global ship-
building industry.

Meanwhile, regulatory approvals 
for the merger between DSME and 
Korea Shipbuilding & Offshore Engi-
neering (KSOE) are still pending.

KSOE, a shipbuilding holding 
company of Hyundai Heavy Indus-
tries Group, has extended the dead-
line for the acquisition of shares in 
compatriot DSME amid regulatory 
delays.

The mega-merger deadline has 
been extended from September 2020 
to June 2021 after KSOE signed a 
contract amendment with DSME on 
January 22, 2021.

At the beginning of this year, 
HHIH confirmed it expects to com-
plete the acquisition of its smaller 
rival by the end of the first half of 
2021.



Methanex Corporation subsidiary 
Waterfront Shipping in early May 
carried out barge-to-ship bunker-
ing of methanol in collaboration 
with the Port of Rotterdam, high-
lighting the ease with which bun-
kering could occur for methanol 
powered vessels.

The bunkering operation was 
seen as a world’s first for alterna-
tive methanol fuel.

The Takaroa Sun, a long-term 
chartered vessel owned by NYK 

Bulkship (Asia), part of Waterfronts 
shipping’s methanol powered fleet 
completed the operation with the 
Vopak Terminal Botlek of Royal 
Vopak with MTS Evidence a Tank-
Match bunker barge.

Methanol has recently gained 
traction as a leading alternative to 
traditional fossil fuels. Numerous 
fuel options are currently being 
considered to reduce reliance on 
fossil fuels in the shipping industry.

However, it is unlikely that a 

single alternative fuel will pro-
vide the solution, market sources 
said. Hydrogen, LNG and ammonia, 
among others, are all considered as 
future fuels but drawbacks remain 
evident for all options, they added.

Changes in methanol
market dynamics
With methanol emerging a 

strong contender as both an alter-
native and renewable fuel -biom-
ethanol- in the bunker industry, 

sources pointed to a potential 
change in dynamics in the market.

Currently, around a third of 
European methanol demand orig-
inates from the chemical industry 
with downstream products such 
as formaldehyde, acetic acid and 
MTBE all drawing on methanol 
supplies. The addition of methanol 
fuel for the bunker market is likely 
to add further strain to an already 
tight market, market sources said.

To accommodate for the cur-

rent price volatility in the glob-
al methanol market, a separat-
ed market may emerge solely for 
methanol bunkering purposes, 
they added.

Currently, the International 
Methanol Producers and Consum-
ers Association requires a very 
pure quality of methanol. How-
ever, different specifications are 
required in the bunkering industry 
compared to the chemical sector, 
sources said.

First 'barge-to-ship' methanol bunkering
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Frontline Ltd. announced on 21 
May that it has entered into an 
agreement for the acquisition of 
six latest generation ECO-type 
VLCC newbuilding contracts.

The six VLCCs are current-
ly under construction at the 
Hyundai Heavy Industries (HHI) 
shipyard in South Korea and are 
being acquired for an aggregate 
purchase price of $565.8 million, 
including an estimated $25.7 mil-
lion in additions and upgrades to 
the standard specifications. The 
vessels are designed to operate on 
different fuels, including Biofuel, 
have the potential to be convert-
ed or retrofitted to consume fuel 
like LNG or ammonia and con-
sequently there is an ability to 
cut CO2 emissions to zero when 
technology, logistics and the reg-
ulatory framework allows for it.

The newbuildings will also be 
fitted with Exhaust Gas Scrubber 
technology, high-end Anti Fouling 
systems, equipped with Digital 
Energy Performance solutions as 
well as compliant with specific 
Exxon Mobile lightering require-
ments to allow for maximum 
trading flexibility.

Five of the vessels will be 
delivered during 2022 starting in 
the first quarter and the last ves-
sel will be delivered in the first 
quarter of 2023.

The payment profile for this 
transaction means that the larg-
est portion of the instalments on 
each vessel will be made on deliv-
ery of each vessel. Frontline will 
meet the financing of this acqui-
sition with existing borrowing 
facilities and will establish long 
term financing closer to delivery 
of the vessels.

Lars H. Barstad, Interim CEO 
of Frontline Management AS said, 

“This transaction is consistent 
with our core company goals to 
increase exposure to the VLCC 
market without adding to existing 
vessel supply. It further cements 
Frontline’s position in respect of 
owning a modern, high quality, 
fuel efficient fleet. The delivery 
schedule for these vessels is par-
ticularly attractive, in a timing 
window regarded as closed for 
new orders. With this acquisition 
Frontline is tangibly moving on 
our journey towards lower carbon 
emissions.”

Frontline buys six
eco-type VLCCs
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A recently shared image of Tur-
key’s amphibious assault ship TCG 
Anadolu carrying a TB3/S UAV has 
attracted much interest from the 
defense industry circles as well as 
the international media.

TCG Anadolu has long been on 
the radar of defense rivals. Recent-
ly, the Forbes magazine in the US 
and several publications in the 
German media published analyses 
about the vessel. 

Germany’s Heise magazine 
covered TCG Anadolu extensively 
in an article published mid-May. 

“Turkey could be the first country 

in the world to have an aircraft 
carrier with combat drones,” the 
article commented. It noted that 
the TB3, a modified version of the 
TB2 drone, will have folding wings, 
allowing for fitting up to 50 drones 
on the ship.

The article noted that Tur-
key was able to assert itself as a 
new drone power with the use 
of the "TB2" on the side of the 
Azerbaijani army in the battle for 
Nagorno-Karabakh, stating that 
the use of drones have been a 

“decisive” factor in the outcome 
of the war.”  The government in 

Ankara thus established itself as a 
new regional power in the Cauca-
sus”, it said.

An article on 13 May by Forbes 
magazine’s defense writer David 
Axe noted: “Turkish industry 
appears to have figured out an 
effective way of launching fixed-
wing drones from ships. The 
brute-simple method, which com-
bines a winch-and-pulley system 
with a bow ramp, could help the 
Turkish navy transform its new 
assault ship Anadolu into the 
world’s first true drone aircraft 
carrier.”

Swedish infrastructure investor 
Infranode on 19 May announced 
that it was investing in Yilport 
Oslo, the operator responsible for 
managing the port of Oslo, Nor-
way’s largest harbor.

The parties did not disclose 
any financial details, but the 
statement said that Infranode 
was buying a co-ownership stake  
in Yilport Oslo from Yilport Hold-
ing.

This is Infranode's fourth 

investment in Norway but the 
first in the country’s transpor-
tation sector, and complements 
Infranode’s existing portfolio in 
energy and social infrastructure, 
Head of Norway at Infranode, Erik 
Botnevik, said  in a statement.

Yilport Oslo currently holds a 
concession of operating the port 
until 2035 with a possibility to 
prolong for another 10 years.

The statement further not-
ed: “The port is already today a 

frontrunner in the transition to 
increased sustainability. A sub-
stantial part of the operations is 
electrified, and the aim is to sup-
port the transformation to make 
the port the first fossil free port 
in the world. The port has seen a 
substantial increase in volumes 
since 2015 and now handles 250, 
000 TEU (one TEU, Twenty-foot 
equivalent unit, is equal to a con-
tainer of 20 feet, or around 6 
meters).”

Turkey's TCG Anadolu covered
by international analysts

Infranode makes investment in Yilport Oslo

Med Marine Turkey delivers 
tugboat to Romania's AFDJ
Med Marine on 20 May deliv-
ered Sulina 2, a 30m and 55 TBP 
MED-A3055-ICE-SUPER class 
ASD tugboat, to the Adminis-
trația Fluviala a Dunarii de Jos 
RA Galați (AFDJ), a government 
agency that is part of Romania’s 
Ministry of Transport.

The tug was built by engi-
neers at Med Marine’s Eregli 
Shipyard specifically to cater to 
AFDJ’s requirements for oper-
ations on the Danube. The tug 
complies with IMO Tier III regu-
lations and has a BV Ice Class 1A 
Super notation.

The tug is fitted with twin 
Caterpillar 3512C diesel engines 
each delivering 1,902 kW of 
power, coupled to Schottel SRP-
460FP fixed pitch ASD units; THR 
Marine forward and aft winches.

Sulina 2 will patrol on the 
Danube sector, between Braila 
and Sulina Bar and will contrib-
ute to the improvement of the 
safety and security of maritime 
traffic.

In remarks about the deliv-
ery, Muhammet Gokhan, Busi-
ness Development Manager of 
Med Marine said: “We are very 
happy to have completed and 
delivered our high quality tug-
boat Sulina 2 to AFDJ to their 
satisfaction. We appreciate the 
confidence they have placed  in 
Med Marine especially during 
this time, which has negative-
ly affected all industries on a 
global scale. I believe this coop-
eration will form a long term 
relationship between AFDJ and 
Med Marine.”
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Orta Doğu'da sonu olmayan oyun

Kurulduğu 1948 yılın-
dan bugüne İsrail ne 
zaman Harem-i Şerife 

yönelik bir hamle yapsa bölge patla-
maya hazır bir bombaya evrilir. Tıpkı 
geçtiğimiz ay olduğu gibi… 

İsrail, Ramazan ayında Filistin-
lilerin Harem-i Şerif ve çevresine 
erişimini engellemeye kalkıştı. Eski 
Kudüs’te Yahudi yerleşimciler lehi-
ne Filistinlileri yerlerinden edecek 
adımlar atmaya ısrarla devam etti. 
Artan gerilimin son halkasını, El 
Aksa'da namaz kılan cemaate sal-
dırgan müdahalede bulunulması 
oluşturdu. Hatırlatalım, olayların 
İsrail'in 1967 savaşında işgal ettiği 
Doğu Kudüs'ün yıldönümü olan 10 
Mayıs’a denk gelmesi tesadüf değil.

Hamas beklenen fırsatı verdi
Yaşanan hadisenin arka planını 

en net Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen 
Safedi ifşa etti. Doğu Kudüs'ün Şeyh 
Cerrah mahallesindeki Filistinlile-
rin evlerinden zorla çıkarılmasını 

“savaş suçu” olarak nitelendiren 
Safedi, süreci kısaca özetledi.

10 Mayıs’ta Netanyahu kendi 
kurguladığı gerilimi kontrol altına 
almaya çalışırken, Hamas karşılık 
vermekte gecikmedi ve roket saldırı-
larına başladı. Hamas’ın bu hamlesi 
İsrail’e ve İsrail’i her hâl ve kârda 
destekleyen batılı ülkelere bekledik-
leri ve aradıkları fırsatı verdi. Maruz 
kaldıkları haksızlığa karşı belki de 
ilk defa uluslararası kamuoyunda 
görünürlük kazanan, haklılığı tar-
tışmasız kabul gören ve ön alan 
Filistin, Hamas’ın hamlesi sonucu 
taktik üstünlüğünü ve tesis ettiği 
sempatiyi kaybetti.

Oysa Müslümanlar için üstelik 
kutsal Ramazan ayında İsrail’in 
sergilediği hukuk dışı, manipülatif 
ve provokatif eylemler Filistinlile-
rin haklılığını ve maruz kaldıkları 
mezalimi tüm dünyaya göstermek 
için uygun bir fırsat oluşturmuştu.

İsrail'in sertleşen güvenlik 
ve yayılma politikaları
Ama olmadı. Hamas’ın İsrail’e 

füze saldırıları önce ibreyi dengeye 
getirdi. İsrail’in maruz kaldığı saldı-
rılar Batı dünyasında öne çıkarılır-
ken, ölen onlarca masum Filistinli 
sütre gerisinde kalıverdi. İzan sahibi 
kimi Batı ülkeleri bu mezalime ve 
rezalete ortak olmamak için “bölge-
de meydana gelen sivil kayıplardan 
endişeli” olduklarını söyleyerek işin 
içinden sıyrılıverdiler.

ABD Başkanı Biden’in İsrail’in 
meşru müdafaa hakkına sahip 
olduğunu vurgulaması ise ibreyi 
İsrail’den yana çevirdi. Kısaca bil-
dik aynı senaryo oynanırken, diyeti 
yine masum siviller ödedi. Hamas'ın 
roket saldırılarına koşut olarak İsrail, 
Gazze'ye karşı asimetrik hava bom-
bardımanı başlattı ve düzenlenen 
hava saldırıları savunmasız sivil 
halka yönelik bir katliama dönüştü. 
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldı-
rılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak 
üzere 253 Filistinli hayatını kaybe-
derken 1948 kişi de yaralandı.

İsrail'in son on yılda giderek sert-
leşen güvenlik ve yayılma politika-
ları bölgede çözümü imkânsız hale 
getiriyor. Esasen İsrail’in istediği de 
tam olarak bu. Mevcut durumun 
idamesi yani “status quo” İsrail’in 
lehine. Zira İsrail arkasına aldığı 
destekle yıllardır fütursuzca eylem-
lerine devam ediyor.

Son olarak ABD’de dört yıllık 
Trump dönemi, Netanyahu hükû-
metinin Kudüs'ten başlayıp Yahudi 
yerleşimlerine uzanan yayılma ve 
ilhak politikasını teşvik etti. Cüreti-
ni artıran Netanyahu hükümetleri, 
Filistin’in daha tehlikeli bir aşamaya 
evrilmesine zemin oluşturdu. İsra-
il ile normalleşme sürecine giren 
Arap ülkelerinin ve Büyükelçilikle-
rini Kudüs’e taşıma kararı veren 
ülkelerin yaşanan mezalime etkileri 
açıkça görülüyor. Elbette bu oldukça 
büyük bir vebal.

Blinken’ın Orta Doğu turu
İsrail ile Hamas arasında 11 

gün süren savaş küresel ve bölge-
sel aktörlerin gayretleri ama bil-
hassa Mısır’ın arabuluculuğu ile 21 
Mayıs'ta ateşkes ile sonuçlandı. Bu 
gelişme üzerine Orta Doğu’da oyu-
nu kurduğu izlenimini vermek iste-
yen ABD, Dışişleri Bakanı Blinken’ı 
bölgeye gönderdi. Sırasıyla İsrail ve 
Filistin liderleri ile bir araya gelen 
Blinken, turunu ateşkesin arabulu-
cusu Kahire ve Amman ziyareti ile 
tamamladı.

Blinken ilk durağında İsrail 
Başbakanı Netanyahu ile görüştü. 
Düzenlenen ortak basın toplantısın-
da kullanılan argümanlar, ilerleyen 
günlerde Orta Doğu jeopolitiğinde 
yaşanabilecek olası gelişmeler hak-
kında önemli ipuçları verdi.

İsrail'in kendini savunma 
hakkına ABD'nin tam desteği
Başkan Joe Biden’ın kendisini 

İsrail'in güvenliğine ABD'nin bağlılı-
ğını göstermek, geniş çaplı güvenlik 
için çalışmaya başlamak, Batı Şeria 
ile Kudüs'te gerilimi düşürmek ve 
Gazze'nin yeniden inşasını görüş-
mek için gönderdiğini belirten Blin-
ken, “Gazze'den atılan roketlere kar-
şı İsrail'in kendini savunma hakkına 
ABD'nin tam desteğini” net biçimde 
ifade etti.

Aynı zamanda Filistin halkı ve 
Filistin Yönetimi ile ilişkileri yeni-
den inşa etmeyi de hedefledikleri-
ni belirten Blinken, ABD’nin İran'la 
nükleer anlaşma konusunda İsra-
il'le görüş alışverişi içinde oldu-
ğunu, ABD’nin Gazze'nin yeniden 
inşasına uluslararası katkı toplamak 
için çalışacağını ve bizzat önemli 
katkıda bulunacağını, İsrail ile ABD 
arasında perde arkasındaki yoğun 
görüşmelerin ateşkesin sağlanması-
na yardımcı olduğunu ifade etti. 

Blinken ayrıca, şiddete geri dönü-
şü önlemek için geniş çaplı insani 
meydan okumalara karşılık vermek 
zorunda olduklarını, Gazze'nin yeni-
den inşası esnasında Hamas'ın yeni-
den inşa yardımlarından faydalan-
maması gerektiğini, İsrail ile Filistin 
arasında daha iyi bir istikamet oluş-
turmak için her iki taraftaki lider-
lerin atması gereken adımların ele 
alındığını, Başkan Biden'in belirttiği 
üzere, Filistinlilerin ve İsraillilerin 
eşit derecede güvenli ve emniyetli 
yaşamayı, eşit özgürlük, fırsat ve 
demokrasi ölçütlerinden yararlan-
mayı, onurlu muamele görmeyi hak 
ettiklerine inandıklarını vurguladı.

Blinken’ın Orta Doğu turundan 
oldukça memnun olduğu görülen 
Netanyahu ise ziyareti gücünü gös-
termek için bir fırsat olarak kullan-
dı. Hamas’ın ateşkesi ihlâl etmesi 
durumunda İsrail’in çok güçlü bir 
şekilde karşılık vereceğini belirten 
Netenyahu, Gazze'deki insani koşul-
ların nasıl düzeltilebileceğini müza-
kere ettiklerini belirtti.

Abbas ile Blinken'ın görüşmesi
Orta Doğu turunun ikinci dura-

ğında Blinken, işgal altındaki Batı 
Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin 
Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile 
bir araya geldi. Görüşmede ağırlıklı 
olarak ekonomik yardım konuları 
akılda kaldı.

Görüşmenin ardından, Biden 
yönetiminin Kongre'den Filistinliler 
için 75 milyon dolarlık kalkınma ve 
ekonomik yardım talep edeceğini 
belirten Blinken, ABD'nin Gazze'ye 

acil felaket yardımı olarak 5,5 mil-
yon dolar sağlayacağını ve Birleşmiş 
Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli 
Mültecilere Yardım ve Bayındırlık 
Ajansı'na (UNRWA) da 32 milyon 
dolar vereceğini ifade etti. 

ABD'nin Filistin ile ilişkilerine 
bakan Kudüs'teki konsolosluğun 
yeniden açılacağını da duyuran 
ABD Dışişleri Bakanı, önceki Başkan 
Trump'ın Tel Aviv'den Kudüs'e taşı-
dığı ABD Büyükelçiliği'ni de ziyaret 
etti.

Denklemin dışında
kalan Türkiye
Bu satırlar yazıldığı esnada (26 

Mayıs) İsrail ve Filistin temasla-
rını tamamlayan Blinken, ateşke-
sin kalıcı olmasını görüşmek üzere 
Mısır'ın başkenti Kahire'ye intikâl 
ediyordu. Mısır ziyareti kapsamında 
Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi 
ve Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile 
görüşeceği belirtilen Blinken, Kahi-
re'den sonra Orta Doğu turunun 
son durağı Amman'da da Ürdün 
Kralı 2. Abdullah ve Dışişleri Baka-
nı Eymen es-Safadi ile bir araya 
gelecek. Blinken’in Orta Doğu turu 
bağlamında görüştüğü ve ABD’nin 
muhatap aldığı ülkeler dikkat çekici.

Blinken’in Orta Doğu turunda 
Türkiye’nin olmamasını dikkatinize 
sunalım. Bu durum esasen ABD ile 
Türkiye arasındaki ilişki sistemati-
ğinin geldiği aşamayı da göstermesi 
bakımından manidar. Biz içeride bir 

“mafya babasının” açıklamalarını 
youtube’da 50 milyon kez izlerken, 
dünyada ve yakın coğrafyamızda bu 
gelişmeler oluyor ve yine ne yazık 
ki bölgenin önemli aktörü olan ve 
olduğunu iddia eden Türkiye denk-
lemin dışına itiliyor.

Suriye'deki seçimlere
yönelik ortak açıklama
Orta Doğu’da İsrail ve Filistin 

arasındaki süreç dinamik olarak 
işlerken İran ve Türkiye’nin geliş-
melerden uzakta tutulduğu görü-
lüyor. Geçmişte bölgenin bir başka 
önemli aktörü olan Suriye’nin ise 
Filistin meselesine ayıracak taka-
ti yok. Suriye’de gündem seçimler. 
Kısaca temas edelim. 26 Mayıs tari-
hinde yapılacak seçimler öncesinde 
ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve 
İtalya Dışişleri Bakanları, Suriye’de 
yapılacak devlet başkanlığı seçim-
leri öncesi ortak açıklama yayınladı.

Dışişleri bakanları, Suriye’deki 
seçimlerin "özgür ve adil" olmaya-

cağını öne sürerek, seçimlerin BM 
gözetimi altında uluslararası şeffaf-
lık ve hesap verebilirlik standartla-
rına göre düzenlenmesi gerektiğini 
ifade etti. Ortak açıklamada, "Biz, 
Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve 
ABD Dışişleri Bakanları olarak, Suri-
ye’nin 26 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin ne özgür ne de adil 
olacağını açıkça belirtmek istiyoruz. 
Esad rejiminin BM Güvenlik Kon-
seyi’nin 2254 sayılı kararında açık-
lanan çerçevenin dışında bir seçim 
yapma kararını kınıyoruz. Seçim 
sürecini gayri meşru olarak kınayan 
sivil toplum kuruluşlarını ve Suri-
yeli muhalefeti ve tüm Suriyelileri 
destekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Suriye seçimlerini Esad’ın kaza-
nacağı aşikâr. Lâkin açıklamaya 
imza atan ülkelerin bu sonucu 
tanımayacağı ve hileli addedecekle-
ri daha seçimler tamamlanmadan 
görülüyor. Orta Doğu jeopolitiği her 
daim dinamik olsa ve sular durul-
masa da Suriye’de sona yaklaşıldığı-
nı görüyoruz.

Tercih edilen düşman Hamas
Orta Doğu’da sonu olmayan 

oyun bitecek gibi görünmüyor. 
Yaşanan son olaylar bu öngörü-
nün ispatı. Sürekli yenilenen seçim 
süreçlerinin halkı bıktırdığı İsra-
il’de, hükümeti kuramayan, siyasi 
kariyeri ve geleceği pamuk ipliğine 
bağlı tartışmalı Netanyahu’nun son 
olayları iç tarafı konsolide etmek ve 
iktidarını devam ettirmek üzere bir 
kaldıraç olarak kullandığı açıkça 
görülüyor. Bu resmi görmek için bir 
strateji uzmanı olmaya gerek yok.

Bu noktada Hamas’ın durumu 
dikkat çekici. Zira bazı uzman-
lar, Gazze’de Hamas’ın varlığının 
ve mevcut statükonun devamının 
İsrail’in menfaatine olduğunu sık-
lıkla vurguluyor. Bu perspektiften 
bakılınca İsrail için Hamas "ter-
cih edilen düşman” oluyor. Nede-
ni oldukça anlaşılabilir, nitekim 
Hamas İsrail’i tanımıyor, iki devletli 
çözümü reddediyor, İsrail ve Batı-
lı ülkeler tarafından terör örgütü 
olarak görülüyor. Hâl böyle olun-
ca da İsrail, “böyle düşman dost 
başına” yaklaşımını benimsiyor. Ez 
cümle; her ne kadar yaşananlar 
Netanyahu’nun siyasi konumunu 
güçlendirmeye yönelik taktik bir 
hamle olsa da stratejik bakış açısıy-
la bu saldırı İsrail’in klasik işgalini 
genişletme politikasının bir parçası 
üstelik ne ilk ne de son.

Kudüs, Filistin-İsrail 
sorununun merkezinde 
yer alır, diğer bir deyişle 
anlaşmazlığın nirengi 
noktasıdır. Harem-i Şerif 
ise sorunlar sarmalının 
sembolik, lâkin manevi 
tarafını teşkil eder
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Türkiye’de; ekonominin, sosyal medya-
dan yayınlanan videolar ile yaşandığı 
iddia edilen, uluslararası boyut kazanma 
ihtimali de bulunan olaylar ve ilişkilerin, 
korona kapsamındaki süreç yönetiminin 
ve aşı tartışmalarının ana gündemi oluş-
turduğu mevcut durumda dış siyasette 
Türkiye’yi ve bölgeyi ilgilendiren önemli 
gelişmeler yaşanıyor. 

ABD’de yeni yönetimin dış siyaset 
sahnesine yaptığı hızlı ve müdahaleci 
geri dönüş ABD-Rusya ilişkilerinin ciddi 
biçimde gerginleşmesine yol açarken 
Rusya’nın bu tavra seyirci kalmayacağı-
na yönelik mesajları çatışmanın tonunun 
giderek sertleşeceğini ortaya koyuyor. 

AB’nin, Rusya’yı gücendirmek iste-
meyen Almanya gibi üyeleri bulunsa da 
Rusya’ya karşı temel olarak ABD ile bir-
likte hareket edeceği anlaşılıyor. AB’nin 
Türkiye ile ilişkilerinde de ABD ile bir-
likte hareket ettiği ve edeceği biliniyor.

Rusya’ya karşı Ukrayna kartını yeni-
den açan ABD yönetiminin AB ile birlikte 
Belarus’ta kendine müzahir bir yönetim 
oluşturmak üzere siyasi karışıklık yarat-
ma gayretinde olduğu görülüyor.

Ukrayna, AB ve NATO üyeliği için 
tüm kozları oynarken, ABD ve AB, 
Ukrayna’ya yönelik desteklerinin süre-
ceğini açıklıyor. 

ABD Karadeniz, Gürcistan ve 
Ermenistan üzerindeki etkisini artırmak 
isterken Gürcistan’da da, Ermenistan’da 
da siyasi gerginlik sürüyor. 

Gürcistan’da geçen ekimden beri 
süren siyasi kriz çerçevesinde varı-
lan anlaşmada AB’nin etkili rol oyna-
dığı, AB-Ermenistan arasında 2017 
yılında imzalanan Kapsamlı Ortaklık 
Anlaşması’nın 1 Mart 2021 itibarıyla 
yürürlüğe girdiği, ABD’nin Azerbaycan’a 
karşı Ermenistan’ı desteklediği açık 
kaynaklara yansıyor. 

Diğer taraftan açık kaynaklarda yer 
alan haberler ABD’nin hamlelerini Orta 
Asya’ya doğru genişletmek istediğini de 
gösteriyor. 

Nisan ayında ABD Dışişleri Bakanı 
ile Orta Asya ülkeleri (Kazakistan, 
Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, 
Özbekistan) Dışişleri Bakanları arasın-
da C5+1 platformu kapsamında yapılan 
görüşmeler ve ABD’nin askeri varlık-
larını Orta Asya’da konuşlandırmaya 
devam edebilmesi için seçeneklerini 
araştırdığı haberleri bu değerlendirme-

nin emarelerini oluşturuyor. 
ABD bir süredir NATO üzerinden 

Rusya’ya karşı iki ana cephe açmaya 
çalışıyor. Bunlar “Doğu” ve “Güney” 
Cepheleri.

Doğu Cephesi; Estonya, Letonya, 
Litvanya, Polonya, Slovakya, Macaristan 
Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’den 
oluşuyor. 

Bu Cephenin tesisi için ABD, NATO 
çerçevesinde başlangıçta, Baltık Denizi 
ve Baltık ülkeleri ile Polonya coğraf-
yasında oluşturduğu “Geliştirilmiş İleri 
Mevcudiyet-eFP” tedbirleri ile Karadeniz, 
Romanya, Bulgaristan ve Türkiye coğ-
rafyasını dâhil ettiği “Uyarlanmış İleri 
Mevcudiyet-tFP” tedbirleri olarak ikiye 
böldüğü planı birleştirerek tek bir cephe 
tesis etmeye çalışıyor.

Baltık coğrafyasında arzu ettiği 
duruma ulaşan ABD, Karadeniz’de bunu 
kendi istediği seviyeye getirememiş 
olmanın sıkıntısını yaşıyor. Karadeniz 
ısrarının en temel gerekçelerinden biri 
bu. 

Her ne kadar telaffuz edilmese de 
“Geliştirilmiş İleri Mevcudiyet-eFP” ve 
“Uyarlanmış İleri Mevcudiyet-tFP” ted-
birlerinin hayata geçirildiği coğrafya 
aynı zamanda Çin’in 17+1 inisiyatifinin 
uygulamaya sokulduğu AB coğrafyası ile 
de örtüşüyor. 

Güney Cephesi kapsamında sınırlar 
Doğu Cephesi kadar net değil. 

NATO 2030 raporunda Rusya’nın 
Akdeniz’deki varlığı nedeniyle NATO’nun 
doğu ve güney kanatları arasındaki kes-
kin ayrımın ortadan kalktığına vurgu 
yapılıyor. Ancak yine aynı rapor Güney 
Cephesinin Afganistan’ı, Irak ve Suriye 
dâhil olmak üzere Orta Doğu’nun bir 
kısmını, Akdeniz’i, Afrika sahillerini ve 
hinterlandını kapsadığını gösteriyor.

Afganistan’dan çekilmeye başla-
yan (ancak kurulduğu öne sürülen gizli 
ordusu ile Afganistan’daki varlığını sür-
düreceği haberleri açık kaynaklara yan-
sıyan) ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki 
askeri varlığını artırdığı, bölgedeki yeni 
üs/üsler tesis ettiği, Suriye’nin kuze-
yinde özerk bir Kürt bölgesi yaratmaya 
çalıştığı, bu bölge ile Irak kuzeyindeki 
IKBY’yi birleştirerek ABD’ye müzahir 
Akdeniz çıkışlı bir Kürt devleti yaratma 
gayretinde olduğu, Kürt unsurlardan 
kara gücü olarak istifade ettiği, İran 
hedefinden ise vazgeçmediği biliniyor. 

“Güney” Cephesinin ilgi alanı 
Rusya’nın Orta Doğu, Afrika ve 
Akdeniz’deki faaliyetleri ile Çin‘in Orta 
Doğu, Afrika ve Afganistan’daki etkileri 
ve “Kuşak ve Yol Projesi”. 

Yani bu cephe aslında hem Rusya’ya 
hem de Çin’e karşı teşkil ediliyor. Afrika 
Birliği, Arap Ligi, İslam İşbirliği Teşkilatı, 
Körfez İşbirliği Konseyi, İstanbul 
İnisiyatifi gibi girişimlerle desteklenme-
si öngörülüyor.

ABD’nin oluşturmaya çalıştığı her 
iki cephenin kesiştiği coğrafyada ise 
Türkiye ve çevre denizleri bulunuyor. 
ABD bu nedenle, Türkiye’nin ulusal 
çıkarları hilafına gerçekleştirdiği tüm 
girişimlere rağmen “Türkiye’yi NATO’ya 
demirli tutma”nın kendi çıkarına olaca-
ğını söylüyor. 

Aynı ABD bir taraftan Rusya’yı çev-
relemek için oluşturmaya çalıştığı hattı, 
Türkiye’nin batısına ve güneyine kaydı-
rarak Türkiye’yi de çevrelenen kuşağın 
içine almaya çalışırken diğer taraftan 
Türkiye’yi çevreleyen, Türkiye karşıtı bir 
cephenin oluşumuna da destek sağlıyor. 

Yani, yeni Soğuk Savaş’ın başlan-
gıcında ABD, Türkiye ile aynı kampta 
olmayabileceğini, Türkiye’yi NATO’ya 
demirli tutamayabileceğini dikkate alan 
planını yapmış, buna göre hazırlanmış, 
hatta konuşlanmasını da önemli ölçüde 
tamamlamış durumda. 

ABD’nin Doğu Akdeniz ve Ege yak-
laşımları, Yunanistan ve GKRY’ye sağ-
ladığı destek, Girit’ten Dedeağaç’a 
kadar Yunanistan’daki konuşlanması, 
Libya’daki tutumu, Irak ve Suriye’deki 
gayretleri, Karadeniz ısrarı, Kafkasya 
coğrafyasına ve Orta Asya’nın derinlik-
lerine nüfuz etme çabaları bu durumu 
teyit ediyor. 

ABD Kongresi’nde alınan Türkiye 
karşıtı kararlar, Türkiye’ye yönelik yap-
tırım uygulamaları konunun siyasi yönü-
nü oluştururken, 24 Nisan açıklamaları 
ABD yönetiminin Türkiye’ye bakışını, 
ABD’de yürütülen Halk Bankası dava-
sının ertelenmesi ise ABD’nin bu davayı 
Türkiye’deki siyasi otoriteye karşı bir 
müzakere aracı olarak kullanma niye-
tinde olduğunu gösteriyor.

ABD aynı zamanda NATO düzle-
minde karar alma mekanizmalarında 
yaptıracağı değişikliklerle NATO üye-
lerinin karar alma sürecindeki etkinli-
ğini azaltmaya, konsensüs olan karar 
yöntemini aşındırmaya, NATO içinde, 
NATO imkânlarından istifade edebilen, 
tüm üyeler tarafından paylaşılmayan 
bir amaç için bir araya gelmiş koa-
lisyonların oluşturulabilmesine olanak 
sağlayacak değişikliklerin yapılmasına, 
İttifak içinde istişare mekanizmaları-
nın kuvvetlendirilerek İttifak’ın kendi 
üyelerinin dış siyasetlerine müdahale 
alanlarını genişletecek bir yapının oluş-
turulmasına da çalışıyor. 

Türkiye’yi dış siyasi ortamda arzu 
etmediği durumlar ile karşı karşı-
ya bırakma potansiyelini bünyesinde 
barındıran, bölgesel işbirliğinin önünü 
kapayabilecek bu değişikliklere müsa-
ade edilmemesi gerekiyor. 

Mevcut durumda ABD, NATO ve 
AB’nin bir başka hedefinin ise Türkiye-
Rusya ilişkileri olduğu görülüyor. 

Bilindiği üzere Rusya; ABD, NATO 
ve AB’nin kendi sınırlarına komşu 

olmasını istemiyor. Akdeniz’de söz 
sahibi olabilmek üzere adımlar atıyor. 
Baltık Denizi ve ülkelerine, Belarus’a, 
Ukrayna’ya, Gürcistan’a, Karadeniz’e 
ve Karadeniz’in güvenliğine özel önem 
atfediyor. 

Suriye’deki oyun kurucu durumunu 
genişletmeye gayret ediyor. Libya’daki 
müdâhil, Kafkasya ve Asya içlerindeki 
hâkim durumunu koruyor. 

Türkiye ve Rusya özellikle güvenlik 
konularında birbirlerinin pozisyonunu 
yakından takip ediyor.

Mevcut durum, zaman zaman aynı 
görüşte olmasalar da, iki ülkenin siya-
si otoriteleri arasında diyalog meka-
nizmalarının işletilebildiğini ve iki ülke 
arasında bir koordinasyon/işbirliği 
ortamı yaratılabildiğini gösteriyor. 

Bu suretle Suriye’de icra edilen 
askeri faaliyetlerin iki ülke arasında 
koordine edildiği, Karabağ’da yaşanan 
savaş sürecinde Rusya’nın tutumun-
da iki ülke arasındaki koordinasyonun 
etkili olduğu, Libya’daki faaliyetlerde 
de görüşmeler yapıldığı açık kaynak-
larda yer alıyor. Daha eski dönemlere 
bakıldığında Soğuk Savaş dönemi de 
dâhil olmak üzere Karadeniz’de iki ülke 
arasında önemli gerilimler yaşanmadığı 
biliniyor. 

Bu işbirliği ve koordinasyon bölge 
merkezli dış siyaset ile bölgesel işbir-
liği mekanizmalarının önemini ortaya 
koyarken, bölge dışı aktörlerin bölge 

ülkeleri aleyhine gelişebilecek planla-
rının hayata geçirilmesini önleyebilecek 
bir zemin oluşmasına da katkı sağlıyor. 

Milli güç unsurlarına ilave olarak, 
diplomasinin, Astana Süreci gibi meka-
nizmaların dış siyasetin şekillendiril-
mesinde oynayabileceği rolün önemi 
biliniyor. 

Bu sebeple ABD ve AB, iki ülke ara-
sındaki koordinasyon ve işbirliğinin ABD 
ve AB çıkarına olmadığını, sonlandırıl-
masının gerektiğini açıkça ifade ediyor, 
bölgesel mekanizmaların önünü kes-
mek için gayret sarf ediyor. 

Haziran ayında icra edilecek NATO 
Liderler Zirvesi ve bu kapsamda yapı-
lacak ABD-Türkiye ikili görüşmelerinin 
icra edileceği ortam bu genel durum 
içinde şekilleniyor. 

Gittikçe sertleştirdiği dış politikası 
ve söylemi ile dünya siyasetinde yeni bir 
kutuplaşma dönemi başlatan ABD’nin, 
AB ve NATO desteğini de alarak uygu-
ladığı, bölgemize yönelik politikaları 
Türkiye’nin Karadeniz, Ege, Akdeniz, 
Kıbrıs, Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki 
neredeyse tüm hayati çıkarlarına doğ-
rudan zarar veriyor. Bulunduğumuz 
coğrafyada yayılma potansiyeli olan 
istikrarsızlıklara ve risklere yol açıyor. 

Gelişmeler haziran ayındaki görüş-
melerde Türkiye’den, bu hayati konu-
larda kendi menfaatlerine nazaran ABD, 
AB ve NATO çıkarlarını önceleyecek 
hareket tarzlarını benimsemesinin iste-
neceğini gösteriyor.

Taviz verilmemesi gereken bu 
durum karşısında her fırsatta yaptırım 
kartını öne süren ABD ve AB ile iliş-
kilerde önemli bir kırılma noktasına 
yaklaşılıyor. 

Görsel 1: https://cepa.org/cepa_files/2020-
CEPA-report-one_flank_one_threat_one_presence.
pdf

Görsel 2: https://www.eu-cnc.org/business/
the-17-1-initiative

26 GÖRÜŞ 

Serter Tuçaltan 
Dz. Kurmay Albay (E)

Kırılma noktası

ABD ve AB, Türkiye ile 
Rusya arasındaki koor-
dinasyon ve işbirliğinin 
kendi çıkarlarına uygun 
olmadığını dile getirip, 
bölgesel mekanizmaların 
önünü kesmek için gayret 
sarf ediyor
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ABD eski Dışişleri Bakanı Condoleez-
za Rice 2003 yılında, "Fas'tan Basra 
Körfezi’ne kadar Türkiye dâhil Orta 
Doğu’da 22 ülkenin sınır ve haritaları 
değişecek" demişti. Çok iddialı ve açık 
olarak ifade edilen bu beyanat sonrası 
ABD’nin eyleme geçtiği görüldü.

ABD'nin AB ile ilişkilerini düzen-
leyen ve Orta Doğu’da siyasi destek 
ile harekât imkânı sağlayan Birleşik 
Krallık’tır ve ABD'nin vazgeçilmez 
stratejik ortağıdır. Çoğu zaman ABD'yi 
yönlendirir. Arap Baharı ismi ile bu 
ülkelere özgürlük ve demokrasi geti-
rileceği ifade edildi. Peki, bu değişimi 
bu ülkelerin halkları mı istedi? Tabii 
ki hayır. O zaman neden böyle bir şey 
yapıldı? 

Bu iki ülkenin gizli stratejik ortağı 
İsrail’dir. İsrail'in hayat alanını koru-
maktan anladığı, zayıfta olsa ona 
karşı olan ülkelerde iç karışıklıklar 
çıkartarak ortaya çıkan siyasi otorite 
boşluğundan yararlanmak, parçala-
mak ve yeni bir devlet veya devletler 
oluşturmaktır.

Bence başarılı da oldular. Türki-
ye'yi parçalamak yerine kendi siyasi 
amaçları doğrultusunda bu parça-
lanmaya ortak ettiler. Çünkü Türkiye, 
ABD destekli FETO terör örgütünün 
oyununu bozmuş ve gücünü koru-
muştur. Bilindiği gibi Suriye'de amaç 
sözde bir Kürt devletini Irak ile birlik-
te kurup kukla bir federasyon devlet 
ile Akdeniz'e kavuşmasını sağlamaktı. 
Türkiye’nin ABD eksenindeki politika-
ları uygulamaması durumunda enerji 
kaynaklarını bu kukla Kürt devleti 
üzerinden Akdeniz'e çıkarmaktı.

Ancak Türkiye bu planı geçte olsa 
fark ederek politikasını değiştirdi. Böl-
gede yaptığı çeşitli askeri harekâtlar 
ile Akdeniz'e ulaşma planını bozdu. 
Bu yol şimdilik kapandı. Ancak var-
lığını ve gündemdeki yerini koruyor, 
bu önemli bir husustur. ABD kanım-
ca burada Rusya’yı pek önemsemedi. 
Ancak Rusya’nın sıcak denizlere inme 
arzusu ve peyk devletler kurup askeri 
üsler edinmesi Soğuk Savaş Döne-
mi’nden beri var olan bir gerçektir. 
Mısır ve Libya’daki üslerini kaybet-
tikten sonra Rusya’nın tek üssü Suri-
ye'de kaldı.

Rusya bu konumunu kaybetmek 
istemediğinden ABD'nin bu planına 
taş koyan bir konuma geldi. Sonuç-
ta Arap Baharı olmadığı gibi ortaya 
bir kaos ortamı çıktı ve gerek ABD 

ve gerekse Rusya'nın paralı güçleri 
kontrolden çıktı. Yakın gelecekte bu 
bölgenin istikrarlı bir hale gelmesi 
pek mümkün görünmemekte. Buna 
rağmen bölgede sözde bir Kürt devleti 
oluşturulmaktadır. Bunun amacı da 
İsrail için Araplara ve İran'a karşı yeni 
bir güç yaratmak ve bölgeyi çevrele-
mektir. Mayıs ayı içinde ABD Dışiş-
leri Müşteşar Yardımcısı Joey Hood 
başkanlığındaki heyet, daha önceden 
de olduğu gibi görüşmelerin bürokra-
tik seviyesini yükselterek Suriye terör 
örgütü PKK/YPG ile bir dizi görüşmeler 
yaptı. Kukla bir devletin kuruluş çalış-
maları devam etmektedir. Tek kârlı 
çıkansa Rusya olmuştur. Esad Reji-
mi’ni desteklemiş ve istediği askeri 
üsleri daha da genişletmiş, deniz ve 
hava unsurlarını destekleyerek böl-
gede güç olmuştur. ABD'nin stratejik 
hedeflerine engel olacak bir konu-
ma gelmiştir. Daha sonra bölgede çok 
değişik siyasi girişimler yaşanmış ve 
İsrail ile amansız düşman olan bazı 
Arap ülkeleri İsrail ile siyasi, askeri ve 
ekonomik bağlamlarda bulunmuşlar-
dır. Bu durum diğer Müslüman ülkeler 
tarafından pek anlaşılmamıştır. Bu 
anlaşmalar ile paranın haricinde hiç-
bir teknik altyapısı olmayan ülkeler 
İsrail'e ve dolayısı ile ABD’ye daha çok 
bağımlı olmuşlardır. Bu Arap ülkele-
rinin amaçları pazarı belli bir oranda 
İsrail ile paylaşmaktır.

İsrail'in hedefi Filistin'i daha da 
yalnız bırakmak ve emellerine razı 
etmektir. İşte bunun sonucunda da 
bu politikasını test etmek için Filistin 
üzerine sudan bir sebeple yüklenmiş-
tir. Sonuçta Türkiye haricinde pek faz-
la ülkeden ve özellikle de ABD'den bir 
tepki gelmemiştir.

Neden bunca yıldır İsrail ve Filis-
tin ve şimdilerde Hamas birbirleri 
ile çatışıyor. Daha doğrusu İsrail hep 
bu çatışmayı başlatıyor. Sebep dinsel, 

"vaat edilmiş topraklar."
Aslında vaat edilmiş mi? Orası 

biraz tartışmalı. Ama olay hep din 
ağırlıklı olarak gidiyor. Kudüs sözde 
başkent. Bu şehir üç semavi din için 
de kutsal. Ama Hristiyanların hiç sesi 
çıkmıyor. Kudüs’ün İsrail’in olması 
onları pek rahatsız etmiyor, çünkü 
birbirleri ile stratejik ortaklar. Ne için 
mi? Tabii ki enerji kaynakları. Yani din 
ön planda bir saklanma örtüsü, asıl 
neden ekonomik çıkarlar.

Filistin, hiçbir zaman tam bağım-

sız olmayacaktır. Çünkü Filistinlilerin 
yaşadığı topraklardaki enerji kaynak-
ları hiçte yabana atılacak kadar az 
değil. Batı Şeria'nın C bölgesi ve Gazze 
şeridinde doğalgaz ve petrol kaynak-
ları mevcuttur. Bu UNCTAD'da (Bir-
leşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma 
Konferansı-United Nations Conferen-
ce on Trade and Development ) doğ-
rulanmıştır. UNCTAD'ın araştırmasına 
göre 122 trilyon kübik feet değerindeki 
petrol, 1,7 milyar varil. Ancak bu kay-
naklar Filistin tarafından işletilmiyor 
çünkü İsrail tarafından yasaklanmış 
durumda. Sadece bu bölgede potan-
siyel değerin 900 milyon dolar oldu-
ğu bilinmektedir. Dünya Bankası’nın 
2013 raporunda açıklanmıştır (Word 
Bank Reported Gaza And Area C And 
Future Of The Palestinian Economy 
October 2013).

Oysa Filistin bu kaynakları kullan-
sa durumu ne olurdu? Sonuçta İsrail 

"vaat edilmiş topraklar" adı altında 
stratejik ortaklarının ortak politikası-
na hizmet ederek burayı tamamen ele 
geçirmek istiyor. Hayat alanını geniş-
letmek ve Arap ülkeleri ile hep sorun 
yaşayacak bir sözde Kürt devletinin 
kurulmasını istiyor. Dikkat ederseniz 
olaylara, Türkiye'nin haricinde cid-
di bir ses çıkmadı. Tarihsel geçmişe 
baktığımızda Osmanlı İmparatorluğu 
tüm Müslümanları yöneten bir devlet 
iken zaman içinde bu özelliğini kay-
betti. Ulus ve ulus devletler ortaya 
çıktı. Birinci Dünya Savaşı başında 
dünyadaki tüm Müslümanlara cihat 
çağrısı yapıldı. Aynı ümmet oldukla-
rı, Müslümanların kardeş oldukların-
dan bahsedildi. Ama sonuçta kardeş 
ve ümmet bizi arkadan vurdu. Önce 
Abdülhamid'in Panislamizim ve sonra 
Enver Paşa'nın Pantürkizim hamleleri 
sonuç vermedi. Cumhuriyeti kuran Ata-
türk tüm bu gelişmeler ışığında yeni bir 
yaşam tarzını devletin doktrini haline 
getirdi. "Yurtta sulh dünyada sulh" sözü 
çok iyi anlaşılmalıdır. Ülkeyi pasifize 
eden bir yaklaşım değildir, öyle olsa 
Atatürk Montrö ve Hatay meselesinde 
tutarlı olamazdı. Ülke barış sağlandı-
ğında ve de sağlam bir devlet yapısı 
altında bulunuyorsa barış içinde yaşar. 
Başka ülkelerin müdahalesi olmaz ve 
dünyada barış sağlanır. Tarih boyunca 
Panislamizim denenmiş ve fakat başa-
rıya ulaşılmamıştır. Dünya eski dünya 
olmayıp ümmeti birleştirmek için veri-
len uğraş iç barış için kullanılmalıdır. 
Üzülerek söylemek lazımsa Filistin ken-
di kaderine terk edilmiş bir ulus kala-
caktır. Ortada ekonomik çıkarlar söz 
konusu, din bahane. İsrail başta olmak 
üzere hiçbir emperyalist ülke Filistin'e 
bu ekonomik zenginliği vermez.

Artık İsrail için "ekonomik değeri 
olan vaat edilmiş topraklar" daha man-
tıklı bir yaklaşım olacaktır.

Biz Türkler bu bölgeleri 400 küsur 
yıl yönettik. Adil bir şekilde tüm dinsel 
toplumlara eşit yaklaşarak Kudüs'teki 
dini grupların nasıl barış içinde yaşa-
dıkları yeniden ele alınmalıdır. İmpa-

ratorluğun temelinde din özgürlüğü 
hâkimdi. Türkler isteseydi toprakla-
rındaki çeşitli dinlere mensup ulusla-
rı asimile eder ve hepsini Müslüman 
yapabilirdi. Misyonerlerin Afrika ve 
Güney Amerika'da vahşice yaptıkları 
dine geçiş zulmünün altındaki ekono-
mik çıkarlar bugün Filistin'de oynanı-
yor, kimse din değiştirmeye zorlanmıyor 
ama altındaki ekonomik çıkarların artık 
açığa çıkması gereklidir.

Din insanlarla onu yaratan arasında 
kalmalı ve siyasete alet edilmemelidir. 
Bugün İsrail’de yaşanan olaylar din kis-
vesi altında para kazanmak arayışıdır.

Kudüs şehrinin başkent ilan edilip 
tamamını kontrol altında tutan İsra-
il’in idaresine verilmesindeki sıkıntıları 
yaşıyoruz. Artık hiçbir devlet Türklerin 
idaresi gibi bir yönetimi sağlayamaz. 
Bu nedenle Kudüs dünya malı olmalıdır. 
Kutsal yerler birlikte idare edilen bir 
statüye kavuşturulmalıdır. Özerk bir 
bölge oluşturulmalıdır ve Kudüs, dün-
ya semavi dinlerinin ortak değerlerinin 
bulunduğu bu Bölge’nin başkent olarak 
yapılanmasını değerlendiriyorum.

Hepimizin Tanrısının aynı olduğu 
ve özünde hemen hemen benzerlikler 
olan bu dinlere mensup insanların din 
uğruna savaşmalarının altında ekono-
mik çıkarlar olduğu unutulmamalıdır.

Bu dünya hepimize yeter, yeter ki 
verdikleri insanlara hakça dağıtılabil-
sin. Zengin Müslüman devletlerin fakir 
Müslüman devletlere bakışı unutul-
mamalıdır. Özellikle son Filistin ola-
yındaki tutumları. Türkiye’nin köklü 
devlet anlayışı ve uzun yıllar yönettiği 
bu uluslara yardım etmede ön planda 
olması onun doğasında vardır. Ancak 
ben "Önce can sonra canan " diyorum. 
Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası-
na destek sağlamaya çalışan Filistin’e 
MEB yaratarak ekonomik ve siyasi fır-
sat verebilmek önem arz etmektedir. 
O takdirde İsrail zaman içinde MEB’ini 
büyütemeyecektir.

Tüm bunlar için büyük resmin 
tanımı olan Mavi Vatan kavramı ve 
doktrinin iyi anlaşılması gerekmekte-
dir. Türkiye’nin öncelikle Filistin ile de 
MEB sahalarını ilan etmesi gereklidir. 
O zaman Filistin’in doğal kaynakları-
nı özgürce kullanılmasının önü açıla-
bilir. Küçük resmi değil büyük resmi 
görmek sadece devleti yönetenlerin 
değil hepimizin görevidir.

Unutmayalım ki Orta Doğu’da 
Türkiye ve İsrail kilit devlet olup, Mısır 
bu iki ülkenin Arap dünyası ile olan 
ilişkilerinin köprüsüdür. ABD kendi 
menfaatleri doğrultusunda bu kilit 
stratejik ortağına mayıs ayı içinde 735 
milyon dolarlık silah satışına onay 
verdi. Hem de Filistinlilere yapılan 
katliamlar süresinde. Bu yardımın, 
ABD ve İsrail ilişkisinin ortak men-
faatlere dayalı bir stratejinin içinde 
alınması hem manidar hem de iyi 
değerlendirilmelidir. ABD'nin olayla-
rı kınaması beklenirken 4,5 ay önce 
Başkan olan Biden için Filistinlilerin 
orada ölmesi hiç önemli değildir. Tür-

kiye olaya bir insanlık dramı olarak 
bakmalıdır. Türkiye'nin menfaatleri 
neyi gerektiriyorsa, Bölge ve Batı dev-
letleri ile olan Bölge siyasetimiz o 
yönde şekillenmelidir.

Başta Suriye olmak üzere men-
faatlerimiz doğrultusunda ilişkileri-
mizin gelişmesi kardeşlik ve ümmet 
esasına göre değil devletimizin ve 
de insanımızın menfaatleri doğrultu-
sunda yapılmalıdır. Denenmişleri bir 
daha gündeme getirmek, iç politika 
aracı olarak kullanılıyorsa, o zaman 
büyük resmi ulusça iyi okumalıyız. 
Büyük resim, Türk milletinin refahı 
ve barış içinde komşuları ile dostça 
yaşamasıdır. Bir başka deyişle "Yurtta 
sulh Cihan'da sulh"dür.

Atatürk vizyonu bize daima yap-
mamız gerekenleri önerir, bu Türk dış 
politikasının pasif kalmasını öngör-
memektedir. Bilakis, barış içinde 
silahlı güç kullanmadan ve de savaş-
madan aktif dış politika uygulanma-
sıdır. Örnek olarak Hatay'ın ilhakı ve 
Montrö Antlaşması en güzel örnektir. 
Bu doktrin sonucunda kurulan Balkan 
Antantı (1934) ve Sadabat Paktı (1937), 
Balkanlar’da ve Orta Doğu’da barış 
içinde yaşamamız için yapılmıştır.

Atatürk bizlere stratejik öngörü 
yapmamızı göstermektedir.

Geçtiğimiz ay salgın nedeniyle 
buruk kutladığımız 19 Mayıs Ata-
türk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 
Türkiye için ikinci bir dönüm nokta-
sıdır. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi 
ile 344 yıllık gerilemeye denizlerden 
dur diyen Türkiye, 19 Mayıs’ta yine 
denizden kurtuluş savaşının ışığını 
yakmıştır.

Bugün bölgemizde deniz aşırı ülke-
ler ile MEB anlaşmaları yapabiliyor ve 
onun Mavi Vatan’daki sınırlarını koru-
yorsak bu güçlü bir Donanmamızın 
olması ile mümkündür. Dış siyasetin 
yönlendiricisi güçlü deniz kuvveti ve 
denizcilik gücüdür. Bu güç, Yunanis-
tan'da ve dolayısıyla Kıbrıs’ta, Libya’da 
velhasıl Doğu Akdeniz'de istediğimiz 
sonuçları almamızı sağlamaktadır. 
Bu, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet 
Donanması’nın sayesindedir.

Bu Donanma’nın tüm gelmiş 
geçmiş personelinin ettiği yemine 
sadık kalarak ülkenin deniz alaka 
ve menfaatleri uğruna çalışmaya, 
fikirlerini söylemeye hakları vardır. 
Çünkü bu ülke hepimizin ve Anado-
lu hem bir köprü hem de bir gemidir. 
Türklerin yaşayacağı son gemidir, 
yani son vatandır.

Yara alıp batarsa bir daha gemi 
sahibi olamayız. Milletçe şu husu-
su asla unutmamamız gerekir, ne 
kadar ekonomik yönden ve kara 
ağırlıklı bir güç olsanız olun eğer 
vatanınızı denizden koruyamaz-
sanız yok olmaya mahkûmsunuz 
demektir. Jeopolitik ve jeostratejik 
haritayı iyi okursak Türkiye’nin 
bekası Mavi Vatan doktrini altında 
menfaatlerimizi koruyan güçlü bir 
Donanma ile kaimdir.

Denizlerde güçlü Türkiye'nin Filistin meselesine bakışı

Özhan Bakkalbaşıoğlu 

Deniz Kurmay 
Yarbay (E) Özhan 
Bakkalbaşıoğlu: 
Türkiye'nin Doğu 
Akdeniz politikası-
na destek sağlamaya 
çalışan Filistin’e MEB 
yaratarak ekonomik ve 
siyasi fırsat verebilmek 
önem arz etmektedir



Haziran 2021 www.marinedealnews.com 

İngiltere ile imzalanan STA’nın iki 
ülke arasındaki ticarete getirdiği 
artılar ve eksiler nelerdir?

2016 yılında başlayan Birle-
şik Krallık (BK)’ın Avrupa Birliği 
(AB)’nden ayrılık süreci, ülkemiz ve 
Birleşik Krallık arasındaki ticaretin 
hangi şartlarda devam edeceği konu-
sunda soru işaretlerine ve değerlen-
dirmelere neden olmuştu. Uzunca 
bir süre AB ile BK arasında bir anlaş-
mazlık durumunun olma ihtimali 
sebebiyle belirsizlik ve “hard Brexit” 
olarak tabir edilen BK ile Türkiye 
arasındaki ithalat ve ihracat işlemle-
rinde her iki tarafça üçüncü ülkelere 
uygulanmakta olan vergi ve vergi 
dışı önlemlerin uygulanması ihtima-
li söz konusu olmuştur. 

Bilindiği üzere Gümrük Birliği 
kapsamında AB’den ve Türkiye’den 
A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gön-
derilen sanayi ürünleri için ilgili 
varış ülkelerinde gümrük vergisi 
tahsil edilmemekte ve ithalat/ihra-
cat ile ilgili belirli işlemlerde çeşit-
li kolaylıklar sağlanabilmektedir. 
BK’nin AB’den ayrılması, dolayısıyla 
Gümrük Birliği’nden de ayrılması BK 
ve Türkiye arası ticaretin eğer bir 
ikili anlaşma yapılmazsa bahsedilen 
kolaylık ve imkânlarda faydalana-
mayacağı anlamına gelmekteydi. 

Özellikle Türkiye için dış ticaret 
fazlası veren BK ticaretinde Gümrük 
Birliği’nden kaynaklanan imkânla-
rın kullanılmaya devam edilebilmesi 
oldukça önem arz eden bir durumdu. 
Ticaret Bakanlığı bünyesinde yürütü-
len çalışmalar nihayetinde, iki ülke 
ilgili otoritelerinin ciddi mesai ve 
koordinasyonu neticesinde ülkemiz 

ile Birleşik Krallık arasında AB ve 
Birleşik Krallık arasında yapılan ve 
2020 sonunda yürürlüğe giren Ser-
best Ticaret Anlaşması’na benzer 
nitelikte bir serbest ticaret anlaşma-
sı hızlıca sonuçlandırıldı ve ikili tica-
retin esasları sert bir geçişe mahal 
verilmeden belirlenmiş oldu. 

Netice itibarıyla 1 Ocak 2021 tari-
hinde yürürlüğe giren anlaşma ile 
daha önce Gümrük Birliği’nin her iki 
ülkeye sağladığı kazanımlar muha-
faza edildiği gibi Gümrük Birliği’nin 
sınırları belirli yapısından çıkarılarak 
ticarette yeni fırsatların önü açılmış 
oldu.  

Anlaşmayla birlikte Türkiye ve 
Birleşik Krallık arasındaki ticaret 
gümrük vergileri uygulanmadan 
devam edebilecektir. Sanayi ve tarım 
ürünlerinin anlaşma kapsamında 
olmasının yanı sıra ilerleyen dönem-
lerde hizmet ve yatırım sektörlerinin 
de anlaşma kapsamına alınmasının 
gündemde olduğu anlaşılmaktadır. 
Her iki ülkenin de bu sektörleri de 
dâhil etme konusunda fikir birliğin-
de olması, anlaşmanın kapsamının 
genişletilmesi ile birlikte ticaret hac-
minin daha da artmasını sağlayacağı 
konusunda umutları artırmaktadır. 

Buna ek olarak Gümrük Birliği 
çerçevesinde Türkiye’nin ihracatın-
da en çok kullanılan rejimlerden 
biri olan dâhilde işleme rejimi kap-
samında, AB ülkelerine A.TR dola-
şım belgesi ile yapılan ihracatlarda 
ihraç ürünü bünyesinde kullanılan 
üçüncü ülke menşeli girdi için tahsil 
edilebilecek telafi edici vergi BK-Tür-
kiye arasında imzalanan anlaşma 
kapsamı dışında tutulmuştur. Diğer 
bir ifade ile Türkiye’ye Çin’den dâhil-
de işleme rejimi kapsamında ithal 
edilen eşyanın işlenmesi ve Birleşik 
Krallık’a ihracı sırasında Çin menşeli 
girdiye ait gümrük vergisinin telafi 
edici vergi olarak tahsil edilmeme-
si bu anlamda üreticiler açısından 
avantaj sağlamaktadır. 

Sonuç olarak, Anlaşma hem 
Gümrük Birliği imkânlarını devam 
ettirmesi hem de Gümrük Birliği öte-
sinde imkânlar sağlaması ve Güm-
rük Birliği'ne göre çok daha geniş 
kapsamlı bir ticari işbirliği anlaşması 
olma potansiyeli ile BK ile Türkiye 
arasındaki ticarete ciddi artılar getir-
miştir. Anlaşma koşulları, Türkiye 
ile Birleşik Krallık arasında uzun 

yıllardan beri var olan yüksek tica-
ret hacminin azalmasını engellemiş 
ve işbirliğinin Gümrük Birliği’nden 
daha dinamik bir yapı çerçevesin-
de genişletilmesi konusunda her iki 
ülkeye de fırsat sunmuştur.  

Bunun karşısında söz konusu 
Anlaşma'nın olumsuz yönü olaraksa 
geçici olan ve geçiş döneminde yaşa-
nan tereddütler ile ilgili Anlaşma’nın 
tam manasıyla yürürlüğe girmesini 
sağlayacak Yönetmeliğin yayımlan-
masında yaşanan gecikme olduğu 
söylenebilir. 

Türkiye ile İngiltere arasında 
imzalanan STA’nın, Türkiye ile 
Avrupa Birliği arasındaki Gümrük 
Birliği 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi 
Kararı’ndan farklılıkları nelerdir?

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 
imzalanmış bir serbest ticaret anlaş-
ması bulunmamakla birlikte,  Tür-
kiye ile AB arasında Gümrük Birliği 
1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı 
uygulanmaktadır. Dolayısıyla, Türki-
ye ve AB arasında, karşılıklı ticarette 
çeşitli imtiyazların verildiği bir karar 
bulunmaktadır. 

1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı 
uyarınca, uygulanmakta olan Güm-
rük Birliği mal ticaretini kapsamak-
ta ve tarım ve demir-çelik ürünleri 
harici diğer ürünlerde Topluluk ile 
Türkiye arasında ithalat ve ihracatta 
alınan gümrük vergileri ile eş etkili 
vergi ve resimler kaldırılmaktadır. 
Buna ek olarak Gümrük Birliği’nin 
herhangi iki ülke ile yapılan serbest 
ticaret anlaşmasından farklı ola-
rak AB ile Türkiye arasında gümrük 
mevzuat ve uygulamalarının enteg-
rasyonunu amaçladığını da ifade 
etmek gerekecektir. 

Gümrük Birliği ile Türkiye ve 
AB’nin kendi arasında ve üçüncü 
ülkelere karşı ortak gümrük tarife-
si uygulaması benimsenmekte ve 
Gümrük Birliği çerçevesinde malla-
rın serbest dolaşımda olması ilkesi 
geçerli kılınmaktadır. 

Birleşik Krallık ve Türkiye arasın-
da imzalanan Serbest Ticaret Anlaş-
ması ise ortak bir entegrasyondan 
ziyade karşılıklı imtiyaz sağlayan bir 
anlaşmadır. Söz konusu Anlaşma 
kapsamında serbest dolaşım ilke-
si değil menşe kuralları uygulan-
maktadır. Yani, her iki ülke, ticareti 
yapılan eşyanın Türkiye veya Birle-

şik Krallık menşeli olması koşuluyla 
gümrük vergisini sıfır veya indirimli 
olarak uygulamaktadır. Menşe kaza-
nımına ilişkin kurallar gümrük tari-
fesi bazında ayrıca anlaşma ekinde 
yer almaktadır. Gümrük Birliği’nden 
farklı olarak Türkiye ve BK arasın-
da Anlaşma sadece sanayi ürünleri 
gibi belirli ürünleri değil, Anlaşma’da 
belirtilmiş olan tüm ürünleri kapsa-
maktadır. Söz konusu Anlaşma ile 
iki ülke arasındaki ticarette, güm-
rük vergileri bir takvime bağlı olarak 
indirimli olarak uygulananlar dışın-
daki Anlaşma kapsamındaki tüm 
eşyanın gümrük vergileri kaldırıl-
maktadır. 

Ayrıca, söz konusu Serbest Ticaret 
Anlaşması karşılıklı mutabakat ilke-
sine bağlı olarak sadece mal ticareti 
değil, hizmet, sermaye ve kişilerin 
dolaşımını da kapsayacak şekilde 
genişletilebilme imkânına sahiptir.  

Britanya’ya ticaret gerçekleşti-
recek olan firmalar hangi evraklara 
ihtiyaç duymaktadır?

Türkiye ile Birleşik Krallık arasın-
da imzalanan Serbest Ticaret Anlaş-
ması uyarınca tercihli uygulama-
lardan yararlanmak yani karşılıklı 
ticarette indirimli veya “0” gümrük 
vergilerinden faydalanmak için tica-
reti yapılan eşyanın Türkiye veya 
BK menşeli olduğunun anlaşma-
da belirtilen şartlara uygun olarak 
tevsik edilmesi gerekmektedir. Söz 
konusu tevsik, Anlaşma’nın menşe 
protokolü eklerinde yer alan men-
şe beyanının yazılı olarak yapılması 
veya bahse konu beyan ifadesinin 
fatura veya başka bir ticari belge 
üzerine eklenmesi ile yapılabilmek-
tedir. Söz konusu menşe beyanı ile 
BK’ya ihraç edilen eşya BK’da veya 
Türkiye’ye ithal edilen eşya Türki-
ye’de tercihli ticaretten yani “yüzde 0” 
veya indirimli gümrük vergisi uygu-
lamasından faydalanabilecektir. 

Üzerinde menşe beyanı yer alan 
fatura veya başka bir ticari belge 
dışında, ilave bir belge yükü bulun-
mamaktadır. Bu anlamda söz konu-
su Serbest Ticaret Anlaşması’nın 
ticaretin sadeleştirilmesi konusunda 
da ilave bir zorluk oluşturmadığı 
gözükmektedir.

Anlaşma’ya eklenen Men-
şe Kuralları ne gibi değişiklikler 

getirdi? Bu Türkiye için mi yoksa 
Britanya için mi daha olumlu bir 
gelişmedir?

Anlaşma eki Protokol’de imal edi-
len ürünün menşe statüsü kazan-
ması için menşeli olmayan girdi-
lere uygulanması gereken işçilik 
veya işlem listesi belirtilmiştir. Her 
ne kadar menşe kazanım kural-
larında mevcut durum korunmak 
istenmişse de menşe kurallarının 
bazı ürünler için AB ile geçerli olan 
menşe kurallarından farklılaştığı 
görülmekte olup belirli ürünlerde 
menşe kazandırma anlamında deği-
şiklikler yapılmıştır. Değişikliklerin 
menşe kazanım kurallarında genel 
olarak bir liberalleşme getirdiği, AB 
ile geçerli olan menşe kurallarında 
revize edilmesi planlanan hususlar 
gözetilerek hazırlandığı anlaşılmak-
tadır. Bu anlamda Birleşik Krallık 
ile karşılıklı ticarette gümrük vergisi 
ödenmeden veya indirimli gümrük 
vergisi ödenmesi şeklinde uygula-
nan tercihli ticarette kolaylık sağ-
landığı söylenebilecektir. Dolayısıyla, 
her iki ülkede üçüncü ülke menşe-
li ürünler üzerinde gerçekleştirilen 
işlemler sonucunda daha kolay bir 
şekilde menşe kazanımına imkân 
tanınması, gümrük vergisi muafi-
yetinden yararlanma noktasında 
Anlaşma’nın önceki durumdan daha 
avantajlı olmasını sağlamıştır. Söz 
konusu avantaj hem Türkiye’de hem 
de Birleşik Krallık’ta üretim yapan 
firmalar için olumlu bir gelişme ola-
rak değerlendirilebilir. 

STA yürürlüğe girdiği halde 
gümrük işlemlerinde problem 
yaşandı, bunun nedeni ne olabi-
lir? Firmaların STA’ya ilişkin doğ-
ru bildiği yanlışlar var mı?

Özellikle Birleşik Krallık’tan ger-
çekleştirilen ithalatlarda, anlaşma-
nın ilgili Yönetmeliğin yayımlandı-
ğı tarih olan 25.05.2021 tarihine 
kadar tam anlamıyla yürürlüğe 
girmemesi ve işlemlerin teminatlı 
olarak devam etmesinden kaynaklı 
sıkıntılar yaşanmıştır. Anlaşmanın 
yayımlandığı tarihten söz konusu 
Yönetmeliğin yayımlandığı tari-
he kadar, Türkiye-Birleşik Krallık 
STA’sı çerçevesinde gerçekleştiril-
mek istenen ithalat işlemleri için 
geçerli bir menşe beyanı ibraz edil-
diği durumda eşyaya ilişkin olarak 
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'STA ile ticarette yeni fırsatların önü açıldı'
Türkiye ile Avrupa Birliği 
(AB)’nden ayrılan Britanya 
arasında imzalanan 
Serbest Ticaret Anlaşması, 
1 Ocak 2021 itibarıyla 
yürürlüğe girdi. Anlaşma 
kapsamındaki eşyanın 
tercihli menşeinin tes-
pitine ilişkin Yönetmelik 
ise 25 Mayıs’ta yayımlan-
dı. Yürürlük tarihinden 
mayıs ayında yayımla-
nan Yönetmeliğe kadarki 
süreçte ise gümrük işlem-
lerinde birtakım sorunlar 
yaşandı.

Denetim, vergi ve 
danışmanlık hizmet-
leri sunan PwC Türkiye 
Müdürü Cem Arıcı, iki 
ülke arasında karşılıklı 
imtiyaz sağlayan Serbest 
Ticaret Anlaşması’nın 
detaylarını MarineDeal 
News için değerlendirdi

Cem Arıcı
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diğer ülkelere uygulanan kanuni 
vergi oranı üzerinden teminat alın-
ması suretiyle işlem tesis edilmiş-
tir. Bahse konu durum, 25.05.2021’e 
kadar devam etmiş, bu tarihte Res-
mi Gazete’de  “Türkiye Cumhuriyeti 
ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlan-
da Birleşik Krallığı Arasında Serbest 
Ticaret Anlaşması Kapsamı Ticarette 
Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti 
Hakkında Yönetmelik” yayımlanma-
sı ile bu tarihten sonra diğer ser-
best ticaret anlaşmalarında olduğu 
gibi teminatsız bir şekilde gümrük 
vergileri de ödenmeden işlemlerin 
tamamlanabilmesi mümkün hâle 
gelmiştir. Bu gelişme ile birlikte yaşa-
nan sıkıntıların giderileceği öngörül-
mektedir. 

STA’nın imzalanmasından son-
ra gümrük işlemlerinde sıkıntı 
yaşayan firmalar daha sonra geri-
ye dönük olarak bu mağduriyetle-
rini giderebilmek için ne yapma-
lılar?

İthalat işlemlerinin teminatlı ola-
rak gerçekleştirilmesinden kaynak-
lanan sıkıntıların ilgili Yönetmeliğin 
yayımlanmasıyla giderileceği anla-
şılmaktadır. Yönetmeliğin yayımlan-
ması ile birlikte önceki dönemde 
Anlaşma’da belirlenen kurallara 
uygun bir menşe beyanı ibraz ede-
rek yapılan ithalat işlemlerine iliş-
kin teminat tutarları ilgililerine iade 
edilecektir. 

STA’ya göre üçüncü ülkeler üze-
rinden ticaret nasıl yapılacak?

Serbest Ticaret Anlaşması kap-
samında ticaret söz konusu olduğu 
için, ticaretin taraf ülkeler arasın-
da olması ve eşyanın herhangi bir 
üçüncü ülkeye uğramadan taraf 
ülkeler arasında sevk edilmesi esas-
tır. Diğer bir ifade ile Anlaşma konu-
su tavizlerden faydalanabilmek için 
ticaret konusu eşya iki ülke arasında 
doğrudan transit edilmelidir. Bunun-
la birlikte, Anlaşma hükümleri çer-
çevesinde, ürünler veya sevkiyatlar, 
üçüncü transit ülkesi veya ülkelerin-
de gümrük gözetimi altında olmaları 
koşuluyla depolanabilir, sevkiyatlar 
üçüncü transit ülkesi veya ülkelerin-
de gümrük gözetimi altında olmaları 
koşuluyla bölünebilir. 

STA’yı geliştirmek adına nasıl 
adımlar atılabilir?

Birleşik Krallık ile imzalanan 
Anlaşma, diğer serbest ticaret anlaş-
malarından farklı olarak sadece bir 
serbest ticaret anlaşması değil, Birle-
şik Krallık ile Japonya arasında imza-
lanan Ekonomik İşbirliği Anlaşması 
gibi kapsamlı bir işbirliği anlaşması 
olabilecek potansiyel ile tasarlan-
mıştır. Söz konusu Anlaşma, tarafla-
rın yetkilendirilmiş yükümlü konu-
sunda ortaklık programı oluşturması 
ve bu alanda yetki sahibi firmaların 
karşılıklı olarak tanınmasını teşvik 
eden bir yaklaşım içermektedir. Yine 
anlaşmada, iki taraf için belirli kıs-
tasları sağlayan ticaret erbabının 
basitleştirilmiş usullerden faydalan-

malarına ilişkin önlemler alması-
na ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 
Bu yaklaşımın devam ettirilmesi ve 
basitleştirilmiş usullerin yaygınlaş-
tırılması ihracatçımız açısından fay-
dalı olacaktır.

Ayrıca taraf ülkelerin anlaşması 
koşuluyla, anlaşmanın hizmet, ser-
maye ve kişilerin de dolaşımı gibi 
birçok konuyu daha kapsama imkâ-
nı bulunmaktadır. 

STA’yı nakliye sektörü açı-
sından değerlendirmeniz müm-
kün müdür?

Brexit öncesinde, Avrupa mer-
kezli birçok firma Birleşik Krallık 
menşeli ürünleri öncelikle Avru-
pa’daki konsolide merkezlerine/
depolarına getirmekte ve bu kon-
solide merkezlerinde/depoların-
da eşyalar ayrılmakta veya diğer 
ülke menşeli ürünlerle birlikte 

Türkiye’ye ihracatı A.TR Dolaşım 
Belgesi eşliğinde gerçekleştiril-
mekteydi.

Ancak, Birleşik Krallığın AB’den 
ayrılması ile birlikte Birleşik Kral-
lık-Türkiye STA’sı çerçevesinde 
doğrudan nakliye kuralı gereğince 
eşya AB’den A.TR Dolaşım Belgesi 
eşliğinde sevk edilmesi durumun-
da ilave gümrük vergisi ödenmesi 
söz konusu olacaktır.

Bu kapsamda, söz konusu 
masraftan kaçınmak amacıyla 
Birleşik Krallık’tan eşyanın doğ-
rudan Türkiye’ye ihracatı günde-
me gelecektir. Birleşik Krallık’tan 
Türkiye’ye yapılacak taşımalarda 
sınır geçişleri, mesafe ve gümrük 
süreçleri gibi birçok unsur göz 
önüne alındığında denizyolunun 
alternatif bir taşıma şekli olarak 
gündeme gelmesi mümkündür.
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Deniz Salyası olarak da bilinen 
müsilaj şubat ayından bu yana 
Marmara Denizi’nde etkili olurken 
hem denizciler hem de deniz can-
lıları durumdan olumsuz etkilendi. 
Küresel ısınmayla artan sıcaklıkla-
rın denizlerin de ısınmasına neden 
olması ve arıtılmayan atıkların 
başlıca neden olduğu bu oluşumlar 
deniz yaşamını ciddi şekilde tehdit 
ettiği gibi ekonomik anlamda da 
önemli zararlara yol açıyor. İstan-
bul Üniversitesi Biyoloji Fakültesi 
Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Baş-
kanı Prof. Dr. Neslihan Özdelice, 
müsilajın nedenlerini ve Marmara 
Denizi’nde yol açtığı bu problemin 
çözümlerini MarineDeal News’e 
değerlendirdi.

Denizlerde görülen ve müsi-
laj dediğimiz oluşumların başta 
bakteriler ile birlikte fitoplankton 
olarak adlandırılan tek hücreli 
canlılar tarafından hücre dışına 
salınan yapılar olduğunu söyleyen 
Özdelice, “İçeriği ağırlıklı olarak 
karbonhidratlardan oluşur, protein 
ve yağlar da bulunur. Zaman için-
de bu yapıya suda partikül halde 
bulunan diğer yapılar da eklenerek 
gitgide büyür. Aslında çok sayı-
da faktör birlikte rol alır. Ancak, 
sıcaklık, durgun hava koşulları ve 
özellikle azot ve fosfor gibi besin 
elementleri miktarındaki artışlar 
bu canlıların aşırı çoğalmasına ya 
da müsilaj salmasına neden olur. 
Canlılar bir nevi değişen olumsuz 
ortam koşuluna bu şekilde yanıt 
verir,” dedi.

Bu tür yapıların suda bulanık-
lığa neden olduğu için ışık geçir-
genliğini azalttığını ve ışığa ihtiyaç 
duyan canlıların yaşamını etkiledi-
ğini belirten Özdelice, “Hamsi, sar-
dalya ve çaça gibi canlıları süzerek 
beslenen hayvanların süzme düze-
nekleri tıkanır ve canlılar yaşam-
larını yitirir. Bu oluşum zaman 

içinde deniz dibine indiğinde ise 
orada bakteriyel faaliyetler sonucu 
oksijen tüketildiğinden, buradaki 
canlılar solunum yapamaz ve oksi-
jensizlikten yaşamlarını yitirir. Bu 
da besin ağında olumsuz etkiler 
yaratır. Bu olaydan balıkçılık, akua-
kültür (yetiştiricilik) ve turizm gibi 
sektörler de etkilenir. Balıkçılar bu 
yoğun kitle ile dolu ağlarını çeke-
mez ve denizde bırakmak zorunda 
kalırlar. Aynı zamanda randımanlı 
çalışan motorlarda da tıkanıklık 
yapabilir,” diye konuştu. 

Müsilajın Marmara Denizi’ni 
sarmasının ve oldukça etkili olma-
sının nedeni hakkında da konu-

şan Özdelice, “Aslında fitoplankton 
dediğimiz tek hücreli canlıların ilk-
bahar dönemi artış yapması, bek-
lenen bir durumdur. Ancak bunun 
bu kadar yoğunlukta müsilaja 
sebep vererek uzun süre kalma-
sı beklenilen bir durum değildir. 
Eğer suda bakır ve kurşun gibi ağır 
metaller bolsa canlılar bu müsilaj 
salınımını artırabilir. Sahra tozun-
da bulunan demir bakteri ve fitop-
lankton aktivitesinde artışa neden 
olmuş olabilir. Her şeyden önemlisi 
ise Karadeniz’den gelen yoğun su 
akışı ile birlikte, yoğun yağışlarla 
tarımsal alandan gelen gübre ve 
evsel-endüstriyel atıklardan gelen 

yük temel nedenler arasında olma-
sı,” ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi’ndeki müsilaj 
probleminin çözümü hakkında 
önerilerde bulunan Özdelice, “İklim 
değişikliği tüm dünyanın soru-
nu aslında. Belki sıcaklık artışını 
değiştiremeyeceğiz ama en azın-
dan sera gazı oluşumunu tetikle-
yen fosil yakıt kullanımı, egzoz gibi 
salınımları mümkün olduğunca 
en aza indirerek, doğanın kendisi-
ni yenilemesine fırsatlar sunacak 
çevreci yaklaşımlı, doğa dostu şehir 
planlamalarıyla yeşil alanlar oluş-
turulması gerekiyor. Bu tek hücreli 
canlıların besinini oluşturan azot 

ve fosfor girdisinin kontrol altına 
alınması gerekli. Bunun için derin 
deniz deşarjından vazgeçilmeli, ile-
ri teknolojilerle tam arıtma uygu-
lanarak arıtım sağlanmalı ve dere 
yatakları da dâhil tüm baskı unsur-
ları kontrol altına alınmalıdır,” dedi.  

Müsilajın suda çözünen poli-
merler olduğuna dikkat çeken 
Özdelice, bu yapıların biyotekno-
lojik alanlarda çalışmaya uygun 
ve ekonomik kazanca dönüşebilir 
olduğunu da söyledi.

İstanbul Kanalı Projesi’nin 
müsilaj probleminin çoğalmasına 
neden olup olmayacağına yönelik 
sorumuzu da yanıtlayan Özdeli-
ce, “Bu soruya bir biyolog gözüyle 
cevap verecek olursam, şu an yaşa-
nanların gelecekte olabilecek olay-
ların da habercisi olduğunu söyle-
yebilirim. Eğer ortam yoğun azot, 
fosfor yükü ve belirttiğim diğer 
unsurlarla birlikte buna sebep ola-
biliyorsa; yeni açılması planlanan 
kanal ile Tuna Nehri’nden gele-
cek besin elementi yükünü düşü-
nürsek aslında hepimiz bu soruya 
yanıt vermiş oluruz. Unutmayalım 
ki tüm Orta ve Doğu Avrupa ile 
Balkanlar’ın atıklarını da içeren 
Tuna Nehri bizim nehirlerimizin 
toplamından çok daha fazla kirlilik 
yükü taşımaktadır,” açıklamaların-
da bulundu.
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'Marmara'da yaşadıklarımız geleceğin habercisi'

Neslihan Özdelice

Büyükada İstanbul

Mudanya
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Uluslararası Taşımacılık Aracıları 
Kulübü (ITIC)  evrak sahteciliği-
nin yaygınlaşması hakkında uya-
rılarda bulundu. Bir komisyoncu 
adına ele aldığı yakın tarihli bir 
vakaya dikkat çeken ITIC, sahte 
fatura düzenleyen ve sahte banka 
bilgisi paylaşarak ödeme isteyen 
maillere dikkat çekti.

Örnek olarak verilen dava, 
charter usulüyle işletilen bir 
gemiyi içeriyor. Charter anlaşma-
sı gereği geminin, belirli miktarda 
bunker ile birlikte teslim edilmesi 
gerekiyor. Broker, yükünü boşal-
tıp geri dönen kiracıyı Çin'deki 
her zamanki bunker tedarikçi-
siyle temasa geçiriyor, geminin 

yakıt ikmalini organize ediyor ve 
komisyoncuya, gemi sahibinin 
yakıttaki payını karşılaması için 
yaklaşık 300,000 ABD Doları tuta-
rında bir fatura gönderiyor.

Ertesi günse brokere, bunker 
tedarikçisinden banka detayla-
rının değiştiğinin bildirildiği ve 
yeni düzenlenmiş faturanın ekli 
olduğu bir e-posta geliyor. Broker, 
bunker tedarikçisinin adının yan-
lış yazıldığını ve iletişim ayrıntıla-
rının değiştirildiğini gözden kaçı-
rıyor. Sahte faturanın tespit edilip 
edilmediğini kontrol etmek için 
sahte bunker tedarikçisi broke-
ri arayarak mail detaylarını teyit 
ediyor. Tüm bu yaşananlardan 

sonra broker sahte faturayı, öde-
meyi yapacak olan gemi sahibine 
iletiyor. Gerçek bunker tedarikçisi, 
kendilerine ödeme yapılmadığı-
nı fark ettiğinde ise dolandırıcılık 
ortaya çıkıyor. Mal sahibi, gerçek 
tedarikçiye ayrı bir ödeme yap-
mak zorunda kalıyor ve ihmâl 
nedeniyle sahte tedarikçiye öde-
nen 300,000 ABD Doları için bro-
ker aleyhine bir dava açıyor.

Yapılan soruşturma sırasında, 
mal sahibine faturayı ödemeden 
önce değişiklikleri tespit etme ve 
yeni banka ayrıntılarını kontrol 
etme fırsatı verildiği; brokere ise 
banka ayrıntılarını doğrulama 
yükümlülüğünü üstlenmiş olma-

sı sebebiyle hatalı olduğu ve mal 
sahibinin kaybına neden olduğu 
savunuluyor. Sonuçta, mal sahi-
binin de kendi zararına katkıda 
bulunduğu göz önüne alınıyor ve 
dava 150,000 ABD Doları ödenme-
si şeklinde kapatılıyor.

ITIC, herhangi bir anlaşma 
yapacak olan tüm taraflara öde-
me yapmadan önce faturala-
rı kapsamlı bir şekilde kontrol 
etmelerini ve özellikle banka 
detaylarında herhangi bir değişik-
lik olup olmadığını kontrol etme-
lerini tavsiye ediyor. ITIC ayrıca, 
sahte tedarikçilerin önüne geçe-
bilmek için tedarikçilerin resmi 
web sitelerinde açıkça belirtilen 

iletişim numaralarından müşte-
rilerini aramalarını; ödeme yapa-
cak müşterilerin ise alacaklı veya 
banka hesabı bilgilerine dikkat 
etmeleri, ilgisiz ülkelerde bulunan 
bankalara ve farklı e-postalara iti-
bar göstermemelerini öneriyor.  

HaiSea Marine’nin Britanya 
Kolumbiyası Kitimat’taki yakla-
şık 40 milyar dolarlık, Kanada 
tarihindeki en büyük enerji yatı-
rımı olarak dikkat çeken yeni 
LNG Canada Projesi’nde San-
mar, Avrupalı ve Uzak Doğulu 
tüm rakiplerini geride bıraka-
rak 5 römorkör inşası ihalesi-
ni kazandı. Dünyanın LNG’li ilk 
römorkörü ve ilk otonom gemisi 
gibi önemli projelere imza atan 
Sanmar, tek seferde aldığı bu en 
büyük ihale kapsamında, 2023 
yılı sonuna kadar ikisi LNG’li, 
üçü bataryalı olan römorkör inşa 
edecek. 

Yapılan anlaşma ile ilgili 
açıklamalarda bulunan San-
mar Denizcilik Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Ali Gürün, “Hai-
Sea Marine’in Britanya Kolum-
biyası Kitimat’taki multi-mil-
yar dolarlık yeni LNG Canada 
Projesi’nde servis vermek üzere 
üretilecek iki teknoloji harikası 
100 ton çeki gücüne sahip Dual 
Fuel LNG escort ve 70 ton çeki 
gücüne sahip üç elektrik batarya 
tahrikli römorkörün inşası için 

Sanmar’ı tercih etmesi bizleri 
çok memnun etti. Bu beş römor-
kör, şüphesiz, tek seferde üretil-
miş teknolojik açıdan dünyadaki 
en gelişmiş römorkörler olacak” 
dedi.  

Son teknolojik yeniliklere ve 
tasarıma sahip olacak bu römor-
körlerin, sadece Sanmar için 
değil, Türk gemi inşa sektörü 
açısından da büyük bir referans 
olacağını vurgulayan Ali Gürün, 

“Seaspan, 2010-2012 yılları ara-
sında bizden dört adet 28 metre 
70 ton çekme kuvvetinde römor-
kör ve yakın zamanda da 24 met-
re 75 ton çekme kuvvetine sahip 
2 adet daha römorkör satın aldı. 
İkincisi kısa zaman önce Kuzey 
Amerika’nın en büyük limanla-
rından olan Vancouver’da hiz-
met vermek üzere, Türkiye’den 
Kanada’ya doğru yola çıktı” diye 
konuştu.

Altıncı römorkör opsiyonu 
bulunuyor
Dual Fuel LNG römorkörler 

Sanmar Altınova Tersanesi’nde, 
elektrik batarya tahrikli römor-
körler ise Sanmar Tuzla Tersane-
si’nde inşa edilecek. Proje bedeli, 
dokuz haneli sayılardan oluşu-
yor. HaiSea Marine, Sanmar’la 
yaptığı anlaşma kapsamında 
altıncı römorkörün inşası için 
de opsiyon anlaşması imzaladı.

Shell Canada Energy, North 
Montney LNG Limited Partners-
hip, Petrochina Kitimat LNG 
Partnership, Diamond LNG 
Canada Partnership ve Kogas 
Canada LNG Partnership Pro-
je’nin ortakları arasında yer 
alıyor. Tesis tamamlandığın-
da, dünyadaki en düşük kar-
bon yoğun LNG'yi sunarak iklim 
değişikliği ile mücadeleye katkı 
sağlayacak.  

Resmi Gazete’nin 31488 sayı ve 
22 Mayıs 2021 Cumartesi tarihli 
sayısında yayımlanan 4009 sayı-
lı Karar gereği Fenerbahçe Ada-
sı'ndaki 3 dönümlük arazi özel-
leştiriliyor.

Fenerbahçe Adası’nda, Kala-
mış Yelken Kulübü Dr. Asım Macit 
Eğitim Tesisleri’nin bulundu-
ğu denize sıfır arazi için alınan 
Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına 
kayıtlı 3 bin 311 metrekarelik 
araziyle ilgili Resmi Gazete’de 
yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 
Kararı’nda, "Arazinin kiralama, 

gelir ortaklığı modeli ve işin gere-
ğine uygun sair hukuki tasarruf-
lar, mülkiyetin gayri ayni hakların 
tesisi veya işletme hakkının veril-
mesi yöntemlerinden biri veya 
birkaçının birlikte uygulanarak 
özelleştirilmesine karar verilmiş-
tir," ifadeleri kullanıldı.

Karar’da ayrıca özelleştirme-
nin 31 Aralık 2025 tarihine kadar 
tamamlanacağı yer aldı.

Marmara Denizi’ne uzanan bir 
burun olan ve ismi Fenerbahçe 
Burnu olarak geçen bölge Fener-
bahçe Yat Limanı’nın inşa edil-

mesi sonrası, karayla olan bağ-
lantısının kesilmesiyle birlikte 
Fenerbahçe Adası olarak adlan-
dırılmıştı.

Fenerbahçe Adası, bir araç ve 
bir yaya köprüsü olmak üzere 
iki köprüyle anakaraya bağlan-
mış durumda. Fenerbahçe Ada-
sı üzerinde, Fenerbahçe Parkı, 
Fenerbahçe Feneri ve Fenerbahçe 
Spor Kulübü Konukevi bulunu-
yor. Özelleştirme kararı verilen 3 
dönümlük arazi ise Kalamış Yel-
ken Kulübü Dr. Asım Macit Eğitim 
Tesisleri olarak kullanılıyor.

Fenerbahçe Adası'ndaki arazi özelleştiriliyor

'Üretilen en gelişmiş römorkörler'

Sahte tedarikçiler denizcilere tehdit oluşturuyor
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Kuru yük piyasası hareketli, konteyner sakin Meltem Süloğlu
snp@pelikan.com.tr

BDI, Mayıs ayını 79 puanlık bir 
düşüşle 2860 seviyelerinde kapa-
tırken, günlük navlunlar Capesize 
tonajında 32593 dolar, Panamax 
tonajında 25693 dolar, Supramax 
tonajında 26493 dolar, Handy 
tonajında ise 23706 dolar seviye-
lerinde seyretti.

 
Kuru yükler
Capesize: “TIGER SHANDONG” 

(180,091 dwt, Qingdao Beihai, 
2011 inşa) Çin'deki açık artır-
mada, 23,3 milyon dolara alıcı 
buldu. “ORIENT ANGEL” (176,859 
dwt, Namura, 2007 inşa) 14,8 
milyon dolara, “LOWLANDS ORC-
HID” (176,193 dwt, Universal, 2005 
inşa) 15,5 milyon dolara, “AUS-
TRALIA MARU” (181,415 dwt, Koyo 
Dockyard, 2012 inşa) 33 milyon 
dolara satıldı. “MINERAL KYOTO” 
(180,310 dwt, Koyo Dockyard, 2004 
inşa) 15,5 milyon dolara, “PHOE-
NIX BEAUTY” (169,150 dwt, Sung-
dong Shipbuilding, 2010 inşa) ise 
23,5 milyon dolara satıldı.

Kamsarmax: “SPRING AEOLI-
AN” (83,478 dwt, Sanoyas Shipbu-
ilding, 2012 inşa) 21,3 milyon 
dolara satılırken, kardeş gemileri 

“PEDHOULAS BUILDER” ve “PED-
HOULAS FARMER” (81,541 dwt, 
Zhejiang Ouhua Shipbuilding, 
2012 inşa) her biri 22 milyon dola-
ra satıldı.  “TANGERINE ISLAND” 
(82,265 dwt, Tsuneishi Fukuya-
ma, 2012 inşa) 20,9 milyon dola-
ra satılırken  “JAIGARH” (82,166 
dwt, Tsuneishi Fukuyama, 2010 
inşa) gemisinin 19 milyon dolara 
Yunan alıcıya satıldığı bildirildi. 
“COUNTESS I” (79,235 dwt, Jiang-
su Eastern, 2013 inşa) 18,85 mil-
yon dolara Çinli alıcıya giderken, 
''TWINKLE ISLAND” (82,265 dwt, 
Tsuneishi Fukuyama, 2012 inşa) 
gemisi ise 21 milyon dolara satıldı.  

Panamax: “BRAHMS” (75,200 
dwt, Penglai Zhongbai Jinglu, 2011 
inşa) 14,5 milyon dolara satılırken,  

“WISDOM DIVA” (76,606 dwt, Shin 
Kasado, 2009 inşa) 17 milyon dola-
ra Yunan alıcıya satıldığı bildirildi. 

“BLESSED LUCK” (76,704 dwt, Sase-
bo, 2004 inşa) BWTS donanımlı 
gemi 12,5 milyon dolara satıldı. 
''ROSALIA D AMATO” (74,716 dwt, 
Hudong-Zhonghua, 2001 inşa) 5,5 
milyon dolara, “SUNNY PUTNEY” 
(74,940 dwt, Sasebo, 2013 inşa) 19 
milyon dolara Yunan alıcıya satıl-
dı.  “NEW EMPEROR” (76,585 dwt, 
Imabari, 2006 inşa) special survey 
ve dry dock tarihi 2021 yılının 
ağustos ayında dolacak olan gemi 
12 milyon dolara alıcı buldu. 

Ultramax: “GH SEABIRD” 
(63,553 dwt, Yangfan, 2016 inşa) 
21,5 milyon dolara satıldı. 

Supramax: “PACIFIC HERO” 
(58,677 dwt, Kawasaki, Japan, 2012 
inşa) 18,22 milyon dolara satılır-

ken, “INDIGO TRAVELLER” (55,596 
dwt, Mitsui, Japan, 2011 inşa) 15,8 
milyon dolara, “DARYA LAKSH-
MI” (55,469 dwt, Mitsui 2009 inşa) 
14,25 milyon dolara, “TAI HAWK” 
(52,686 dwt, Oshima, 2004 inşa) 
10,5 milyon dolara, “ZOE S” (53,054 
dwt, Oshima, 2002 inşa) 8,5 milyon 
dolara alıcı buldular. “GREAT PRA-
ISE” (52,424 dwt, Tsuneishi Cebu, 
2006 inşa) ve kardeş gemisi “GRE-
AT LEGEND” (2006 inşa) her biri 
11,8 milyon dolara gitti. “CLIPPER 
ENDEAVOUR” (52,483 dwt, Tsune-
ishi Cebu, 2004 inşa) 9,75 milyon 
dolara satıldı. “OLYMPIC” (57,034 
dwt, Jinling, 2012 inşa) ve kar-
deş gemisi “LEGACY” (2011 inşa)  
birlikte 22 milyon dolara satılır-
ken, “SILVIA AMBITION” (56,880 
dwt, Yangfan, 2011 inşa) ve kardeş 
gemisi “SILVIA GLORY” (2012 inşa) 
birlikte 26 milyon dolara satıldı. 

“SUPERIOR” (56,556 dwt, COSCO 
Zhoushan, 2012 inşa) isimli gemi-
nin 13,5 milyon dolara, “PACIFIC 
BRIGHT” (56,512 dwt, Jiangsu New 
Hantong, 2013 inşa) gemisinin-
se 14,8 milyon dolara Çinli alı-
cıya satıldığı bildirildi. “SIKANIA” 
(53,553 dwt, Imabari, 2011 inşa) 
9 milyon dolara satıldı. “S HAIL 
AL DOHA” (52,455 dwt, Tsuneishi 
Cebu, 2002 inşa) 7,8 milyon dolara 
Çinli alıcıya satıldı. “HUA RONG 
2” (56,439 dwt, Zhejiang Zhenghe 
Shipbuilding, 2013 inşa) 18,6 mil-
yon dolara Çin'de açık artırmada 
satıldı. Kesinleşmemiş bir rapora 
göre “GLOBAL KING” (51,703 dwt, 
Oshima Shipbuilding, 2011 inşa) 
satıldı. Ancak satış fiyatı henüz 
rapor edilmedi. ''C. S. DREAM” 
(50,780 dwt, Oshima, 2010 inşa) 
13,8 milyon dolara, “ARCHAGELOS 
MICHAEL” (53,460 dwt, Ha Long, 
2007 inşa) 8,2 milyon dolara satıl-
dı. Handymax “FUSHUN” (48,224 
dwt, Oshima, 1997 inşa) 6,5 mil-
yon dolara gitti. 

Handysize: “XING RU HAI” 
(38,858 dwt, Jiangmen Nanyang, 
2016 inşa) ve kardeş gemileri 

“XING YI HAI” (2016), “XING RONG 
HAI” (2015) ve “XING ZUN HAI” 
(2015) birlikte  64 milyon dolara, 

“FOUR EMERALD” (33,992 dwt, Pha 
Rung, 2013 inşa) ve  “FOUR DIA-
MOND” (34,059 dwt,t Pha Ring 
2011 inşa) gemileri ise birlikte 20 
milyon dolara alıcı buldu. “BASIC 
RAINBOW” (38,468 dwt, Mina-
mi Nippon, 2011 inşa) 14,6 mil-
yon dolara satılırken  “LADY C” 
(32,790 dwt, Universe Shipbuil-
ding Yangzhou, 2011 inşa) gemi-
sinin 9,5 milyon dolara Çinli alı-
cıya satıldığı bildirildi. “CRYSTAL 
ISLAND” (28,228 dwt, Shimana-
mi, 2011 inşa) ve kardeş gemi-
si “LOVELAND ISLAND” (Imabari, 
2010 inşa) birlikte 18,5 milyon 
dolara satıldı. “ATLANTIC DIANA” 

(28,419 dwt, Imabari,2009 inşa) 
satıldı. Ancak satış fiyatı henüz 
rapor edilmedi. “TRIADES” (28,496 
dwt, Shimanami, 2005 inşa) 8,2 
milyon dolara satılırken  “TAIYU-
AN” ve ”TSINGTAO” (37,657 dwt, 
Imabari, 2016 inşa) her biri 20 
milyon dolara alıcı buldu.  “ULTRA 
OSORNO” (37,981 dwt, Shimana-
mi Shipyard, 2018 inşa) ve kardeş 
gemisi “ULTRA CALBUCO” (37,981 
dwt, I-S Shipyard 2017 inşa) bir-
likte 45 milyon dolara alıcı buldu. 

“SREDNA GORA” (37,302 dwt, Hua-
tai H.I., 2010 inşa) gemisinin 11 
milyon dolara Yunan alıcıya satıl-
dığı bildirildi. “ORIENT ALLIANCE” 
(33,755 dwt, Samjin Shipbuilding, 
2012 inşa) ve ''DORY” (34,529 dwt, 
SPP, 2010 inşa) gemileri ise bir-
likte 20,5 milyon dolara satırken, 

“NORD MANZANILLO” (34,426 dwt, 
SPP, 2010) inşa) gemisinin de 11,5 
milyon dolara Yunan alıcıya satıl-
dığı bildirildi.

“BEAGLE VII” (16,822 dwt, Kana-
sashi, 2007 inşa) 5,85 milyon dola-
ra, “APOLLO TROTH” (10,255 dwt, 
Shin Kurushima, 2010 inşa) 4,1 
milyon dolara ve “OCEAN SKY” 
(8,969 dwt, Jong Shyn, Taiwan, 
2010 inşa) gemileri 4 milyon dola-
ra alıcı buldular.

Tankerler
VLCC: “JIU HUA SAN” (317,977 

dwt, SWS, 2009 inşa) 37 mil-
yon dolara alıcı buldu. ''SMITI” 
(281,396 dwt, IHI Marine Uni-
ted, 2005 inşa) BWTS donanımlı 
geminin 32 milyon dolara Çinli 
alıcıya satıldığı bildirildi. “NEW 
CENTURY” (299,031 dwt, Univer-
sal Japan, 2004 inşa) 31 milyon 
dolara, “STARLIGHT VENTURE” 
(291,768 dwt, Hyundai H.I., 2004 
inşa) 30,6 milyon dolara, “HUD-
SON” (297,638 dwt, HHIC, Philip-
pines, 2017 inşa) BWTS donanım-
lı gemi 70,5 milyon dolara alıcı 
buldular.

Suezmax: “SCF URAL” (159,314 
dwt, Hyundai H.I., 2002 inşa) ve 
kardeş gemisi “SCF CAUCASUS” 
(2002 inşa) gemilerinin her biri 
16 milyon dolara Yunan alıcıya 
satıldı. “SKS SPEY” (158,843 dwt, 
Hyundai Samho Heavy Industri-
es, 2007 inşa) 24 milyon dolara 
satılırken “EUROFAITH” (151,693 
dwt, Hyundai H.I., 2004 inşa) 
gemisi 18 milyon dolara, “SILIA 
T” (164,286 dwt, Samho Heavy 
Industries, 2002 inşa) gemisi ise 
15,8 milyon dolara alıcı buldu. 
“FILIKON’ (149,989 dwt, Univer-
sal, 2002 inşa) satıldı. Ancak satış 
fiyatı henüz rapor edilmedi.

LR2: “OCEAN TAIPAN” (108,936 
dwt, SWS, 2008 inşa) 17 milyon 
dolara alıcı bulurken,  “NISSOS 
SCHINOUSSA” (114,445 dwt, 
Hyundai H.I., 2015 inşa) ve kardeş 

gemileri “NISSOS THERASIA” ve 
“NISSOS HERACLAE” (2015 inşa) 
birlikte  120,8 milyon dolara satıl-
dı. “MEGALONISSOS” (106,162 
dwt, Hyundai H.I. 2004 inşa), 

“ALONISSOS” (106,290 dwt, Hyun-
dai H.I. 2004 inşa) ve “AGATHO-
NISSOS” (106,149 dwt, Hyundai 
H.I. 2002 inşa), Handy “SIKINOS” 
(37,620 dwt, Hyundai Mipo, 2006 
inşa) ve kardeş gemisi “SKYROS” 
(2006 inşa) gemileri birlikte 49,5 
milyon dolara satıldı. “MARATHA” 
(105,995 dwt, Hyundai H.I., 2003 
inşa) 13,5 milyon dolara satılır-
ken,  “OCEAN CROWN” (108,943 
dwt, SWS, 2007 inşa) 16,3 mil-
yon dolara satıldı. “BAI LU ZHOU” 
(110,503 dwt, Dalian Shipbuilding, 
2007 inşa) gemisinin 14,25 milyon 
dolara Endonezyalı alıcıya satıldı-
ğı bildirildi.

LR1: “MADISON” (74,574 dwt, 
Hyundai Mipo, 2010 inşa) 18,5 
milyon dolara satılırken,  “HONG 
ZE HU” ve kardeş gemisi “DONG 
TING HU” (73,976 dwt, New Cen-
tury, 2007 inşa) gemilerinin her 
biri 9,65 milyon dolara satıldı. 

MR: “MAREX EXPRESS” (46,652 
dwt, Hyundai Mipo, 2013 inşa) 
20 milyon dolara,“MARINOULA” 
(44,990  dwt, Brodosplit, 2000 
inşa) gemisi ise 5,5 milyon dolara 
alıcı buldu.  “MAERSK MIYAJIMA” 
(48,020 dwt, Iwagi Zosen, 2011 
inşa) 16,5 milyon dolara Vietnam-
lı alıcıya satıldı.

“MENTOR” (13,013 dwt, 
Sekwang H.I., Korea, 2007 inşa) 
ise 5,5 milyon dolara alıcı buldu.

 
LPG

“GASCHEM HAMBURG” (34,824 
cbm, Hyundai Mipo, 2010 inşa) 34 
milyon dolara satıldı. 

 
Konteynerler 

“SKYROS” ve “SIMI” (9,034 TEU, 
112,171 dwt, Hyundai Samho, 
2014 inşa) her biri 100 milyon 
dolara satıldı. 

ARGUELLO” (4,228 TEU, 51,314 
dwt, Hyundai H.I. 2009 inşa) 37 
milyon dolara satılırken, “NAVIOS 
DEDICATION” (4,250 TEU, 50,596 
dwt, Dalian, 2008 inşa) 30 milyon 
dolara satıldı. 

“HANSA AMERICA” (3,635 TEU, 
47,068 dwt, Shanghai Shipyard, 
2014 inşa) 30 milyon dolara satıl-
dı. 

“ST GREEN” (2,535 TEU, 33,417 
dwt, Naikai Zosen, 2011 inşa) 
22,25 milyon dolara, “KANWAY 
GALAXY” (1,613 TEU, 24,386 dwt, 
Shin Kurushima, 1997 inşa) 6,2 
milyon dolara Çinli alıcıya gitti. 

“SAN ANDRES” (1,819 TEU, 28,156 
dwt, Hyundai Mipo, 2008 inşa) 
ve kardeş gemisi “SAN PALLISER” 
(2007 inşa) satıldı ancak gemi-
lerin satış fiyatları henüz açık-

lanmadı. 
“HSL AQUA” (1,060 TEU, 15,204 

dwt, Hakata, 2009 inşa) 9 milyon 
dolara alıcı buldu.

 
Yeni inşalar
VLCC: John Fredriksen’s Front-

line, Hyundai Heavy Industries 
Tersanesi’ne 6 adet VLCC siparişi 
verdi. 2022 yılının ilk yarısı ve 
2023 yılının ilk yarısı arasında 
teslim edilecek olan scrubber 
donanımlı gemilerin kontrat fiya-
tı 565,8 milyon dolar.

LPG: Tianjin Southwest, 
Huangpu Wenchong Tersanesi’ne 
2 adet 5,000 cbm LPG carrier 
siparişi verdi. 2023 yılında teslim 
edilecek olan gemilerin her biri-
nin kontrat fiyatı 30 milyon dolar.

LNG: Knutsen OAS, Hyundai 
Samho Tersanesi’ne 189,000 cbm 
LNG carrier siparişi verdi. 2023 
yılının ekim ayında teslim edile-
cek olan geminin kontrat fiyatı 
189,5 milyon dolar.

Konteynerler: Asiatic Lloyd, 
Dalian Shipbuilding Tersanesi’ne 
2+2 opsiyonlu 7,100 TEU gemi 
siparişi verdi. 2023 yılında teslim 
edilecek olan gemilerin her biri-
nin kontrat fiyatı 70 milyon dolar. 

MR product carriers: Hengyi 
Petrochemical, GSI Tersanesi’ne 
4 adet 49,600 dwt gemi siparişi 
verdi. 2024 yılının ilk yarısında 
teslim edilecek olan gemilerin 
kontrat fiyatı henüz açıklanmadı.

Hurdalar
Tankerler

“AZOV SEA” (LDT 9,641, DWT 
47,363, 1998 inşa) 535 dolara ve 
''FALCON” (LDT 6,694, DWT 19,998, 
1996 inşa)  750 dolara Hindistan 
teslim satılırken, “FREEMONT” 
(LDT 16,237, DWT 105,400, 1998 
inşa) 535 dolara, “MR STAR” 
(LDT 10,043, DWT 45,219, 1997 
inşa) 536 dolara ve “CAVALIER” 
(LDT 9,606, DWT 47,629, 1995 
inşa) 565 dolara Bangladeş tes-
lim satıldılar.  “SEA RIDER” (LDT 
8,388, DWT 35,752, 2000 inşa) 
570 dolara, “ELKA VASILIKI” (LDT 
17,843, DWT 94,143, 2004 inşa) 
555 dolara, “ELKA ARISTOTLE” 
(LDT 17,843, DWT 94,143, 2003 
inşa) 555 dolara Pakistan tes-
lim satıldılar. ''TAIHUA GLORY” 
(LDT 3,258, DWT 11,533, 1995 
inşa) 738 dolara as is UAE teslim 
satıldı.

LNG 
“CARIBBEAN ENERGY” (LDT 

30,652, DWT 72,557, 1980 inşa) 
639 dolara satıldı.  

Kuru yükler
“VIKA” (LDT 9,664, DWT 41,185, 

1998 inşa) 550 dolara Pakistan 
teslim satıldı.
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“Bugünün insanlı-
ğı, herkesin kendi 
bacağından asıldı-
ğı ve herkesin ken-

di canını kurtardığı günümüz 
medeniyeti dünya üzerinde ne 
kadar sürebilir ki?”

Böyle diyordu Uruguaylı 
yazar Eduardo Galeano, “Nere-
deyse Evrensel Bir Tarih” alt 
başlıklı Aynalar isimli eserinde.

Galeano’nun kaygısına eşlik 
eden çok sayıda sinyal verdi 
doğa son yıllarda. Kimi gazete-
lerde iki sütuna sıkışmış haber 
oldu kimi gündemin yoğun-
luğunda o yeri bile bulamadı; 
ama doğa kendini anlatmayı, 
geri dönülmez altüst oluşa doğ-
ru sürüklenişimize dikkat çek-
meyi sürdürdü. Sonuncu uyarı 
doğayı koruma örgütü Forest 
Trends'in yeni raporuyla geçen 
ay geldi. Her yıl Danimarka 
büyüklüğünde yağmur ormanı 

yok oluyor, diyordu rapor. Her 
yıl çikolata, sığır eti, soya ve 
palmiye yağı üretimi için yakla-
şık 4,5 milyon hektar ormanlık 
arazinin yasadışı bir biçimde 
yok edildiğini anlatıyordu. 

Rapora göre,  ormansızlaştır-
ma en başta Amazon Ormanla-
rı'nın bulunduğu, küresel ikli-
min korunmasında kilit önem-
deki Brezilya’da ve Endonez-
ya'da yaşanıyor. Keza Bolivya, 
Kolombiya, Meksika ve Malezya 
da benzer bir durumda. Kesilen 
ağaçların, yok edilen ormanla-
rın arazisinde üretilen ürünle-
rin üçte biri ABD, Çin ve Avrupa 
ülkelerine ihraç ediliyor.

Norveç Orman Yağmurları 
Vakfı’nın bir raporu da orman-
sızlaştırma konusunda ben-
zer veriler içeriyor, tropikal 
yağmur ormanlarının yüzde 
34'ünün katledildiğini söylü-
yordu. “Çoğunlukla tarım için 
olmak üzere ağaç kesimi ve 
arazi dönüştürme çalışmaları 
yüzünden, dünya tropikal yağ-
mur ormanlarının yüzde 34'ü 
yok edildi ve yüzde 30'una 
zarar verilerek onları yangı-
na ve gelecekteki yıkıma karşı 
daha savunmasız hâle getiril-
di.” Bu katliamın büyük kısmı 
Güney Amerika’daki Amazon 
ve sınırındaki yağmur orman-
larında yaşandı.

Forest Trends'in raporundaki 
dikkat çekici bir diğer nokta da 
2013-2019 yılları arasında yok 

olan ormanların yüzde 70'inin 
yasadışı yok edildiğini vurgula-
ması. 2000-2012 yılları arasında 
kaybedilenden üçte bir oranın-
da daha fazla bir büyüklük bu. 

Yeryüzündeki oksijenin yüz-
de 20'sini sağlayan Amazon 
Yağmur Ormanları’nın yılda bir 
milyar tondan fazla atmosferik 
karbonun salınımını önlediği 
hatırlanırsa kaybın büyüklü-
ğü daha net anlaşılabilir. Söz 
edilen kaybın iklim değişikliği 
sürecini tersine çevirmemize 
hizmet etmeyeceği, aksine hız-
landıracağı ortada. Dahası, en 
çok ihtiyacımız olan biyoçeşit-
liliğin dünyamızdan daha da 
silineceği ve şu sıralar sonuçla-
rını en ağır şekilde yaşadığımız 
gibi yeni küresel salgınlara yol 
açacağı da aşikâr.

Yüzde 0,01'in ettiği
Salgın hastalıklar doğaya ve 

hayvanlara yönelik davranışla-
rımızla yakından ilgili. Yeryü-
zündeki hayatın yüzde 82'sini 
bitkiler, yüzde 13'ünü bakteriler, 
geriye kalan her şey de yüzde 
5’ini oluşturuyor; insanlar ise 
yüzde 0,01'ini... İşte bu yüz-
de 0,01 ne yazık ki yabandaki 
yaşam popülasyonlarını yüzde 
60 oranında azalttı.

İnsanlar yok ettiği ormanlar-
la, işgal ettiği yaşam alanlarıyla 
başka canlılara yer bırakmadı 
ve bu durum insanlarla virüs-
lerin temasını ciddi biçimde 

artırdı. Ormansızlaşma biyoçe-
şitlilik kaybını ve şimdiye kadar 
uzak kaldığımız virüslerin 
insanlar arasında yayılma ris-
kini çok yükseltti. Doğal Hayatı 
Koruma Vakfı (WWF)’nın Yaşa-
yan Gezegen 2020 Raporu’na 
göre, çevre sorunları, yarım 
asırdan daha kısa bir sürede, 
dünya genelinde memeli, kuş, 
çift yaşamlı, sürüngen ve balık 
popülasyonlarının ortalama 
üçte iki azalmasına yol açtı, 
Covid-19 gibi hayvan kaynaklı 
hastalıkların ortaya çıkışında 
da etkili bir rol oynadı.

Bugüne kadar kuş gribi, 
domuz gribi, H5N8 ve H9N2 
virüsleri hayvanlardan insan-
lara bulaştı, ancak mesele bun-
larla sınırlı değil, insanlara sıç-
radığı taktirde pandemiye ve 
çok fazla insanın ölümüne yol 
açabilecek sayısız virüs var. 

Geçen ay, Türkiye İnsan Hak-
ları Vakfı’nın Salgın Sonrası 
Dönemde İnsan Hakları Gün-
demi başlıklı çevrimiçi sem-
pozyumuna katılan yaşayan 
önemli düşünürlerden Étienne 
Balibar’ın insanların biyoçeşit-
liliği tehdit ettiğini vurgulayıp 
sorumluluklarını hatırlatır-
ken söylediği gibi, “İnsan türü 
dünyanın bütünüyle bir iliş-
kiye sahip ve küreselleşmeyle 
birlikte pandemiyi de bunun 
bir sonucu olarak değerlendi-
rebiliriz. Kapitalizmin şimdiki 
haliyle insanlık, bütün dünyayı 

sömürür hâle gelmiş durumda.”

Biraz daha az et
Peki, yeni pandemilerle kar-

şılaşmamak için hemen atıla-
bilecek somut adımlar neler 
olabilir?

Hollanda'da faaliyet göste-
ren, hayvan haklarının ve hay-
van refahının yükseltilmesini 
amaçlayan “Party For The Ani-
mals” isimli siyasi partinin Gıda 
Devrimi adını taşıyan bir dilek-
çesi var. Bu metinde, gelecekte 
yaşanacak salgınları önlemek, 
iklim ve biyolojik çeşitlilik kriz-
leriyle mücadele etmek için 
gıda sisteminin değiştirilme-
si gerektiği belirtiliyor. Dünya 
hükümetlerine hayvancılık-
la uğraşanların bitki tarımına 
geçiş yapmaları aşamalarında 
destek olunması çağrısı yapı-
lıyor. 

Party For The Animals aynı 
zamanda vahşi hayvanla-
rın tüketiminin ve ticaretinin 
yasaklanmasını, aynı şekilde 
kürk üretiminin, ithalat ve tica-
retinin yasaklanmasını öneri-
yor. Tüm hayvansal ürünlere, 
hayvanların nerede, ne koşul-
larda yetiştirildiğini ve kesildi-
ğini belirten ve ürünün ekolojik 
ayak izini gösteren etiketlen-
dirmenin zorunlu kılınmasının 
gerekliliğini söylüyor.

Üzerine düşünmeye değer, 
makul, kabul edilebilir öneriler 
bunlar.

Yüce 
Yöney 
İSTANBUL

Başka bir pandemi 
yaşamak istemiyor 
muyuz; o halde işe 
neden ormanla-
rın yok edilmesini 
önlemekten, başka 
canlılara saygı gös-
termekten ve yaban 
hayatı korumaktan 
başlamıyoruz?..

Galeano'ya cevabı olan
var mı?
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İlerleyen teknoloji ile hayatı-
mızın vazgeçilmez bir parçası 
haline gelen navigasyon sis-
temleri, pek çok alanda kolay-
lık sağlıyor. Günlük yaşamdan 
askeri ve bilimsel çalışmalara 
kadar pek çok alanda kulla-
nılan navigasyon sistemleri, 
günlük hayatı kolaylaştırıyor. 
Üsküdar Üniversitesi Mühen-
dislik ve Doğa Bilimleri Fakül-
tesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. 
Gökhan Apaydın, navigasyon 
sistemlerinin hafızayı zayıf-
latma konusunda zararlı oldu-
ğu yönündeki eleştirilere dik-
kat çekiyor.

Fransızca’dan dilimize “yol 
kılavuzu” olarak geçen navi-
gasyon kelimesinin günümüz-
de gideceğimiz adrese en kısa 
ve hızlı şekilde ulaşmamızı 
sağlayan sistemler olarak kul-
lanıldığını kaydeden Prof. Dr. 
Gökhan Apaydın, “Navigasyon 
sistemi sayesinde, daha önce 
gitmediğimiz ya da gidiş yolunu 
hatırlamadığımız adreslere kay-
bolmadan, kolaylıkla ulaşmak-
tayız,” dedi.

Geçmişte ilk navigasyon 
metotlarında ağaçlar, binalar, 
adalar ve deniz kıyılarına göre 

konum belirlemesi 
yapıldığını kayde-
den Apaydın, 

“ P u s u l a n ı n 
keşfi, astro-
n o m i -
n i n 

v e 
h a s s a s mekanik saat-
lerin geliştirilmesi ile denizde 
ve karada daha doğru navigas-
yon yapılmaya başlandı. 21’inci 
yüzyılda hava ve uzay araçları-
nın hızlı gelişimiyle de yüksek 
doğruluklu navigasyon sistem-
lerinin araştırma ve geliştir-
mesi bir mecburiyet haline 
gelmiştir. Günümüze geldiği-
mizde, teknolojinin hızla geliş-
mesiyle, hayatımıza daha faz-
la dahil olan akıllı telefonlar 
sayesinde, navigasyon sistem-

leri 
artık bir tuş 
uzaklığımıza taşınmıştır,” şek-
linde konuştu.

Askeri alandan bilimsel 
çalışmalara kadar
yararlanılıyor
Navigasyon sistemlerinin 

pek çok alanda kullanıldığı-
nı kaydeden Prof. Dr. Gökhan 
Apaydın, “Navigasyon sistem-
leri, öncelikli olarak askeri 

a m a ç l a r 
için geliş-

tirilmiş olsa 
da günümüzde hız 

ölçümlerinin belirlen-
mesinde, yer kabuğunda olu-

şan hareketlerin izlenmesi 
ve olası deprem analizlerinin 
yapılmasında, insan, araç veya 
hayvanların takibi ve ihtiyaca 
göre haritaların çizilmesi gibi 
birçok alanda kullanılmaktadır. 
Askeri alanda; devriye ve keşif 
görevlerinde, hedef takip siste-
mi ile yerdeki ve havadaki olası 
tehditlerin izlenmesinde, atış 
ve güdüm sistemlerinde hedef-
lerin tam isabetle vurulması 

adına navigasyon sistemleri 
yaygın olarak kullanılmaktadır,” 
diye konuştu.

Hayatı kolaylaştırmasının 
bedeli var mı?
Prof. Dr. Gökhan Apaydın, 

navigasyon sistemlerinin hafı-
zayı zayıflatma konusunda 

zararlı olduğu yönündeki eleşti-
rilere de değinerek, “Navigasyon 
sistemlerinin hayatımızı birçok 
alanda kolaylaştırması, bizim 
yerimize düşünerek rota çizip 
yönlendirme yapması yönün-
den çok faydalı olmasına karşın, 
yapılan çalışmaların sonucunda, 
hafızayı zayıflatma ve yön bul-
ma yeteneğini köreltmesi açısın-
dan dezavantajlara sahip olması 
da yadsınamaz bir gerçektir. Bu 
nedenle, günlük hayatımızda ilk 
defa gideceğimiz adresler için 
navigasyon kullanarak yolu öğre-
nip aynı adrese tekrar gideceği-
miz zaman hafıza merkezimizi 
çalıştırarak ulaşım sağlamakla, 
hem beynimizin hafıza ve yer 
yön bulma kısmını temsil eden 
hipokampüs kısmını geliştirebilir 
hem de çevremizdeki sokakla-
ra veya mekanlara olan ilgimizi 
güncel tutabiliriz,” dedi.

Navigasyon sistemleri hafızayı zayıflatıyor mu? 

Yakın Doğu Üniversitesi’nin iki 
yılda tamamladığı “Denizsel Atık 
Bilimsel Araştırma Projesi”nin 
sonuçları korkutuyor: KKTC 
sahilleri Lübnan, Suriye, İsrail ve 
Mısır kaynaklı atıklar yüzünden 
tehdit altında.

Yakın Doğu Üniversitesi araş-
tırmacıları, iki yıldır sürdürdük-
leri “Denizsel Atık Bilimsel Araş-
tırma Projesi”ni tamamlayarak 
sonuçlarını açıkladı. Projenin 
sonuçları Akdeniz’in merkezin-
de yer alan Kıbrıs sahillerinin 
denize kıyısı olan komşu ülke-
lerden gelen atıklarla büyük bir 
risk altında olduğunu gösteriyor. 
Yakın Doğu Üniversitesi Mimar-
lık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özge 
Özden, Öğretim Görevlisi Sinem 
Yıldırım, Yakın Doğu Üniversi-
tesi Veteriner Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Wayne Fuller 
ve Exeter Üniversitesi Biyolojik 
Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Brendan Godley tara-
fından,  KKTC’deki kıyısal deniz 
çöpü birikimi ile ilgili yürüttük-
leri proje, Yakın Doğu Üniversi-
tesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
fonu tarafından finanse edildi. 
Farklı uzmanlık alanlarından 
bilim insanlarının iki yıllık saha 
çalışmasıyla tamamladığı proje-
nin sonuçları Marine Pollution 
Bulletin’da yayımlandı. 

Karpaz sahilleri atıkların 
tehdidi altında
Deniz kaplumbağalarının en 

önemli üreme merkezlerinden 
biri olan ve özellikle yeşil deniz 
kaplumbağalarının Akdeniz’deki 
üçüncü büyük üreme alanı olan 
Karpaz Yarımadası’nda bulunan 
Ronnas Sahili yok olma tehlikesi 
ile yüz yüze. Ronnas Sahili'nde 2 
yıl boyunca yapılan çalışma sonu-
cunda, 250 metrekarelik alandan 
ayda ortalama 1,114 parça ve 11,9 
kilogram atık toplandı. Akdeniz'e 
kıyısı olan Lübnan, Suriye, İsrail 
ve Mısır kaynaklı olan bu atıklar 
Ronnas Sahili için büyük bir teh-
dit yaratıyor. 

Atıklar Lübnan, Suriye, İsrail 
ve Mısır kaynaklı
Atıkların kaynağının da araştı-

rıldığı projede Ocak 2018 ve Ocak 
2019 tarihleri arasında tespit 
edilen atıkların birçoğunun Lüb-
nan, diğerlerinin ise Suriye, İsrail 
ve Mısır kaynaklı olduğu tespit 
edildi. Yakın Doğu Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimar-
lığı Bölüm Başkanı ve KKTC Cum-
hurbaşkanlığı Turizm ve Çevre 
Komitesi Başkanı Prof. Dr. Özge 
Özden, komşu ülkelerden KKTC 
kıyılarına ulaşan atıkların büyük 
bir bölümünün plastik mater-
yallerden oluştuğu bilgisini verdi. 
Prof. Dr. Özden, “Deterjan şişele-

ri, şampuan şişeleri, yiyecek ve 
içecek kapları” gibi farklı atıklar 
tespit ettiklerini belirtti. 

Tüm dünyada plastik atıkların 
denize ulaşması deniz canlıla-
rının yaşamını tehlikeye atarak 
ekosistemi tehdit ediyor. Prof. Dr. 
Özge Özden de plastik atıkların 
başta balinalar, deniz kaplum-
bağaları, yunuslar, balık türleri, 
su kuşları olmak üzere pek çok 
deniz hayvanının yaşamını tehdit 
ettiğini söylüyor.  

KKTC’de çok acil katı atık 
geri dönüşüm projeleri 
geliştirilmeli 
Yakın Doğu Üniversitesi Pey-

zaj Mimarlığı Bölüm Başkanı 
ve aynı zamanda KKTC Cum-
hurbaşkanlığı Turizm ve Çevre 
Komitesi Başkanı olan Prof. Dr. 
Özge Özden, projenin ortaya koy-
duğu sonuçların, katı atık geri 
dönüşüm projelerinin önemini de 
ortaya çıkardığını söylüyor. Tüm 
dünyada ve ülkemizde en önemli 
çevre problemlerinin evsel atıklar 
olduğunu dile getiren Prof. Dr. 
Özden, plastik, metal, cam içerik-
li pek çok atık için geri dönüşüm 
projeleri geliştirilerek doğadaki 
birikiminin azaltılması gerektiği-
ni vurguluyor.

“Sahilleri kirleten atıkların 
yüzde 96'sı plastik içerikli”
Yakın Doğu Üniversitesi Peyzaj 

Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Özge Özden proje kapsamında, 
KKTC’nin sekiz farklı sahilinde 
belirlenen 250 metrekarelik alan-
dan her ay düzenli olarak çapı 
2,5 santimetreden küçük olan 
tüm denizsel atıkları topladıkla-
rını söylüyor. Proje kapsamında 
toplam 59,556 parça atık toplan-
dı. Farklı atık çeşitleri içerisinde, 
plastik içerikli atıkların oranının 
ise yüzde 96 olduğu saptandı. 
Proje sırasında plastik torbalar, 
plastik parçalar, yiyecek-içecek 
kapları ve şişe kapakları hem 
ağırlık, hem de adet bakımından 
en çok karşılaşılan atıklar oldu. 
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Uluslararası denetim ve danış-
manlık şirketi EY (Ernst & Young), 
dünyanın en büyük halka açık 
şirketlerinin listelendiği Forbes 
Global 2000’de yer alan CEO’la-
rın görüşlerini alarak hazırladığı 
araştırmasının sonuçlarını açıkla-
dı. 305 liderin iş dünyasına ilişkin 
öngörülerini ve büyüme stratejile-
rini ortaya koyan 2021 CEO Araş-
tırması’na göre; CEO’ların yüzde 
68’i gelecek 12 aylık dönemde veri 
ve teknolojiye büyük ölçekli yatı-
rımlar yapmayı planlıyor. CEO’la-
rın yüzde 61’i aynı dönemde şirket 
genelini kapsayan bir dönüşüm 
programı başlatmayı, yüzde 42’si 
ise şirketin risk yönetim süreçle-
rinde değişikliğe gitmeyi hedef-
liyor.

Dijital dönüşümün başarısı 
işgücüne bağlı
Araştırmada; dijitalleşme 

odaklı ve iş modellerinde köklü 
değişimleri de içeren dönüşüm-
lerin pandemi etkisiyle CEO’ların 
gündeminde en üst sıraya taşın-
dığı belirtiliyor. Bununla birlikte 
CEO’ların yüzde 68’i dönüşüm 
projelerinin merkezinde insan, 
yeni yetenek kazanımı ve kurum 
kültürü olduğunu ifade ediyor. 

EY Türkiye Danışmanlık Hiz-
metleri Bölüm Başkanı Gökhan 
Gümüşlü, araştırma sonuçlarına 
ilişkin, “2020, küresel iş dünyasın-
da güç kararlar alınmak zorunda 
kalınan bir yıl oldu. Portföy ve pro-
jeler yeniden gözden geçirilerek 
uzun vadeli büyüme beklentile-
rinde denge sağlamaya odaklanıl-
dı. Teknoloji, pandemi döneminde 
şirketlerin direnç ve esnekliğini 
destekleyen en önemli faktör 
oldu. Geleneksel iş modelleri ile 
faaliyetlerini sürdüren organizas-
yonların bu dönemde yeni digital 
teknolojilere hızlı şekilde adapte 
olduklarını gözlemledik. Pandemi-
nin devam ettiği bu süreçte hibrit 
iş modellerinin giderek daha fazla 
benimsendiğini görüyoruz. Gele-
ceğe baktığımızda da şirketlerin 
özellikle risk yönetimlerini güç-
lendirecek teknoloji yatırımları-
na hız vereceklerini öngörüyoruz,” 
değerlendirmesinde bulundu.

Veri güvenliği ve tüketici 
güveni büyümeyi destekler
Araştırma sonuçları veri 

güvenliği ve kişisel veri düzen-
lemeleri ile ilgili konuların şir-
ketlerin büyüme performansları 
üzerinde etkili olabileceğine işa-

ret ediyor. Araştırmaya katılan 
CEO’ların yalnızca yüzde 34'ü 
müşterilerin verileri konusunda 
organizasyonlarına güven duy-
duğunu ifade ediyor. Bu durum 
CEO ve üst yönetimlerin veri top-
lama, yönetme ve kullanımıyla 
ilgili süreçleri gözden geçirme 
ve şeffaflığı güçlendirme ihtiyacı 
olduğunu ortaya koyuyor.  Araş-
tırmada bu konuya yönelik aksi-
yon alınmaması halinde veri tek-
nolojilerinin beraberinde getirdiği 
yeniliklerden yeterli fayda sağla-
namayacağı ve dönüşüm çaba-
larının olumsuz etkilenebileceği 
belirtiliyor. 

Yeni iş modellerinde döngüsel 
ekonominin payı artıyor
CEO’ların yüzde 91’i gelecek 

beş yıllık dönemde uygulamaya 
alınacak yeni iş modellerinin dön-
güsel ekonomi unsurlarını daha 
fazla içereceğini düşünürken, 
yüzde 81’i uzun vadeli değerin 
ölçülmesi ve raporlanmasında 
küresel bir standart oluşturula-
cağına inanıyor. Bununla birlikte 
CEO’ların yüzde 80’i çevresel, sos-
yal ve yönetişim (ESG) alanında 
yeni ve kapsamlı adımlar atmayı 
planladıklarını ifade ediyor. 

Mustafa Kemal Atatürk'ü ve 
18 silah arkadaşını 19 Mayıs 
1919'da Samsun'a getiren Ban-
dırma Vapuru'nun birebir repli-
kası artık sanal olarak da gezi-
lebilecek.

Müze olarak 18 Mayıs 2003 
yılında hizmete giren ve her yıl 
binlerce kişi tarafından ziya-
ret edilen Bandırma Vapuru, 
Sabancı Vakfı tarafından sanal 
ortama taşındı. Bandırma 
Vapuru Müzesi "www.samsun.
bel.tr" adresi ve "www.sabanci-
vakfi.org" adreslerinden sanal 
olarak ziyaret edilebilecek.

Bandırma Gemi-Müze 
ve Milli Mücadele Açık Hava 
Müzesi'nde, Atatürk'ün doğum 
gününü 19 Mayıs olarak kabul 
ettiğine dair belgenin sureti 
bulunuyor. Lozan Barış Antlaş-
ması'nın 1923 yılı Osmanlıca 
orijinal baskısı ise müzenin 
en önemli tarihi belgelerin-
den birini oluşturuyor. Görev 
talimatnamesi, İngiliz Vizesi, 

Karargâh Heyetini içeren belge-
ler üzerinden tarihsel bir yolcu-
luğun gerçekleştirildiği müzede 
ayrıca Mustafa Kemal Paşa'nın 
Samsun'a vardığını bildiren 
telgrafı ve Havza, Amasya, 
Erzurum yolculuklarına dair 
önemli vesikalar sergileniyor.

Sergi salonunda ayrıca Ata-
türk'e ait orijinal Belçika yapı-
mı Nagant marka beylik taban-
ca, Dolmabahçe Sarayı'nda ve 
Savarona Yatı'nda giymiş oldu-
ğu kıyafetlerin replikalarının 
yanı sıra Mustafa Kemal Ata-
türk'ün vefatının Samsun bası-
nına yansımaları, Samsun'da 
gerçekleştirilen yas törenleri, 
Atatürk'ün vefat raporu, vasi-
yetnamesi ve vasiyetnamenin 
noter onayının Cumhuriyet 
arşivinden alınan suretleri 
de sergileniyor. Müzede, Ulu 
Önder'in yaşamı boyunca kale-
me aldığı 14 kitaptan örnekler-
de bulunuyor.
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Destina Denizci Türkiye İçin Yol Haritası İrade Terbiyesi

KITAP KÖŞESI
Henüz yaşanmamış yakın bir 
geleceği anlattığı Destina’da “Bu 
romanda yazılı her şey doğru, hiç-
bir şey gerçek değildir” diyor Mine 
G. Kırıkkanat.
Yakın gelecekte İstanbul, Küre-
sel Yönetişim’in idaresine geçmiş, 
Türkler de göç ettikleri farklı ülke-
lerde asimilasyona uğramıştır. Haç 
ile Hilal’in savaşı sona ermiş, yeri-
ni Hıristiyanlığın mezhep çatış-
ması almıştır. Bu savaşın galibini, 
Roma’nın ilk Hristiyan imparatoru ve Konstantinopolis’i 
başkent yaparak Hristiyanlığa armağan eden Büyük Kons-
tantin’in soyundan gelen bir vârisin bulunması ya da tam 
tersi ortadan kaldırılması belirleyecektir. Konuya ve bölgeye 
hâkim olmaları nedeniyle seçilen üç Türk ajan, rüyaların 
izinden giderek çıktıkları zaman yolculuğunda kıyasıya bir 
mücadelenin tam ortasında bulacaklardır kendilerini.
Soluk soluğa bir maceranın film kareleri gibi aktığı, müthiş 
bir hayâl gücünün ürünü Destina, okurun elinden bıraka-
mayacağı ve uzun süre etkisinden kurtulamayacağı son 
derece çarpıcı bir roman.

Yazar: Mine G. Kırıkkanat
Kırmızı Kedi

Dünyada dolaşımdaki malla-
rın yaklaşık yüzde 85’i, petrolün 
ise yüzde 90’ından fazlası deniz 
yoluyla taşınmaktadır. Dünya 
ticaret merkezlerinin büyük bir 
bölümünün sahillerde kurulmuş 
olduğu, dünya nüfusunun yakla-
şık yüzde 75’inin ise sahiller ile 
sahile yakın bölgelerde yaşadığı 
bilinmektedir. Dr. Oktay Çetin bu 
kitapta; Osmanlı’dan günümüze 
Türkiye’nin denizci devlet olama-
masının nedenlerini, tarihsel gelişimi içinde denizcilik açı-
sından gelişmiş denizci ülkelerin durumunu, Türkiye’deki 
denizcilik ekonomisi, politikaları ve eğitimi ile denizcilik 
alanındaki kurumsal yapıyı, Türkiye’nin ilgi sahası ve 
özellikle Doğu Akdeniz’de meydana gelen deniz yetki alan-
ları mücadelesini, AB denizcilik politikalarının Türkiye’nin 
denizlerdeki hak ve çıkarlarına etkilerini, Türk ulusuna 
denizciliğin tanıtılması, sevdirilmesi ve denizcilik bilinci 
ve kültürünün yerleştirilmesi için yapılması gerekenleri ve 
Türk denizciliğinin gelişmesine katkı sağlayabilecek özgün 
önerileri ortaya koyuyor.

Yazar: : Oktay Çetin
Dönence

Cemil Meriç'in "Disiplin içinde 
çalışmayı bu kitaptan öğrendim," 
diye tarif ettiği İrade Terbiyesi ilk 
yayımlandığı tarihten itibaren 
pek çok dile çevrilmiş ve çoğu 
insanın başucu kitabı olmuştur.
Kitapta bilhassa gençlere ve zih-
nini kullanarak çalışanlara hitap 
eden Fransız profesör kendi haya-
tından aktardığı örnekleri ve başka 
düşünürlerin tespitlerini de kul-
lanarak insanın irade zayıflığıyla 
nasıl mücadele etmesi gerektiğini 
anlatıyor. Prof.Dr. Ali Fuat Başgil Gençlerle Başbaşa kitabında, 
İrade Terbiyesi hakkında "Mösyö Girard bize bir kitap tavsiye 
etti ve mutlaka okumamızı söyledi. Bu, Aix-Marseille Üni-
versitesi Rektörü Jules Payot'un İrade Terbiyesi adlı kitabı idi. 
Ertesi gün şehre inerek kitabı aldım, ihtiyar bir meşenin dibine 
oturarak İrade Terbiyesi'ni okumaya koyuldum. Okudukça 
içimde tahassür ve nedametle karışık müphem bir acı duy-
maya başladım. Kendi kendime, ah bu kitap on sekiz yirmi 
yaşlarımdayken elime geçmeliydi dedim ve geciktiğim için 
üzüldüm," diyor.

Yazar: Jules Payot
Ediz Yayınevi

CEO'lar büyüme için yeni
yatırımlara odaklandı

Bandırma'ya sanal tur




