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Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası FED’in ters 
köşe yapmasını önemli ölçüde sindirmişe benzer-
ken, risk iştahının yeniden geri gelmeye başladığı 
yorumları da beraberinde geliyor. Hâl böyleyken, 
her ne kadar FED kararı sonrası bir ara 8,63 TL'ye 
kadar gevşese de dolar/TL'deki tansiyon düşmüş 
değil.

Ekonomistlere göre, 26 Haziran itibarıyla 8,80 
TL seviyelerinde olan kurun gevşemesi için içeride 
atılması gereken adımlar söz konusu. Merkez Ban-
kası, son iki yılda belirginleşen rezerv kayıplarını 
telafi etmek için diğer merkez bankaları ile swap 
anlaşmalarına yeniden yönelirken bu hamleler de 
kurda beklenen rahatlamayı şimdilik getirmemiş 
gibi görünüyor. Peki, uzmanlar Merkez Bankası'nın 
bu hamlelerini nasıl değerlendiriyor? 

Geçmiş hatalardan ders
alınmadığını gösteriyor  
Bankacılar, TCMB'nin döviz rezervlerini artır-

ması gerektiği konusunda hem fikir. Bunun içinse 
bilinen en klasik yöntemin döviz alım ihaleleri 

ya da reeskont kredileri olduğu ifade ediliyor. 
Uzun soluklu problemlerin kurda yarattığı baskıla-
rı rezerv satarak gidermeye çalışmanın baştan en 
büyük hata olduğunun altını çizen ekonomistler, 
bu hatanın sonucunda eriyen rezervleri swap yön-
temi ile geçici olarak yerine koyma haberlerininse 
geçmişten ders alınmadığı endişesini tetiklediği 
için arzu edilen itibarı kazandırmadığının altını 
çiziyor.

Rezervler IMF standartlarının çok altında
Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerinin 

yayımlanmasıyla birlikte IMF yöntemine dayalı 
rezerv yeterlilik oranının mart ayındaki yüzde 73,1 
seviyesinden nisanda da gerileyerek yüzde 69,7'ye 
düştüğüne işaret eden ekonomistler; IMF'ye göre 

bu hesaplama sonucunun eğer sonuç yüzde 
100-yüzde 150 arası ise ülke rezervlerinin yeterli 
rezerv seviyesi olarak tanımlanabildiğine dikkat 
çekiyor. Bu aralığın altının yetersiz rezerv düzeyi 
kabul edildiğini vurgulayan uzmanlar, bir diğer 
önemli rezerv yeterlilik göstergesi olan, rezervlerin 
kısa vadeli dış borca (kalan vadeye göre) oranının 
da aynı dönemde yüzde 48,8'den yüzde 46,1'e geri-
lediğini, burada da minimum rezerv yeterlilik ora-
nının yüzde 100 olarak kabul edildiğini kaydediyor. 

Tamamen geçici çözümler
Merkez Bankası’nın ikili swap hareketlerinin 
sorunlara kalıcı bir çözüm olmadığını ve bir can 
simidi gibi görülmemesi gerektiğinin altını çizen 
uzmanlar, FED, Avrupa Merkez Bankası ve Bank 
Of Japan hariç kiminle yapılırsa yapılsın bunların 
tamamının geçici çözümler olduğunu söylüyor. 
Bunun dışında swap yaptığımız zaman Türkiye’ye 
para girmediğini, sadece vitrine numune koyul-
duğunu belirten ekonomistler, bunun sadece vit-
rin süsü olduğunu ifade ediyor.
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IC İçtaş İnşaat’ın, Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre 
Otoyolu’nun yapım ve işletmesi-
ni üstlenen şirketi ICA, sürdürü-
lebilirlik odaklı iş anlayışı doğ-
rultusunda başlattığı “İstanbul 
Boğazı Kuzey Bölgesi İçin Deniz 
Kirliliği Tespit Projesi” ile İstan-
bul Boğazı'nda deniz çevresinin, 
kıyı şeridinin ve insan sağlığının 
korunmasını amaçlıyor. İstanbul 
Teknik Üniversitesi Türk Boğazları 
Denizcilik Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi’nin bilimsel desteği 
ile hayata geçen projede, uzaktan 
algılama teknolojileri kullanılarak 
gemilerden kaynaklı kirlilik tes-
piti yapılacak. Projede kullanılan 
uzaktan takip sistemi Türkiye’de 
ve dünyada ilk kez bir köprünün 
üzerine kuruldu. 

Proje için kullanılan uzaktan 
takip sistemi, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’ne kuruldu ve kullanıl-
maya başlandı. Proje kapsamında 
takip için gerekli yazılımlar vası-
tasıyla Yavuz Sultan Selim Köp-
rüsü’nün kuzey cephesi sürekli 
olarak taranarak 2,5 kilometrelik 
alanda Karadeniz’den giriş-çıkış 
yapan gemiler takip edilerek kir-
lilik tespiti yapılacak. Sistem, Kıyı 
Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil 
Güvenlik Komutanlığı, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili 
birimleri ve İstanbul Teknik Üni-
versitesi Türk Boğazları Denizcilik 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
tarafından takip edilebilecek.   

Proje ile ilgili bilgiler veren ICA 

Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, 
dünyanın en önemli suyollarının 
başında gelen İstanbul Boğazı’nın, 
Karadeniz Havzası’nı Akdeniz ve 
diğer önemli suyolu havzalarına 
bağlayan en önemli geçit oldu-
ğuna dikkat çekti. Soğukpınar, 

“Son yıllarda İstanbul Boğazı’ndan 
geçen gemilerin yük miktarları cid-
di oranlarda arttı. Özellikle tan-
kerlerin geçiş sıklığı ve Boğaz’dan 
taşınan petrol ve kimyasal yüklerin 
artışı bu önemli suyolunun petrol 
ve türevleri tarafından kirletilme-
si riskini de artırıyor. Gemilerden 
kaynaklı deniz kirliliği, bu kirlili-
ğin tespit edilmesi ve önlenmesi 
çevre ve insan sağlığı açısından 
büyük önem taşıyor. İstanbul Boğa-
zı Deniz Kirliliği Tespit Projesi ile 
Boğaz’ın kuzey bölgesinde kirlili-
ği tespit eden sistemlerle kirliliğin 
derhal tespitinin ardından, kirliliğe 
en uygun müdahale ekipmanları/
yöntemleri ile müdahale edilme-

sini sağlayarak olumsuz etkilerin 
en aza indirilmesini hedefliyoruz,” 
dedi.

Proje kapsamında kontrol mer-
kezinin ICA’nın tüm otoyol ve 
köprüyü 7/24 izlediği Ana Kontrol 
Merkezi’ne kurulduğunu vurgula-
yan Soğukpınar, “Proje için kuru-
lan kamera ve radar sistemi gibi 
ekipmanlarla kirliliğin tipi, yayılı-
mı, boyutları tahmin edilebilecek, 
kirliliğin sonuçları ve etkileri ana-
liz edilerek raporlanabilecek. En 
önemlisi bölge halkı, deniz çevresi 
ve kıyı şeridi için sürdürülebilir 
koruma sağlayacağız. Elde edilecek 
dinamik veriler bilimsel çalışmala-
ra da katkı sağlayacak,” ifadelerini 
kullandı.

İTÜ Türk Boğazları Denizcilik 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Özcan Arslan 
ise projeyle ilgili yaptığı değerlen-
dirmede, “Özel yapısı nedeniyle 
Boğazlarımız ve Marmara Deni-

zi başta olmak üzere tüm deniz-
lerimizi korumak bizim için çok 
önemli. Denizlerimizin yaşayabil-
mesi için, her türlü kirleticinin 
tespiti, kirliliğe müdahale edilmesi 
ve benzeri kirliliklerin önlenmesi 
gerekir. Yavuz Sultan Selim Köprü-
sü’ne kurulan bu sistem sayesinde, 
tüm paydaş kuruluşlara senkro-
nize biçimde kirlilikle ilgili anlık 
bilgi akışı sağlanabilecek. Bu saye-
de, bölgede gemilerden kaynaklı 
olası bir kirlilik baş gösterdiğinde 
hem kirleten gemiler kolaylıkla 
tespit edilebilecek, hem de kirliliğe 
müdahale çok hızlı bir şekilde ger-
çekleşecek. Hatta çoğu durumda, 
sistemin varlığının bilinmesi dahi 
tek başına caydırıcı bir güç oluş-
turacak. Gelişmiş ülkelerde buna 
benzer sistemler uygulanıyor ve 
özellikle çeşitli cezalar ve katı yap-
tırımlar vasıtasıyla kirliliğin önüne 
süratle geçiliyor. İTÜ Türk Boğaz-
ları Denizcilik Uygulama Merkezi 

(İTÜBOA) olarak böyle bir proje-
nin geliştirilmesinde rol oynamak 
bizim için gurur verici. Projeye 
önemli bir bütçe ayıran ICA, çok 
önemli bir sosyal sorumluluğu 
yerine getirdi. İTÜBOA olarak biz 
de buradan elde edeceğimiz verile-
ri akademik çalışmalarımızda kul-
lanacağız. Ayrıca projeden arama 
kurtarma faaliyetleri, deniz trafiği-
nin planlanması gibi ilave faydalar 
da sağlanabilecek. Projemiz aslın-
da akademi dâhil tüm paydaşlar-
la senkronize olması bakımından 
çarpan etkisine de sahip. Dola-
yısıyla, ‘kıvılcım’ proje olarak da 
konumlandırabiliriz bunu. Sonuç-
ta, bu sistemlerin Türk denizlerin-
deki kritik noktalara kurulmasıyla 
birlikte, denizlerimizin korunması 
adına çok önemli bir hizmet yap-
mış olacağız,” dedi.

“İstanbul Boğazı Kuzey Bölgesi 
İçin Gemilerden Kaynaklı Deniz 
Kirliliğini Algılama, Takip ve 
Analiz Sisteminin Geliştirilmesi 
Projesi”nde kullanılan SeaCOP sis-
temi çevresel farkındalığın oluştu-
rulması maksadıyla birden fazla 
sensör ve platformu harita bazlı 
olarak birleştiren ve operatörün 
analiz yapmasına, karar verme-
sine destek olan birleşik komuta 
kontrol yazılımıdır. Sistem, Norveç 
Kıyı Yönetimi tarafından hâliha-
zırda kullanılıyor. Ayrıca, Hazar 
Denizi’nde yüzey ve sualtı kir-
liliğinin tespiti ve boru hattının 
kontrolü amacıyla Azerbaycan’da 
da kurulu.

Limancılıkta dijital dönüşümün 
öncülerinden olan Borusan Lima-
nı, hayata geçirdiği “Borusan Port 
SafeCard” uygulamasıyla çalışma 
ortamı güvenliğini üst seviyeye 
taşıyor. “Borusan PortSafeCard” ile 
çalışanların ve ekipmanların bir-
birleri ile güvenli mesafede çalış-
masını hedefleyen Borusan Limanı, 
olası acil durumların da müdahale 
süresini minimuma indiriyor.

Borusan Holding’in geçtiğimiz 

aylarda hem farkındalık yaratmak 
hem de bu konuya verdiği önemi 
vurgulamak amacıyla yayımladığı 

“İş Sağlığı ve Güvenliği” manifesto-
su “İşte Sağlık ve Güvenlik Budur” 
sloganı baz alınarak yürütülen 
proje, “Güvenle Yanında Olma İşte 
Budur” söylemi ile uygulamaya 
alındı. 

İş sağlığı ve güvenliği uygula-
ması olmasının yanı sıra Borusan 
Limanı’nın dijitalleşme yolculu-

ğunda da önemli yere sahip olan 
“Borusan Port SafeCard” ile çalışan-
ların ve ekipmanların birbirleriyle 
güvenli mesafelerde çalışmaları 
hedeflendi. Uygulama üzerinden 
liman operasyonları esnasında 
çalışanların ve ekipmanların bir-
birlerine yaklaşabilecekleri mak-
simum mesafeler tanımlandı. Bu 
mesafe tanımlamaları sayesinde 
belirlenmiş sürelerde limitlerin 
aşılması durumunda sistem sesli 

olarak ve titreşim yolu ile uya-
rı veriyor. Çalışanlar arası sosyal 
mesafenin kontrolünü de sağlayan 
uygulama, pandemi döneminde 
daha güvenli bir iş ortamı yaratı-
yor. Bununla birlikte yetkili kişilere 
de anlık uyarı ve sinyal gönderimi 
yapılarak rapor alınabiliyor. 

Aynı zamanda çalışanların 
hareketsiz kalması, düşmesi gibi 
acil durumlarda kontrol noktala-
rına uyarıların anlık olarak iletil-
mesi sağlanarak oluşabilecek acil 
durumlarda müdahale süresinin 
minimuma indirilmesi hedefleni-
yor. Bununla birlikte yetkili kişile-
re uyarı ve sinyal gönderimi yapı-
larak rapor alınabiliyor.

Liman içerisindeki tüm riskli 
ve erişimin kısıtlı olması gereken 
bölgeler uygulama ile sisteme 
tanımlanarak, ilgili alanlara ve 
ekipmanlara sadece yetkili per-
sonelin erişimine izin veriliyor. 
Filyasyonun dijital olarak izle-
nebildiği proje ile işe giriş-çıkış 
puantaj, yemekhane giriş çıkışları 
ile acil durum toplanma bölge-
lerinde anlık ve hızlıca yoklama 
alınabilmesi de mümkün oluyor. 
Bu sayede liman izlenebilirliğinin 
tek uygulama üzerinden entegre 
yönetimi ve koordinasyonu sağla-
nabiliyor.   
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SeaCOP, Boğazı gemi kaynaklı kirlilikten koruyacak

IoT teknolojileriyle iş güvenliği artıyor 
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Marmara Denizi Koruma Eylem 
Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk 
toplantısı Çevre ve Şehircik Bakanı 
Murat Kurum Başkanlığı'nda geçti-
ğimiz ay gerçekleştirildi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum öncülüğünde gerçekleşen 
toplantıda Marmara Denizi'nin 
su kalitesini artırmak, denizdeki 
canlı yaşamını korumak için 22 
maddeden oluşan bir eylem planı 
ortaya çıktı. Kısa ve uzun vadeli 
eylem planında Marmara Bölge-
si’nin Özel Çevre Koruma Bölgesi 
ilan edilmesi yönünde karar alındı. 
Bakan Kurum, "Marmara Denizi 
için başlattığımız bilimsel çalış-
maları temmuz ayı sonuna kadar 
tamamlayacağız. Koruma bölge 
ilanı çalışmalarımızı temmuz ayı 
itibarıyla tamamlamak istiyoruz. 
Tabii bu çalışmalar, buradaki biyo-
çeşitliliği korumak ve geleceğe 
aktarmak için de Akdeniz ve Kara-

deniz'in korunmasına katkı sağla-
mak için de çok önemli bir adımdı. 
Marmara Denizi koruma alanımız, 
bu çerçevede Türkiye'nin en büyük 
denizel koruma alanı. Yine dünya-
da sayılı büyüklükte ve etrafında 
7 şehrin olduğu ilk koruma alanı 
olarak literatüre geçecektir. Koordi-
nasyon Kurulu için de 14 alt çalış-

ma grubu kurduk. Bunlar noktasal 
kaynaklı kirliliğin tespitiyle ilişkili 
ki bu kirlilikleri tespit edeceğiz. İş 
programını kirlilikleri tespit ettiği-
miz noktalarda yoğunlaşmak sure-
tiyle hayata geçireceğiz. Yine yeni 
yapılacak kentsel atık su arıtma 
tesisleri var,’’ dedi.

Kurulacak diğer alt çalışma 

gruplarının "Endüstriyel Atıksu 
Arıtma Tesisleri", "Yayılı Kaynak-
lı Kirliliğin Tespiti", "Teknolojik ve 
Biyolojik Mücadele", "Balıkçılık 
Faaliyetlerinin Kontrollü Hale Geti-
rilmesi" olduğunu anlatan Kurum, 

"Burada balıkçılıkla alâkalı zarar 
gören esnafımıza, vatandaşımı-
za destek olunma sürecini Tarım 

Bakanımız da açıkladılar, bu süreci 
takip edeceğiz," dedi.

Müsilajın çevre ve insan sağlığı-
na etkilerinin belirlenmesi amacıy-
la da bir alt çalışma grubu kurul-
duğuna değinen Bakan Kurum, bu 
grubun da müsilajın tüm etkilerini 
araştırarak vatandaşları bilgilendi-
receğini söyledi.
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Marmara, Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan ediliyor

İsveçli feribot operatörü Stena 
Line, RoPax feribotu Stena Ger-
manica'yı geri dönüştürülmüş 
metanolle çalıştırdı. Şirket, bu 
işlemin dünyada bir ilk olduğunu 
açıkladı.

Feribot, çelik üretim endüs-
trisinin bir yan ürünü olan, artık 
çelik gazlarından geri dönüş-
türülen ve Mavi Metanol ismi 
verilen yakıtla doldurulduktan 
sonra ilk seferini İsveç Alman-
ya arasında gerçekleştirdi. Mavi 
Metanol, feribotun dizele olan 
bağımlılığını azaltıyor ve gemi-
nin karbon emisyonlarının düş-
mesini sağlıyor.
 Bin 500 yolcu ve 300 araba kapa-
siteli 240 metrelik Stena Ger-
manica, 2015 yılında metanol 
ve dizelle çalışan çift yakıtlı bir 
sistem için dönüştürülmüştü.  
Göteborg-Kiel güzergâhında seyir 
eden gemi dünyanın ilk metanol-
le çalışan RoPax feribotu.
 Stena Germanica, Methanex, 
Wärtsilä ve AB'nin Deniz Otoyol-
ları projesi kapsamında yapılan 
işbirliğinin bir parçası.

Çalışmayla ilgili açıklama-
larda bulunan Stena Germani-
ca Baş Mühendisi Peter Holm, 

“Sürdürülebilir yolculuğun bir 
parçası olmak ve bu doğrultu-
da yeni bir sürdürülebilir yakıtı 
denemek heyecan verici. Kullan-
dığımız yenilenebilir yakıtla 22 
Haziran'da Göteborg'dan Kiel'e 
gittiğimizi ve feribotun çok iyi 
çalıştığını doğrulayabilirim,” ifa-
delerini kullandı.

Fosit yakıtlardan birisi olma-
sına rağmen geleneksel yakıtlara 
göre oldukça temiz olan meta-
nolün yaydığı kükürt ve partikül 
oranı yüzde 90, nitrojen oranı ise 
yüzde 60 daha az.

Stena Line'dan
dünyada bir ilk
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Geçtiğimiz dönem Avrupa mar-
jında yayımlanan bazı anket ve 
istatistikler içerikleri ile dikkat çek-
ti. Avrupa Birliği (AB)’nin geleceği, 
pandeminin yakıcı etkileri ve Tür-
kiye ile ilgili verilerin öne çıktığı 
yazılar aslında ülkemiz ile Avrupalı 
müttefiklerimiz arasındaki sorun-
ların her geçen gün derinleştiğini 
bir kez daha gözler önüne serdi. 
Batı’lı dostlarımız sürekli ve ısrarla 
Türkiye’nin Batı'dan koptuğu ve 
uzaklaştığı eleştirisinde bulunu-
yorlar. Ne yazık ki bu tespit aynı 
zamanda ülkemizin görünürlüğü-
nün Avrupa marjında her geçen 
gün daha olumsuz bir mecraya 
evrildiğini gösteriyor.

AB’ye olan güven azaldı
Avrupa menşeli düşünce kuru-

luşu Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) 
tarafından hazırlanan bir rapor 

için yapılan ankette Covid-19 
pandemisi esnasında AB’ye olan 
güvenin azaldığı tespit edildi. Başta 
Almanya (yüzde 55), Fransa (yüzde 
62) ve İtalya (yüzde 57) olmak üze-
re birçok ülke AB'nin "arızalanmış" 

olduğunu beyan etti. 
Alpha, Analitiqs, Dynata, You-

Gov ve Datapraxis ölçüm şirket-
lerinin 12 AB ülkesinde yüz yüze 
yaptıkları araştırmada, ABD'ye 
olan güvenin hâlâ düşük seviyede 

olduğu ancak Avrupalıların ABD ve 
İngiltere gibi ülkeleri "doğal part-
nerden" ziyade "stratejik ortak" ola-
rak gördükleri ölçüldü. Trump son-
rası dönemde yeni Başkan Biden'ın 
Transatlantik bağı kuvvetlendir-
meye yönelik ısrarlı çabasına kar-
şın her 5 Avrupalı'dan sadece 1'i 
ABD'yi "değerleri ve çıkarları Avru-
pa ile ortak olan müttefik" şeklinde 
tanımladı.

Arızalanmış ve bozulmuş 
Amerikan siyasal sitemi
Hollanda, İsveç, Almanya, Avus-

turya, İspanya, Fransa ve Portekiz 
toplumlarının yarısı veya daha faz-
lasının Amerikan siyasal sitemi-
nin de artık "arızalanmış ve bozul-
muş" olduğunu belirleyen anket-
te, Polonya, Macaristan ve İtalya 
vatandaşlarınınsa farklı düşündü-
ğü ve ABD sisteminin her şeye kar-
şın iyi şekilde işlediğine inandıkları 
açıklandı.

Özellikle Fransa'da halkın yüz-
de 53'ü ve Almanya'da ise yüzde 
52'si Türkiye'yi Birliğin baş düş-
manı olarak tanımladı. Bu oran 
Hollanda'da yüzde 45, Danimar-
ka'da yüzde 42 ve İsveç'te yüzde 
40 oranında ölçüldü. Avrupa'da pek 
çok kişinin insan haklarını, huku-
kun üstünlüğünü veya demokratik 
değerleri ihlal ettiklerinde AB'nin 
Türkiye ve Çin'i eleştirmeye devam 
etmesini istediğini vurgulayan 
raporda, Türkiye'deki ihlaller konu-
sunda Hollanda (yüzde 69), Avus-
turya (yüzde 66), Almanya (yüzde 
63), Danimarka (yüzde 63) ve İsveç 
(yüzde 61)’in diğer ülkelerden daha 
güçlü bir duruş görmek istedikleri 
kaydedildi.

Ankette ayrıca Almanlar ara-
sında AB sisteminin "arızalanmış" 
olduğunu düşünenlerin oranı geçen 
yıla göre yüzde 11 artış gösterdi. 
Kendi ulusal sistemlerinin "arıza-
lı" olduğunu düşünenlerin sayısı 
da arttı. Buna göre İspanyolların 
yüzde 80'i, Fransızların yüzde 66'sı, 
Bulgarların yüzde 63'ü ve Polon-
yalıların yüzde 60'ı kendi ulusal 
siyasi sistemlerine olan inançlarını 

ve güvenlerini kaybetmiş durumda.
Tüm karamsarlığa rağmen çok 

sayıda Avrupalı, AB üyesi olmanın 
hâlâ değerli olduğunu düşünüyor 
ve bunun "iyi bir şey" olduğuna 
dair olumlu algı devam ediyor. Bu 
olumlu algının tek istisnası ise 
Fransa. Fransızların çoğunluğu AB 
üyeliğini "ne iyi ne de kötü" olarak 
değerlendiriyor. 12 ülkeden 8'inde 
AB her şeye rağmen ülkelerindeki 
salgın ile mücadelede ve normale 
dönüşte kilit bir destek kaynağı 
olarak görülüyor. Özellikle mali 
yardımlardan en çok faydalanan 
Bulgaristan, Macaristan, Portekiz, 
İspanya ve Polonya gibi ülkeler-
de AB'nin desteği ve faydası diğer 
ülkelere göre daha çok kabul edi-
liyor.

Her ne kadar genel toplam-
da Çin'in “stratejik ortak” olarak 
değerlendirme eğilimi bulunsa da 
özel olarak Avusturya, Danimar-
ka, Fransa, Almanya, Hollanda ve 
İsveç'te çoğunluk Çin'i de "hasım" 
olarak nitelendiriyor. Çin'e en yük-
sek sempati ile yaklaşan ülkeler 
ise Bulgaristan, İtalya, Polonya ve 
Macaristan. Çin'deki insan hakları 
ihlalleri konusunda ise Bulgaristan 
ve Macaristan hariç diğer ülkeler-
de toplumlar AB'nin daha sert bir 
pozisyon almasını istiyor.

Rusya ise birçok ülkede ne bir 
"hasım" ne de "tehdit" olarak algıla-
nıyor ve daha ziyade uluslararası 
arenada “gerekli bir ortak” olarak 
tanımlanıyor. Avrupa genelinde 
yalnızca yüzde 17'lik bir kesim 
Rusya'yı düşman olarak görüyor. 
Özellikle Bulgaristan, Portekiz 
ve İtalya'da bu oran yüzde 5'lere 
kadar düşüyor.

Ankete göre Brexit, İngiltere'ye 
yönelik algıyı değiştirdi. Buna göre 
sadece Danimarkalılar İngiltere'yi 
hâlâ "doğal müttefik" olarak görü-
yor. Geri kalan ülkeler için İngiltere 
sadece "gerekli bir ortak" kategori-
sinde algılanıyor. Almanya'da her 4 
kişiden 1'i, Avusturya'da, Fransa'da 
ve İspanya'da ise her 5 kişiden 
1'i İngiltere'yi artık "hasım" olarak 
görüyor.

Türkiye eşittir hasım/düşman
Anketin en çarpıcı sonuçların-

dan biri ise ülkemiz ile ilgili. Avru-
palıların Türkiye'yi birliğin stratejik 
ortağı veya müttefiki olarak değil 

“hasmı” veya “düşmanı” olarak gör-
düğü, dahası Türkiye’nin, AB için 
Rusya veya Çin'den daha ciddi bir 
tehdit unsuru olarak algılandığı 
açıklandı. Tuhaf olan ise araştır-
mada Rusya ve Çin hasım ülke 
olmaktan ziyade stratejik ortak 
olarak değerlendirilirken, tüm 
ülkeler içerisinde Türkiye Avru-
palılar tarafından "hasım" olarak 
tanımlanan tek ülke oldu.
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Geçtiğimiz ay dünyanın 
ve Türkiye’nin günde-
mini; 11-13 Haziran’da 

G-7 Zirvesi, 14 Haziran’da NATO Zir-
vesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden 
arasında yapılan görüşme, 15 Hazi-
ran’da Avrupa Birliği (AB) ve ABD 
arasındaki Zirve, son kertede 16 Hazi-
ran’daki Biden ve Rusya lideri Putin 
arasındaki görüşme belirledi. Aslında 
her biri ayrı bir yazı konusu olabile-
cek bu başlıkların, akılda kalan ve 
öne çıkan kısımlarına özetle temas 
edelim.

G7 Zirvesi: Kurallara dayalı
uluslararası sistemi pekiştirme
fırsatı
İngiltere'nin ev sahipliğinde Gal-

ler'e bağlı Cornwall'de düzenlenen 
G-7 Zirvesi, amiyane tabirle ABD’nin 
Çin ve Rusya’ya karşı seri hamleleri-
ne sahne oldu. ABD Başkanı Biden bu 
platformu başkanlığındaki ABD’nin 
yönelimlerini sergilemek için itinayla 
kullandı. Dünyanın en büyük IMF 
temelli ekonomileri ve en zengin libe-
ral demokrasilerini bir araya getirme 
iddiasındaki G-7 buluşması, korona-
virüs pandemisi sonrası dönemde ilk 
kez yüz yüze düzenlendi.

Her ne kadar zirvede; devam eden 
salgın, küresel jeopolitik riskler ve 
iklim değişikliği gibi başlıklar görü-
şüldüyse de akıllarda Biden’ın; Çin, 
Rusya ve Putin ile yapacağı zirveyle 
ilgili değerlendirmeleri kaldı. Nitekim 
Biden, Zirve'nin kısa özetini “kuralla-

ra dayalı uluslararası sistemi pekiş-
tirme fırsatı” argümanı ile açıkladı.

ABD masaya geri döndü
Önceki ABD Başkanının, küre-

sel ısınma diye bir sorun olmadığı-
nı düşündüğünü belirten Biden, bu 
hususa katılmadığını, küresel ısın-
manın esasen bir varoluş sorunu 
olduğunu, yolsuzlukla mücadelede 
üyelerin anlaştıklarını, zira yolsuz-
lukların hükümetlere zarar verdiğini, 
müteakip dönemde kara para aklama 
sorunlarına odaklanacaklarını belirt-
ti. Biden’ın bu çıkışı Zirve'de mülaki 
olduğu dostlarını memnun etti. Düzel-
telim, esasen bu argümanlar ABD’nin 
masadaki Çin ve Rusya’ya yönelik 
talepleri öncesi dostlarını memnun 
etmek için kullanıldı.

Devamla Biden, G-7 platformu-
nun; demokratik değerlerin işletilmesi 
gerekliliğini teyit ettiğini, yaptığı ikili 
ve çoklu görüşmelerde G-7 liderleri-
ne ABD'nin müteakip dönemde üze-
rine düşeni yapacağını aktardığını ve 

“ABD’nin masaya geri döndüğünü” 
vurguladı.

Burada dikkat çeken husus, 
Biden’ın NATO'yu yaşamsal önem-
de gördüğünün altını çizmesi oldu. 
NATO Anlaşması'nın 5’inci Maddesi-
nin (NATO’ya üye herhangi bir ülkeye 
saldırı olduğu takdirde, bu saldırı-
nın tüm NATO üyesi ülkelere yapıl-
mış sayılması) büyük bir kararlılıkla 
yerinde durduğunu belirten Biden, 
5’inci Maddenin kutsal bir yüküm-
lülük olduğuna inandığını, nitekim 
NATO’nun 11 Eylül saldırılarının 
hemen ardından derhâl ABD'nin yar-
dımına koştuğunu kaydetti.

Rusya ile çatışma istemiyoruz
Rusya Devlet Başkanı Putin’in, 

“ABD-Rusya ilişkilerinin düşük seviye-
de olduğu” tespitini gerçekçi ve haklı 
bulduğunu belirten Biden, yaşanan 
birçok hadisede Putin’in uluslarara-
sı normlara uymadığını, öte yandan 
Rusya ile çatışma peşinde olmadık-
larını, Putin'le NATO Zirvesi sonra-
sı yapacağı görüşmede iki ülke ara-
sındaki sorunları çözmeyi dört gözle 
beklediğini ifade etti. Otokratların 
ellerinde muazzam bir güç olduğunu 
vurgulayan Biden, bunların topluma 

hesap vermek zorunda olmadıklarını, 
bu nedenle Putin’e, Putin tarzında 
cevap vermesinin mümkün olmadığı-
nı ifade etti. 

Rusya’ya ilişkin tespitlerine koşut 
olarak Rusya'nın yaşadığı ikilemleri 
de öne çıkaran Biden, sorunlu eko-
nomisi ve Covid-19 ile uğraşan Rus-
ya’nın sadece ABD ve Avrupa’ya değil, 
aynı zamanda Orta Doğu'ya da anga-
je olduğunu, Rusya’nın uluslararası 
normlara aykırı eylemlere girişirken 
boyundan büyük sorunlara yelken 
açtığını, nitekim bunların başında 
gelen Suriye’yi çiğneyip yutmakta zor-
luk çekeceğini, Suriye’nin iki gücün 
uzlaşı bulmak için birlikte çalışabile-
cekleri bir alan olduğunu, ayrıca Lib-
ya'da Rusya ile birlikte çalışmak iste-
diklerini açıkladı.

Bir yarış içindeyiz, ama
teke tek Çin'le değil
Biden’ın Rusya’ya yönelik çıkışları-

nı aynı sertlikte Çin’e ilişkin argüman-
ları takip etti. G-7'nin ihlallerini belir-
lediği Çin'in insan hakları konusunda 
daha sorumlu davranması gerektiğini 
belirten Biden, Covid-19'un ortaya 
çıkışıyla ilgili bir sonuca varamadığını, 
buna karşın yeni bir tür pandeminin 
ortaya çıkmamasını garantiye almak 
için Çin'deki laboratuvarlara erişime 
ihtiyaç duyulduğunu, Çin’in Kuşak ve 
Yol Projesi’ni yürüttüğünü, oysa ülke-
lerin ihtiyaçlarını karşılamanın daha 
adil yolları bulunduğunu dile getirdi.

“Bir yarış içindeyiz, ama teke tek 
Çin ile değil. Hızla değişen 21’inci yüz-
yılda demokrasilerin onlarla rekabet 
edip edemeyeceği konusunda dün-
yanın dört bir yanındaki otokratlar-
la, otokratik hükümetlerle bir yarış 
içindeyiz. Bence Çin'le başa çıkmayı 
göreceksiniz” çıkışını yapan Biden’ın, 
Çin ile çatışma peşinde olmadıklarını, 
işbirliği yapılacak alanlarda işbirliği 
yapılacağını, tutarsız eylemlere ise 
karşılık verileceğini belirtmesi önemli. 
Zira öteden beri vurguladığımız gibi 
ABD’nin evrilen konjonktürde önce-
liği şüphesiz Çin, Rusya değil. Rusya, 
Avrupalı müttefikleri meşgul etme-
de bir manivela olarak kullanılıyor. 
Kuşkusuz müteakip aşamada Çin ile 
sergilediği işbirliğinden kopartılmak 
istenecek.

Çin: Küresel kararların bir grup 
ülke tarafından dikte edildiği
günler geride kaldı
Zirve sonrası İngiltere’deki Çin 

Büyükelçiliği'nin sözcüsü, "Biz her 
zaman ister büyük veya küçük, ister 
güçlü veya zayıf, ister zengin veya yok-
sul olsun, tüm ülkelerin eşit olduğuna 
ve dünya meselelerinin tüm ülkelerle 
görüş alışverişiyle yürütülmesi gerek-
tiğine inanıyoruz. Küresel kararla-
rın küçük bir grup ülke tarafından 
dayatıldığı günler çoktan geride kaldı" 
açıklamasını yaptı. “Tek meşru küresel 
düzenin, bir avuç ülkenin savunduğu 
sözde sistem değil, BM destekli ulusla-
rarası hukuk olduğunu” belirten Çin'in 
Londra Büyükelçiliği, “Pekin'in eşit 
muamele ve işbirliği ilkelerini temel 
alan gerçek çok taraflılığı destekledi-
ğini ve sadece küçük bir kliğe hizmet 
eden sözde çok taraflılığı reddettiğini” 
vurguladı. Çin’in küresel meselelere 
bakışını yansıtan bu argümanlar bir 
tarafa not edilmeli. 

G-7 Zirvesi’nde Çin'in ekonomik 
girişimlerinin açıktan hedef alınması 
gündeme damgasını vurdu. Pekin'in 
Kuşak ve Yol Projesi'ne karşı açıklanan 

“Dünya İçin Daha İyisini İnşa” mottolu 
altyapı Zirve sonrası oldukça tartışıldı. 
ABD’nin baştan kadük kalacağı anla-
şılan hamlesine cevaben Çin Dışişleri 
Bakanlığı Washington'ı “G7 ülkelerinin 
Pekin'e karşı birleşik cephe oluştur-
masına öncülük etmeye çalışarak ihti-
lafı körüklemekle” suçlayarak, “Pekin 
karşıtı cephe oluşturma çabalarının 
başarısız olacağını, uluslararası ilişki-
lere daha tarafsız ve akılcı yaklaşım 
gerektiğini” vurguladı. Bir nevi kıssa-
dan hisse durumu.

ABD ile Çin Dışişleri Bakanlarının 
Alaska’da yaptığı görüşmede çok net 
gözlemiştik. Çin oldukça agresif bir 
dış politika izlemeye başladı. Bilinen 
ve aşina olunan reaktif dış politikasını 
terk eden Çin, oldukça proaktif ve en 
az batılı muhatapları kadar “nokta atı-
şı” hedefleyen hamleler yapıyor. Sabırlı 
Çin’in dış politikada ev ödevini olduk-
ça iyi yaptığı ve muhataplarının her 
türlü zaafını çalışarak stratejiler belir-
lediğini görüyoruz. Aslında bu yüksek 
özgüven, Çin’in “yeni küresel sıklet 
merkezini ben belirlerim” yaklaşımı-
nın bir tezahürü olarak yorumlanmalı.

NATO Zirvesi’nde ne oldu?
14 Haziran’da düzenlenen NATO 

Zirvesi sonrası yayımlanan 79 madde-
lik sonuç bildirgesi şüphesiz Zirve’nin 
arka planını, dahası etekteki tüm 
taşları ortaya döktü. Yeni dönemde 
NATO’yu bekleyen yeni görevleri ve 
rolleri açıklayan NATO’nun 29’uncu 
Zirve Bildirgesi’ndeki ABD izi, dahası 
damgası dikkat çekti. Son dönemdeki 
yazılarımızda ısrarla vurguladığımız 
üzere Zirve, ABD’nin aşınan ve geri-
leyen hegemonyasının, devlet kapasi-
tesinin üzerini örtmek ve müttefikleri 
oyalamak için bir manivela olarak 
kullanıldı. Muhtemeldir ki bu Zirve, 
ABD’nin yükselen Doğu’yu baskıla-
mak için son kozlarını oynadığı Zirve 
olarak hatırlanacak. Zira ABD takım 
çantasında ne var ne yok tüm kozla-
rını ortaya koydu. Sonuç Bildirgesi bu 
nedenle adeta bir havai fişek gösteri-
sine dönüştü.

ABD’nin NATO 2030 perspektifi 
vasıtasıyla NATO’yu daha siyasi bir 
mecra haline getireceği görülüyor. 
Kuruluş felsefesi “kolektif savunma” 
olan NATO, anlaşılan ilerleyen dönem-
de siyasi bir istişare platformuna evri-
lecek. ABD’nin niyetinin de bu istika-
mette olduğu görülüyor. Zirve Sonuç 
Bildirgesi’ne hızlıca göz atmak dahi 
bu öngörüyü teyit etmek için yeterli. 
Neredeyse tüm yumurtalar aynı sepe-
te konmuş görünüyor.

Rusya ve Çin’in çevrelenmesini ve 
baskılanmasını önceleyen Sonuç Bil-
dirgesi’nde hibrid ve siber saldırıların 
5’inci Madde kapsamına alınmasının 
gündeme getirilmesine dikkatinizi 
çekelim. Yakın gelecekte bu başlık-
ların yeni bir kriz ve gerilim alanına 
evrileceğini görmek için kâhin olmaya 
gerek yok. Ukrayna ve Gürcistan’ın 
NATO üyeliğinin teşvik edildiği Bildir-
ge’de Karadeniz’deki NATO varlığının 
artırılacağının ifade edilmesi, öteden 
beri vurguladığımız “Karadeniz’in 
potansiyel gerilimlere gebe olduğu” 
tespitini doğruluyor. Ülkemize Kara-
deniz üzerinden yeni görevler veril-
mek isteneceği, yeni dayatmaların 
gündeme geleceği açıkça görülüyor. 
Dikkatli hareket edilmesi gereken 
günler nedense ülkemiz adına hiç bit-
miyor!

Asya-Pasifik Bölgesi’nin öne çıktı-

Haziran ayı küresel 
gündemi belirleyen 
önemli toplantıla-
ra ve zirvelere ev 
sahipliği yaptı. Sıcak 
seyreden haziran ayı 
yaşanan gelişme-
lerle daha da ısındı. 
Pandeminin gerdiği 
küresel konjonk-
tür dinamik işleyen 
süreçle vites yükseltti

MDN 
İSTANBUL

Küresel gündemi belirleyen

sıcak haziran
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ğı Bildirge’de NATO ortakları Japonya, 
Yeni Zelanda, Avustralya ve Güney 
Kore’ye atfedilen önem şaşırtıcı değil. 
ABD’nin Çin’i çevrelemek üzere bu 
ülkelerle işbirliğini ivmelendireceğini 
ısrarla vurguluyoruz. Rusya’ya karşı 
masaya konan İsveç ve Finlandiya 
kartları da manidar. Rusya’yı çevrele-
me stratejisinin iyice kuzeye kaydığı 
mevcut konjonktürde Atlantik ve Ark-
tik Bölgelerinin yeni kriz merkezleri 
ve odak sahaları olacağı konusundaki 
öngörümüzü not etmenizde yarar var.

Zirve’yi irdeleyen birçok uzmanın 
Bildirge’deki Kolombiya atfına takıl-
ması ise bizim için şaşırtıcı olmadı. 
Kolombiya’nın Latin Amerika ve Kara-
yip (LAK) Bölgesi’ndeki mevcudiyeti-
nin ABD bakımından önemini geçmiş 
dönemde seri yazılarımızla paylaş-
mış, ABD perspektifinden bakıldığın-
da Kolombiya’nın Bölgenin en önemli 
ülkesi olduğunu ve tabiri caizse ABD 
tarafından LAK Bölgesi’nin İsrail’i ola-
rak addedildiği tespitinde bulunmuş-
tuk. Kolombiya’nın LAK Bölgesi’ndeki 
Çin ve Rus etkinliğini kırmada ve 
baskılamada koçbaşı görevi görmeye 
devam edeceği anlaşılıyor.

Türkiye bakımından ise Zirve, 
ABD ile gerileyen ve gerilen  ilişki-
leri restore etmek üzere kullanıldı. 
Yaygın olarak kullanılan şu tespite 
katılmamak elde değil, “Türkiye ile 
ABD arasında çözülemeyen sorunların 
paranteze alınması, yaratılacak sözde 
ortak sinerji ile Ukrayna, Afganistan, 
Suriye ve Libya marjında işbirliğinin 
ivmelendirilmesi”. ABD’nin de bu 
yeni normali benimsediği anlaşılıyor. 
ABD’de Biden’ın yönetimi devraldığı 
ocak ayından beri her ay ABD ile 
ilişkileri ele alan yazılar yayımlaya-
rak, haziran ayında yapılacak NATO 
Zirvesi’ne dikkat çektik. Bu süreçte 
gerek Biden gerekse Dışişleri Bakanı 
Blinken’in argümanlarını dikkatinize 
sunduk. Bu nedenle Zirve sonuçları 
bizim açımızdan şaşırtıcı olmadı. Tür-
kiye ile ABD arasındaki ikircikli ilişki 
sistematiğini en iyi Blinken özetlemiş-
ti. “Türkiye NATO müttefiki gibi dav-

ranmıyor” argümanını kullanan Blin-
ken’in, “Türkiye Batı’ya çıpalanmalı” 
mealindeki yorumu ABD’nin açmaz-
larını ve kafa karışıklığını göstermesi 
bakımından önemli… Bu kafa karışık-
lığını gidermek isteyen siyasilerimizin 
Zirve öncesi “Türkiye, NATO’yu kendi 
güvenliğinin merkezine koymaktadır” 
çıkışını yaptıklarını da takdirinize 
sunalım ve umalım ki ilişkilerde Zirve 
sonrası açılan yeni sayfa tavizler ver-
memize neden olmasın. Afganistan 
hamlesinin konuya vâkıf herkes gibi 
bizi de tedirgin ettiğini not edelim.

AB-ABD Zirvesi
NATO Zirvesi’nin hemen akabinde 

AB ile ABD arasında yapılan görüşme 
sonrasında yayımlanan ortak açıkla-
madaki Türkiye vurgusu dikkat çekti. 
ABD Başkanı Biden ile AB Konseyi 
Başkanı Charles Michel ve AB Komis-
yonu Başkanı Ursula von der Leyen 
arasında düzenlenen AB-ABD Zirvesi 
ortak açıklamasının uluslararası iliş-
kiler kısmında, Doğu Akdeniz ve Tür-
kiye’ye de yer verilerek, “Farklılıkların 
iyi niyetli diyalog ve uluslararası hukuk 
uyarınca çözülmesi gereken Doğu 
Akdeniz’de gerginliğin sürdürülebilir 
şekilde düşürülmesi için el ele çalışma-
ya kararlıyız. Demokratik bir Türkiye 
ile işbirliği ve karşılıklı çıkara dayalı 
bir ilişki hedefliyoruz,” açıklaması, AB 
ile ABD’nin ülkemize yönelik yaklaşı-
mını açıkça ortaya koydu.

Açıklamada Çin ve Rusya’ya da 
geniş yer verildiği görüldü. Çin’e yakla-
şımlarda yakın istişare ve işbirliği niye-
ti beyan edilerek, “Sincan ve Tibet’teki 
insan hakları ihlalleri, Hong Kong’ta-
ki özerklik ve demokratik süreçler-
de görülen aşınma, ekonomik baskı, 
dezenformasyon kampanyaları ve böl-
gesel güvenlik konuları dâhil olmak 
üzere ortak endişelerimizle ilgili koor-
dinasyonu devam ettirmek istiyoruz” 
ifadesi öne çıktı. Esasen bu yazımın G-7 
ve NATO Zirvesi’nde Çin’e karşı kul-
lanılan tonla uyumlu olduğu görüldü.

Rusya’ya karşı tavırda “birlik” vur-
gusu yapılırken, ABD’nin politikaları ve 

eylemlerini koordine edebilmek ama-
cıyla Rusya temalı AB-ABD yüksek 
düzeyli diyalog kurulacağı açıklan-
dı. Devamla iletişim kanallarının açık 
tutulduğu, AB’nin Moldova, Ukrayna ve 
Gürcistan gibi ortaklarına desteğinin 
devam edeceği, Belarus halkıyla daya-
nışma içinde olunduğu vurgulandı.

Suriye’de Devlet Başkanı Beşar 
Esad'ın kazandığı seçimin yasa dışı 
olduğu savunularak, hükümetin “acı-
masız suçlarından dolayı” hesap 
vermesi gerektiği vurgulandı ve BM 
Güvenlik Konseyi kararları ışığın-
da siyasi bir çözüm için uluslararası 
camiaya çağrı yapıldı. Libya’nın barış, 
güvenlik ve istikrarına olan taahhü-
dün teyit edildiği açıklamada, Orta 
Doğu’da varılan ateşkesten duyulan 
memnuniyet dile getirildi. AB ve ABD, 
İsrailliler ile Filistinliler için iki dev-
letli çözüm temelinde eşit özgürlük, 
güvenlik, refah ve demokrasiden fay-
dalanılmasına duyulan ihtiyacın altı-
nı çizdi. Avusturya’nın başkenti Viya-
na’da devam eden ve ABD’nin İran ile 
yapılan nükleer anlaşmaya dönmesini 
amaçlayan görüşmelere destek veri-
len açıklamada, ayrıca Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ)’nün reformu için işbirliği 
konusunda kararlılık vurgulandı. Bu 
son iki maddede ABD’nin dış politika-
da makas değiştirdiği, Trump dönemi 
stratejilerinin terk edilerek AB’ye iste-
diğinin verildiği gözlendi. Bu vesileyle 
Biden sonrası dönemde Transatlantik 
ilişkilerinin güçlendirileceği çağrıları-
nı sıklıkla yapan ABD’nin bu söylemin 
altını doldurduğunu görüyoruz.

ABD-Rusya ilişkilerinde
yeni dönem (?)
NATO Zirvesi sonrası herkesin 

büyük bir merakla beklediği Biden-
Putin görüşmesi İsviçre'nin Cenevre 
kentinde yapıldı ve üç saatten fazla 
sürdü. Görüşmenin ardından basın 
toplantısı düzenleyen Biden, görüş-
meyi "iyi" ve "olumlu" olarak değer-
lendirdi. Washington ve Moskova ara-
sında gerginliğin olduğu bir dönemde 
düzenlenen Zirve’de, liderler her iki 

ülkenin büyükelçilerinin görevlerine 
geri dönmeleri konusunda uzlaşırken, 
silah kontrolü için görüşmelere baş-
lanması yönünde mutabakata varıl-
dığı açıklandı.

Biden, "ikili stratejik istikrar diya-
log mekanizmasının kurulması" için 
anlayış birliğinin tesis edildiğini kay-
detti. Buna göre, iki ülkenin askeri 
ve diplomatik yetkililerinin yeni ve 
gelişmiş silahların kontrolü için bir 
mekanizma kurması hedefleniyor. 

"Farklı görüşlerde olduğumuz zaman 
da bunu dile getirdik, ama gerilimli bir 
atmosferde değil" şeklinde konuşan 
Biden, Putin'in ABD ile gerginlik iste-
mediğini belirterek, "En son istediği 
şeyin Soğuk Savaş olduğunu düşünü-
yorum" tespitinde bulundu.

Rus lidere insan hakları konusu-
nun gündemde kalacağını söylediğini 
belirten Biden, "İnsan hakları ihlâl 
edildiği zaman söz konusu olanın 
Rusya'ya saldırmak değil, demokratik 
değerleri savunmak" olduğunu, bunun 
ülkesinin "DNA'larında" bulunduğu-
nu belirtti. Putin'i ABD seçimlerine 
müdahale etmemesi ve yeni siber 
saldırılar konusunda da uyardığını 
açıklayan Biden, ABD'nin "demokratik 
egemenliğine saldırı veya demokratik 
seçimleri istikrarsızlaştırma çabala-
rına müsamaha göstermeyeceğini ve 
karşılık vereceğini" Putin'e söylediğini 
aktardı.

Biden ve Putin’in ayrı ayrı düzen-
lendiği basın toplantıları sonrasında 
iki lider ortak bir bildiri yayımladı. 
Bildiride, Rusya ve ABD'nin gergin-
lik dönemlerinde bile stratejik alan-
da öngörülebilir olma, silahlı çatışma 
risklerini ve nükleer savaş tehdidini 
azaltmaya yönelik olarak ortak hedef-
lerde ilerleme kaydedebilecekleri 
belirtildi. Bildiride ayrıca Yeni Stratejik 
Silahların Azaltılması Anlaşması'nın 
süresinin kısa bir süre önce uzatıldı-
ğı hatırlatılarak, "nükleer bir savaşın 
kazanılamayacağı ve böyle bir savaşın 
asla çıkarılmayacağı" yönündeki taah-
hüdün yinelendiği vurgulandı.

Dünyanın ekonomik ve siyasi ağır-

lık merkezi Doğu'ya kayıyor
Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağıl-

masıyla Soğuk Savaş sona erdi. Ortaya 
çıkan güç boşluğunu uzun bir süre 
ABD tek başına doldurdu ve küresel 
düzlem tek kutuplu bir yapıya evrildi. 
Bu dönemde usulca ve sistematik ola-
rak büyüyen Çin, yeni bir küresel güç 
olarak ortaya çıktı. Stratejik bakımdan 
bu hadise 21’inci yüzyılda meyda-
na gelen en önemli jeopolitik olayla-
rından biri olarak öne çıkıyor. Pekin, 
Washington'un küresel meseleler 
üzerindeki etkinliğinin her geçen gün 
azaldığını sıklıkla vurguluyor. Nitekim 
Çin menşeli Global Times gazetesinde 
yayımlanan bir makalede, “dünyanın 
ekonomik ve siyasi ağırlık merkezinin 
Doğu'ya kaydığı, Avrupalı müttefikle-
rin bile ABD'nin Pekin konusundaki 
uzlaşmaz tutumundan yavaş yavaş 
uzaklaştığı” ifadelerinin kullanılması 
tesadüf değil. Son dönemde bilinen 
ve aşina olunan reaktif dış politikasını 
terk eden Çin, oldukça proaktif ve 
en az Batılı muhatapları kadar “nok-
ta atışı” hedefleyen hamleler yapıyor. 
Sabırlı Çin’in dış politikada ev ödevini 
oldukça iyi yaptığı ve muhataplarının 
her türlü zaafını çalışarak strateji-
ler belirlediğini görüyoruz. Aslında bu 
yüksek özgüven Global Times gaze-
tesinde yayımlanan makalenin kuş-
kusuz bir yansıması. Haziran ayında 
meydana gelen gelişmeler yeni bir 
normalin başladığını gösteriyor. Resim 
dikkatli okunmalı. Telafisi olmayan 
kararlar arifesine geldiğimizi görüyo-
ruz. 

Kadim ortağı AB’yi yeniden dene-
timine alan ABD’nin Çin ve Rusya’yı 
kuşatmak üzere partner sayısını artır-
mayı hedeflediği, böylelikle NATO’yu 
küreselleştirmeye çalıştığını görü-
yoruz. Rusya’yı Arktik, Baltık, Doğu 
Avrupa, Karadeniz ve Kafkasya yayı 
ile çevrelemek isteyen ABD’nin bu 
stratejisine koşut olarak Türkiye’nin 
pozisyonunun önem arz ettiğinin altı-
nı çizelim ve tarafımıza tevdi edilebi-
lecek/dayatılabilecek olası yeni roller 
için dikkatli olalım.
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Marmara’daki deniz salyası proble-
mini basından takip ediyorum. Çok 
ciddi bir problem olduğu görülü-
yor. Bu oluşumları seyir yapan bir 
gemi denizden alırsa ve kulerlerden 
geçirip ana makine ve jenaratör-
ler, makine soğutma suyu sistemi-
ne kalıcı olarak yapışırsa, makine 
soğutma sağlamaz ve gemiler aşı-
rı ısınma nedeniyle yolda kalabilir. 

Seyir emniyeti açısından da şu an 
çok yüzeysel olabilir ama balastlı 
halde ve su kesimi az olan gemiler-
de bu maddeler emilirse ve soğut-
ma sistemine katılırlarsa kulerleri 
tıkayabilirler. Soğutma yapılamaz 
veya verimi düşer. Müsilaj bir sıvı 
değil ve gittikçe katılaştığı söyle-
niyor. 

Müsilaj, deniz ticaretini yavaşla-

tabilir hatta durdurabilir de. Çünkü 
soğutma yapamazsanız makine-
yi çalıştıramazsınız. Eğer, müsilaj 
biraz daha kalınlaşırsa çok tehlike-
li bir hâl alabilir. Gemiler sularını 
derinlerden alır ancak hafif gemiler 
sistemlerine bunu çekebilir. 

Müsilajın deniz ticaretini etkile-
yebileceği henüz gündeme gelme-
di. Biraz kötümser yaklaşıyor gibi 

görünsem de bu duruma dikkat 
çekmek gerekiyor. Bu oluşumlar 
geminin sualtında kalan kısmına 
yapışırsa sürtünme direncini artırır 
ve geminin verimi düşer. Örneğin, 
15 mil hız yapabilen bir geminin hızı 
12 mile düşer ve sürati azalır, dola-
yısıyla da yakıt sarfiyatı artar. Bu 
durumun önüne geçilmezse deniz-
cileri kötü günler bekliyor.

Çevre, özellikle de denizler yüzyıl-
lardır onlara verdiğimiz zararların 
intikamını çok acı alıyor. 2020 yılı-
nın Nisan ayında ‘‘Yeni bir kıtaya 
giden yol’’ başlığıyla hazırladığı-
mız dosyada denizlerdeki plastik 
kirliliğine dikkat çekmiştik. Çok 
geçmeden 2021’in başında Mar-
mara Denizi’nde görülmeye baş-
layan deniz karı (deniz salyası/

müsilaj)  ile sarsıldık. Deniz karı, 
şiddetini günden güne artırdı ve 
artık Ege’ye kadar ulaştı. Marma-
ra’ya dökülen derin deşarjlar, geri 
dönüşüme gönderilmeyen çöpe 
ve lavaboya dökülen evsel yağlar, 
deniz kenarındaki plansız sanayi-
leşme ve denetlenmeyen sanayi 
atıklarının yanı sıra yine insan 
kaynaklı küresel ısınmanın sonu-

cunda Marmara, intikamını suçlu 
suçsuz tüm canlılardan almaya 
başladı.

Deniz karı öncelikle deniz üze-
rinde yer alan bir tabakaya benze-
se de denizin altını üstünden daha 
çok etkiliyor. Belki göç ile balıkla-
rın birçoğu Karadeniz’e kaçarak 
tehlikeden şimdilik kurtulmuş ola-
bilir ancak deniz dibinde yaşayan 

yengeç, mercan gibi canlılar bir bir 
ölüyor, Marmara oksijensiz kalıyor.

Peki, deniz karının etkileri deniz 
ticaretine/ekonomisine nasıl yan-
sıyor? Bu konuyla ilgili geçimini 
denizden sağlayan, denizle iç içe 
olan insanların yaşadıkları, düşün-
ce ve önerileri oldukça önemli. Bel-
ki de sene başından bu yana en 
çok balıkçılar etkilendiler deniz 

karından. Bunun yanı sıra Marma-
ra kıyısında faaliyet gösteren ter-
saneler, Marmara’da sefer yapan 
ticari gemiler, marinalar… 

MarineDeal News olarak bu 
sayıda deniz karı ile ilgili, ekmeğini 
denizden çıkaranların görüşlerine 
yer verdik. Bürokrasiyi bir kenara 
bırakıp, biraz da denizin çocukları-
na kulak verelim. 

Deniz suyunda müsilaj konsantras-
yonunun yükselmesinin gemiler 
üzerinde başlıca birkaç önemli etki-
sinden bahsedilebilir. 

Bunlardan ilki müsilajın yapış-
kan özelliğinden dolayı ve salınımı-
nın deniz yüzeyine yakın, oksijen 
ile reaksiyon imkânı yoğun alanlar-
da ortaya çıkması nedeniyle karina 
bünyesinde biofilm oluşturmasıdır. 
Bu sayede karina yüzeyinde sür-
tünmenin yükselmesi ve buna bağlı 
olarak mil başına yakıt sarfiyatının 
bağıl olarak yükselmesi durumu ile 
karşılaşılması son derece olasıdır. 
Antifouling boya içeriğinde mevcut 
olan copper oxide içerik nedeni ile 

geminin değişik hızlarında yüzey-
deki kontaminasyonun azalması 
beklense de başarılı olunamaması 
halinde fiziki tekne temizliği yap-
tırılması gerekliliği kaçınılmaz ola-
caktır.

 İkinci önemli etki ise gemilerde 
soğutucu akışkan olarak kaçınıl-
maz biçimde deniz suyu kullanıl-
ması gerekliliğidir. Deniz suyundaki 
müsilaj kontaminasyonu öncelikle 
gemi bünyesine ilk giriş alanı olan 
kinistin filtrelerindeki su debisi-
ni önemli ölçüde kısıtlayıcı etkiye 
sahiptir. Filtreyi geçen müsilaj kon-
santrasyonu az veya çok olması fark 
etmeksizin deniz suyu devresinde 

kısıta, daralmaya neden olabilecek 
ve akışa karşı direnç oluşturacaktır. 
Akabinde HT ve LT tatlı su soğut-
ma sistemlerinden ısı çekilimine 
olanak sağlayan eşanjörlerin deniz 
suyu taraflarında ısı geçirgenliği-
ni azaltacak ve soğutma sisteminin 
performansında ciddi düşüklüğe 
yol açılması ve başta ana makine 
ve yardımcı makineler olmak üzere 
gemi tahrik sisteminin atıl kalması-
na yol açılabilecektir. Bu nedenler-
den dolayı sistemlerin back-flush 
devrelerinin aktif tutulması ve filtre 
ile eşanjör temizlik frekanslarının 
yükseltilmesi mutlak bir gereklilik 
olarak gündeme gelecektir. 

Bir diğer önemli etki ise gemi 
pervanesinin yüksek basınç ve alçak 
basınç alanlarında ve aynı zaman-
da dümen yelpazesinde kavitasyona 
yol açabilecek ölçüde pürüzsüzlü-
ğün bozulmasıdır. Pervane üzerinde 
böyle bir yapının varlığı kanat yüze-
yinde erozyona yol açabileceği gibi 
aynı zamanda pervane performan-
sını da olumsuz biçimde etkileyerek 
verimi düşürecektir. Dümen yelpa-
zesinde gerçekleşebilecek bir tutu-
lum ise geminin dümen aktivitesini 
zayıflatarak manevra kabiliyetini 
olumsuz yönde etkileyebilecektir. 
Aynı zamanda yelpaze bedeninde 
erozyon oluşumu da beklenebilecek 

etkilerdendir. 
Müsilaj kontaminasyonunun 

BWTS sistemi üzerindeki etkisi de 
benzer olup, rehabilitasyon yönte-
minden bağımsız olarak öncelikle 
filtre grubu performansını düşürü-
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'Müsilaj gemilerin sürtünme direncini artırır'

Deniz karı denizin çocuklarını nasıl etkiliyor?

'Dümenin manevra kabiliyetini olumsuz etkiler'
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Nicomedia Su Sporları ve Su Altı 
Avcılığı Spor Kulübü Derneği adıyla 
resmi olarak Kocaeli’de kurulduk. 
Aktif olarak Kocaeli’nde dalgıçlık 
yapan 94 civarı arkadaşımız var. 
İstanbul’un Anadolu Yakası’ndan 
arkadaşlarımız da var. En küçüğü 
9-10 yaşlarında en büyüğü ise 65 
yaşında dalgıçlık yapan üyelerimiz 
var. Aynı zamanda kendi bünyemiz-
de serbest dalıcılarımız, scuba dalı-
cılarımız ve kulüp antrenörlerimiz 
bulunuyor.

Pandemiden dolayı etkinliklerde 
çok fazla bulunamasak da önceki 
dönemlerde deniz kirliliğiyle ilgili 
çalışmalarımız olmuştu. Bu sene de 
müsilajla ilgili çalışmalarımız oldu. 
Ulusal basında yer alan görüntüle-
rin ve kayıtların büyük bir çoğun-
luğu bizim dalgıçlarımız tarafından 
çekildi. Ayrıca seferberlik ilanı son-
rası Kocaeli Körfezi’nde gerçekleş-
tirilen çalışmalarda da yer aldık. 
Zodyak botlarımızla birlikte toplam 
26 dalgıç karada ve suda görev aldık. 

Müsilajla ilgili uzun süredir sual-

tında gözlemler yapıyoruz. Aralık ve 
ocak ayı civarında sualtında müsi-
laj gözlemlemeye başladık. Kendi 
içimizde çektiğimiz videoları pay-
laşıyorduk ancak ne olduğunu ve 
bu boyutlarda yayılacağını tahmin 
edemedik. Gelip geçici olduğunu 
düşündük. Bunlar artmaya baş-
ladıktan sonra biz de elimizdeki 
görüntüleri paylaşmaya başladık. 
Daha fazla ve daha detaylı görüntü-
ler almaya başladık. 

Müsilaj, akıntıların olduğu böl-
gelerde tutunamıyor. Ancak dip-
te yaklaşık 5-6 metre derinlikte-
ki canlıların üzerinde kalabiliyor. 
Bazı akıntı ve çalkantılarda yukarı 
çıkabiliyorlar. 8-10 metreye inildi-
ğindeyse tamamen halı şeklinde 
bütün canlıların üstünü örttüğünü 
gözlemledik. Dümdüz bir şekilde 
yayıldığını gördük. Canlıların oksi-
jene erişimini engelliyor. Su yüzeyi-
ni kapladığındaysa denizin oksijen 
üretmesini tamamen engelliyor. 

Çok fazla balık ölümü gözlemle-
medik. En çok yengeç gibi kabuklu 

canlıların öldüğünü gözlemledik. 
Bu canlılar, kabukları vasıtalarıyla 
oksijenlerini alıyorlar ve üzerinde-
ki katman ne kadar artarsa hare-
ket kabiliyetleri de o kadar azalıyor, 
dolayısıyla beslenme aktiviteleri de 
azalıyor. Bir taşın altına saklanıp 
ölüyorlar ve biz bunları gözlemle-
yemiyoruz. 

Dalgıç olarak müsilajdan olduk-
ça etkilendik. Aşırı yoğun olduğu 
durumlarda salyaların arasında 
hareket etme yeteneği oldukça aza-
lıyor. Balıklar da salya nedeniyle 
hareketlerini kısıtlıyorlar. Salyanın 
olduğu yere yaklaşmıyorlar, çok 
derine ya da çok sığ bölgelere geçi-
yorlar. Normal koşullarda haftada 
20 kişi dalıyorsa şu anda 5’e düş-
müş durumda. 

Dalıcı güvenliğiyle ilgili konu-
şursak görüş çok azalıyor. Normal 
zamanda 250 metrekarelik bir alanı 
tarıyorsam şu anda aynı sürede 50 
metrekarelik bir alanı tarayabili-
yorum. 

Sualtındaki müsilaj problemi 

için resmi kurumların bir çalışma-
sı var. Bu salyanın sualtından su 
yüzeyine doğru havalandırılması ve 
oradan toplanması gerekecek çün-
kü üretim kaynağı sualtında.  Mar-
mara’da birçok su tabakası var. Dip 
suyu dediğimiz Akdeniz suyunun 
olduğu bir katman var. Yaklaşık 100 
metre derinlikten Akdeniz suyu 
akıyor. Üst tabakada ise Karade-
niz suyu yer alıyor. Karadeniz’in 
tuz oranı daha az olduğu için bu 
yapılar deniz yüzeyinde daha kolay 
çoğalıyorlar. Bu tabakadaki salyayı 
yüzeye alıp çalışmalar yapıldığını 
gözlemliyoruz. Gemilerle, karadan 
vakumla emiş yapan vidanjör tarzı 
makinelerle çalışmalar yapılıyor.

Yüzeyde çok ciddi çalışmalar 
var. Kocaeli Belediyesi bu konuda 
pek çok çalışma yürütüyor. Nisan 
ve mayıs ayından beri aralıksız bir 
çalışma var. Bu çalışma olmasaydı 
şu anda yüzeydeki müsilaj miktarı 
çok daha fazla olacaktı. Sonrasın-
da yoğunluğun birden artmasıyla 
birlikte bütün Marmara’ya yayıldı. 

Çanakkale’deki arkadaşlarımızdan 
da Boğaz’da oldukça yoğunluk oldu-
ğunu duyuyoruz.

En son dalış yapan arkadaşları-
mızdan aldığımız bilgilere göre, bazı 
noktalarda yaklaşık 12-13 metreler-
de yoğunluk var. Bazı noktalarda da 
akıntı ve rüzgâra göre normale dön-
meler olduğu görülüyor. Orta tabaka 
için durum böyle. En dip tabakada 
ise salyanın dibe çöküp tamamen 
ölü hale geldiğini ve siyahlaştığını 
gördük. Siyah bir tabaka halini alı-
yor ve katılaşıyor. Bu oluşumu ise 
sadece Kocaeli Değirmendere civa-
rında gözlemledik.

Özellikle İstanbul ve çevresindeki 
kıyılarda yıllardır artarak devam 
eden deniz kirliliği, tekneleri ve 
tekne sahiplerini de etkiliyor. Daha 
önceleri birçok noktada denizin 
keyfini çıkaran ve balık tutan tek-
ne severler, yaşanan bu kirlenmey-
le ya teknelerini güney bölgelerine 
götürdüler ya da sadece bir ulaşım 
aracı olarak İstanbul’da tutuyorlar.

Son dönemde ortaya çıkan 
müsilaj felaketi de İstanbul’da tek-
ne keyfi yapmak isteyen veya bu 
işle uğraşan herkesin aklına deniz-
den keyif aldıkları o günlerin bitip 
bitmediğini getiriyor.

Günümüzde teknelerin tekno-
lojileri her geçen gün gelişiyor ve 
ufak teknelerde bile artık konfor 

en üst noktaya gelmiş durumda. 
Teknelerin birçoğu jeneratör, kli-
ma ve diğer soğutma sistemleri 
gibi lüksleri artık standart olarak 
alıyor. Teknelerin makineleri ve bu 
bahsettiğim diğer sistemleri deniz 
suyu soğutma pompalarıyla çalış-
makta. Her ne kadar deniz suyu 
alışlarında çeşitli filtre sistemleri 
bulunsa da özellikle İstanbul’da-
ki tekne kullanıcıları geçtiğimiz 
senelerde bu deniz suyu emişle-
rinin çeşitli plastiklerle, poşetlerle, 
deniz anaları veya suda oluşan 
midye ve kekamozla tıkandığına 
şahit oluyordu.

Müsilajın yoğun olduğu bölge-
lerde seyir yapan teknelerde ise 
tekne deniz suyu emişlerinin ve 

filtrelerinin daha çabuk tıkandığı 
gözlemleniyor. Deniz suyu alışları 
yüzeyin bir miktar altında olma-
sına rağmen maalesef bu durum 
hem teknelerin makineleri hem 
de diğer deniz suyu ile soğutulan 
sistemler için tehlike arz ediyor.

Teknelerin filtre sistemlerinin 
yetersiz kaldığı durumlarda veya 
uzun süre suda bakımsız kalan 
teknelerde, makineden başlayarak 
birçok ekipmanın arıza vermesi ve 
tekne sahiplerine büyük masraflar 
çıkarması bir sürpriz olmayacaktır. 
Özellikle marine sektöründe kulla-
nılan birçok parçanın ithal olması 
bu masrafları da orta halli bir 
deniz tutkununu denizden soğuta-
cak duruma getirtebilir.

Ayrıca teknelerin pervane-şaft 
gibi sevk sistemlerini doğrudan 
etkilemekte, teknelerin gövdelerini 
saran bu tabaka tekneleri yavaşla-
tarak, yakıt sarfiyatlarını da artır-
maktadır.

Artan deniz kirliliği ile nor-
malde yapılması gereken filtre ve 
kinistinlerin kontrolleri daha sık 
yapılmalı. Tekneler denizde uzun 
süre bakımsız bırakılmamalı ve 
deniz suyu filtrelerinin daha sık 
aralıklarla değiştirilmesini öneri-
yoruz.

Birçok tekne sahibi, tekneleri-
ni güney bölgelerine götürerek en 
azından kış dönemine kadar bu 
problemin çözülmesini umuyor. 
Belki yakın bir gelecekte olmasa 

bile, yetkililerin gerekli önlemleri 
alarak, deniz kirliliğine karşı dene-
timleri sıkılaştırmasıyla, Marma-
ra’nın ve İstanbul sahillerinin eski 
güzel günlerine dönmesini umuyo-
ruz. Dünyada eşi benzeri olmayan 
bu güzelliğin, tekrar deniz tutkun-
larını misafir etmesini diliyorum.

cü etki göstererek akışa karşı direnç 
oluşmasına neden olunacak ve debi 
azalacaktır. Sistem debi bakımından 

operasyonel kısıntıya girmemesi ve 
çalışmaya devam etmesi halinde ise 
elektroliz reaktörüne sahip sistem-

lerde reaktör kirliliğine, UV sistemli 
gemilerde ise lambalar üzerinde ken-
di kendine temizlenmesi güç biofilm 

oluşturarak geçirgenliği azaltacak, 
bu şekilde ünite ya devre dışı kalacak 
ya da performansı oldukça olumsuz 

yönde etkilenecektir. Her şartta üni-
te elektrik tüketiminde ciddi artışlar 
kaydedilmesi kaçınılmazdır. 

DOSYA 09

'Hareket etme yeteneği oldukça azalıyor'

'Tekneleri yavaşlatarak yakıt sarfiyatını artırıyor'

Dalgıç Cengiz Arslan / Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü Derneği 

Candaş Balcı / Marinbase Yat Yönetimi Operasyon Müdürü

'Deniz boyalarına şu an için ciddi bir etkisi yok'
Kaptan Cengiz Karabüber / Nippon Paint Türkiye İş Geliştirme & Ticaret Direktörü

Doğa için kabul edilemez bir durum 
olan ve ne yazık ki insanevladının 
deniz çevresine ve tabiata verdiği 
ölçüsüz ve kıyas götürmez bu zararın 
yaşamakta olduğumuz sonuçları ne 
kadar çaresiz olduğumuzu açık bir 
şekilde göstermektedir.

Yaptığımız yerli ve yabancı araştır-
malar sonucunda deniz müsilajının, 
deniz boyaları ve türevleri üzerinde 
performansları açısından ciddi bir 

etkisi olmayacağı kanaatindeyiz. 
Yapısı gereği müsilaj, bolca Nitrat 

(NO3̄) ve Nitrit (NO¯) içermektedir. Bu 
nedenle en fazla, yüksek bakır ihti-
va eden Antifouling boyalarda “Bakır 
Patina” oluşumu ile boyanın kozmetik 
görünümüne görsel olarak verebilece-
ği zarar haricinde tecrübe edilmiş bir 
sonucuna henüz rastlamadık, kaldı 
ki “Bakır Patina” durumu da henüz 
gözlemlenmiş değildir.
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Türk Armatörler Birliği olarak 
söyleyebiliriz ki Marmara Deni-
zi’nde seyir yapan düzenli hat 
gemi ve tekneler, römorkörler, 
deniz otobüsleri, Marmara içi Ro-
Ro ve feribotlar kirlilik ve müsi-
lajdan etkilenmektedir. Müsilaj-
dan; 
• Makine soğutma suyu devreleri,
• Kinistinler,
• Eva sistemleri,
• Gemi karinası,
• Balast Suyu Sistemleri,
• Osmoz Sistemleri gibi deniz ile 
irtibatı olan sistem ve eleman-
ların etkilenebileceğini düşünü-
yoruz. 
Ayrıca Marmara’da düzenli hatta 
çalışan bir firmamız yetkilisinin 
verdiği bilgiler doğrultusunda da 

bazı hususlar tespit edildi. Bu 
hususlar şöyle:

Müsilaj konusunda özellikle 
kinistin filtrelerinin tıkanması 
ve devamında kinistinden par-
çalanarak geçen müsilaj parça-
ları LT ve HT (SW cooling) cooler 
sistemlerinde tıkanmalara sebe-
biyet vermektedir. Bu sebepten 
neredeyse her limanda emniyet 
açısından kinistin temizlikleri 
yapılması gerekmektedir.

Fresh water generator ve 
osmoz su yapıcı sistemlerin de 
devreye alınmamasının uygun 
olacağı değerlendirilmiştir.

Osmoz sistem membranların, 
eva ejector pp ve heatexchanger 
plate ve condanser side plate-
lerin çok hızlı tıkandığı tespit 

edilmiştir.
Ağır müsilaj olan bölgelerde 

özellikle bu dönemde sw pp ob 
çıkışlarında köpüklenme de tes-
pit edilmiştir.

Uzun demir beklemelerinde 
anot katot protc. sistemlerinde 
de aralıklı alarmlara sebebiyet 
verdiği ifade edilmiştir.

Diğer bir tespitte ise bir gemi-
nin balast suyu sisteminin devre 
dışı kaldığı da belirtilmiştir.

Bu çerçevede yine bir firma-
mız tarafından tarafımıza iletilen 
tedbirler kapsamında;

• Makine dairesi kinistin 
filtrelerinin temizlenerek bir adet 
filtrenin acil durum için kapalı 
durumda yedekte tutulması,

• Ana makine ve D/G deniz 

suyu kulerlerinin temizlen-
mesi, kullanılmayan kulerlerin 
deniz suyu girişlerinin kapatıla-
rak yedekte tutulması (bulunan 
gemiler için),

• Pompa dairesi kinistin filtre-
lerinin temizlenmesi ve müm-
kün ise bir adet kinistin valfinin 
kapatılarak yedekte tutulması,

• Emrg. Yangın Pompası kinis-
tin filtrelerinin temizlenmesi ve 
hazır tutulması, 

• BWT filtrelerinin ballast ope-
rasyonlarına başlamadan önce  
temizliklerinin yapılarak hazır 
tutulması,

• Bu bölgede bulunulduğu 
sürece filtre ve kuler giriş-çıkış 
basınçlarının kontrol altında 
tutularak basınçlardaki ani deği-

şimlerde erken müdahale edil-
mesi gerekmektedir.

Mevcut kirlenme gemilere tek-
nik etkisi açısından değerlendi-
rildiğinde henüz deniz ticaretini 
etkileyici boyutta değildir, ancak 
gerekli önlemler alınmaz ise cid-
di sorunlara sebebiyet vereceği 
muhakkaktır.

Marmara Denizi’nde yaşanmak-
ta olan müsilaj ile deniz, göl, 
baraj ve benzeri alanlarda yaşa-
nan ötrofikasyon, alg patlaması 
gibi sorunların iki kök sebebi; 
organik yükün artması ve sıcak-
lığın bu canlıların üremesi için 
en elverişli seviyeye ulaşmasıdır. 
Bu iki ön koşula akıntı-rüzgâr 
gibi su hareketlerinin azlığının 
da eklenmesi, deniz salyası veya 
müsilaj olarak adlandırılan soru-
nun gözle görünür şekilde açığa 
çıkmasına neden olmaktadır. 

Limanlar, yeşil olarak nite-
lendirilebilmeleri için “su ve 
deniz suyu kalitesinin artırılma-
sı, çevresel, ekonomik ve sosyal 
kaygılara eşit ağırlık verilmesi” 
hedeflerini yerine getirmelidir. 
Limanlara akredite laboratuvar-

larda deniz suyu ölçüm analiz-
leri yapılmakta ve analizdeki 
parametrelerin sınır değerlerin 
altında olması gerekmektedir. 
Bu açıdan yeşil liman sertifika-
sı olan limanlar için müsilajın 
olumsuz etkisi bulunmaktadır. 
Limanımızın yeşil liman sertifi-
kası mevcut olup; düzenli olarak 
deniz suyu analizleri yapılmak-
tadır. Ayrıca, limanımızda deniz-
de oluşabilecek çevresel kaza-
ları önlemek için tüm tedbirler 
alınmış olup, oluşabilecek deniz 
kazaları için gerekli ekipmanla-
rın tamamı limanımızda mev-
cuttur. Denizde oluşan müsilaj, 
olası deniz kazalarında temizlik 
ekipmanlarının sağlıklı kullanıl-
masını ve kirliliğin verimli bir 
şekilde temizleme çalışmasını 

engellemektedir. Müsilaj bakte-
rileri bu kirliliği adsorbe ederek 
yayılmasını artırmaktadır. 

Müsilajın deniz yüzeyinde 
olduğu gibi deniz dibinde de 
ciddi oranda oluştuğu ve deniz 
yaşam döngüsünü bozduğu son 
bilimsel veriler ile tespit edilmiş-
tir. Birçok bölgede yüzeyden baş-
lamak üzere 5-30 m derinlik ara-
lığında yoğun müsilaj tabakaları 
bulunmaktadır. Gemilerin sevk 
ve diğer sistemlerinin çalışması 
esnasında mekanik aşınmaları-
nın önlenmesi, termal gerilimle-
rin azaltılması, yanma veriminin 
optimum seviyede tutulması ve 
bunun gibi sebeplerle kullanılan 
kapalı devre makine soğutma 
suyu, yakıt ve yağlama yağla-
rının ihtiyaç duyulan soğutma 

işlemi haricen kullanılan deniz 
suyu vasıtasıyla yapılmaktadır. 
Deniz ile irtibatı olan makine 
soğutma suyu devreleri, kinis-
tinler, eva sistemleri, gemi 
karinası, balast suyu ve osmoz 
gibi sistemlerin ve elemanları-
nın müsilajdan etkilenebilece-
ği değerlendirilmiştir. Müsilaj 
konusunda özellikle kinistin 
filtrelerinin tıkanması ve deva-
mında kinistinden parçalanarak 
geçen müsilaj parçalarının LT ve 
HT (SW cooling) cooler sistem-
lerinde tıkanmalara sebebiyet 
verebilir.

Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı’nın yayımladığı Müsilaj 
Genelgesi kapsamında, Asya-
port Limanı Acil Müdahale Şir-
keti Seagull, limanın yanındaki 

Barbaros Balıkçı Barınağı’nda 
biriken müsilajın bariyerle top-
lanıp deniz kıyısına alınması ve 
paketlenip bertaraf edilmesi ola-
rak organize edilen uygulamaya 
katıldı. Temizlik çalışmalarında 
Asyaport’un denizin temizlen-
mesi için Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi’ne tahsis ettiği deniz 
süpürgesi de kullanıldı.

10 DOSYA 

'Olası deniz kazalarında ekipman kullanımını olumsuz etkiler'
Gökmen Azaklı / Asyaport Yetkilisi

'Balast suyu sistemleri devre dışı kalıyor'
Cihan Ergenç / Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
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Müsilaj ilk olarak 2007 yılında görül-
dü. Normalde 2-3 haftada deniz şart-
larına uygun olduğu için yok olup 
gidiyordu. Dünyada ilk olarak Adri-
yatik Denizi’nde Dalmaçya Adala-
rı açıklarında, daha sonra İspanya, 

Fransa ve pek çok yerde görülmüş. 
Marmara Denizi bir iç deniz ve biz 
onu çok hor kullanıyoruz. Direkt 
durgun su olmasa da iç deniz olma-
sından dolayı ısı artışının dış etken-
lerden oluşan karşılığını görüyoruz 
biz şu anda. Isı artışı nedeniyle nor-
malde bir alg türü olan ve içerisinde 
zararlı bakteri barındırmayan müsi-
laj şu an öyle bir hâl aldı ki içerisin-
de toksinleri barındırmaya başladı. 
Dışarıdan gelen toksin maddeleri 
taşımaya başladı. Bundan dolayı 
müsilaj zararlı hâle geldi. 

Marmara Denizi’nde tekne 
bulundurmak ve bu zevki yaşamak 
ayrı bir zevk. Güneyde bir tekne 
sahibi olmak ile Marmara’da tekne 
bulundurmak oldukça farklı. Mar-
mara’da tekne sahibi olmak, yüz-
mek için kullanım anlamını çoktan 
geçti. Özellikle pandemi döneminde 
teknesi ve dağ evi olanlar oldukça 
rahat ettiler. İşin psikolojik tarafı 
da var. Marmara’da teknesi olanla-
ra çok şanslı olduklarını söylemek 
istiyorum. Hiç olmazsa sokağa çık-
ma yasağı dâhi olsa insanlar cuma 
gününden teknelerine binip hafta 
sonlarını denizde geçirdiler. Sohbet-
lerini o keyifli ortamda yaptılar. 
Müsilajın marinalara etkisini özel-
likle İstanbul’da Anadolu ve Avrupa 
Yakası olarak ayırmak gerek. Ana-
dolu Yakası’ndaki marinalarımız 
maalesef gerek akıntı gerek rüzgâr 
yönünden çok daha şanssız durum-
dalar. Kardeş marinalarımızın nere-
deyse tamamının içi müsilaj kap-
landı. Büyük mücadele verdiler. Bu 
durumun, bütün önlemler alınsa 
dahi 4-5 sene süreceği söyleniyor. 
Alemdar teknesi yapmış olduğu tet-
kiklerde Çınarcık çukurunda ciddi 
anlamda oksijensiz alanlar tespit 
etti. 

Tekne sahiplerinin ne olursa 
olsun Marmara’da bulunan teknele-
rini Ege’ye ya da Akdeniz’e demirle-
yeceklerini düşünmüyorum. Çünkü 
teknelerini sadece denize girmek 
için kullanmıyorlar.  Marinaları; 
şehir marinaları, geçiş marinaları 
ve güney sahillerinde bulunan mari-
nalar olarak sınıflandırabiliriz. Üçü-

nün de ayrı kullanım alanları vardır. 
Dolayısıyla Marmara Bölgesi’nde 
bulunan marinayla güney sahillerin-
dekini kullanım açısından kıyaslaya-
mazsınız. Zira işi gücü burada bulu-
nan insan yılda 15 gün tatil yapacak 

diye teknesini güneye almaz. Çünkü 
hafta sonları teknelerini kullanma 
imkânları oluyor ve herkesin de tatil 
imkânı bulunmuyor. Ancak müsi-
laj problemi ciddi boyutlara gelirse 
ve tekneleri oynatamazsak insanlar 

teknelerini karaya çekebilir. Bu da 
marinalar için büyük bir kayıp olur. 

Şu anda yaşanan problem ise 
iki saatlik bir seyirde dâhi müsila-
jın içinden geçmek zorunda kalınan 
yerlerin olması ve teknelerin filtrele-

rinin tıkanması aşamasında. Tıkan-
masa dahi tıkanacak hale geliyor. 
Filtrenin tıkanması demek, eğer su 
geçirgenliği kalkarsa motoru yak-
mak demek. Eğer fark etmezseniz, 
ısı yükselirse motoru yakmaya, yatak 

 DOSYA 11

1 Temmuz 

'Marmara'daki tekneler karaya çekilebilir'
İlkay Oygak / Ataköy Marina İşletme Müdürü 
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Müsilaj sorununu ocak ayından beri 
yaşıyoruz, hatta kasım sonunda nadi-
ren görülmüş, aralık itibarıyla baş-
lamıştı. Marmara’da aktif bir şekilde 
vardı. Balıkçılar o sezonda epey etki-
lendi. Denize ağ attığımızda normal-
de 1 saat 45 dakika süren ağ çekme 
işlemi 5-6 saat sürüyordu. Müsilaj, 
ağların gözüne yapışıyor ve çekmesi 
oldukça zorlaşıyordu. O yüzden Mar-
mara’da avcılık yapamadık ve Kara-
deniz’e, Ege’ye yöneldik. Bu da bizim 
için oldukça zorlu oldu. Müsilaj Mar-
mara’da çalışan balıkçılarımızı çok 
etkiledi.

Müsilaj ilk defa karşılaştığımız bir 
olay değil, daha önce de 2007 yılında 
karşılaştık ama bu kadar kötü değil-
di. Bu sene lodos çok esti ve deniz 
suyu da daha önceki yılara göre çok 
daha sıcaktı. Küresel ısınmanın etki-
si çok ciddi. Denizde bir anormallik 
var. Karasal kaynaklı etkenler olsa da 
bunun yanında denizde de büyük bir 
değişim var. 

Müsilajın balıklara bir zararı yok. 

Balıkların göç zamanı. Boğaz’dan 
Karadeniz’e çok fazla balık çıktı. Bun-
dan yana bir sıkıntı yok. Birçok kişi 
konuşmaya başladı, önüne geçemiyo-
ruz ancak bunun zararını en çok biz 
balıkçılar görüyoruz. Balıklar müsilaja 
Boğaz’dan geçerken yakalandı. Balık-
lar Marmara’dan geçişlerini devam 
ettirebiliyorlar. Müsilaj akıntı ve hare-
ketlilik olmayan bölgelerde oluşuyor. 
Bizim avladığımız balıklar zaten pela-
jik dediğimiz göç balıkları. Sabit bir 
yerleri olmayan balıklar. Marmara’da 
bulunan balıkların büyük bir çoğunlu-
ğu (yüzde 70’i) Karadeniz’e gitti. Orada 
havyar döküp eylül ayında geri gele-
cekler daha sonra da bir kısmı Ege’ye 
geçecek bir kısmı da Marmara’da kala-
cak. Bu göç hemen olan bir şey değil 
5-6 ay sürüyor. Balıklar da bu sürede 
sabit durmuyor. Bu nedenle balıklara 
bir zararı yok. Bakanlık da bununla 
alakalı gerekli açıklamayı yaptı zaten. 

Çıkan söylentiler nedeniyle balık-
çılarımız satış yapamıyor. Balık fiyat-
ları geriledi. Balıkçılar satış yapama-

dıkları için dükkânlarını açamıyorlar. 
Balıkların yüzde yüzü Marmara’dan 
gelmiyor, yalnızca yüzde 20’si geliyor. 
Yüzde 80’i diğer denizlerden geliyor. 
Ayrıca  Marmara’dan da gelse bir şey 
olmaz çünkü müsilajın balıklara bir 
zararı yok. Yıllardır müsilajla kar-
şılaşıyoruz. Bir problem yaşamadık. 
İnsanlar yanlış bilgilendiriliyor. Böyle 
olunca da en büyük zararı balıkçı-
lar yaşıyor. Önümüzde, eylül ayında 
balıkçılık mevsimi var. Açıklamalara 
ve kararlara dikkat edilmeli. Milyon-
larca insanın ekmek kazandığı bir 
sektör. Bu tarz açıklamalar bize ciddi 
zararlar veriyor. 

Müsilaj nedeniyle ufak tefek 
arızalar da yaşıyoruz. Makaraları-
mız etkileniyor, ağlarımız etkileni-
yor, ağlara çamurumsu maddeler 
yapışıyor. Çalışamıyoruz. Bırakın ağ 
çekmeyi ağ atamıyoruz. Bunun için 
bakanlığın bir desteği olmalı. Ancak 
açıklanan rakamlar oldukça komik. 
Balıkçıya bir şey sorulmuyor, balıkçı 
geri plana atılıyor. 

Yaklaşık 8 metrelik bir teknede 
3-5 kişi avcılık yapıyor, 7 metreye 
kadar olan teknelerde 1-2 kişi çalı-
şıyor, bunların aileleri de var. 25-40 
metre olanlarda ise her teknede 30 
kişi çalışıyor, bunların 3 bin, 5 bin, 7 
bin TL maaşları var, sigortaları var, 
aylık giderleri var. Maliyetler yüksek. 
Küçük bir teknenin 10 bin TL’den 
100 bin TL’ye kadar cirosu var. Büyük 
teknelerin de 300 bin ile 1 milyon 
TL’ye kadar ciroları var. Ayrıca yılda 
6 ay çalışabiliyorlar. Çok maliyetli 
işler. Rakamlar çok yüksek. Bin lira, 
2 bin lira, 3 bin lira parayla insanlara 
yardım edemezsiniz. Komik rakamlar, 
çalışanların kumanyasına yetmez. 

Arıtma tesisleri yıllardır var. Kara-
sal etkenler hep sıkıntılıdır. Eskiden 
Marmara Havzası’nda 5-6 milyon kişi 
yaşıyordu. Şimdi 25-30 milyon kişi 
yaşıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’nın çalışmasından ümitliyiz. Biz 
kirletmezsek deniz kendini çabuk 
toparlar. 2007 yılındaki oluşum ken-
diliğinden kayboldu. 

Marmara dışına baktığımız 
zaman da Ege’de, Bozcaada tarafında 
çok az müsilaj var bunlar da rüzgârla, 
akıntıyla birlikte Marmara’dan gelen 
oluşumlar. 

Bazı balıkçılarımız da deniza-
nalarının görülmediğini söylüyor-
lar. Bunun müsilajın denizanalarını 
öldürdüğü için olduğunu söyleyenler 
var. Her türlü yorum oluyor ancak 
aklın yolu bir, müsilajın hızla temiz-
lenmesi lazım. Bu durumdan en 
çok etkilenen de balıkçılar. Tedbirler 
alınıp çözümler üretilirken bize de 
danışılması lazım.  
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Teknik ekibimiz, müsilaj nedeniyle 
tıkanan filtrelerin temizlik sıklığını 
artırarak, ayda bir-iki kere yapılan 
filtre temizliğini günde bir-iki defaya 
kadar çıkarmıştır. Filtrelerin temizliği 
gemi motorlarının performansı için 
büyük önem taşıyor. Müsilaj, gemile-
rimize verdiği zarar nedeniyle bakım 
onarım maliyetlerimizi artırdığı gibi, 
motor performansını olumsuz etki-
lemesi nedeniyle yakıt sarfiyatımızı 
dolayısıyla sefer maliyetlerimizi de 

artırmaktadır.
İDO filomuzdaki hızlı feribotları-

mızda, tasarımları doğadan esinlen-
miş, itibarlı üretici firmaların ürün-
leri olan uluslararası klas kuruluşları 
tarafından da onaylanmış ve gelişmiş 
ülkelerde kullanılan Water Jet (Su Jeti) 
sevk sistemleri kullanıyoruz. Water 
Jet sevk sistemi ile gemi içinde bulu-
nan bir pompa yardımıyla geminin su 
kesiminden emilen su, sistem içeri-
sindeki nozul vasıtasıyla suyun yön-

lendirilmesi ve püskürtülmesi şeklin-
de gemi hareketi sağlanıyor. 

Çevre dostu olan bu sistemin 
çalışma prensibi, aerobik biyolojik 
arıtma sistemlerine de benziyor. Bu 
tip arıtmalarda kullanılan çevre tek-
nolojisinde atık su, sürekli havalan-
dırılarak atık suyun içinde gerekli 
oksijen oranı artırılıyor ve sistemde 
bulunan mikroorganizmalar ile orga-
nik atıklar parçalanarak atık suyun 
temizlenmesi sağlanıyor. 

Mevcut İDO gemilerimizde kul-
lanılan “Su Jeti” sayesinde, biyolojik 
arıtma sistemine benzer şekilde deniz 
suyu havalandırılarak sucul ortam 
için gerekli çözünmüş oksijen oranı-
nın artırılmasına ve canlı yaşamının 
sürdürülmesine katkı sağlanıyor. 

İDO olarak tüm faaliyetlerimiz-
de önceliğimiz iyileştirilmiş bir çevre 
performansı elde edilmesi, bu yönde 
hızlı feribot seferlerimizde de kullan-
dığımız sistemler suyun temizlenme- sine katkı sağlıyoruz. 

'Günde bir-iki defa filtre temizliyoruz'
Murat Orhan / İDO Genel Müdürü

'Bırakın ağ çekmeyi, ağ atamıyoruz'
Murat Kul / İMEAK DTO Balıkçılık Faaliyetleri Meslek Komitesi Başkanı

Marmara Denizi'nde son zamanlarda 
yoğunlaşan müsilaj gemilerin deniz suyu 
soğutma sistemleri üzerinde olumsuz 
etkiler oluşturuyor. Deniz suyu kinistin 
filtrelerinin sık aralıklarla kirlenmesine 
yol açıyor ve plaka tip ısı değiştiricilerin 
deniz suyu ile temas eden yüzeylerinde 
slime tabakası oluşturarak, verimli ısı 
transferine engel oluyor.

Tüm bu olumsuzlukların, ana tah-

rik sistemleri üzerinde kayıplara neden 
olmasının önüne geçmek için DFDS 
gemi personelimiz tarafından filtre ve 
ısı değiştirici plaka temizlikleri sıklıkla 
yapılıyor ve bu işgücü kaybı oluşturuyor. 
Normal şartlarda 3-6 ay gibi aralıklarla 
temizlikleri yapılan filtre ve ısı değiştirici 
plaka temizlikleri yoğun müsilaj olan 
denizlerde günlük temizlik yapılmasını 
gerektiren durumlar oluşturuyor.

sarmaya kadar götürür. Mutlak suretle, 
arıtmalardan başlanarak ve Marmara’ya 
akan derelerin ıslahından başlanarak bir 
an önce önlem alınması lazım ki, Bakan-
lık da bu konuda harekete geçti. 

Ataköy Marina olarak biz, Anadolu 
Yakası’nda bulunan marinalara nazaran 
daha şanslıyız.  Bulunduğumuz bölgeye 
daha az müsilaj geliyor. Çevre ve Şehir-

cilik Bakanlığı’nı aramanız ve kirliliğin 
fotoğrafını göndermeniz durumunda 
temizlik için anlaşmalı oldukları kurum-
ları gönderiyorlar. Biz mega yat limanın-
da 4 gün müsilaj temizliği yaptık ve şu 
an tertemiz durumda. Pırıl pırıl yaptılar. 
Suyun yüzeyi temiz ama aşağısı temiz 
değil. Zamanı gelince aşağıdaki müsilaj 
da yukarı çıkacak. Bilim insanlarının da 

dediği gibi görünen kısma aldanmamak 
lazım. Şu an 18 derece olan su sıcaklığı 
arttığı zaman, alttaki yapı da uygun 
oldukça üremeye ve yüzeye çıkmaya 
devam edecek. Haziran ayı mevsim nor-
mallerinin dışında soğuk geçmese idi bu 
durum çok daha kötü olurdu.  

Marinamızda müsilaj temizliği-
ne devam edeceğiz. Şu anda mega yat 

marinasının girişine bariyer yerleşti-
riyoruz. İki parçalı yüzer borulardan 
bir parçası 70 metre, bir parçası 45-50 
metre uzunlukta. Bir tarafını tekne girip 
çıktıkça açıp kapatacağız. Biz daha çok 
suyun yüzeyinden ve dışarıdan geldiği 
için böyle bir önlem aldık. Poyraz esi-
yor müsilaj geliyor, lodos esiyor müsilaj 
çıkıyor. Enteresan bir durum. Dışarıdan 

gelen müsilajın önüne geçip, içeride 
oluşursa da Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı’nın da yardımıyla ve kendi imkânla-
rımızla temizleyerek marinamızı koru-
yacağız. 

Müsilaj şimdilik marinalar için çok 
büyük bir problem olmasa da keyif kaçı-
racak düzeyde. Artması durumunda ise 
ekstra önlem almamız gerekecektir.

'Müsilaj işgücü kaybı oluşturuyor'
Lars Hoffmann / DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı 
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Müsilajın temelde gemilerimiz ve 
tersanemiz için ortaya çıkardığı 2 
etkisi var. Biri fiziki bir etki iken 
diğerine görsel bir etki diyebiliriz. 

Müsilajın tersanemize verdiği 
fiziki etkileri değerlendirdiğimizde; 

şu an suda bulunan bütün gemile-
rimiz, tamir için tersanemizde bulu-
nan gemiler, yeni inşa gemileri ve 
tersanemize ait botlarımızın tama-
mı, makinalarını soğutmak için 
gerekli soğutma suyunu denizden 

alıyor. Denizdeki müsilajla birlik-
te, makinalara giden soğutma suyu, 
yoğun müsilaj içeriyor. Bu sebeple 
su filtrelerimiz tıkanıyor. Temizlen-
memesi durumunda makinalar-
da hararete sebebiyet verebiliyor. 

Temizlik işlemleri içinse ekstra çaba 
ve işlem gerektiriyor maalesef. 

Görsel etki  açısından baktığı-
mızda ise maalesef kıyılarımızdaki 
bu görüntü ve zaman zaman orta-
ya çıkan kötü koku, gerek tersane-

mizi ziyaret eden müşterilerimizin, 
gerekse halihazırda müşterilerimi-
ze bağlı tersanemizde görev alan 
yabancı proje sorumlusu ekiplerin 
dikkatini çekiyor ve kötü bir algı 
oluşturabiliyor.
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'Temizlik işlemleri çaba ve işlem gerektiriyor'
Tersan Tersanesi Mühendisleri 

Bugün Marmara’da görülen müsilaj 
biz deniz sevdalılarını kahrediyor. 
Çünkü çocukluğumuz Marmara’da 
geçti, yüzmeyi Marmara’da öğren-
dik, dalmaya Marmara’da başladık. 
Bugün bu aktivitelerin hiçbirini 
yapmak imkânsız, teknenizle bile 
çıkamıyorsunuz çünkü filtreleriniz 
tıkanıyor geri dönüyorsunuz. Bir-
leşik Kaplar Kanunu’nu hatırlayın 
nasıl bir kap dolarsa hemen ikinci 
kap fazlasını alır, oradan üçüncü 
kaba geçer. E tabii Marmara’daki 
bu pislik de sırasıyla önce Ege’ye 
ardından Akdeniz’e geçecek. Kara-
deniz’deki kirlilik de zaman içeri-
sinde artacak. Biz bunu biliyoruz ve 
öngörebiliyoruz. Zaten bizim çocuk-
luğumuzda, gençliğimizde Silivri’de, 
Kumburgaz’da denize giriyorduk, 

yazlıklarımız vardı. Oralarda yüze-
meyince Ege’ye, Akdeniz’e indik. 
Şimdi sırayla Bodrum’daki yazlık-
lara da gelecek. Kuzey Ege’de Ata 
Demirer geçtiğimiz günlerde gös-
terdi. Gökçeada’daki, Bozcaada’daki 
balıkçılar kan ağlıyorlar, onlar da 
müsilajın etkilerini hissediyorlar. 
Kuzey Ege’de başladı, kuzeyde var 
güneyde olamayacak mı? Hepimiz 
biliyoruz, bu kafayla gidersek bütün 
denizler ölecek. Kaçış yok, kurtuluş 
yok, ‘oh benim denizim temiz diye-
mez’ kimse. Önlem olarak; müsilajı 
kaynağında temizleyeceğiz, Marma-
ra’yı foseptik çukuru olarak kullan-
maktan vazgeçeceğiz. Yirmi yıldır 
yapılan hataların bir bedeli var ve 
bu bedeli artık ödemek zorundayız. 

Denizde balık azalıyor yunus-

ları suçluyoruz. Balıkçılar balık 
yakalasın diye ‘yunusları avlayalım, 
yunus avı serbest bırakılsın’ denili-
yor. Sonuçları, sebepleri ayırmamız, 
net görmemiz lazım. Doğru çözüm 
politikaları ancak o zaman uygula-
maya geçer. Yani, balık yakalamak 
için, balık avlayabilmek için yunus 
öldürmeyi tercih eden bir toplumda 
biz hangi çözüm önerisinden bah-
sedeceğiz. Evsel atıklar, endüstriyel 
atıklar, zirai atıkların hepsi denize 
gidiyor. Kumsal nerede görülürse 
hemen yağmalanıyor beton dökü-
lüyor, sahil yolu yapılıyor insanlarla 
denizin arasına set çekiliyor. Bütün 
büyük üretim tesisleri Körfez böl-
gesinde yoğunlaştırılmış, bastıkları 
bütün pislik arıtılmadan körfezleri 
dolduruyor. Yeni nüfus politikaları 

gereği büyük kalabalıklar, göçmen-
ler kıyılar boyunca yerleştiriliyor. 
Denizi neden sevmiyorsunuz, deniz 
size ne yaptı?  Neden denizi yok 
etmeye çalışıyorsunuz. Biliyorum, 
insanlar Suudi Arabistan, Afganis-
tan çöllerindeki insanlar gibi yaşa-
dıkları zaman birileri çok mutlu 
oluyor. Onlar denizlerden bir haber 
olan, kendileri zaten denizci olma-
yan yöneticiler. Olay bu kadar basit. 

Son olarak şunu söylemek isti-
yorum. Afganistan çöllerinde, Suu-
di Arabistan çöllerinde yaşayacak 
insanların eline deniz verirseniz ne 
olur. Mısır’da, Kızıldeniz’de görüyo-
rum. Bütün Avrupalılar gelip dalış 
merkezleri açıyorlar, denizin dibin-
de bir cennet var onları görüntülü-
yorlar, yerel halk da kıyıdan bakıyor. 

Türkiye’yi ben buna benzetiyorum. 
Bu halka deniz verdik ama kıyme-
tini bilmedi. Ne bu denizi ne de 
Mustafa Kemal Atatürk’ü hak etmi-
yoruz. İki tane mavi var sevdalısı 
olduğum, biri denizin mavisi, biri de 
Mustafa Kemal Atatürk’ün mavisi. 
Maalesef insanımız buradaki ışığı 
görmüyor. 

Denizi neden sevmiyorsunuz, size ne yaptı?  
Savaş Karakaş / Sualtı Belgesel Yapımcısı

Mercanlar bitki benzeri görünüme 
sahip olsalar da hayvanlar grubu-
na dâhiller.  Üç boyutlu karmaşık 
yapılar oluşturduğu için kendileri 
bir habitattır, yani pek çok canlı 
için yuva, yumurtlama alanı, sak-
lanma ve tutunma imkânı sağlarlar. 
Mercanlar ortadan kalktığında, kısa 
ömürlü fırsatçı türler yerleşir ve 
bölgenin biyolojik çeşitliliği ciddi 
şekilde azalır. Müsilaj da bu canlı-
ları olumsuz etkilediği için şu anki 
durum son derece kaygılandırıcı.  
Mercanların hâlâ Marmara Deni-
zi'nde bulunabilmeleri bir mucize 
çünkü onlar için en önemli tehdit 
unsurlarının tamamı yüksek ölçek-
te mevcut burada. Zaten bu sebeple 
de sayıları gitgide azaldı ve eskiden 

"orman" görüntüsü verdikleri yerler-
de, azalmış ve seyrelmiş durumda-
lar. Geçtiğimiz son beş yıla kadar, 
en fazla balıkçılık ağlarına takıl-
ma sonucu ölüm oluyordu, zaman 
zaman müsilaj oluşumuyla birkaç 
koloni kaybedildiği de olmuştu 

çünkü müsilaj Marmara'da ilk kez 
olmuyor ancak bölgesel ölçekte ve 
çok daha az yoğunlukta olduğu için, 
bilim insanları, balıkçılar ve ilgili 
dalgıçlar haricinde pek kimsenin 
haberi olmuyordu. 2015 yılında kıyı 
inşaat ve dökü faaliyetleri sonucu  
Prens Adaları'nda toplu bir ölüm-
le en yüksek sayıda kaybı yaşadık. 
Bazı bölgelerde hiç mercan kalma-
dı. Şimdi de geriye kalanlar yoğun 
müsilaj sebebiyle tehlikedeler. Ada-
lardaki gönüllü dalgıçlar, STK'lar 
elle temizliyorlar mercan dallarına 
takılan müsilajları. Ancak müsilaj 
yoğunluğu o kadar fazla ki, tüm 
mercan ölümlerini manuel temizle-
me ile engellemek imkânsız. 

Mercanlar deniz tabanına yapı-
şık yaşarlar ve sudaki minik besin 
parçacıklarıyla besleniyorlar. Müsi-
laj dibe çöktüğünde, mercanların 
üzerini örtüyor ve dallarına takılı-
yor. Bu da nefes almalarını ve bes-
lenmelerini engelliyor. Her bir mer-
can "çalısı" ya da "ağacı" bir koloni. 

Koloninin  tamamı veya bir kısmı 
ölebiliyor. Kısmi ölüm olduğunda, 
doku kaybı yaşanan bölge fazla 
olduğunda bir süre sonra yaşayan 
kısım koloniyi beslemede yetersiz 
kaldığı için tüm koloni zamanla 
kaybedilebilir. Ayrıca müsilaj çok 
sayıda virüs ve bakteri de taşıyor. 
Özellikle Vibrio cinsi fırsatçılar mer-
canlarda enfeksiyon başlatıp yine 
doku kaybına sebep olabiliyor. Diğer 
yandan müsilaj organik bir madde 
olduğundan bakterilerce ayrıştırılır-
ken, bu bakteriler ortamdaki oksi-
jeni tüketiyorlar ve oksijen oran-
larında ciddi bir azalma olabiliyor, 
hipoksik veya anoksik şartlar geçici 
ve bölgesel olarak oluşabiliyor. Bu 
sadece mercanları değil etkilenen 
tüm bölgedeki canlıların boğulma-
sına sebep oluyor. 

Mercanların korunması için böl-
gesel deniz koruma alanları oluş-
turularak balıkçılık faaliyetlerini 
sınırlamak, çıpa yaralanmalarını 
azaltmak, kontrollü turistik dalış 

gibi önlemler gerekir. Ancak Mar-
mara Denizi için yetersiz. Bütünle-
şik bir yaklaşımla Marmara Deni-
zi'nin tamamı için almamız gereken 
önlemler var. Marmara Denizi etra-
fındaki tüm belediyelerin, işletme 
ve sanayi tesislerinin “gerçekten” 
arıtma yapması gerekir. Bu açı-
dan sıkı bir denetleme ve yaptırım 
şart. Marmara Denizi’ne yapılan 
tüm dökülerin (derin bölgelere de 
olsa) durdurulmasının da gerek-
tiğini düşünüyorum. Geriye kalan 
kıyıların daha fazla bozulmaması 
örneğin, Sivriada’nın o “azıcık” kıyı-
larına dokunulmaması da alınacak 
önlemler arasında. Şimdi yeni oluş-
turulan eylem planı hayata geçiri-
lirse, gerçek "uygulama" görürsek ve 
bakanlığın açıkladığı gibi tüm Mar-
mara Denizi bir koruma alanı olur-
sa güzel bir başlangıç olur. Hemen 
pırıl pırıl bir görüntü oluşmaz ancak 
uzun yıllara dayanan bir ölçekte, 
aşamalı bir iyileşme süreci başlar. 

Son olarak çok önemli bir 

husus daha var. Müsilaj felaketini 
asıl başımıza saran "sıcaklık" ve 

"durgunluk" durumlarını yaratan 
küresel iklim değişimi için atılacak 
adımları uluslararası sözleşmeler 
belirliyor. Isınmayı (endüstriyel 
dönem öncesine kıyasla) 2°C ve 
altında tutabilmek için Paris İklim 
Anlaşması neredeyse tüm dünya 
tarafından imzalandı ve onaylan-
dı. Sadece İran, Irak, Yemen, Erit-
re ve Türkiye'de onaysız durumda. 
Dilerim ülkemiz de en kısa sürede 
samimi bir şekilde bu gidişata dur 
diyecek adımları atar. 

'Paris İklim Anlaşması imzalanmalı'
Doç Dr. Nur Eda Topçu Eryalçın / İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi
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“On Everything  
That’s On Sea”

İTÜ'den 10 çözüm önerisi

İstanbul Teknik Üniversitesi 
(İTÜ)’nden bir grup bilim insanı, 
Marmara Denizi’ni tehdit eden 
müsilaj (deniz salyası) sorununa 
ilişkin tespitleri ve olası çözümle-
ri içeren teknik bir değerlendirme 
raporu açıkladı. 

Raporda; İTÜ öğretim üyelerin-
den Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Prof. 
Dr. İzzet Öztürk, Prof. Dr. Mustafa 
Yanalak, Prof. Dr. Özcan Arslan, Doç. 
Dr. Ebru Dülekgürgen, Doç. Dr. Mus-
tafa Evren Erşahin ve Dr. Öğr. Üyesi 
Türker Türken’in müsilaj sorununa 
ilişkin görüş ve önerileri yer alıyor.

Müsilaj oluşumu ve sebep oldu-
ğu zararlarla ilgili analiz modelleri-
nin de yer aldığı raporda, İTÜ Uydu 
Haberleşme ve Uzaktan Algılama 
Merkezi (UHUZAM) tarafından sağ-
lanan uydu görüntülerine de yer 
veriliyor.

Teknik raporda müsilaj
sorununun nedenleri
ortaya konuyor
Güncel verilerine göre, Marmara 

Denizi havzasındaki belediye atık 
sularının yüzde 53’ü mekanik arıt-
ma, yüzde 42’si ileri biyolojik (C, N, P 
giderimle) arıtma, yüzde 5’i ise biyo-
lojik (C, kısmi N, P giderimli) arıtma 
sonrası denize deşarj ediliyor. 

Marmara Denizi ve İstanbul 
Boğazı’nda yürütülen modelleme 
çalışmaları sonuçlarına göre, Mar-
mara’da ötrofikasyon kontrolü ve 
alt tabakadaki çözünmüş oksijen 
seviyesinin daha da kötüye gitme-
sinin önlenmesi; diğer bir deyişle, 
alıcı ortamın yüzme su sporları ve 
balıkçılık gibi amaçlarla kullanımı-
nın sağlanması için, başta İstanbul 
olmak üzere Marmara’ya yapılacak 
bütün noktasal atık su deşarjları 
öncesi biyolojik C, N ve P giderimli 
arıtma uygulanması öneriliyor.

Son 10 yılda başta İstanbul, İzmit 
ve Bursa olmak üzere Marmara’ya 
yapılan kentsel ve endüstriyel atık 
su deşarjları öncesi biyolojik N ve 
P giderimli arıtma uygulamaları hız 
kazanmış; söz konusu uygulama-
ların sonucu olarak özellikle Haliç, 

İzmit ve Gemlik Körfezlerinde belir-
gin su kalitesi iyileşmeleri sağlan-
mış ve biyo-çeşitlilik artmış. Ancak 
Yenikapı, Kadıköy, Küçükçekmece 
ve Büyükçekmece Ön Arıtma Tesis-
leri çıkış sularının deşarj edildiği 
Büyükçekmece Baba Burnu, Tuzla 
Yarımadası aksı kuzeyi ile su alış-
verişinin sınırlı olduğu İzmit Kör-
fezi doğu bölgesinde alt tabakadaki 
çözünmüş oksijen seviyelerinin < 2 
mg/L olduğu gözlenmekte.

İTÜ’nün 10 maddede müsilaja 
çözüm önerileri
• Marmara Denizi’ni, Boğazları 

ve deniz bağlantılarını içine alan 
Marmara Havzası bir bütün olarak 
ele alınıp değerlendirilmelidir.

• Marmara Denizi’nde müsilaj 
oluşum süreçlerini artıran kirletici 
yüklerinin azaltılması için disiplin-
ler arası bilimsel temelli bir yak-
laşım uygulanmalı ve üniversite-
kamu-sanayi-özel sektör-STK işbir-
likleri geliştirilmelidir. 

• İleri Biyolojik AAT çıkış sula-

rının azami oranda kentsel yeşil 
alanların (varsa tarım alanlarının) 
sulamasında ve/veya endüstride 
kullanılarak, Marmara’ya verilen 
atık su miktarının azaltılması sağ-
lanmalıdır.

• Atık su arıtma tesislerinde geri 
kazanıma öncelik verilmelidir. Bu 
kapsamda yenilikçi, az yer kaplayan 
ve enerji verimliliği yüksek atık su 
arıtma proseslerinin uygulanması-
na geçilmelidir. 

• OSB ve tekil sanayi tesislerinin 
etkin izleme ve denetimlerle önce-
likli ve tehlikeli maddeleri belediye 
kanal şebekesine deşarj etmeleri 
önlenmelidir. 

• Marmara Denizi üst tabaka-
sında ekolojik şartların oluşumu 
desteklenmelidir. Karadeniz, Mar-
mara ve Ege Denizi arasındaki balık 
göçüyle balık sığınma/yumurtlama 
alanları korunarak bu bölgelerin 
sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. 

• Su kalitesi sürekli takip edilme-
li, evsel ve endüstriyel AAT deşarj-
larının izleme, denetim ve yaptırım 

kapasitelerinin geliştirilerek, stan-
dartlara uygun olarak işletilmeyen 
tesislere caydırıcı yaptırımların 
uygulanması ile izleme verilerinin 
paylaşımı sağlanmalıdır.

• İleri biyolojik atık su arıtma 
tesislerinin işletiminin, uzman özel 
sektör firmalarınca, asgari 8-10 yıl-
lık sözleşmelere dayalı olarak işle-
tilmeleri yaygınlaştırılmalıdır.

• Özellikle müsilaj ve kirlenme-
nin izlenmesi için farklı mekânsal 
ve zamansal çözünürlüklerde uydu 
görüntüleri temin edilmelidir. Aktif 
uydu sistemleri incelenerek çalış-
malara entegre edilmelidir. 

• Marmara Denizi ve Havzası 
için karar destek sistemi olarak da 
hizmet edecek dinamik bir Coğ-
rafi Bilgi Sistemi (CBS) kurulmalı-
dır. Marmara Denizi ve etkileşimde 
olduğu alanlar hakkında sürekli 
olarak güncel bilgi üretilmeli, bu 
alanlardaki yapılaşma ve meyda-
na gelen değişim belirlenmeli ve 
Marmara Denizi ekosistemine olan 
etkiler ortaya konulmalıdır.
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Fiyatların sürekli arttığı bir ortamda 
girişimcilik yapılabilir mi? Elbette 
fiyat istikrarının olduğu bir orta-

ma kıyasla zor yapılır. Enflasyonist 
ortamda yükselen gelirler, değer-
lenen varlıklar yanıltıcı zenginliktir. 
Fiyat artışları sosyal dengesizliği 
körükler. Bu bakımdan, enflasyon, 
yatırım için değil spekülasyon için 
ortam hazırlar. Alım gücü olanla-
rın satın aldıkları ürünleri, bekleme 
sonrasında daha yüksek fiyata sata-
bilmesine imkân tanır. Dolayısıyla, 
alım gücü olmayanlar artan kira 
bedelleri vb. yükler altında kalır. 
Friedman’ın öncülük ettiği Moneta-
ristlere (Parasalcılara) göre; enf-
lasyonu kontrol altına almak için en 
etkin araç para politikasıdır. Para 
arzındaki değişmeler, para tale-
binden bağımsız bir şekilde para 
otoritesince belirlenir. Hatta bir 

konuşmasında bunu “enflasyon her 
zaman, her yerde parasal bir olgu-
dur” diyerek de özetlemiştir. 

 
Tüketici fiyatlarını
kontrol edemez
Friedman'ın dediği gibi olmasay-

dı sayısal olarak (hem üreticiden 
hem de diğer gruplardan) üstün 
olan tüketicilerin ekonomiyi ya da 
enflasyonu kontrol edebilmesi icap 
ederdi. Ama gerçek böyle değil. Enf-
lasyon tüketicilerin kontrol edeme-
diği ve istemediği bir şekilde yük-
selebilir. Tıpkı 1950’nin sonlarından 
beri ülkemizde olduğu gibi… Kimi 
zaman azaldı, kimi zaman şok etti 
ama bir şekilde nefesini ensemizde 
hissettirdi.  

Aslında bu iki grubun yani üretici 
ile tüketicinin etkilendiği enflasyon 
da farklıdır. İki önemli enflasyon 
ölçüsü bulunur; üreticilerin katlan-
dığı fiyat artışı (ÜFE) ve tüketicilerin 
(TÜFE) katlandığı artış. Dediğimiz 
gibi hiçbir tüketici enflasyon iste-
mez ancak, üreticiler yaşadıkları 
fiyat artışını tüketiciye yansıtmazsa 
iflas bayrağını çeker. Yani iki tara-
fında tam olarak kontrol edemediği 
sebepler enflasyona yol açmaktadır. 

Gelelim bu iki endeks arasındaki 
etkileşime… Zaman zaman bu iki 
endeks gece-gündüz gibi ayrı telden 
çalabiliyor. Örneğin, mayıs ayında 
ÜFE-TÜFE arasındaki fark yüzde 
21’i aşarak ÜFE lehine bir rekora 
imza attı. Son yıllardaki en büyük 
fark! Şöyle bir örnekle açıklayayım; 
bundan 5 yıl öncesine kadar fark 
yüzde 10’u geçtiğinde konuyla ilgili 
raporlar yazılırdı.  

 
ÜFE-TÜFE arasındaki farkın 
sebebi nedir?
TÜFE ile ÜFE arasından belli baş-

lı farklar vardır. Örneğin, ÜFE’de 
hizmet fiyatlar yer almıyor. Ağırlıklı 
olarak üretim fiyatları yer aldığın-
dan döviz kuru oynamalarına yöne-
lik hassasiyeti daha fazla. Dolar 
kuru ithalatta ek vergi gibi fiyatları 
direk yukarı iter ve üretim mali-
yetini artırır. Örneğin, nisan ayını 
takiben dolar/TL'sinin 7,3TL'den 
8,6TL'ye çıkışı yukarıda bahsettiği-
miz gibi mayıs ayında sert bir ÜFE 
şokuna sebep oldu. Elbette üretici 
fiyatlarındaki yükseliş yavaş yavaş 
tüketici fiyatlarını tırmandırmaya 
başlayacaktır. Buna da “geçişkenlik” 
denmektedir. Geçişkenlik, bir anda 

olmaz. Zaten “zaman” dediğimiz 
kavram da her şeyin bir anda olma-
sını engelleyen bir tabiat kanunu 
değil midir? 

Ayrıca, TÜFE hesaplanırken ver-
gi dâhil fiyatlar kullanılıyor. Haliyle, 
vergi değişiklikleri sadece TÜFE’yi 
etkiliyor. Bu fark da "geçişkenlik" 
süresini yöneten bir unsurdur.   

 
ÜFE-TÜFE arasındaki geçiş 
süresi nedir?
Yıllar evvel Merkez Bankası’nın 

yaptığı bir çalışmada; üretici fiyatla-
rına gelen bir şokun yüzde 30’unun 
iki yıl sonunda tüketici fiyatlarına 
yansıyacağı tahmin ediliyordu. Yani 
ÜFE'deki yüzde 10 artış, TÜFE'yi 
yüzde 3 tırmandırıyordu. Ancak 
geçiş süresi son dönemde bir hayli 
azaldı. Hatta analizlere göre geçiş 
yüzdesi de arttı. ÜFE'den TÜFE'ye 
geçişin büyük bölümü (yaklaşık 
yüzde 40) 3 ay içinde gerçekleşi-
yor. Dolayısıyla, ÜFE'de görünen son 
artış sebebiyle, haziran ve temmuz 
aylarında geçiş kaynaklı enflasyon 
artışı gözlemleyebiliriz. 

Fakat bu defa geçişkenlik, geç-
miş hesaplamalardaki gibi yüzde 30 
ya da 40 oranında olmayabilir. Zira 
eşel mobil sistemi (yani vergi ayar-
laması yoluyla rafineri fiyatındaki 
değişimin pompa fiyatına yansıtıl-
maması) ÜFE'den TÜFE'ye geçişin 
önüne set ördü. Diğer bir söyleyiş-
le, geçiş evvelki dönemlere kıyasla 
daha az olacak gibi… Tabii bu durum 
enflasyonun belli bir süre suni şekil-
de düşürüldüğünü gösteriyor.  

Peki, enflasyon neden bu kadar 
mühim? Enflasyon sadece paranın 
değer kaybını ifade etmiyor, buna 
bağlı olarak son dönemde herkesin 
merakla takip ettiği faiz kararların-
da da önemli bir yer teşkil ediyor. 
Enflasyonun düştüğü ortamda faiz-
lerin de düşmesi beklenir. Dolayı-
sıyla ÜFE'deki değişim TÜFE'yi, bu 
da Merkez Bankası’nın faiz kararını 
etkilemektedir. 

Burada yazılanlar yatırım tavsi-
yesi değildir.   
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A. Gökhan Esin
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Enflasyon tüketicilerin 
kontrol edemediği ve 
istemediği bir şekil-
de yükselebilir. Tıpkı 
1950’nin sonlarından 
beri ülkemizde oldu-
ğu gibi… Kimi zaman 
azaldı, kimi zaman 
şok etti ama bir şekil-
de nefesini ensemizde 
hissettirdi 

Enflasyon ortamındaki değerlenmeler 
yanıltıcı zenginliktir

Rusya ABD'yi korkuttu
Rus Donanması'nın Hawaii 
yakınlarında gerçekleştirdiği 
ve düşman uçak gemileri-
nin imha edildiği tatbikat, 
ABD’de endişe yarattı.

Amerikan basınında Mos-
kova'nın bu bölgedeki ciddi 
varlığının ABD hükümetini 
tedirgin ettiği iddia edilir-
ken Pentagon’un tatbikatın 
yapıldığı bölgeye uçak gemisi 
göndermek zorunda kaldığı 
belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 
deniz tatbikatının Kuril Ada-
ları'nın 4 bin 600 kilometre 
güneydoğusunda yapıldığı-
nı açıklarken, bu konumun 
Amerikan medyasında Rus 
savaş gemilerinin Hawa-
ii’ye 300-500 mil mesafede 

düşman hedeflerine saldı-
rı simülasyonu düzenlediği 
haberiyle bağdaştığı görülü-
yor.

ABD basınında, Rus 
Donanması’nın Pasifik Okya-
nusu'ndaki manevralarını 
Arleigh Burke tipi 3 destroyer 
ile Sentinel devriye botunu 
takip ettiği belirtilirken, bu 
tatbikata yanıt olarak ABD 
Hava Kuvvetleri’nin bölgede 
bulunan F-22A Raptor jet-
lerini havalandırdığı kayde-
dildi.

Rus Donanması’nın böl-
gedeki etkinliğini artırması-
nın nedeni olaraksa, ABD’nin 
yeni geliştirdiği gemi savar 
sistemlerini test etmeye baş-
laması gösteriliyor.
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Although following the Fed’s adop-
tion of a hawker tone the lira sta-
bilized at TL 8,63 for a bit against 
the dollar, it then continued to slide 
against the dollar. As of 26 June, the 
lira had weakened to 8,80 against 
the dollar; and economists say 
domestic steps are needed to boost 
the lira. 

The Central Bank of Turkey (CB) 
has announced that it was consid-
ering swap deals with a number of 
countries in order to strengthen its 
reserves. However, this announce-
ment hasn’t, at least for now, helped 
to boost the lira at this point. But 
how do experts view the CB’s move 
to adopt swap deals?

‘No learning from past
mistakes’ 
Bankers and bank experts unan-

imously note that the CB needs to 
strengthen its FX reserves. The clas-
sical methods to achieve this goal 
are issuing foreign currency pur-
chase tenders or rediscount credits.

Economists underline that the 
first and biggest mistake on the part 
of the economy administration was 
selling off reserves in an attempt 

to relieve the pressure on the lira, 
which was in fact created by long-
term issues. The news that there are 
plans to temporarily replace these 
reserves, which eroded as the con-
sequence of this mistake, through 
swap deals, show a failure to have 
learned from the past mistakes; 
which makes it all the more difficult 
to restore the CB’s reputation.

‘Reserve adequacy ratio below 
IMF standards’
According to June released on 

Turkey’s net international invest-

ment position (NIIP), Turkey remains 
well below the reserve adequacy 
levels according to IMF standards . 
According to data, Turkey’s reserve 
adequacy ratio which stood at 73,1 
percent in March fell to 69,7 percent 
in April. IMF standards define the 
100-150 percent rangeas an ade-
quate reserve ratio. 

Experts note that Turkey’s ratio 
of reserves to short-term debt 

-another important indicator of 
reserve adequacy- fell to 46,1 per-
cent from 48,8 percent in the same 
period; saying the accepted mini-
mum adequacy standard for this 
measure is 100 percent. 

‘A short-term fix’
Experts underline that the Cen-

tral Bank's bilateral swap deals, 
unless they are done with the FED, 
European Central Bank and Bank of 
Japan, do not count as a permanent 
solution to the existing problems 
and in no case should be treated as 
a lifeline. Swap deals with any other 
bank outside those listed above do 
not bring money into Turkey and 
serve only as a window dressing, 
according to experts.
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Global markets have 
absorbed a recent 
hawkish turn by the 
US Federal Reserve 
(Fed), which indicated 
a potential for earli-
er-than-expected rate 
hikes in a mid-June 
statement, and com-
mentators are increas-
ingly concluding that 
appetite risk is making 
a comeback

Can swap deals make up for eroded reserves?

Steel cutting ceremony for 4th MİLGEM
The steel cutting ceremony for the 
fourth Turkey-made corvette tailored 
for Pakistan’s navy was held in the 
southern port city of Karachi on June 
15. 

The ceremony at the Karachi Ship-
yard and Engineering Works –Pakistan 
Navy's specialized shipbuilding divi-
sion– was attended Chief of Naval 
Staff of Pakistan Adm. Amjad Khan 
Niazi, Esad Akgün, the Chief Executive 
Officer of Turkey's state-run defense 
firm ASFAT, and other senior officials 
from both countries.

Akgün, in his remarks, said that 
with the groundbreaking of the fourth 
corvette, the project is entering a 
phase of constructing all four ships at 
the same time. Despite the setbacks 
of the pandemic, he said, ASFAT is 
doing "everything humanly possible 
to complete the project on time and 
on budget."

Speaking about the MİLGEM pro-
ject, he said the production and instal-
lation of some 32 blocks on the slipway 

have been completed, both in Karachi 
and İstanbul. Of these 32 blocks, he 
went on to say, 23 were produced and 
installed in Istanbul, while the remain-
ing nine in Karachi. Another 14 blocks 
have been produced in Turkey, and are 
ready to be installed, he added.

MİLGEM vessels are 99 meters (325 
feet) long with a displacement capac-
ity of 24,00 tons and can move at a 
speed of 29 nautical miles.

In July 2018, the Pakistan Navy 
signed a contract for the acquisition 
of four MİLGEM (National Ship) Ada 
class ships with Turkish state-owned 
defense firm ASFAT. According to the 
plan, two corvettes will be built in 
Turkey and the other two in Pakistan, 
which will also include technology 
transfer.

Rolls-Royce and MAN cooperate on turbochargers
Rolls-Royce and MAN Energy Solu-
tions on 23 June announced they 
have signed an agreement for a stra-
tegic partnership that will see MAN's 
PBST brand distribute state-of-the-
art mtu turbochargers.

"With this cooperation, we are 
combining our competencies - on 
the one hand, PBST's global sales 
structure for turbochargers and, on 
the other hand, Rolls-Royce's lat-
est high-efficiency mtu turbocharg-
er technology for high-speed diesel 

and gas engines," explains Andreas 
Schell, CEO of Rolls-Royce Power 
Systems.

The turbochargers developed and 
produced in-house by Rolls-Royce 
Power Systems will thus be made 
available in additional markets. For 
Rolls-Royce, this creates a new chan-
nel for sales in addition to Woodward 
L'Orange. PBST will include the latest 
generation of the mtu turbocharger 
family ZR1 to ZR5 in its product port-
folio and will distribute them under 

the series name HIRO in the future.
The mtu turbochargers are 

offered on the basis of a modular 
system for engines in the 400 to 
2,500 kilowatt power ranges in single- 
and two-stage versions. Rolls-Royce 
designs them to meet the specific 
requirements of various applications 
such as marine, rail, construction, 
heavy land vehicles and power sup-
ply. The picture shows assembly of 
turbochargers on mtu engines at 
Rolls-Royce Power Systems.
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Tersan shipyard launches second trawler for Okeanrybflot
Tersan Shipyard Inc. on 22 June 
launched Vladimir Biryukov, the 
NB1106 Freezer Stern Trawler, for 
Russian Far East fishing compa-
ny Okeanrybflot.

The first of the two trawlers 
built for Okeanrybflot, Georgiy 
Meshcheryakov, had earlier com-
pleted successful sea trials and 

is now currently being prepared 
for completion and delivery, as 
sister vessel Vladimir Biryukov 
has been floated off for fitting 
out at that yard.

The Skipsteknisk-designed 
vessels each have a 108 metre 
overall length and a 20 metre 
beam, with accommodation 

for up to 150 crew. They are 
designed for extended operation, 
and to be able to spend up to 
eleven months at sea between 
port calls. Both are built with 
substantial ice reinforcement to 
cope with the challenging con-
ditions of the Sea of Okhotsk 
where they will fish for Alaska 

pollock.
Georgiy Meshcheryakovn and 

Vladimir Biryukov will also fish 
for herring, mackerel and pol-
lock in the Pacific, with a variety 
of high-value products produced 
on board. The two trawlers are 
laid out for pelagic and semi-pe-
lagic trawling.

ABS, MARIN 
introduces 
phase two 
of WISP2 
Project
American Bureau of Ship-
ping (ABS) and Maritime 
Research Institute Nether-
lands (MARIN) have launched 
the next phase of the Wind 
assisted Ship Propulsion 
(WiSP2) joint industry project 
(JIP) to promote the usage of 
wind propulsion.

Under the second phase, 
the project will make assess-
ments from real operational 
conditions as well as with-
in both the energy efficiency 
design index (EEDI) and ener-
gy efficiency existing ship 
index (EEXI).

The objective of the pro-
ject is to provide shipowners 
with proof of the fuel sav-
ings they can expect while 
also meeting the upcoming 
carbon intensity indicator 
(CII) requirements, therefore 
allowing them to make more 
informed investment deci-
sions.

The project will also focus 
on compliance with regula-
tions, specifically regarding 
manoeuvring.

The project’s second phase 
will involve the development 
of a basic performance pre-
diction tool, proposal for 
(in-service) speed trials with 
wind-assist technologies and 
application of new methods 
in cases, such as a validation 
case, over the course of two 
years.

The scope will also cov-
er enhancement procedures 
for transparent performance 
prediction.

In February 2021, ABS 
announced that it has joined 
the International Windship 
Association (IWSA), amid its 
increased involvement in the 
wind propulsion sector. The 
move was initiated after ABS 
released its guidelines for 
Wind Assisted Propulsion Sys-
tem Installation in June 2020.



 NEWS 19

July 2021

Mass production of Turkey's ULAQ SİDA commences 
Turkey's first indigenous unmanned 
combat surface vessel, ULAQ’s first 
platform the Armed Unmanned 
Surface Vehicle (SİDA) will start 
mass production, Defense Indus-
tries Presidency (SSB) Chairperson 
İsmail Demir has announced. 

Speaking at the Antalya Diplo-
macy Forum (ADF), Demir's noted 

the mass production of the USCVs 
developed by Ares Shipyard and 
Meteksan Defense are scheduled 
to start soon.

SİDA, the first in Ares and 
Meteksan's ULAQ unmanned ves-
sel series, boasts a cruising range 
of 400 kilometers (249 miles) and 
maximum speed of 65 km (40 

miles) per hour, as well as indige-
nous encrypted communications, 
and day and night vision capa-
bilities as well as encrypted com-
munication infrastructure, which 
can be operated from mobile vehi-
cles and headquarters or from sea 
platforms such as aircraft carriers 
or frigates, will be used for mis-

sions like intelligence, surveillance, 
reconnaissance, surface warfare, 
asymmetric warfare, escort mis-
sions, strategic infrastructure pro-
tection.

The prototype’s missile systems 
are inclusive of 4 cells of Cirit and 
2 of L-UMTAS, supplied by Turkish 
missile systems provider Roketsan.

NLNG Ship Management 
Limited (NSML) has chosen 
Kongsberg Maritime to pro-
vide the patented JAWS (Just 
Add Water System) draught 
and trim optimisation soft-
ware from Shell across its 
fleet.

These solutions will be 
installed across the entire 
NSML fleet comprising 11 
liquefied natural gas (LNG) 
carriers. The KONGSBERG 
Information Management 
System (K-IMS) digital solu-
tion will be utilised for the 
distribution of JAWS.

As a result, JAWS and 
K-IMS will become a ‘core 
element’ for the digitalisa-
tion and cybersecurity plans 
of NSML. The K-IMS, a suite 
of specialised solutions, sup-
ports complex operations 
and is hosted on the Kogni-
fai open digital ecosystem.

The solution provides a 
complete flow of informa-
tion for users by combining 
all data logging and commu-
nication channels into one 
secure system.

For better information 
flow, it enables continuous 
access to data, both onboard 
and onshore, in an inter-
active, web-based solution. 
The JAWS software helps 
in determining ideal oper-
ating conditions based on 
historic, high-frequency 
vessel data. For minimising 
fuel consumption and emis-
sions, the system provides 
inputs for improving a ves-
sel’s draught and trim at 
any speed.

Furthermore, it offers 
reports on live fuel and 
emissions savings to clients.

Kongsberg 
Maritime to
provide JAWS 
for NSML
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Nowegian ship designer Ulstein 
Design & Solutions AS has been cho-
sen by compatriot maritime start-
up Edge Navigation AS as a part-
ner in developing a container vessel 
with the patented X-Bow hull lines 
for non-fossil propulsion towards 
achieving zero emissions in maritime 
transport.

“An energy efficient design is fun-
damental to all new containership 
designs,” Jakob Tolstrup-Møller, Man-
aging Director – CEO at Edge Naviga-
tion, said. 

“Energy efficiency will be a key 
component to making the energy 
transition happen. Less power need-
ed per container under a wider range 
of operating scenarios due to the 

X-Bow will lower the bar for switch-
ing into Green Energy propulsion.” 

“In this project, we develop further 
the design of container vessels e.g. by 
using non-fossil fuel propulsion as 
well as the energy-efficient X-Bow 
hull design, to achieve the goal of 
green maritime transport,” Lars Ståle 
Skoge, commercial director at Ulstein 
Design & Solutions, explained.

The global containership fleet 
numbers about 5,350 ships with 
about 24 million TEU carrying capac-
ity – all with fossil fuel propulsion.

Tolstrup-Møller and Skoge firstly 
engaged in talks about X-BOW con-
tainer vessels more than ten years 
ago.

“Container transportation is an 

integral part of the global economy 
affecting the daily life of all directly or 
indirectly. The energy transition will 
force a paradigm shift in the mari-
time industry as shippers/cargo-own-
ers look to eliminate emissions. Con-
sequently, we need to innovate by 
adapting and combining technolo-
gy towards achieving zero-emission 
powering,” Tolstrup-Møller added.

“Given the paramount need to 
provide for efficient use of energy, 
the X-BOW is an optimal design 
solution, and we are working very 
closely with Ulstein Design & Solu-
tions now to develop an efficient 
design that allows for innovative 
green energy power solutions,” he 
concluded.

July 2021

Ulstein to design non-fossil
fuelled X-Bow containership
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Özata hands over military floating
dock after maintenance

US Navy sets off 3.9 magnitude earthquake 

F-35 Lightning trials being in UK after Turkey's removal 

The military floating dock, whose 
repair and maintenance works 
were completed by Özata Shipyard 
was handed over to İzmir Shipyard 
Command.

During the maintenance work 
350 tons of sheet metal renewal 
was applied in addition to oth-
er applications including mainte-
nance work on ballast pumps and 
valves; all ballast circuits electrical 
system maintenance; insulation; 

furniture and ventilation works; 
generators; valve activators; com-
pressors; windlasses, and pool 
cranes maintenance works. All 
work was conducted without issues.

The US Navy on 22 June detonated 
40,000 pounds of high explosives 
underwater near the new aircraft 
carrier USS Gerald R. Ford as part 
of a test known as a full ship shock 
trial.

The test, designed to test wheth-
er the ship can withstand a near-
miss in combat, led to an explosive 
charge so powerful that seismo-
graphs on land recorded it as a 3.9 
magnitude earthquake.

The USS Gerald R. Ford, which 
the Navy commissioned in 2017, is 
the first of the class of Ford-class 
carriers. However, the ship has yet to 
conduct a patrol, because it has suf-
fered extensive teething problems 
on several brand-new technologies, 
including the electromagnetic air-
craft launch system that replaces 
more traditional steam-powered air-
craft catapults, as well as advanced 
weapon elevators.

The UK has performed the first 
landing of a Lockheed Martin F-35B 
Lightning combat aircraft aboard 
the Royal Navy's second aircraft 
carrier, after Turkey was removed 
from the F-35 programme.

Turkey, once a partner in the F-35 
program and set to buy 100 F-35A 
conventional takeoff-and-landing 
models, was expelled from the pro-
gram after accepting delivery of the 
Russian S-400 air defense system.
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Lider denizcilik yazılımı sağ-
layıcılarından Lloyd’s Register 
Grubu’nun bir üyesi olan Han-
seaticsoft, İstanbul merkezli bir 
denizcilik danışmanlık şirketi 
olan KLN Danışmanlık ile yeni 
bir iş ortaklığına imza atarak 
Türkiye piyasasında büyüyor.

KLN Danışmanlık, gemi 
yönetimi verimliliğini artıracak 
teknolojik çözümleri giderek 
daha çok talep etmeye baş-
layan ve deniz taşımacılığı 
sektöründe faaliyet gösteren 
müşterilerden oluşan müşteri 
ağına, Hanseaticsoft şirketinin 
geliştirdiği bulut tabanlı gemi 
yönetim çözümü Cloud Fleet 
Manager (Bulut Tabanlı Filo 
Yöneticisi) yazılımını sunacak. 
KLN Danışmanlık, Cloud Fleet 
Manager çözümünün, şirketle-
re operasyonlarını dijitalleştir-
me ve iş akışlarını, veri erişimi-
ni ve paylaşımını, iş süreçlerini 
ve performanslarını geliştirme 
imkânı vermesiyle, Hanseatic-
soft’un Türk deniz taşımacılığı 
sektöründe etkili rol oynamak 
üzere önemli bir potansiyelinin 
olduğunu düşünmektedir.

Web tabanlı, her şeyi tek 
programda toplayan bir yazı-
lım çözümü olan Cloud Fleet 

Manager, denizcilik şirketleri 
için özel olarak tasarlandı. Ofis 
personeli, gemideki mürette-
bat ve şirket dışındaki iş ortak-
larına hizmet veren tek ve 
bulut temelli gerçek zamanlı 
bir bilgi kaynağı olan Cloud 
Fleet Manager, veri alışverişi 
sürecini oldukça hızlandırıyor.

Sistem üzerinde merkezileş-
tirilen ve işlenen veriye, nerede 
olursanız olun uygulamaları 
ve mobil cihazları kullanarak 
gerçek zamanlı olarak erişmek 
mümkün. Dünyanın çeşitli yer-
lerinde faaliyet gösteren top-
lamda 1,800’den fazla gemi-
lik bir filoyu yöneten hemen 
hemen 90 şirket, kırka yakın iş 
uygulamasından faydalanarak 
Cloud Fleet Manager yazılımı-
nı; gemi denetimleri, personel 
yönetimi, satın alma, planlı 
bakım ve diğer süreçler için 
gerçek zamanlı olarak kulla-
nıyor.

KLN Danışmanlığın Genel 
Müdürü Volkan Kalın, konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada, “Han-
seaticsoft şirketiyle işbirliğine 
başlamak ve Türkiye’deki müş-
terilerimize Cloud Fleet Mana-
ger yazılımını sunabilmek biz-
leri çok mutlu ediyor. Buradaki 

birçok deniz taşımacılığı şir-
keti; operasyonlarını dijitalleş-
tirmek, süreçlerini kolaylaştır-
mak ve modernize etmek ve 
hem denizdeki hem de karada-
ki personeli arasındaki iletişi-
mi iyileştirmek arzusunda. Bu 
yazılım ise ideal çözümü sunu-
yor. Hanseaticsoft çözümleri 
sadece filo yönetimini geliş-
tirmekle kalmayıp şirketlere 
zaman kazandırarak verimli-
liklerini ve kârlılıklarını artıra-
cak,” dedi.

Hanseaticsoft GmbH CEO’su 
Alexander Buchmann ise “Tür-
kiye’de bir iş ortaklığına imza 
atmak ve hem eski bir denizci 
olan hem de denizcilik teknolo-
jisi alanında engin bilgi biriki-
miyle geniş bir iş bağlantısı ağı-
na sahip olan Volkan Kalın ile 
çalışacak olmak bizleri heye-
canlandırıyor. Volkan Kalın ile 
Cloud Fleet Manager yazılımı-
nın avantajlarını birçok şirkete 
anlatabileceğimize ve böylece 
faaliyetlerinde yaratabilecek 
olumlu etkiyi görmelerini sağ-
layabileceğimize inanıyoruz,” 
şeklinde konuştu.

Lloyd’s Register Grubu ve 
Vakfı Hakkında Lloyd’s Regis-
ter (LR) ve Lloyd’s Register 

Vakfı (LRF), daha güvenli ve 
daha sürdürülebilir bir dünya 
yaratmak gibi ortak bir misyo-
na hizmet eder. 260 yılı aşkın 
bir süre önce gemi güvenliği-
ni artırmak için kurulan LR, 
dünyanın ilk denizcilik klas 
kuruluşu olmanın yanı sıra, 
sahip olduğu kusursuz teknik 
kapasite sayesinde varlık ve 
faaliyetlerini güvenli, sürdü-
rülebilir ve emniyetli kılarak 
köklü bir itibar kazanmıştır. LR 
şirketinin aktif ve pasifleri ara-
sındaki pozitif fark, LR’nin his-
sedarı ve modern toplumların 
vazgeçilmezi olan kritik altya-
pıya ilişkin riskleri azaltma ve 
bu kritik yapının güvenliğini 
artırma amacıyla kurulmuş 
bağımsız ve global bir yardım 
kuruluşu olan LRF’nin finans-
man kaynağı. Dünyayı daha 
güvenli bir yer yapmak isteyen 
LRF; araştırmayı, inovasyonu, 
eğitimi ve becerileri destekle-
yerek amacına ulaşmaya çalı-
şıyor.

Gücünü teknoloji, inovas-
yon ve kurumsal değer alan-
larında sahip olduğu köklü 
temellerden alan LRF ve LR, 
daha temiz ve daha sürdü-
rülebilir bir dünya yaratmayı 

hedefleyen diğer dünya ve sek-
tör liderleriyle birlikte bu yolda 
gururla omuz omuza yürüyor.

Hanseaticsoft Hakkında
Hanseaticsoft, Alexander 

Buchmann tarafından 2009 
yılında kuruldu. Buchmann 
ve ekibi, Avrupa’nın en büyük 
üçüncü konteyner limanı olan 
Hamburg’daki orta ölçekli 
bir deniz taşımacılığı şirketi-
nin yazılım departmanında 
uzun yıllar deneyim kazan-
mış uzmanlar. Yeni bir yazılım 
konsepti fikrini hayata geçiren 
Hanseaticsoft, sezgisel yazılım 
çözümleriyle işletmelerin yeni 
ve verimli teknolojilere eriş-
mesine olanak sağlıyor. 2017 
yılının Mart ayında, dünyanın 
en büyük gemi klas kuruluşla-
rından biri olan Lloyd’s Regis-
ter, günümüzde 50’den fazla 
çalışanı olan bu yazılım şir-
ketinin hissedarlarından biri 
oldu.

Daha fazla bilgi almak için 
www.hanseaticsoft.com adre-
sini ziyaret edebilirsiniz.

Bulut Tabanlı Filo Yönetimi 
ile ilgili soru ve talepler için:
istanbul@lr.org
+90 216 368 9930
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Bulut Tabanlı Filo Yönetimi için imzalar atıldı

Hanseaticsoft,  KLN 
Danışmanlık ile yeni 
bir işbirliğine imza 
attı. Dünyanın çeşit-
li yerlerinde faaliyet 
gösteren toplam-
da 1,800’den fazla 
gemilik bir filoyu 
yöneten 90 şirket, 
Hanseaticsoft’un 
Türkiye’ye de 
getirmek istedi-
ği ‘‘Bulut Tabanlı 
Filo Yönetimi’’ni 
kullanıyor 

Alexander Buchmann
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Akdeniz çanağındaki yaklaşık 100 
kruvaziyer limanını temsil eden ve 
merkezi İspanya’da bulunan MedC-
ruise Birliği, Galataport İstanbul’u 
proje ve inşaat aşamasından itiba-
ren titizlikle yürüttüğü çevre koru-
ma faaliyetlerinden ötürü “Environ-
mental Responsibility Award” yani 

“Çevresel Sorumluluk Ödülü”ne layık 
gördü. Galataport İstanbul, geçtiği-
miz yıl da MedCruise Ödülleri’nde 

“Pandemi Sürecinde Sektöre En Yük-
sek Bağlılık Gösteren Doğu Akdeniz 
Kruvaziyer Limanı” ödülünü kazan-
mıştı.

Bu yıl Çevresel Sorumluluk Ödü-

lü’ne layık görülen Galataport İstan-
bul, projenin tasarım aşamasından 
başlayarak inşaat sürecinde ve yapı-
ların işletme ömrü boyunca çevre-
ye olan negatif etkilerini minimize 
etmeyi ve karbon ayak izini azaltma-
yı hedefledi. Galataport İstanbul’un 
MedCruise tarafından Çevresel 

Sorumluluk Ödülü’ne layık görülen 
çalışmalarından bazıları şöyle sıra-
lanıyor:

• Projenin çevreye etkilerini izle-
mek için 3 ayda bir deniz suyu kali-
tesi, partikül madde ölçümü, çöken 
toz ölçümü ve gürültü izleme çalış-
ması yapılıyor. Projenin deniz yaşa-

mına etkilerinin takip edilmesi için 
yılda bir kez Ege Üniversitesi öğretim 
görevlileri ile beraber Deniz Ekolojisi 
İzleme Çalışması yürütülüyor.

• En küçük bir yağ sızıntısı dahi 
olmaması için, yağ bariyeri serme 
hizmeti hayata geçirildi ve Galata-
port İstanbul, yakıt ikmali sırasında 
bariyer serme zorunluluğunu uygu-
layan Türkiye’deki ilk kruvaziyer 
limanı oldu. Herhangi bir deniz kir-
liliği olması ihtimaline karşın deniz 
kirliliği acil müdahale danışmanı ve 
eki ile çalışmalar ve tatbikatlar yürü-
tülüyor.

• Galataport İstanbul projesin-
de bulunan tüm binaların soğutma 
ekipmanlarında, küresel ısınma ve 
ozon tabakasını inceltme potansiyeli 
yüksek soğutucu gazlar yerine, soğu-
tucu akışkan olarak deniz suyu kul-
lanılıyor. Deniz suyundan faydala-
nılması sayesinde hem enerji tasar-
rufu sağlanıyor hem karbon salınımı 
azaltılıyor hem de iklim değişikliği-
ne sebebiyet veren zararlı soğutucu 
gazlar kullanılmamış oluyor.

• Verimliliği yüksek ısıtma, soğut-
ma, havalandırma ekipmanları ve 
aydınlatma armatürleri seçilerek 
Amerikan standartlarında eşdeğer 
bir binaya oranla yüzde 34 enerji 
tasarrufu sağlandı. 

• Salıpazarı ve Paket Postanesi 
binaları için LEED Gold sertifika sevi-
yesi (>60/110) hedefleniyor. Bu ser-
tifika hedefi kapsamında EPA stan-
dartlarında baz su tüketim değerle-
rine sahip eşdeğer bir binaya oranla 
minimum yüzde 45 su verimliliği 
sağlanacak. Bu verimlilik, düşük su 
tüketimine sahip armatür (lavabo 
bataryaları, eviye bataryaları, el duş-
ları) ve düşük hacimli rezervuarlar 
(tuvalet, pisuar) seçilerek sağlandı. 
Su verimliliğinin artırılması için su 
geri kazanım sistemleri kullanıla-
bilirliğinin fizibilite çalışması yapıl-
dı. Tamamen temiz su olan ısıtma 
soğutma sistemlerinden kaynak-
lanan kondenser suyu toplanarak 
rezervuarlarda yeniden kullanımı 
ve geri kazanımı değerlendirildi. Bu 
sayede hem su verimliliği artırıldı 
hem de gri su benzeri arıtma siste-
minden doğacak ilk yatırım ve işlet-
me maliyetlerinden kâr sağlanacak.

• Galataport İstanbul, uluslara-
rası finans kuruluşları tarafından 
kredilendirildiğinden International 
Finance Corporation (IFC) Çevre-
sel ve Sosyal Performans Standart-
ları’na uymayı taahhüt etti ve bu 
kapsamda düzenli ölçüm, takip ve 
raporlama yapılıyor. 

• Bazı atıkların geleneksel çözüm 
ile bertaraf edilmesindense Sürdürü-
lebilir Kalkınma Derneği tarafından 
kurulmuş olan ve atıkların döngüsel 
ekonomiye dahil edilmesini sağla-
yan Materials Marketplace progra-
mına üyelik de gerçekleştirildi.

• Projede LEED ve BREEAM serti-
fikaları gereğince tehlikesiz atıkların 
en az yüzde 75’i geri dönüşüme 
gönderiliyor veya farklı inşaat saha-
larında yeniden kullanılması sağ-
lanıyor.

24 HABER  

Galataport İstanbul'a uluslararası ödül
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Dünyanın en büyük et işleme firması 
olan JBS, haziran ayı başında siber sal-
dırıya maruz kaldı. ABD, şirkete yöne-
lik fidye yazılımı saldırısının Rusya 
merkezli bir suç örgütünden kaynak-
landığını iddia etti. Bu son saldırı, bir 
süredir ABD'de gerçekleştirilen siber 
saldırılar zincirinin son halkası. Mayıs 
2021’de de ABD içinde yakıt transferi 
yapan en büyük boru hattı saldırıya 
uğramış ve yakıt transferi durmuş-
tu. Colonial firmasının boru hattının 
açılması için bilgisayar korsanlarına 5 
milyon dolar karşılığı kripto para fidye 
verdiği ileri sürüldü. Peki, denizcilik 
sektörü siber saldırı tehdidinden muaf 
mı? Kesinlikle değil. Üstüne üstlük 
siber suçluların tercih ettiği bir hedef 
olarak görülüyor. 

Deniz ortamındaki siber saldırı 
girişimlerinin Şubat 2020'den bu yana 
yüzde 400 arttığı bildirilmektedir. Artı-
şın birincil nedeni Covid-19 salgını 
nedeniyle alınan önlemler. Küresel 
seyahat kısıtlamaları, sosyal mesa-
fe önlemleri ve ekonomik durgun-
luk şirketlerin siber saldırılara karşı 
kendilerini savunma yeteneklerini 
sınırlıyor. Servis teknisyenleri, bakım 
ve onarım amacıyla gemilere ve açık 
deniz platformlarına gitmekte zorla-
nıyor. Bu nedenle gemi ve platform 
operatörleri daha fazla oranda küre-
sel bilgi ağlarına bağlanarak uzaktan 
servis imkânları ile kendileri bakım 
ve onarımlarını yapmak, veri transfe-
rini gerçekleştirmek ve yazılımlarını 
güncellemek zorunda kalıyor. Küresel 
bilgi ağlarına bağlanmak ise gemi sis-
temlerinin izolasyonunu zayıflatarak 
siber saldırılara daha açık hale gelme-
sine neden oluyor.

Her ne kadar Covid-19 salgını 
nedeniyle alınan tedbirler son dönem-
de siber saldırılardaki artışın temel 
nedeni olarak görülse de aslında soru-
nun daha köklü nedenleri var. Gemi 
ve platformlarda dijital dönüşümle 
birlikte otomasyon sistemlerin sayısı 
artmakta ve bu sistemler geçmişte 
hiç olmadığı kadar ağlar üzerinden 
birbirleri ile irtibatlı olarak çalışmak-
tadır. Gemi ve platform sistemlerinin 
birbirleri arasındaki iç iletişim kadar 
karada konuşlu şirket ve tesis sis-
temlerine erişim imkânına da sahip 
olmaları istenmektedir. Bunun birçok 
nedeni var. Gemi personeli, şirket yet-

kilileri, platform veya tesis yönetici-
leri ve donanım üreticileri daha fazla 
işlev, sistemler arasında yedekleme 
ve daha fazla uzaktan erişim yete-
neği, daha sık ve daha hızlı veri akışı 
ve geri bildirim talep etmektedir. Bu 
gereksinimleri karşılamak için birçok 
gemi ve platform sistemi, endüstri 
standardı iletişim ve ağ oluşturma 
yoluyla irtibatlandırılmakta, internete 
bağlı ağlarla arabirim oluşturulmakta 
ve birden çok mod’da çalıştırılmak-
tadır. Sistemler arası bu iletişim ve 
erişim fazlalığı koruyucu izolasyon 
tedbirlerinin etkinliğini kısıtlamakta-
dır. Dış erişim sıklığını artıran ve gemi 
otomasyon sistemlerine eskisinden 
çok daha derin bir nüfuz sağlayan ağ 
erişimi sunduğu fırsatların yanı sıra, 
siber saldırılara maruz kalma riskini 
de artırmaktadır. 

Geçmişte sektörün maruz kaldığı 
siber saldırılar incelendiğinde aşağı-
daki genel sonuçlara ulaşılmaktadır:

Gemilerin sistemlerine yönelik 
siber saldırıların sayısı artmakla bir-
likte en fazla zarar veren saldırılar 
denizcilik şirketlerinin karaya konuşlu 
tesisleri ve sistemlerine yapılanlar-
dır. Bu saldırılarda şirketlerin e-posta 
hesapları, satış ve dağıtım, personel 
yönetim ve özellikle konteyner boo-
king uygulamaları hedef alınmıştır. 
Denizcilik sektörü ise bu bakımdan 
ilginç bir örnek oluşturmaktadır. 
Deniz taşımacılığındaki en büyük dört 
nakliye şirketinin -MAERSK, COSCO, 
MSC ve CMA CGM- hepsi siber saldı-
rılara maruz kalmıştır. Sektörün en 
tepesindeki firmaların hepsinin bir-
den siber saldırıya uğradığı başka bir 
sektör şu ana kadar yoktur. Saldırılar 
farklı zaman ve farklı araçlar kullanı-
larak gerçekleşmiş olsa da denizcilik 
sektörünün siber suçlular için farklı 
nedenlerle olsa bile tercih edilen bir 
hedef olduğu anlaşılmaktadır.

Basında ve bazı akademik çalış-
malarda denizcilik sektöründeki siber 
saldırıların bir kısmının devlet destek-
li olduğu iddia edilmektedir. Şimdiye 
kadar hiçbir devlet bu iddiaları kabul 
etmemiştir. Ancak saldırıların doğası, 
zarar vermekten başka bir amaçla-
rının olmaması, gelişmiş ve pahalı 
ekipman ve teknolojiler gerektirme-
si bu olasılığı güçlendirmektedir. Bu 
saldırıların bilgi hırsızlığı, savunma 
araştırması, gelişmiş savunma veya 
saldırı sistemlerinin test edilmesi 
veya sabotaj gibi amaçları vardı. Çin, 
İran, İsrail, Kuzey Kore, ABD ve Rusya 

Federasyonu’nun bazı siber saldırıla-
rın arkasında oldukları iddia edilmiş-
tir. Bu iddialar soruna yeni bir boyut 
getirmektedir. Devletlerin siber sal-
dırı ve savunma araçları geliştirmek 
için ayırabilecekleri kaynaklara karşı 
şirketlerin siber güvenliği sağlamak 
için ayırabilecekleri kaynaklar çoğu 
zaman yetersiz kalacaktır. Bu neden-
le siber güvenliğin tesisi için kendi-
leri dışında kaynaklar bulmaları ve 
devlet desteği sağlamaları gerekebilir. 
Nitekim bugüne kadar yapılan siber 
saldırılarda birçok firma resmi devlet 
kuruluşlarından destek talep etmiştir.

Siber saldırıların büyük çoğunluğu 
fidye almak maksadıyla yapılan sal-
dırılardır. Veri ve bilgi hırsızlığı, çalı-
nan veri ve bilgilerin üçüncü şahıslara 
satılması veya fidye karşılığı iadesi, 
çoğu saldırının arkasındaki ana fak-
törlerdir. Bununla birlikte, sondaj 
platformlarının sondaj mevkilerinden 
kaydırılması, platformların dengeleri 
bozularak meyile düşürülmesi veya 
gemilerin seyir kontrolünün ele geçi-

rilmesini hedefleyen bazı saldırılarda 
olduğu gibi önemli can kayıplarına 
ve çevresel felaketlere neden olma 
potansiyeline sahip siber saldırılar da 
görülmüştür.

Saldırıların daha karmaşık, geliş-
miş, karşı önlem alınması daha zor 
hale geldikleri, sisteme girdikten son-
ra hızla yayıldıkları ve daha fazla 
hasara neden oldukları gözlemlen-
mektedir. Örneğin, gemilerin navigas-
yon sistemlerini hedef alan saldırılar 
önceden sistemlerin GPS sinyallerini 
almasını engellemeye yönelik (jam-
ming) saldırılar iken, yeni saldırıla-
rın daha çok navigasyon sistemlerini 
ele geçirmeyi ve yanıltmayı, gemile-
rin mevkilerini saptırmayı (spoofing) 
amaçlayan saldırılar olduğu görül-
mektedir.

Siber saldırıların çoğunluğu virüs-
lü e-posta eklerinin açılması, virüs-
lü dosyaların internetten indirilmesi, 
virüslü reklam ve bağlantılara tık-
lanması, yetkisiz ve kontrolsüz USB 
yüklemeleri gibi yollarla sistemlere 

sızılarak yapılmıştır. Bu, denizcilik 
sektörü personeli ve işletmecileri ara-
sında siber güvenlik bilincinin yeterli 
seviyede olmadığının önemli bir gös-
tergesidir. Siber güvenlik bilincinin 
eksikliği, siber suçlular tarafından 
istismar edilmekte ve sistemlere sız-
malarını sağlayan en önemli zayıflık 
olarak görülmektedir. 

Sonuç olarak, dijital dönüşüm 
denizcilik sektörünü de değiştiriyor. 
Bu değişimin getirdiği yenilikler ve 
avantajlar sektörün dikkatini çekmek-
te ve vazgeçilmez kılmaktadır. Ancak 
bu yenilik ve avantajların yanı sıra 
önceden bilmediğimiz ve dolayısıy-
la hazırlıklı olmadığımız tehditler de 
ortaya çıkmıştır. Denizcilik sektörü de 
tehditlerin farkına varmalı ve dijital 
dönüşümden zarar görmeden yarar-
lanmak için önlemler geliştirmelidir. 
Siber güvenlik bir zorunluluk hali-
ne gelmiştir. Bu gerekliliği gören ve 
önlemlerini önceden alan paydaşların 
sektörde daha avantajlı hale gelmesi 
kaçınılmazdır.
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Denizcilik sektörü siber suçlular için bir hedef mi?
Denizcilik sektörünün 
siber suçlular için ter-
cih edilen bir hedef 
olduğunu belirten 
Tuğamiral (E) Alaettin 
Sevim, sektörün en 
tepesindeki firmala-
rın hepsinin birden 
siber saldırıya uğra-
dığı başka bir sektör 
bulunmadığının altını 
çiziyor 

Alaettin Sevim
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Mevcut konjonktürde 
Çin ile birlikte ABD’ye 
ve onun sürüklediği 

Atlantik sisteme meydan okuyan 
Rusya’nın yakından takip edilmesi 
zaruri. Doğru soru şu, Çin ile Rusya 
birlikteliği ilelebet devam edebilir 
mi? Yanıtı kısa vadede evet, orta 
vadede belki, uzun vadede ise muh-
temelen hayır. Rusya ve Hindistan 
küresel denklemi meşgul eden iki 
aktör. 

Rusya önemli bir güç. Ülkemiz 
bakımından da durum nazik. Zira 
Rusya ile komşuyuz. Soğuk Savaş 
Dönemi’nde Karadeniz üzerinden 
salt “kuzeyde” komşumuz olan Rus-
ya ile münasebetlerimizin evrilerek 
coğrafi anlamda üç boyutlu hale 
geldiğini, Rusya’yı doğuda ve güne-
yimizde (Doğu Akdeniz ve Suriye) 
de gördüğümüzü hatırlatalım. Bu 
yazımızda haziran ayında meydana 
gelen zirveler maratonunun yansı-
malarını genelden özele indirgeye-
rek, resmi Rusya marjından okuma-
ya gayret edeceğiz.

Rusya batı sınırlarında 20 yeni 
askeri birlik konuşlandıracak
Yakın coğrafyasında NATO tehdi-

dinin her geçen gün arttığını vurgu-
layan Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 
haziran ayı başında yaptığı açıkla-
mada Rusya’nın batı sınırlarına 20 
askeri birlik daha konuşlandıraca-
ğını açıkladı. Şoygu, Rusya sınırında 
uçuş yapan Amerikan savaş uçakla-
rının sayısının arttığına, NATO'nun 
bölgede konuşlandırdığı savaş gemi-
lerine ve giderek artan tatbikatları-
na dikkat çekerek, bu tür eylemlerin 
uluslararası güvenliğe zarar verdiği-
ni ve Rusya'yı karşı önlemler almaya 
zorladığını ileri sürdü.

Rusya'nın mayıs ayında, Ukray-
na sınırına yakın bölgelere yaptığı 
askeri yığınaklanma gerilime neden 
olmuş, Batılı ülkeler Moskova'ya 
askeri unsurlarını geri çekme çağrısı 
yapmıştı. Birliklerin bir kısmı düzen-
lenen tatbikatlara katıldıktan sonra 
bölgeden ayrılmıştı. Savunma Baka-
nı Şoygu’nun son açıklaması, Rus-
ya’nın Moldova, Ukrayna, Romanya 
ve Gürcistan üzerinden baskılanma-
sına yönelik artan gayretlere karşı-
lık yapılmış kararlı ve caydırıcı bir 
hamle olarak yorumlanabilir.

Rusya varlık fonundaki dolar 
rezervlerini sıfırlıyor
Haziran ayı başında Rusya, Batı-

lı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar-
dan daha az etkilenmek için Ulusal 
Varlık Fonu’ndaki dolar rezervlerini 
sıfırlayacağını açıkladı. Rusya Devlet 
Başkanı Putin'in ABD Başkanı Biden 
ile görüşmesinin hemen öncesin-
de Rus Maliye Bakanı Anton Silua-
nov’un, Fon’daki dolar rezervlerinin 
euro, yuan ve altına çevrileceğini 
açıklaması dikkat çekti.

Bloomberg'e konuşan Maliye 
Bakan Yardımcısı Vladimir Kolyc-
hev, yaptırımlar genişledikçe doların 
kendileri için daha riskli hâle gel-
diğini savundu. 119 milyar dolarlık 

likit fonun yaklaşık üçte birini bulan 
dolar varlıklarının transferinin Mer-
kez Bankası rezervlerinden yapıla-
cağı açıklandı. Fon’da yaklaşık 41,5 
milyar dolarlık likit varlık bulunuyor. 
Fon’da aynı miktarda euro cinsi var-
lık bulunurken geri kalan birikimi 
yuan, altın, yen ve sterlin cinsi var-
lıklar oluşturuyor. Değişim sonrası 
Fon’da yüzde 40 euro, yüzde 30 yuan, 
yüzde 20 altın, yüzde 5'er yen ve 
sterlin bulunacağı öngörülüyor. Nor-
veç örneği dikkate alınarak dizayn 
edilen Rus Ulusal Varlık Fonu, petrol 
fiyatları belli bir seviyenin üzerine 
çıktığında elde edilen fazla gelirin 
saklanması prensibi ile oluşturuldu. 
Fon’un toplam büyüklüğü 185,9 mil-
yar dolar olarak hesaplanıyor.

Putin: NATO'nun sınırlarımıza 
yakınlaşması güvenliğimizi 
olumsuz etkiliyor 
NATO'nun askeri faaliyetlerini 

ve Ukrayna'nın NATO'ya üye olma 
ihtimalini değerlendiren Rusya 
Devlet Başkanı Putin, NATO'nun, 
ülkesinin sınırlarına yakınlaştı-
ğını, bunun Rusya ve Rus vatan-
daşlarının güvenliğini etkileyecek 
kadar önemli bir husus olduğunu 
ifade etti. NATO'nun Rusya sınır-
ları yakınlarında askeri altyapısını 
güçlendirdiğine dikkat çeken Putin, 

"NATO'nun doğuya doğru genişleme-
si iki evrede gerçekleşti. Bu, Rusya 
ve Batı ülkeleri arasındaki ilişkilerin 
ortaklık seviyesinde olduğu zaman-
da gerçekleşti ancak kaygılarımızın 
tümü göz ardı edildi. Sert konuş-
mak istemiyorum ancak çıkarla-
rımızı çiğnediler. Bu, iyi ilişkilerin 
olduğu zamanda gerçekleşti. Batı, 
kendi jeopolitik çıkarlarını insan-
ların ve diğer halkların çıkarların-
dan üstün tutuyor" açıklamasında 
bulundu.

Ukrayna'nın NATO üyesi olmak 
istediğine de dikkat çeken Putin, 
bunun boş bir mesele olmadığını 

vurgulayarak, "Polonya ve Roman-
ya'daki Amerikan füzeleri, Rusya'nın 
merkez bölgesine 15 dakikada vara-
bilir. Ukrayna'nın NATO üyesi oldu-
ğunu farz edelim. Amerikan füze-
lerinin Harkiv veya Dnipro kent-
lerinden Moskova'ya uçuş süresi 
7-10 dakikaya düşecek" ifadelerini 
kullandı. Ukrayna vatandaşlarının 
birçoğunun NATO üyeliğini isteme-
diğini savunan Putin’in bu çıkışı-
nı, Karadeniz Bölgesi’nin Rusya’nın 
yaşam alanı ve yumuşak karnı oldu-
ğu, Ukrayna’nın ise kırmızı çizgi 
anlamına geldiği şeklinde sıklıkla 
vurguladığımız tespiti teyit ediyor.

Dibe vuran ikili ilişkiler
restore etme çabaları
ABD Başkanı Biden'la, yaptığı 

ilk yüz yüze görüşmenin ardından 
basın toplantısı düzenleyen Putin, 
Rusya ve ABD'de büyükelçilerin 
görev yerlerine dönmesi konusunda 
Biden'la mutabık kaldıklarını, görüş-
meyi “yapıcı” olarak nitelendirdiğini, 
buna karşın ABD ile ilişkilerin iyile-
şip iyileşmeyeceğini söylemenin zor 
olduğunu kaydetti. 

"Ortada herhangi bir düşman-
lık olmadığını düşünüyorum. Tam 
tersine farklı taraflarda durmamı-
za rağmen birbirimizi anlamaya ve 
pozisyonlarımızı daha yakın kılmak 
konusunda istekli davrandık. Tar-
tışmalar son derece yapıcıydı" ifa-
delerini kullanan Putin’in, Ukrayna 
meselesinin çok geniş şekilde olma-
sa da ele alındığını, Biden’ın, Don-
bass'taki sorunların Minsk anlaş-
maları temelinde çözülmesini kabul 
ettiğini vurgulaması akıllarda yer 
etti. 

Rusya ve ABD'nin stratejik istik-
rarın sağlanmasında sorumlulukları 
olduğunu kaydeden Putin, "Biden, 
Stratejik Saldırı Silahlarının Azal-
tılması Anlaşması (START-3)'nın 
uzatılması konusunda sorumlu ve 
zamanında bir karar aldı. Rusya ve 

ABD'nin stratejik istikrarın sağlan-
masında sorumlulukları var. İki ülke, 
uzatılan START-3 Anlaşması’nda 
yapılacak olası değişiklikleri görüş-
meye başlayacak. Batı'nın Rus dış 
politikasını öngörülemez bulması, 
bunun gerçekten de öyle olduğu 
anlamına gelmez. ABD'nin stratejik 
güvenlik alanında uluslararası istik-
rarın temellerini yıkarak 2002'de 
füze savunma sistemleri anlaşma-
sından çekilmesi tamamen öngörü-
lemez bir durumdu. Zira ABD'nin 
2019'da Orta Menzilli Nükleer Kuv-
vetler Anlaşması'ndan çıkması, Açık 
Semalar Anlaşması'ndan çekilmesi 
de öngörülmez ve istikrarı bozu-
cu hamlelerdi. Tanrı'ya şükür Biden, 
START-3'ü beş yıl uzatarak doğru bir 
karar aldı” ifadelerini kullandı.

Biden'ın kendisine yönelik “katil” 
nitelemesine de cevap veren Putin 

"ABD'de her gün birileri öldürülü-
yor, Afganistan'da tek bir atışla yüz-
lerce kişiyi öldürdüler" yorumunda 
bulundu. Putin, siber saldırı iddia-
larına ilişkin "ABD'nin kaynaklarına 
göre dünyada en fazla siber saldırı 
ABD'nin siber ortamından gerçekleş-
tiriliyor. Daha sonra Kanada geliyor, 
ardından iki Latin Amerika ülkesi ve 
İngiltere var. Rusya, siber saldırıların 
çıkış noktası olan ülkeler listesinde 
yer almıyor" şeklinde üzerinde titiz-
likle çalışıldığı anlaşılan bir cevap 
verdi. 

ABD’nin Rusya’ya yönelik, insan 
hakları eleştirilerine de temas eden 
Putin, Washington’ın bu konuda-
ki kötü karnesine dikkat çekerek, 

"Biden, insan hakları konusunu 
gündeme getirdi. Bakın, Guantana-
mo hâlâ daha faâl ve uluslararası 
hukuka, ABD yasalarına, hiçbir şeye 
uygun değil. CIA'in Avrupa ülkele-
ri de dâhil çeşitli ülkelerde işken-
ce uygulanan hapishaneleri var. 
Bu nedir? Bu insan hakları mı? Bu 
salondaki kimsenin insan hakları-
nın bu şekilde korunduğunu kabul 

Oldukça sıcak ve dina-
mik geçen haziran 
ayında meydana gelen 
gelişmeleri önceki yazı-
mızda irdeleyerek sizlere 
küresel bir perspektif 
sunmaya çalıştık. Küresel 
sistemin üç sac ayağı 
aktörlerinin en önemli 
halkalarından birisi şüp-
hesiz Rusya. ABD ile Çin 
arasında başlayan yeni 
soğuk savaşın nesnesi 
konumundaki Rusya’nın 
tutumu, yönelimi ve ter-
cihleri kuşkusuz ilerleyen 
dönemde küresel jeopoli-
tikte belirleyici olacak
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edeceğini sanmıyorum" açıklama-
sını yaptı. Putin bu açıklamasının 
Batı’nın benzer ithamlarına maruz 
kalan ülkelerde karşılık bulduğunu 
hatırlatalım. Zira birçok ülke artık 
Batı’dan demokrasi ve insan hakla-
rı dersi almak istemiyor. Hele Batı 
bunun tam tersi uygulamalar yap-
tıkça… 

Gelinen aşamada Rusya ile ABD 
arasında en kısa sürede stratejik 
istikrar konusunda kapsamlı ikili 
diyalog başlatılacağını anlıyoruz. 
Görüşmede esen olumlu rüzgâ-
ra karşın Putin, ABD’nin Rusya’ya 
yönelik yeni yaptırım ihtimalini de 
değerlendirdi ve "ABD iç siyasetin-
deki ruh hallerini bilmiyorum ancak 
eğer bu Zirve'nin ardından ABD 
yeniden yaptırım uygularsa, ilişki-
lerde yeni bir fırsatı daha kaçırmış 
oluruz” uyarısında bulundu.

Rusya’daki istikrarsızlaştırma 
girişimlerine karşı, ABD ile strate-
jik istikrar, siber güvenlik, bölgesel 
çatışmalarla ilgili sorunların çözül-
mesi gibi başlıklarda mutabakat sağ-
lanabileceğini vurgulayan Putin’in 
bu hamlesi diplomasi ve müzakere 
kapısının açık bırakılması şeklinde 
yorumlanabilir. ABD iç siyasetine de 
temas eden Putin’in iyi hazırlandı-
ğı görülen konuşmasında kullandı-
ğı, "ABD, çok kısa süre önce George 
Floyd'un öldürülmesi ve Black Lives 
Matter (Siyah Hayatlar Önemlidir) 
hareketinin başlamasının ardından 
en ağır olaylarla karşı karşıya kaldı. 
Şu anda bunları yorumlamayaca-
ğım ancak demek istediğim, yaşa-
nan kargaşaları, hukuk ihlallerini 
gördük. ABD'yi ve ABD halkını anlı-
yoruz ancak bunun bizim toprak-
larımızda yaşanmasını istemiyoruz. 
Bunun önüne geçmek için elimizden 
geleni yapacağız” argümanları ile 
Rusya’yı insan hakları ve demokrasi 
konularında eleştiren ABD’ye önce 
kendi kapının önünü süpür mesajını 
verdiğini görüyoruz.

En çok dikkatimizi çeken başlık 
ise Putin’in Arktik Bölge ve küre-
sel ısınmayla önemi her geçen gün 
artan Kuzey Deniz Yolu’na değin-
mesi oldu. Rusya’nın Kuzey Deniz 
Yolu’nun işleyişinde uluslararası 
hukuka bağlı olduğunu belirten 
Putin, “Ortaklarımızın dikkatini çek-
tim, Rusya olarak biz, bu ulusla-
rarası hukuk normlarına eksiksiz 
olarak uymak niyetindeyiz. Hiçbir 
zaman hiçbir şeyi ihlâl etmedik. 
Kuzey Deniz Yolu’nun geliştirilme-
sinde ilgili tüm ülkelere ve şirketlere 
yardımcı olmaya hazırız” argüman-
larını kullandı. Rusya’nın güncelle-
diği ve yeni yayımladığı Arktik poli-
tikasından vazgeçmeyeceğini temin 
eden bu yaklaşım, yakın gelecekte 
sahipsiz bu coğrafya üzerinde hak 
ve hegemonya iddia eden ülkeler 
arasındaki rekabetin artarak ivme-
leneceğini gösteriyor.

ABD ile ilişkilerde tek kale maç 
artık söz konusu değil
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 

Cenevre'de gerçekleştirilen Putin-

Biden Zirvesi'nin yorumunu ken-
di optiğinden yaparak, "Zirve'nin 
sonuçlarını hatalı ve yanlı yorum-
layanların tek kale maç oynanma-
yacağını duymalarını çok isterim" 
uyarısında bulundu. Burada kulla-
nılan tek kale maç tabiri Rusya’nın 
ABD ile müzakereleri karşılıklı çıkar 
ve fayda temelinde sürdürme konu-
sunda geri adım atmayacağını gös-
teriyor.

Nitekim Putin-Biden Zirvesi'ne 
katılanlar da dâhil ABD'li yetkilile-
rin görüşmeye ilişkin açıklamala-
rını dikkatle takip ettiğini belirten 
Lavrov, "Eğer ABD'lilerin mantığı 
‘işte büyükelçileri döndürdük, şimdi 
diplomatlar, siber saldırılar, mah-
kûmlar hakkında da her şeyi yerine 
getirin’ şeklindeyse, bu böyle git-
mez. Devlet Başkanı Putin, Başkan 
Biden'ın bu sorunları karşılıklı kabul 
edilebilir zeminde çözülmesi yönün-
deki teklifini kabul etti. Ancak bu 
şekilde ilerleme sağlayabiliriz. Eğer 
liderlerin Cenevre'de belirlediği 
mantık bürokratlar arasında da 
hâkim olursa, sonuç alacağımızı 
düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 
Esasen kurt politikacı Lavrov ABD’li 
muhataplarına şunu söyledi: İçeride 
başka dışarıda başka konuşmayın. 
Liderlerin mutabık kaldığı konuların 
altını dolduralım!

Karadeniz'de Rus karasularını 
ihlâl eden İngiliz savaş
gemisine uyarı ateşi açıldı
Bu yazının kaleme alındığı anlar-

da Rusya Savunma Bakanlığı tara-
fından yapılan açıklamada İngiliz 
Donanması’na ait HMS Defender 
gemisine Karadeniz'de Rusya kara-
sularını ihlâl ettiği gerekçesiyle uya-
rı ateşi açıldığı duyuruldu. Bir anda 
tüm dikkatleri Karadeniz’e odak-
layan Savunma Bakanlığı'nın açık-
lamasına göre, İngiliz harp gemi-
sinin Rus karasularını ihlâl ederek 
üç deniz mili ilerlediği, bunun üze-
rine gemiye ihlali sonlandırmama-
sı durumunda silah kullanılacağı 
konusunda uyarı yapıldığı ancak 
geminin bu çağrıya yanıt verme-
diği belirtildi. Bunun üzerine önce 
bir devriye gemisi tarafından İngiliz 
gemisine uyarı ateşi açıldığı, müte-
akiben dokuz dakika daha sonra da 
Su-24M savaş uçağının dört adet 
OFAB-250 bombasını geminin iler-
leme istikametinde uyarı amaçlı 
düşürdüğü kaydedildi. Müteakiben 
İngiliz gemisinin ihlalini sonlandıra-
rak karasularını terk ettiği açıklandı.

İngiltere Savunma Bakanlığı ise 
yaptığı karşı açıklamada "HMS Defen-
der'a uyarı ateşi yapılmadı. Krali-
yet Donanması gemisi, uluslarara-
sı hukuka uygun olarak Ukrayna 
karasularından zararsız geçiş yaptı" 
ifadeleri kullanıldı. İngiliz gemisinin 
eylemini “aleni bir provokasyon” 
olarak niteleyen Rusya Dışişleri 
Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharo-
va, "Savunma Bakanlığımız İngiliz 
gemisinin Karadeniz'deki tehlikeli 
eylemleri hakkında profesyonel bir 
değerlendirme yaptı. Bunu kaba, 

uluslararası hukukla ve Rusya mev-
zuatıyla çelişen bir İngiliz provokas-
yonu olarak gördüğümüzü eklemek 
isterim. İngiltere'nin Moskova Büyü-
kelçisi Deborah Bronnert Dışişleri 
Bakanlığı'na çağrıldı" açıklamasında 
bulundu.

Pamuk ipliğine bağlı ilişkiler
Her ne kadar Putin-Biden Zir-

vesi'nde taraflar istedikleri sonuç-
ları almış, iki lider Zirve'yi olumlu 
ve yapıcı olarak nitelendirmişse de 
iki küresel güç arasındaki ilişkinin 
pamuk ipliğine bağlı olduğunu açık-
ça görüyoruz. Nitekim Karadeniz’de 
seyreden İngiliz savaş gemisine kar-
şı fiilen silah kullanılması bu kırıl-
gan durumu göstermesi bakımından 
oldukça önemli.

İki ülke lideri arasındaki Zirve'nin 
olumlu havasının geleceğe dair 
beklentileri artırması beklenirken 
İngiltere üzerinden Karadeniz’de 
yapılan hamle Rusya’nın refleksini 
ve kararlılığını ölçmeye yönelik bir 
gayret olarak görülmüştür. Sıklık-
la belirttiğimiz üzere yaşam sahası 
olarak nitelendirdiği alanlarda Rus-

ya’nın geri adım atmasını bekle-
mek veya reaktif bir tutuma evri-
leceğini ummak sadece saflık olur. 
Rusya’nın askeri anlamda etki-tepki 
prensibini gözeterek hamleler yaptı-
ğı ve maruz kaldığı eylemlere karşı 
aynı ile mukabele ettiği geçmişte 
yaşanan örnek hadiselerle aşikâr.

Bu nedenle Batı’nın Rusya’nın 
kararlılığını test etmeye kalkışma-
sı sadece gerilime neden olacaktır. 
Potansiyel gerilim alanı olarak da 
Arktik, Baltık ve Karadeniz Bölgeleri 
öne çıkmaktadır. Son NATO Zirve-
si’nden sonra Karadeniz’e abana-
cağı anlaşılan İttifakın, Ukrayna ve 
Gürcistan üzerinden yapacağı ola-
sı proaktif hamlelerin Bölgede geri 
dönüşü olmayan bazı maceraları 
tetikleyebileceğinin altını çizelim ki 
bu durum kuşkusuz ülkemizi de 
yakından ilgilendirecektir.

Nükleer stratejik caydırıcılık
Biden ile yaptığı görüşmede 

Putin, Rusya’nın “nükleer bir süper 
güç” statüsünü teyit ettirmiştir. Bu 
durum aynı zamanda Rusya’ya tıp-
kı Soğuk Savaş Dönemi’nde olduğu 

gibi stratejik caydırıcılık imkânı sağ-
lamaktadır. Rusya ile ABD arasında-
ki derin güvensizliğin kısa vadede 
ortadan kaldırılması olası görülme-
mekte, iki küresel güç arasındaki 
stratejik rekabetin ivmelenerek sür-
mesi öngörülmektedir.

Putin, “Polonya ve Romanya'daki 
Amerikan füzeleri, Rusya'nın mer-
kez bölgesine 15 dakikada varabilir. 
Ukrayna'nın NATO üyesi olduğunu 
farz edelim. Amerikan füzelerinin 
Harkiv veya Dnipro kentlerinden 
Moskova'ya uçuş süresi 7-10 daki-
kaya düşecek” açıklamasına koşut 
olarak Rusya’nın kırmızı çizgisini 
belirlemiştir. Rusya ile ABD arasın-
da oynanan satrancın merkezinde 
artık Ukrayna vardır. Ukrayna’nın 
NATO’ya üyeliği küresel denkle-
me doğrudan etki edecek potansi-
yeldedir. Görünen o ki Karadeniz 
ısınacaktır. Unutmayalım, Türkiye 
Karadeniz’e kıyıdaş bir ülke olarak 
gelişmelerin tam ortasında kala-
caktır. Umarız Doğu Akdeniz, Kıbrıs, 
Ege, Libya, Suriye, Irak ve Kafkas-
lar’dan sonra takım çantamıza yeni 
bir sorun sahası eklenmez.
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Bilişim teknolojisinin gelişme-
si ve iletişim kanallarının çeşit-
lenmesi, bu gelişim karşısında 
oluşan bilgi akış ve veri hızının 
artması, bireylerin kişisel veri-
lerinin ihlali olasılığını artırdı-
ğından kişisel verilerin hukuk-
sal zeminde korunması zarureti 
hâsıl olmuş, kişisel veriler ile bu 
verilerin korunmasının temel 
insan haklarından olduğu görüşü 
baskın hale gelmiş, bu kapsamda 
kişisel verilerin korunması artık 

bireyler için hukuki temel bir hak 
olarak kabul edilmiştir. 

Dünyada yaşanan teknolojik 
gelişmeler bu hususta gelişen 
teknolojiye uyum sağlayan yasal 
bir düzenleme yapılması gerek-
liliğini doğurmuştur, bu sebep-
le, 07.05.2010 tarihli 5982 Sayılı 
Kanun’un 2’nci Maddesiyle Ana-
yasa’nın 20’nci Maddesine ekle-
nen fıkra ile, herkesin kendisiyle 
ilgili kişisel verilerin korunma-
sını isteme hakkının anayasal 

bir hak olduğu teminat altına 
alınmıştır. Kişilerin temel hak ve 
özgürlüklerini korumak amacıyla, 
gerçek ve tüzel kişilere birtakım 
yükümlülükler getiren 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanu-
nu (KVKK) 07.04.2016 tarihinde 
yürürlüğe girmiş ve Kanun’a 
uyum için tanınmış olan iki yıllık 
sürenin sona erdiği 07.04.2018 
tarihi itibarıyla uygulanmaya 
başlanmıştır. 

KVKK, veri sorumlularının 

verileri işlerken yerine getirme-
leri gereken zorunlu hükümler 
içermekte, bunlara uyulmama-
sı halinde uygulanması gereken 
yaptırımının ne olacağını tespit 
etmektedir. Kurul tarafından 
kanuni yükümlülüklerini yeri-
ne getirmeyen veya veri ihlali-
ne neden olan veri sorumluları 
hakkında yüksek tutarlarda idari 
para cezalarına yaklaşık 10,000 
Türk Lirası’ndan 2,000,000 Türk 
Lirası’na kadar cezalara hükmet-
mektedir. 

Verbis’e kayıt yükümlülüğü 
bakımından istisna kapsamında 
olan şirketlerin sadece Verbis’e 
kayıt yükümlülüğünden muaf 
tutulduğunu fakat KVKK ve bağlı 
yasal mevzuatlar temelinde diğer 
tüm sorumluluklarının devam 
ettiğini ve olası bir ihlâl duru-
munda hem idari yaptırımlar 
hem de cezai müeyyide ile kar-
şılaşabileceklerini önemle belir-
tiriz zira Veri Sorumluları Sicili 
(Verbis)’ne kayıt yükümlülüğü 
KVKK kapsamındaki yükümlü-
lüklerden yalnızca bir tanesini 
oluşturmaktadır. 

Bu noktada, veri sorumlusu 
niteliğini haiz denizcilik şirket-
lerinin KVKK ve bağlantılı mev-
zuat temelindeki yükümlülükle-
ri, 07.04.2018 tarihinden beri 
devam etmektedir. Bu sebeple, 
hukuki tedbirlerin yanında veri 
güvenliği yükümlülüğü uyarın-
ca alınması zaruri teknik ve 
idari tedbirlerin ertelenmeme-
si gerektiği hususu da oldukça 
önem arz etmektedir. 

Denizcilik şirketleri ve tersa-
neler ticari faaliyetleri gereği çok 
sayıda kişisel veri toplamakta ve 
veri aktarımı yapmaktadırlar. 

Gemi inşa sanayisinde ise; 
tersaneler, her cins ve boyda 
gemi ve su araçlarının inşa-
sı, bakım-onarım ve tadilat-
larından biri veya birkaçının 
yapılmasına imkân sağlayan 
işyerleri olduğundan bu tica-
ret esnasında da veri aktarımı 
yapılmaktadır. 

Bir denizcilik şirketinin, gerek 
bir tüzel kişi ile bağıtlayacağı 
ticari bir sözleşmesi gerekse de 
çalışanlarıyla akdedeceği iş söz-
leşmesi ve bu sözleşme devamın-
da uygulanacak tüm prosedürleri 
KVKK’ya uygun değilse hukuka 
uygun bulunmayacaktır. 

Kurul’un kararlarına baktı-
ğımızda, ihlallere yönelik hızlı 
karar verdiğini ve yüksek tutar-
larda idari para cezalarına hük-
mettiğini görmemiz mümkün-
dür. Esasen bu sebeplerle, KVKK 
uyum sürecini ve bu süreçte 
yapılması gerekenleri geniş 
yorumlamak gerekmekte ve salt 
Verbis kaydının gerçekleştirilme-
si ile sorumluluklarının yerine 
getirildiği düşüncesinin değişme-

si gerekmektedir. Bu kapsamda 
KVKK uyum süreci ve danışman-
lığı tüm veri işleyen kurumlar 
için elzemdir. 

Denizcilik sektörü gibi birçok 
verinin işlendiği, yurtiçi-yurtdışı 
veri aktarımının yoğun bir şekil-
de yapıldığı, adli sicil kayıtları 
ve sağlık bilgisi gibi özel nitelikli 
kişisel verilerin sıklıkla işlendi-
ği yapılarda KVKK bakımından 
risklerin titizlikle incelenmesi ve 
Kurul kararlarının periyodik ola-
rak düzenli bir şekilde takibinin 
yapılması oldukça önemlidir. 

Bu kapsamda denizcilik sek-
törünün dünya ticaretinde çok 
ciddi bir konuma sahip olduğu 
değerlendirildiğinde son yıllar-
da bu sektöre doğru yoğun siber 
saldırıların olduğu bilinmekte-
dir. Bu saldırıların altında yatan 
en önemli temel sebep ise sal-
dırganların haksız ticari kazanç 
elde etme talepleridir. Bu artan 
saldırıların sonucu olarak özel-
likle denizcilik alanında faaliyet 
gösteren işletmelerin bilgi güven-
liği standartları ışığında teknik 
ve idari tedbirler alması önem 
arz edecektir. Bu saldırılar, deniz-
cilik alanında faaliyet gösteren 
gemilerin GPS ve AIS sistemleri 
üzerinden yapılacak saldırılar ile 
geminin rotasını saptırarak kötü 
amaçlı kişilerin eline geçmesine 
sebep verilmesi olabileceği gibi 
içeriden yapılan siber saldırılar 
ile ele geçirilmesi şeklinde de ola-
bilecektir. 

KVKK bağlamında veri sorum-
larının, mevzuata uyumluluğunu 
tüm iş süreçlerinde sağlamaları, 
şirketler temelinde buna yönelik 
eğitimlerin verilmesi, envanter-
lerin her bir departman özelinde 
çıkartılması, çalışanlar, tedarik-
çiler, müşteriler, iş ortakları ve 
benzeri 3’üncü taraflarla düzen-
lenen sözleşmelerin gözden geçi-
rilip KVKK mevzuatına uyumlu 
hale getirilmeleri (sözleşmenin 
tarafının şirket ya da gerçek kişi 
olduğu önem arz etmeksizin), 
ilgili kişilerin veri işleme faaliyet-
lerine yönelik aydınlatılması, açık 
rızalarının alınması ve bağlantılı 
taahhütlerin imzalanması ve veri 
güvenliğine ilişkin önlemlerin 
alınması oldukça önemlidir. 

Verbis kaydının yapılmasının 
uyumluluk sürecinin küçük bir 
parçası olduğu unutulmadan, 
salt Verbis kaydının yapılmış 
olması ile KVKK’dan kaynakla-
nan yükümlülüklerin yerine geti-
rilmiş olduğu ve Verbis yüküm-
lülüğünün ertelenmesinin KVKK 
zeminindeki yükümlülüklerin 
ertelenmesi anlamına geleceği 
yanılgısına düşülmeden, şirke-
tin varlığını devam ettirdiği süre 
boyunca KVKK uyumu için ilgili 
hukuki, teknik ve idari tedbirlere 
riayet edilmesi gerekmektedir.
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Denizcilik şirketlerinin KVKK kapsamında yükümlülükleri
Özoğul&Yenigün Partners 
avukatları Evrim Uygur 
Yamaner ve Ömer Özer, 
denizcilik şirketleri-
nin Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu kap-
samında dikkat etmesi 
gereken hususlar ve bu 
bağlamdaki yükümlülük-
leri değerlendirdiler Av. Evrim Uygur Av. Ömer Özer
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Liman Devleti Kontrol (PSC) rejim-
leri arasında dünyanın en önem-
lisi olarak değerlendirilen Paris 
Liman Devleti Kontrolü Muta-
bakatı (Paris MoU) tarafından 
yayımlanan ve 2018-2020 yıllarını 
kapsayan liman devleti kontrol 
sonuçlarına ilişkin olarak hazırla-
nan “Yetkilendirilmiş Kuruluşlar 

Performans Tablosu” duyuruldu. 
Tüm dünya klas kuruluşlarının 
yer aldığı listede Türk Loydu, son 
16 yıldır aralıksız yer aldığı “Yük-
sek Performans” kategorisindeki 
konumunu bu yıl da korudu.

Liman devletleri tarafından 
yapılan kontrollerde “Yüksek Per-
formanslı Klas Kuruluşları” ara-

sında altı yıldır  filosunda hiç 
tutulma yaşanmayan yegâne klas 
kuruluşu olarak yer alan Türk 
Loydu; bu performansı ile Türk 
bayrağının Paris MoU Beyaz Bay-
rak listesindeki yerinin 16’ıncı 
sıraya yükselmesine de katkı sağ-
lamış oldu. Bu sayede Türk Loydu 
klasında bulunan gemiler, güvenli 

görüldüklerinden Paris MoU üyesi 
ülkelerin limanlarında daha az 
denetleniyorlar.

Türk Loydu’nun Paris MoU 
başarısı hakkında bir değerlendir-
me yapan Türk Loydu Vakfı Yöne-
tim Kurulu Başkanı Cem Melikoğ-
lu, “Paris MoU’nun Yüksek Perfor-
mans tablosunda son 16 yıldır her 

yıl yer alan Türk Loydu, geliştir-
miş olduğu tamamen dijital Filo 
İzleme ve Risk Değerlendirme 
uygulamaları ile her sene oldu-
ğu gibi bu sene de yüksek kalite 
standartları ve üstün hizmet per-
formansını korumayı başardı. Bu 
performansı ile IACS  üyesi birçok 
klas kuruluşunu geride bırakan 
Türk Loydu, Paris MoU’da yüksek 
Performanslı Klas Kuruluşu konu-
munu bir kez daha tescillemiş 
oldu,’’ dedi.
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Daha temiz bir gelecek için

%100  yenilenebilir, temiz enerji kaynakları ile üretilen

       doğa dostu, son teknoloji, sofistike gemiler

Türk bayrağı 16'ncı sıraya yükseldi

Büyük bir potansiyel barındıran 
ihracat modeli e-ihracatın son 
yıllarda artan önemine işaret 
eden Multiligo kurucu ortağı ve 
çözüm mimarı Doğancan Ülker, 

“Türkiye’nin küresel ölçekte 
e-ticaret ve e-ihracat pazarların-
da var olabilmesi için hem devlet 
kurumlarına hem de şirketle-
re çok iş düşüyor,” dedi. Ülker, 

“Türkiye’nin yeni ihracat vizyo-
nu ‘e-ihracat’ olmalı,” sözlerini 
vurguladı.

Mikro ihracat kapsamın-
da Elektronik Ticaret Gümrük 
Beyannamesi (ETGB) ile e-ihra-
cat yapılabildiğini belirten Ülker, 
mikro ihracatın Türkiye’ye özgü 
bir ihracat modeli olduğuna işa-
ret etti. Bu sayede yurtdışında-
ki hedef kitleye doğrudan satış 
imkânı olduğuna dikkat çeken 
Doğancan Ülker, e-ihracatın 
avantajlarına ilişkin, “Ülkenin 
ihracat ile kalkınmasında büyük 
bir potansiyeli var. Örneğin, 
e-ihracatta döviz kuru farkı sebe-
biyle kârı maksimum düzeye 
çıkarmak mümkün. Yurtiçindeki 
kur dalgalanmalarından etkilen-
meden kâr edilebilir, '' dedi.

Ülker, “E-ihracatta KDV’siz 
fatura düzenlenebiliyor. KDV 
iadesinden faydalanmak müm-
kün. Geleneksel ihracattaki 
prosedürler e-ihracatta yoktur. 
Gümrük maliyetlerine katlan-
mak gerekmez. Ayrıca, sağlık 
riskleri bulunan bazı ürünler 
dışında sertifika ya da uyum-
luluk belgesi almaya da gerek 
yok. Sadece ‘CE’ belgesi ile satış 
yapılabilir. Devlet destekleri ve 
teşviklerden de faydalanmak 
mümkündür,” dedi.

Türkiye’nin yeni ihracat viz-
yonunun e-ihracat olması gerek-
tiğini vurgulayan Ülker, Türkiye, 
e-ihracatta dünya ortalamasının 
çok altında kalıyor. E-ihracatı 
desteklemek amacıyla önümüz-
deki dönemde bakanlığın katkısı 
ile yurtdışında farklı noktalarda 
yurtdışı lojistik merkezleri açıla-
cak. Bu açıdan özellikle KOBİ’le-
rin bu fırsatları görerek e-ihracat 
vizyonu belirlemeleri gerekiyor.” 
şeklinde konuştu.

'Yeni vizyon
e-ihracat
olmalı'
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Olağanüstü zor koşullarda Ata-
türk’ün önderliğinde zaferle 
sonuçlandırdığımız bağımsızlık 
savaşı 24 Temmuz 1923’te Lozan 
Barış Antlaşması ile siyasi hedefi-
ne ulaşmıştır. 

Lozan’da ana hedefimiz ülke-
sel ve ulusal bütünlük içerisinde 
tam bağımsızlığımızı emperyalist 
devletlere kabul ettirmekti. İsmet 
İnönü başkanlığındaki Türk dele-
gasyonu yine zor koşullarda diplo-
matik zaferi de kazandı.

Tam bağımsızlık demek 
Osmanlı İmparatorluğu tarafın-
dan emperyalist devletlere tanın-
mış olan ayrıcalıkların (kapitülas-
yonların)  her alanda ve tamamen 
kaldırılması demekti. Lozan’da 
bunu başardık.

Tam bağımsızlığın denizlerde-
ki anlamı ise kendi limanlarımızı 
kendimizin işletmesi, limanlarımız 
arasında deniz taşımacılığın Türk 
gemileri ve personeli tarafından 
yapılması yani kabotaj hakkıdır.

Kapitülasyonlar, demiryolların-
da olduğu gibi deniz yollarında da 
taşımacılığı ve liman işletmelerini 
yabancı devletlere bırakmıştı. Bu 
durum Türk denizciliğinin geliş-
mesini önlemenin yanında, deniz-
lerimizden bizim kazanmamız 
gereken paranın yabancılar tara-
fından kazanılması, yani sömürül-
memiz demekti. 

Büyük Atatürk henüz Cumhu-
riyet ilan edilmeden, Lozan barış 
görüşmelerine ara verildiği bir 
dönemde yeni devletin ekonomi 
politikasını saptamak maksadıyla 
17 Şubat-4 Mart 1923 tarihlerin-
de İzmir’de tüm toplum kesimle-
rinden 1,135 kişinin katıldığı bir 
iktisat kongresi düzenlemiştir. Bu 
Kongre'de Osmanlı’dan devralınan 
ağır ekonomik koşulları hafiflet-
mek, yeni kurulan devletin tam 
bağımsızlığını ekonomik alanda 
hayata geçirmek,  yeni devleti sağ-
lam ekonomik temeller üzerinde 
kurmak maksadıyla önemli karar-
lar alınmıştır. 

İzmir İktisat Kongresi’nde alı-
nan kararların birisi de kendi 
limanlarımızda kendi bayrağımızı 
taşıyan gemilerden başkalarının 
ticaret yapamaması yani kabotaj 
hakkıdır.

İzmir İktisat Kongresi’nde alı-
nan kararlar Lozan’da kapitülas-
yonların tamamen kaldırılması 

ve Cumhuriyet’in ilanından sonra 
yapılan hukuki düzenlemelerle 
hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda 
19 Nisan 1926 tarih ve 815 sayılı 
Yasa ile kabotaj hakkının kullanıl-
ması düzenlenmiştir.

“Türkiye Sahillerinde Nakliyatı 
Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla 
Kara Suları Dahilinde İcrayı San’at 
ve Ticaret Hakkında Kanun” 1 Tem-
muz 1926’da yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun’a göre, “Tür-
kiye sahillerinin bir noktasından 
diğerine emtia ve yolcu alıp nak-
letmek ve sahillerde limanlar 
dahilinde veya beyninde (arasın-
da) cer (çekme) ve kılavuzluk ve 
her hangi mahiyette olursa olsun 
bilcümle liman hidematını (hiz-
metlerini) ifa etmek yalnız Türkiye 
sancağını hamil (taşıyan) sefain 
(gemiler) ve merakibe (vasıtalara) 
münhasırdır (tekelindedir). Ecne-
bi sefaini (yabancı gemiler) ancak 
memaliki ecnebiyeden (yabancı 
ülkelerden) almış oldukları yolcu 
ve hamuleyi  (yükü) Türk liman ve 
limanlarına ihraç ederler ve Türk 
liman ve limanlarından ecnebi 
liman ve limanlarına gidecek yol-
cu ve hamuleyi de alırlar” (Md.1). 

 Buna göre yabancı gemilerin 
bir Türk limanından diğer bir Türk 
limanına yolcu ve yük taşımaları 
yasaklanmıştır.

Aynı Kanun’un 2'inci Maddesi-
ne göre de,  “Nehirler ve göller ve 
Marmara havzasiyle Boğazlar'da 
bilumum kara sulariyle kara sula-
rına dâhil bulunan körfez, liman, 
koy ve sairede vapur, römorkör 
istimbot, motörbot, mavna, sala-
purya, sandal, kayık velhasıl maki-
ne, yelken, kürek ile müteharrik 
(hareket ettirilen)  merakibi kebire 
ve sagire ( büyük ve küçük vası-
talar) ile tarak, prizman, maçuna, 
algarina, şat ve her nevi nakliye ve 
su dubaları limyo, sefaini tahlisiye 
(kurtarma gemisi) ve emsali ile 
şamandıra, sal gibi sabit ve sabih 
vesait (yüzer araç) bulundurmak 
ve bunlarla seyrüsefer ve nakliyat 
icra etmek suretleriyle ticaret hak-
kı Türkiye tebaasına mahsustur”.

Buna göre karasularımız dâhi-
linde her türlü deniz vasıtasının 
işletilmesi hakkı sadece Türk 
vatandaşlarına tanınmıştır.

Söz konusu Kanun, limanları-
mız arasında taşımacılık ve her 
türlü deniz vasıtasının kullanma-

sını Türk vatandaşlarının tekeli-
ne bırakmakla kalmamış; denizin 
altındaki faaliyetlerin yapılması-
nı da Türk vatandaşlarına bırak-
mış ve denizcilik  sektörünün her 
seviyesindeki personelin de Türk 
vatandaşı olması koşulunu getir-
miştir. 

Kanun’un 3’üncü Maddesi şöy-
ledir:

Kara suları dahilinde balık, 
istridye, midye, sünger, inci, mer-
can, sedef ve saire saydı (avcı-
lığı), kum ve çakıl ve saire ihra-
cı (çıkartılması)  ve gerek sathı 
bahirde (deniz yüzeyinde ve gerek 
ka'rı bahirde (deniz dibinde) mev-
cut kazazede sefain ve merakip-
le (kaza geçiren gemi ve araçlar) 
enkazı metrukenin (terk edilmiş 
enkazın) ihraç ve tahlisi (çıkar-
tılması ve kurtarılması),  dalgıç-
lık, arayıcılık, kılavuzluk, deniz 
bakkallığı, bilcümle Türk vesait 
ve merakibi bahriyesi derununda 
(deniz araçları içinde) kaptanlık, 
çarkçılık, katiplik, tayfalık ve ame-
lelik ve saire icrası ve iskele, rıh-
tım hammallığı ve bilümum deniz 
esnaflığı icrası Türkiye tebaasına 
munhasırdır.

Böylelikle Kanun, denizcilik 
gücümüzün artırılmasına da kat-
kı sağlamaktadır. Denizcilik gücü 
deniz gücünden (bahriyeden) ayrı 
olarak halkın denizle ilgilenmesi, 
denizden yararlanması, denizcilik 
faaliyetlerinin bu konuda eğitimli 
ve deneyimli vatandaşlar tarafın-
dan yapılmasını içermektedir. Üç 
tarafı denizlerle çevrili ülkemizde 
karasularımız içindeki her türlü 
ekonomik faaliyetin vatandaşlara 
bırakılması ve denizcilik sektörün-
de her düzeyde çalışanın vatan-
daş olma zorunluluğu getirilme-
si denizcilik gücümüzün artırıl-
masına yöneliktir. Bu nedenle 1 
Temmuz sadece Kabotaj Bayramı 
değil; “Kabotaj ve Denizcilik Bayra-
mı” olarak kutlanmaktadır.

Kanun’un 4’üncü Maddesinde, 
Türk vatandaşlarının tekeline bıra-
kılan hususlara istisna getirerek 
gerek yabancı kurtarma gemileri-
nin gerekse petrol arama, üretim 
faaliyetlerinde bulunan yabancı 
gemilerin faaliyetlerine hükümet-
çe geçici olarak izin verilebileceği-
ni belirtmiştir. 

4’üncü Maddeye yapılan bir 
ekle Türk kurtarma gemilerinde 
yabancı personelin çalışması yine 
hükümetin geçici iznine tâbi kılın-
mıştır.

Kanun’un 5’inci Maddesi kural-
lara uymayanlara verilecek cezala-
rı düzenlemektedir. Buna göre:

Bu Kanunun 1 inci maddesi 
hükmüne aykırı olarak Türkiye 
limanları arasında kabotaj yapan 
gemilerin kaptanlarına ve yaban-
cılara ait deniz taşıtlarının sahip-
lerine bin Türk Lirasından yirmi-
beşbin Türk Lirasına kadar idarî 

para cezası verilir.
Bu Kanunun 2 ve 3 üncü mad-

delerinde belirtilen yalnızca Türk 
vatandaşlarına tanınan hakları 
kullanan yabancılara beşyüz Türk 
Lirasından beşbin Türk Lirasına 
kadar idarî para cezası verilir ve 
gemi ve sair deniz taşıtları sefer-
den alıkonulur. 

13.11.2004 tarih ve 5252 sayılı 
Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük 
Ve Uygulama Şekli Hakkındaki 
Kanun eski kanunlarda öngörü-
len para cezalarının hangi oranda 
artırılacağını düzenlemiştir. Buna 
göre 1926 yılında yürürlüğe giren 
Kabotaj Kanunu’ndaki para ceza-
ları 85,715 kat artırılacak, son üç 
sıfır silinerek uygulanacaktır.

Özet olarak İzmir İktisat Kong-
resi’nde kararlaştırılan, Lozan’da 
kapitülasyonlar kaldırıldıktan ve 
Cumhuriyet ilan edildikten sonra 
bir kanunla hayata geçirilen kabo-
taj hakkı Osmanlı İmparatorluğu 
tarafından yabancılara verilmiş 

olan denizlerimizin millileştiril-
mesidir. 

Ancak özellikle 1980’lerden 
sonra Türkiye ekonomisinin neo-
liberal politikaya geçişinden son-
ra Cumhuriyet Devrimi’nin eko-
nomik kazanımları tek tek elden 
çıkartılmış, kamu sektörü küçül-
tülerek özel sektör büyütülmüştür. 
Bu kapsamda yapılan limanların 
özelleştirilmesi,   özelikle yaban-
cılara verilen ticaret ve turizm 
amaçlı işletme hakları Kabotaj 
Kanunu ile denizlerde kazanmış 
olduğumuz egemenlik hakkını 
zayıflatmaktadır.

 Egemenlik bir bütündür, deniz-
lerdeki egemenliğimiz karadaki 
egemenliğimizin bölünmez bir 
parçasıdır.

Kurtuluş Savaşı’nın zaferi üze-
rine Lozan’da kazandığımız ege-
menlik hakkımız kısa vadeli eko-
nomik çıkarlara feda edilmemeli, 
Kabotaj Kanunu ile düzenlenen 
statüden, taviz verilmemelidir.

'Kabotaj Kanunu'yla kazanılan statüden taviz verilmemelidir'
Tuğgeneral (E) Dr. 
Cihangir Dumanlı: 
Yabancılara verilen tica-
ret ve turizm amaçlı 
işletme hakları Kabotaj 
Kanunu ile denizlerde 
kazanmış olduğumuz 
egemenlik hakkını 
zayıflatmaktadır Dr. Cihangir Dumanlı
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Deniz Lisesi’ne girdiğim 1963 yılında, 
tarihte ilk defa Kıbrıs meselesinin 
var olduğunu öğrendim. Her ne kadar 
ortaokuldayken "Ya Taksim Ya Ölüm" 
sloganlarının Taksim'deki Cumhu-
riyet alanında büyük kalabalıklar 
içinde atıldığını anımsıyorum. Kıb-
rıs meselesi ile tanışmam bu şekilde 
başladı. Nerden bilirdim ki benim de 
hayatımda bir dönüm noktası olaca-
ğını. Deniz Lisesi öğrencisi iken arka-
daşlarımızla Kıbrıs konusunu konu-
şur olmuştuk. Deniz Harp Okulu’na 
geçtiğimizde artık bilinçlenmiştik. 
1967 yılında Kıbrıs'a çıkarma yapa-
madan Mersin'den geri dönen subay-
ların acı anılarını dinlerdik. Bir aske-
rin harp için hazırlanıp tam seyre 
kalkarken geri dön emrinin gelmesi-
nin verdiği morâl bozukluğunu anla-
tırlardı. O zaman biz genç Harbiyeliler 
hayıflanır üzülür ve kendimize göre 
çareler arardık. İşte bizim dönemle-
rin ve bizi yetiştirenlerin bu duygu-
su ileride MİLGEM gibi birçok proje-
nin hayata geçmesine adım olmuş 
ve fikrî oluşumlar başlamıştır. Artık 
düşüncelerimizde ne yapabiliriz, ABD 
ve NATO dışında stratejimizi nasıl 
geliştiririz düşünceleri yoğunlaşmış-
tır. O kadar ki Deniz Harp Okulu ikinci 
sınıftayken o zamanki düşüncemle 
Akdeniz'e daha çabuk ulaşabilmek 
için Fethiye'de bir üs inşa etmiş ve 
haritalar çizmiştim.

Aslında Türk Silahlı Kuvvetleri ve 
özellikle Deniz Kuvvetleri bu konu-
ya önem vermeye başlamıştır. 1967 
yılında Başkan Jonhson mektubu ve 
harekâtın iptal edilmesi Türkiye için 
önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Gemilerimizin her malzeme ve 
yedek parçalarının ABD'den gelmesi 
yerli hiçbir sanayinin olmayışı zor 
zamanların geçmesine neden olmuş-
tur.

Tüm bunları yaşayan bir subay 
olarak o zamanların üzüntüsü bu 
günün kıvancı olmuştur. Donanma-
mızın geldiği duruma baktığımda 
bu mutluluğu görmenin çok önemli 
bir duygu olduğunu belirtmek iste-
rim. Bu sıkıntılı durumlarla ilgili 
yeri gelmişken bir anımı paylaşmak 
isterim: Gemilerde acil durumlarda 
ve elektrik arızasında otomatik ola-
rak yanan ve adına Varta dediğimiz 
lambalar vardır. Bunlar özel Varta 
pilleri ile çalışır ve yedeği ABD'den 
gelir. TCG KOCATEPE, 21 Temmuz’da 

uçakların taarruzu esnasında elek-
trik sistemleri devre dışı kalınca bu 
Varta lambalarının birçoğu yanmadı. 
Çünkü her istediğimizde ikmâl mer-
kezinden aldığımız cevap, bu lamba-
ların ABD'den gelmediği yönündeydi. 
Karanlıkta savaşmanın ve yangınla 
mücadelenin ne kadar zor olduğu-
nu ancak yaşayan bilir. Bunu bizzat 
bir subay olarak gördüm, yaşadım. 
O zaman kendi imkânlarımızla milli 
harp sanayi, ASELSAN'nın kurulması 
ile başladı ve MİLGEM'e kadar gitti. 
Tabii ki ABD kendisine karşı çıkanla-
rı istemez. Özellikle Deniz Kuvvetle-
ri’nde yaşanan Ergenekon ve Balyoz 
gibi kumpas davaların altında bunlar 
yatmaktadır. 

Kendi harp silah ve araçlarımızı 
yapamaz ve milli güç unsurlarından 
olan ekonomik gücü kuvvetlendir-
mezsek bağımsız bir politika izleye-
meyiz.

Bugün birçok sıkıntılara rağmen 
bu Devlet 1974'den beri birçok kay-
nağını, yerli harp silah ve araçlarının 
yapımına harcamıştır. Tüm bunların 
sonuçları şimdi alınmaktadır. Harp 
sanayi birkaç yılda olacak bir iş değil-
dir. 1975'ten 2021'e tam 46 yılda bu 
noktaya gelindi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve özel-
likle Deniz Kuvvetlerimiz bu kadar 
travmaya rağmen bugüne kadar 
Mavi Vatan’ın geleceği için günler-
ce limana uğramadan Mavi Vatan’ın 
sınırlarını korumuştur.

Eskiler der ki: Kılıç kınından çıktı-
ğı zaman bir eylem yapılması gerekir. 
Yapmadığı takdirde güvenilirliğini ve 
inandırıcılığını kaybeder. Onu tekrar 
kınına koyarken boynunuz büküktür.

Bugün artık kılıç kınından çık-
mıştır ve eylemlerini savaşa hazır 
bir şekilde hak ve menfaatlerimizi 
barış içinde korumak için sallamak-
tadır. Donanmamız bu durumdadır. 
Bugünkü duruma gelmemizde Maka-
rios'un payını da unutmayalım. İla-
hi adaletin yaptıklarını ayaklarına 
dolaştırması ve sonunda yanlış siyasi 
kararlar vermesi bir yerde gözümü-
zün açılmasına neden oldu diyebi-
liriz.

1963 tarihinden itibaren Kıbrıs 
sorunu Deniz Kuvvetleri’nin strateji-
sini değiştirmiştir. 1960 yılında Kıbrıs 
Cumhuriyeti kurulduğunda Türki-
ye garantör devlet olarak müdaha-
le hakkına sahipti. Anlaşmadaki bu 

maddeden vazife çıkaran Deniz Kuv-
vetleri, Amfibi Birliği’ni ve özellikle 
1967’den sonra Çıkarma Filosu’nu 
hazırlamaya başladı. 1963/64 olayları 
da artık Rumların Türkleri yok etmek 
için katliamlarına başladığı yıldır.

1967 yılında Kıbrıs'a çıkarma 
yapacak Kuvvetimizin olmayışı, ABD 
Başkan'ı Jonhson'un uygunsuz mek-
tubu Deniz Harp Okulu 2’nci sınıf 
öğrencisi olarak bizleri çok üzdü. 
Bana göre ABD ile ilk kırılma noktası 
bu mektuptur. Daha sonra 4 Tem-
muz 2003’te Kuzey Irak’taki çuval 
olayı ve de son olarak Biden'in sözde 
soykırımı tanımasıdır. İlk ikisi Tür-
kiye'de bazı değişimlerin olacağı-
nın işareti idi. Nitekim milli harp 
sanayinin temelleri atıldı. Türkiye o 
zaman bu gerçeği anladı, dost ve 
stratejik müttefik saydığımız ABD 
aslında dost değil menfaatine göre 
siyaset yapan bir devlet olduğunu 
gösterdi. Türkiye artık ABD siyase-
tine göre değil kendi menfaatlerine 
göre kuvvet yapısını kuracağını anla-
dı. İşte o tarihten sonra kendi yağı-
mızla bir şeyler yapacağımızı da ilk 
Deniz Kuvvetlerimiz algıladı. Kendi 
imkânlarımızla çıkarma gemilerinin 
inşasına başlandı. Arifiye Tank Motor 
Fabrikası’ndan tank motorlarına şaft 
takılarak gemilere monte edildi.  Zor-
da olsa Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Oramiral Kemal Kayacan'ın büyük 
gayretleri ile ABD'den büyük çıkarma 
gemileri alındı. Amfibi Alay, içimizde-
ki tüm engellemelere rağmen kurul-
du. 1970 yılından itibaren artık müş-
terek tatbikatlara başlandı. Ben de 
TCG ÇEŞME gemisi muhabere subayı 
olarak ilk amfibi tatbikata iki defa 
katıldım. Artık amfibi harekât tatbi-
katlarını NATO konsepti dışında milli 
planlarımıza uygun olarak yapmaya 
başladık. O tarihe kadar yapılan tüm 
tatbikatlar genel olarak bir konvoyun 
korunması ile ilgili olup tamamen 
NATO konseptine göre yapılıyordu 
ve ağırlık hep Karadeniz üzerindeydi. 
Deniz Kuvvetlerimiz stratejik kon-
septini yavaş yavaş değiştiriyordu.

Atatürk'ün yıllar önce uyardı-
ğı "Kıbrıs'a dikkat edin" öngörüsü, 
1967'den itibaren yavaşta olsa algı-
lanmaya başlandı.

Kıbrıs neden önemliydi ve biz 
önceleri bunun neden farkında 
değildik? Zaten farkında olsaydık 
1877/78 Harbi sonrası 1879 yılında 

Abdülhamid tarafından İngiltere'ye 
hâlâ nedeni tam bilinmeyen ama 
uyduruk bir neden ile Ada'yı kirala-
mazdık. Sultan Abdülhamid, Irak'ta 
çıkan petrol hisselerini alabilecek 
kadar ileriyi görmüş ama Kıbrıs Ada-
sı’nın stratejik önemini anlamamıştır. 
Kiralama sürecinde ve sonrasında 
özellikle İngiltere devlet yetkililerinin 
örneğin Başbakan Disraeli'nin söyle-
diği, "Kıbrıs Ön Asya'nın anahtarıdır" 
ifadesi, Kıbrıs’ın bölgedeki önemini 
göstermektedir. 

Türkiye, Atatürk'ün de gördüğü, 
Ada'nın Türkiye ve Orta Doğu’yu 
kontrol eden bir konumda olduğu 
öngörüsünü maalesef görememiştir. 
Kıbrıs Ada'sı Süveyş Kanalı’nı, Orta 
Doğu’ya girişi, Türkiye'nin denizler-
den kontrolünü, direkt olarak kontrol 
ederken, coğrafi olarak Tunus'taki 
Bon Burnu ile Sicilya Adası'nın batı 
ucundaki Lilibeo Burnu arasında çizi-
len hattın doğusunda kalan bölge 
olan Doğu Akdeniz'i dolaylı olarak 
kontrol eden jeostratejik ve jeopolitik 
bir konumdadır. Bu kontrolü sağla-
yan Ada adeta batmayan bir uçak 
gemisidir. Özellikle Türkiye'nin Doğu 
Akdeniz'deki deniz alâka ve menfaat-
lerinin korunmasında mutlaka elde 
tutulması gereken bir adadır.

Yunanistan’ın Türkiye'yi zaman 
içinde denizlere çıkamayacak duru-
ma sokmak için harcadığı siyasi ve 
askeri harekâtlar 1830’dan 1923'e 
kadar sürmüştür. Böylelikle Saros 
Körfez'inden Meis Adası’na kadar bir 
hilâl kıskacına alarak harekât alanı-
mızı daraltmıştır. İç hat kuşaklama-
sının uç noktası da Kıbrıs Adası’dır. 
Bu Ada tarih boyunca hiçbir hakkı 
olmadığı halde Yunanistan'a geçti-
ğinde, Türkiye'nin denizlerdeki hayat 
alanı tamamen kısıtlanacak ve Doğu 
Akdeniz Yunanistan’ın kontrolüne 
girecektir. 1960 Anlaşması ile kuru-
lan Kıbrıs bizim için soydaşlarımızın 
bir bakıma güven altına alınmasını 
içerirken, Yunanistan için asıl amaca 
ulaşmak yani ENOSİS için bir araç 
olmuştur.

Nitekim Makarios'un 1963'de ana-
yasa değişikliği istemesi ve EOKA/
B’nin yeniden kurularak Ada’ya 
gelen Georgios Grivas tarafından 
katliamlara başlanmasının nedeni 
ENOSİS’dir (Grivas, 15 Mayıs 1919'da 
İzmir'e ilk çıkan ve katliamlar yapan 
Yunan alayında teğmen rütbesi ile 

görev almıştır). Amaç Türklerin ara-
zilerini ellerinden alıp göçe zorlan-
maları politikası ile nüfusu azaltarak 
Ada’da tamamen etkin nüfus haline 
gelmek istemeleridir. 1967'den itiba-
ren bu oyun daha belirgin olarak 
oynanmaya başlanmıştır.

ABD'nin, Makarios'un Doğu Blo-
ğu’na kayması ve bağlantısız ülkeler 
başkanlığına oynamaya başlamasın-
dan ile hoşnut olmaması nedeniyle 
Yunan cunta hükümetine Makari-
os'un devrilmesi için bir yeşil ışık 
yakılmıştır. Bunu fırsat bilen Yunan 
cuntası 15 Temmuz 1974'te dar-
be yaparak Makarios'u devirerek 
ABD'nin isteğini yapmıştır. Ancak 
esas amaç ENOSİS ilan etmektir. 

Türkiye burada her ne pahasına 
olursa olsun garantör devlet olarak 
bu oyunu bozan 20 Temmuz 1974 
Kıbrıs Barış Harekâtı’nı yapmıştır.

Türkiye'nin aldığı bu tarihi karar-
da Başbakan Bülent Ecevit'in karar-
lı ve tavizsiz dış politika izlemesi 
çok önemlidir. Keza Deniz Kuvvet-
lerimizin bu harekâtı başarmasında 
dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Oramiral Kemal Kayacan'ın da emeği 
çoktur.

Bugün Türkiye'nin Yunan hilâl 
kıskacını kırmasını ve Doğu Akde-
niz'deki hak ve menfaatlerimizin 
korunmasında yapabildiklerimizi 
Kıbrıs Barış Harekâtı’na borçluyuz.  

Bu Harekât sayesinde Türkiye'nin 
jeopolitiği değişmiştir. Mavi Vatan 
kavramı ve doktrini oluşmuştur.

Dolayısıyla Kıbrıs halkı bu ger-
çekleri hiçbir zaman unutmamalı-
dır. Umarım en kısa sürede Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti kurulur, bölgedeki 
etkinliği daha da artar.

''Bu Harekât Türkiye'nin jeopoliti-
ğini değiştirmişti,'' demiştik. Yeniden 
denizlere yönelik stratejik konsept 
oluşmuş; açık denizlere ulaşma stra-
tejisi yürürlüğe girmiş, deniz alâka 
ve menfaatlerine bakışı yönlendir-
miş ve dahası Anavatan'ın sadece 
karadan ibaret olmadığı denizlerle 
birlikte bütün bir vatan olduğu kav-
ramı gelişmiştir.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın sonuçla-
rı sadece Türkiye'yi değil tüm çevre 
ülkelerin ve de Akdeniz’de güç bulun-
duran ABD ve Rusya Federasyonu’nu 
da etkilemiştir.

Türkiye'nin Ada’da güç bulundur-
ması Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de 

Kıbrıs Barış Harekâtı ve Türkiye'ye kazandırdıkları

Özhan Bakkalbaşıoğlu 

Deniz Kurmay 
Yarbay (E) Özhan 
Bakkalbaşıoğlu: 
Bugün Doğu 
Akdeniz'de var-
sak bunu Kıbrıs 
Barış Harekâtı’na 
borçlu olduğumuz 
unutulmamalıdır
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dengeleri ve deniz alâka ve menfaat-
lerimize bakışımız da değişmiştir.

Bu bağlamda hidrokarbon rezerv 
arama sahalarımız KKTC ile birlikte 
genişlemiştir.

Kıbrıs Barış Harekâtı bize Doğu 
Akdeniz'i yeniden kazandırmıştır. 
Yukarıda yazdığım gibi Kıbrıs Ada'sı 
bir uçak gemisidir. Bu uçak gemisinin 
pistinde artık Türkiye vardır ve Doğu 
Akdeniz'in kilit ülkesidir.

Kıbrıs "ver kurtul" diyecek kadar 
basit bir ada değildir. O gün ver kurtul 
politikasını benimseyenlerin bugün 
Kıbrıs'a sahip çıkmaları, en sonunda 
bir Kıbrıs politikamızın artık oluştu-
ğu anlamında değerlendirilmektedir.

Kıbrıs Barış Harekâtı ilkler 
harekâtı olarak tarihe geçti
Türkiye'nin jeopolitiğini değişti-

ren 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış 
Harekâtı’nda ödenen diyetler ve 
başarının sırlarına dönelim. Anılar, 
belgeler, dokümanlar incelendiğinde 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarıları-
nı ana başlıklar altında toparlamaya 
çalıştım. Bu Harekât’a TCG KOCATE-
PE gemisinde Savaş Harekât Merkezi 
subayı olarak katıldım. 5 yıllık bir 
çalışma sonucunda geminin uğradı-
ğı talihsiz saldırının ve Kıbrıs Barış 
Harekâtı’nın ana kilit noktalarını 
siyasi, sosyal ve askeri olarak üç ana 
başlıkta toplamak mümkün.

Siyasi olarak haklı olduğumuz 
davamızı yeterli olarak tanıtamadı-
ğımızdan ve iç politika çekişmeleri 
sonucunda bugüne kadar gelinen 
ucu açık bir sürece geçildi.

Sosyal yöndense bir bütün halinde 
kenetlenen Türk halkının ordusuna 
olan bağlılığını ve ona sahip çıka-
rak tüm imkânlarını seferber ettiğini 
gördük.

• Öncelikle bu Harekât’ta Türk hal-
kı ile Türk Silahlı Kuvvetleri bütünleş-
ti. Öyle ki dağdaki eşkıya bile askerlik 
şubesine gitti. Halkın askere gitmek 
için şubelere akın ettiği görüldü.

• Türk halkı bir bütün halinde, 
Mersin Limanı’nı ordusuna vermek 
için yiyecek deposu haline getirdi. 
Örneğin, 10-15 tane koyun getirip 
veren kişiye ismi sorulduğunda 

"önemli değil" diyecek kadar alçak 
gönüllü isimsiz kahramanlarımız 
vardı.

• Bunun yanı sıra Dondurmacı 
Halil, Mersin'de bizim dönemde tüm 
Bahriyelilerin tanıdığı ve sevdiği bir 
insandı. Dondurma ve cezerye satan 
bir pastanesi vardı. Bu güzel insan 
tüm buz odalarını ve soğuk hava 
depolarını bozulacak yiyecek ve ilaç, 
serum gibi sağlık malzemelerini 
muhafaza etmek için orduya tahsis 
etti. Kendi mamullerini çöpe attı.

Dün olduğu gibi bugün de böyle 
bütünleşme bizi güçlü kılar. Bu özel-
liğimizi kaybetmememizin gerekli 
olduğuna inanıyorum. Eğer bütünlü-
ğümüzü ayrıştırırsak, vatanı ebediyen 
kaybedebiliriz.

Askeri harekât olarak baktığımız-
da şu başlıklar öne çıkmaktadır.

• Deniz Kuvvetleri harekât emrini 
alır almaz 120 saat içinde harekâta 

hazırlandı. Üstelik 4 Temmuz’dan beri 
Deniz Kurdu 2/74 Tatbikatı devam 
ederken gemilerin materyal ve perso-
nel yorgunluğuna rağmen hazırlandı. 
Bu çok önemli bir olaydır. Bu bize 
Donanmamızın harbe hazırlık potan-
siyelini göstermektedir.

• Mersin’de arızalanan çıkarma 
gemisinde arızayı onarıp, ‘‘seyir esna-
sında yeniden çıkarsa müdahale ede-
rim’’ diyerek kendi rızası ile Harekât’a 
katılan işçimiz oldu ve şehit düştü.        

• Kıbrıs'la ilgili haritaların gelmesi 
gecikince Bölgenin tek haritası Aydı-
ner kâğıdına kopya edilerek gemilere 
dağıtıldı ve kara hedefleri işlendi. Bu 
kâğıt harita üzerinden kara bombar-
dımanı yapıldı. Böyle bir sistem yok 
ama çizimden dolayı ortaya çıkan 
mevki ve mesafe farklılıklarına rağ-
men başardık ve hedefler tam isabet-
le vuruldu. 

• Deniz Kuvvetleri gemilerindeki 
personel gerçekten çok eğitimliydi. 
Kara bombardımanından çok üstün 
başarılar elde ettiler. Denizcilere 
özgü pratik zekâ ve inisiyatif alma ile 
sorumluluğu üstlenme dürtüsü bir 
takım kural dışı hareketler yapma-
larına olanak sağladı. Örneğin, paro-
la sıkıntısı olunca komutanların ve 
öğretmenlerimizin isimleri ve takma 
adları sorularak yeni bir parola anla-
yışı yapıldı. Bunda liseden beri birlikte 
okumanın önemi ve faydası ile Harp 
Okulu dâhil bir anda 7 sınıfın birbirini 
tanımadaki durumu önem kazandı.

• ABD'li arabulucu Joseph  Sisco 
(ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı )'nun 
zaman istemesi ile Mersin'den kal-
kışta 2 saatlik bir gecikme yaşandı. 
Bu gecikmede, deniz geçişi esnasında 
tamamen bir Türk buluşu olarak ve 
daha önce hiç eğitimi yapılmadan 
ana gemiden çıkarma gemilerine 
asker indirmesi yapıldı. Bu suretle 
Kıbrıs önlerinde yapılacak bu işlem 
seyir esnasında yapıldı ve zaman 
kazanıldı. Bu amfibi harekât tarihin-
de bir ilktir.

• Hiç amfibi çıkarmaya uygun 
olmayan bir plaj seçimi ile düşman 
aldatılmış ve baskın harekâtı yapıl-
mıştır.    

• Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora-
miral Kemal Kayacan'nın direktifi 
ile sahte bir konvoy düzenlemiş ve 
Magosa yönüne seyir yaptırılarak 
düşmanın bölgeye kuvvet kaydırması 
sağlanmış; mevcut kuvvetler uzun 
süre burada tutulmuştur. Aldatma 
harekâtı başarı ile gerçekleştirilmiştir.

• Yine dünyada ilk defa 72 heli-
kopter ile alay seviyesindeki birlik tek 
seferde 60 mil deniz geçişi yaparak 
istenilen bölgeye indirme yapmıştır.

Gerek verdiğim bazı örnekler ve 
gerekse savaş alanında yapılan ola-
ğanüstü hareketler ile Kıbrıs Barış 
Harekâtı bir ilkler harekâtı olarak 
tarihe geçmiştir.

Cephane eksikliği ve başta su 
olmak üzere; iaşe sıkıntıları, muhabe-
redeki uyumsuzluklar, emir komuta 
kademesindeki kopukluklara rağmen 
genç birlik komutanları inisiyatif kul-
lanarak ve zoru başararak bu Zaferi 
bize kazandırmışlardır.

68 olayları nedeniyle tayin yerleri 
değiştirilerek ve hatta gözden çıkarı-
lan Mersin'deki çıkarma gemi komu-
tanlıklarına atanan, daha doğrusu 
sürülen çoğu sınıf arkadaşım olan bu 
subaylar bu başarının mimarlarıdır. 
Bu zaferi;

• Mide kanaması geçirdiği halde ve 
komutan emrine rağmen hastaneye 
gitmeyip harekâta devam eden,                                                           

• Gemisi Kıbrıs’ta karaya oturduğu 
için terk emri verildiği halde terk 
etmeyen ve gemisini ateş altından 
kurtaran,  

• Güvertesi tank ile dolu olduğu 
halde Kıbrıs'a doğru seyir yaparken 
geminin ön kapağı arızalanıp deni-
ze düşen, batma tehlikesi gösteren 
gemisini terk etme emrini aldığı hal-
de tornistan yaparak Mersin’e inti-
kal ederek tankların elden çıkmasını 
önleyen çıkarma gemi komutanlarına 
borçluyuz.

Tam anlamı ile 1970 yılından itiba-
ren harbe hazır hâle gelebilen Amfibi 
Dz. P. A. Komutanı olan Dz. Güverte 
Yb. Neşet İkiz'in üstün gayretleri ile 
dünya tarihinde sıfır zayiatla sahile 
çıkan ve kıyı başını tutan dünyadaki 
tek amfibi alay, Türk Amfibi Dz. P. 
Alayı'dır.  

Bu satırlara sığmayan kahraman-
lıklar ile başarılan bu Harekât’ın 
bugün ülkemize sağladığı avantaj-
ları iyi kullanmamız gereklidir. Bu 
Harekât sonrası ABD'nin ambargo-
su ile karşılaştık, yılmadık. ABD'ye 
inat yine gemilerimizi çalıştırdık, pes 
etmedik ve sonunda milli harp sana-
yimizi kurduk. Kararlı tutumumuz 
sayesinde ABD 3 sene sonra ambar-
goyu kendisi kaldırdı.

Kıbrıs için ödediğimiz diyetler çok. 
Başta Kıbrıs Türk halkı, özellikle bu 
günlerde tüm bunları unutmamalıdır.

Öyle acı diyetler ödendi ki kendi 
gemimizi bile batırdık ve bu sayede iki 
gemiye hasar verdirdik.

Bildiğiniz gibi 21 Temmuz 1974'te 
batırılan gemi TCG KOCATEPE'dir. Ben 
o tarihte üsteğmen rütbesi ile bu 
geminin savaş harekât merkezi suba-
yı görevini yürütmekteydim.

O meşum anın canlı tanığı olarak 
47 yıldır kamuoyunu yanıltan yalan 
yanlış bilgilerin doğrusunu birkaç 
husus ile belirtmekte fayda görmek-
teyim.

• TCG KOCATEPE çok iyi eğitimli 
bir personele sahipti. Donanma eski 
komutanı Oramiral Nusret Güner, 
teğmen rütbesi ile bizim gemide staj 
görmüştü. Hatıratında, "Ben meslek 
hayatım içinde bu güne kadar TCG 
KOCATEPE gibi eğitimli bir gemi gör-
medim" demiştir.

• Belirtilen bölgede gemimiz oldu-
ğu kamuoyuna inandırılmıştır. Deniz 
Kuvvetleri her zaman bizim nerede 
olduğumuzu bildiği gibi Hava Kuv-
vetleri de biliyordu. Ancak hava üsle-
rinde pilotlara detaylı bilgi verileme-
miştir.

• Hiçbir zaman bizlere, bir bölge 
veya bir hat verilip örneğin, bunun 
kuzeyinde kalınacak diye bir emir 
verilmedi.

• Ağızbirliği yapılırcasına özellik-

le Hava Kuvvetleri personeli "Sorduk 
gemimiz yok dediler, yüksek irti-
fadan gemiler tanınmaz (15,000 ft 
yükseklikten saat 17.30'da çekilen 
hava fotoğrafında TCG KOCATEPE'nin 
D-354 borda numarası gayet güzel 
okunmaktadır), hattı geçtiniz" gibi 
söylemleriyle Deniz Kuvvetleri 47 yıl-
dır suçlandı.

Ama hepsi yanlış ve bunun belge-
leri mevcut.

• Deniz/hava harekâtında olma-
yan bir harekât tarzı yapılması emre-
dildi. Açıklarsak önce uçaklar taar-
ruz edecek sonra gemiler. Doğrusu 
ise uçaklar gemilerin kontrolünde 
hedefe gönderilecekti. Bu yapılmadı 
ancak toplantıda ayrıntılar görüşül-
dü. Dönemin Harekât Başkanı Tüma-
miral Nejat Serim'in dediği gibi,"Biz, 
havacıların anladığını sanmıştık".

• Ve son olarak yanlış algılama ile 
meydana getirilen bir sözde konvoy 
teyit edilemedi, varlığı kabul edildi 
ve imhası istendi. O kadar inanıldı ki 
konvoyu bulamayınca uçaklar gör-
dükleri gemilere taarruz etti.

Tüm bu yaşananlar belge, dokü-
man ve anılarla 2020 yılında yayım-
lanan "Kıbrıs Barış Harekâtı’nda TCG 
KOCATEPE Nasıl Battı" kitabımda çok 
detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Acı derslerin çıkarıldığı bu olayda 
54 personel şehit olmuştur, bir kısmı 
gemide bir kısmı da arama kurtarma-
nın geç başlamasının verdiği neden-
lerle şehit düşmüşlerdir. 

Bugün üzülerek söylemek istiyo-
rum ki bu büyük Zafer ülkemizde 
istenilen düzeyde kutlanmıyor. San-
ki istenmeyen bir şey yapmış gibi! 
Bugün Doğu Akdeniz'de varsak bunu 
Kıbrıs Barış Harekâtı’na borçlu oldu-
ğumuz unutulmamalıdır.

Ve yine unutulmamalıdır ki "TCG 
KOCATEPE olayı" Kıbrıs Barış Harekâ-
tı’nın başarısını gölgelemez. Bu, dün-
ya tarihine mâl olmuş ve Cumhuriyet 
Dönemi’nin en büyük askeri başarısı-
dır. Ama genç nesillere ve çocukları-
mıza öğretilmiyor.

Devletlerin yerleşmiş örf ve adet-
leri kurumsallaşmış kurumlar ile 
ayakta durmaktadır.

Kadim devletler tarihlerindeki acı 
ve tatlı anıları toplumun bireyleri ile 
paylaşır, kutlar ve anar. Ne yazık ki 
Cumhuriyet tarihimizde haklarımı-
zın korunmasına yönelik bir zafer 
kutlanmamaktadır. Yine ne yazıktır 
ki mağlup ve perişan olan Yunanis-
tan ve Güney Kıbrıs yönetimi tarafın-
dan en azından anılmakta ve yaşa-
tılmaktadır. Bugün Türkiye'de sorun 
bakalım yeni nesile, Kıbrıs Barış 
Harekâtı’nı hangisi biliyor. Yunanis-
tan’ın eski Cumhurbaşkanı Prokopis 
Pavlopulas, "1826 Ayaia Napa Savaşı 
bize ulusal ayaklanma bağlamında 
hâlâ savaşmamız gerektiğini öğreti-
yor. Kıbrıs’ın bir kısmı Türk boyundu-
ruğu altında. Bunu asla unutmamalı-
yız. Helenizm için ulusal ayaklanma 
devam ediyor. Kıbrıs topraklarının 
tamamı özgürleşene kadar burada 
olacağız," demeci iyi anlamlandırıl-
malıdır. Tarih boyunca hiçbir zaman 
bir Yunan toprağı olmayan Ada’ya 

bakışları, tıpkı tarih içinde Selanik 
gibi azınlık nüfusa sahip toprakla-
rı ele geçirmelerindeki siyasetin bir 
devamıdır. Peki, biz ne yapıyoruz? 
Karşılıklı sirtaki oynuyoruz.

Lefkoşa Havaalanı’nda kendi 
uçaksavarları ile düşürülen Yunan 
nakliye uçaklarında ölen personel 
her yıl Yunanistan ve Güney Kıb-
rıs yönetimince anılmaktadır. TCG 
KOCATEPE battı, 46 yıl anılmadı. 
2019 yılında kendi imkânlarımızla 
46 TCG KOCATEPE personelini, şehit 
aileleri dâhil olmak üzere Kıbrıs'a 
götürdük ve denize çelenk bırakarak 
andık. Bunu binbir güçlükle spon-
sorlar bulup organize olmuş, yaşı 
65'in üzerindeki gemi personeli mi 
yapmalıydı?

İstanbul'un fethi kutlandığı gibi 
2’nci Viyana bozgunu da anılmalıdır. 
Bu, gelecek nesillerin tarihlerini bil-
meleri, yaşatmaları ve ders çıkarma-
ları yönünden önemlidir.

Dünyanın en zor harekâtı olan 
amfibi harekâtını, her türlü aksaklık 
ve noksanlıklarına rağmen büyük bir 
zafer ile bitiren Türk Silahlı Kuvvetle-
ri’nin bu başarıları taçlandırılmalıdır. 
Genç kuşaklar önce bu başarıların-
dan dolayı devletine ve ordusuna 
saygı duyacaklar ve sonra sevecek-
lerdir.

Kıbrıs Barış Harekâtı sonucun-
da KKTC kurulması ile Doğu Akde-
niz'deki hidrokarbon rezervlerinden 
faydalanma yolunu açarak gelecek 
nesillerimize iyi bir hayat alanı sağ-
lanmasına neden olan bu Zaferi hak-
kıyla kutlamalıyız. Ortada utanıla-
cak bir durum yoktur. Aksine övünç 
duyulacak bir şan vardır.

Bugün, Normandiya Çıkarma-
sı’na katılan 90 küsur yaşındaki harp 
gazisini paraşütle harekât bölgesine 
indirecek kadar işi ciddiye alan ve 
kutlayan ülkelerle karşı karşıyayız.

Sonuç olarak Barış Harekâtı’nda 
zafer yaklaştıkça gerçeklerden uzak-
laşılmış ve zaferden pay çıkarma 
egosu maalesef TCG KOCATEPE ola-
yına neden olmuştur.

Ders alınması için kutlanmalıdır. 
Başarıların yanında hatalarımız da 
yaşatılmalı ki hatalarımızı en aza 
indirebilelim.

Savaşlarda hatalar olur ancak 
savaşı en az hata yapan kazanır.

Kıbrıs’ın bir kısmını, 142 yıl son-
ra yine kanla geri aldığımızı bilerek 
ve bir daha kaybettiğimizde artık 
geri alamayacağımızı, denizler ile de 
bağımızın kopacağını ve Anadolu’ya 
tamamen hapis olacağımızı unut-
mamalıyız.

Her zaman büyük resim önemlidir. 
Bu resim Mavi Vatan’dır ve tamamla-
yıcısı da bağımsız Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti’dir.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47’nci 
yılı Türkiye Cumhuriyeti’ne ve 
KKTC’ye kutlu olsun.

Bu Harekât’ta şehit düşen asker-
lerimizi minnet ve şükranla anıyor, 
gazilerimize sağlıklı bir yaşam dili-
yorum.

Türkiye'nin geleceği denizlerdir 
yani ‘Mavi Vatan’dır.
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Libya Konferansı ve AB Liderler 
Zirvesi icra edilecek diğer faaliyet-
lerdi. 

Yeni Atlantik Bildirgesi
ABD Başkanı Biden 10 Haziran 

2021 günü İngiltere Başbakanı ile 
görüştü. Bu görüşme sonrasında 8 
maddelik bir bildirge yayımlandı. 

Bildirgenin G7, NATO Liderler ve 
ABD-AB Zirvelerinden hemen önce 
yayımlanması, zamanlama bakımın-
dan oldukça dikkat çekiciydi. 

Bildirgenin giriş bölümünde ABD 
ve İngiltere, gelecek vizyonlarını 
gerçekleştirmek için birlikte çalış-
ma taahhütlerini yeniden teyit etti-
ler. Ayrıca, iki ülkenin “demokratik 
değerlerini” paylaşan tüm ortaklar-
la yakın şekilde çalışmayı, ittifakla-
rına ve kurumlarına halel getirmek 
isteyenlerin çabalarına karşı koy-
mayı taahhüt ettiler.

Bu giriş mesajlarıyla bildirge, 14 
Ağustos 1941’de ABD ve İngiltere 
arasında imzalanan ve İkinci Dünya 
Savaşı sonrası dünya düzeninin 
şekillenmesinde rol oynayan esas 
Atlantik Bildirgesi ile ilişkilendiri-
liyor.

Bildirge ayrıca 8 maddelik madde 
sayısı bakımından da ilk bildirgeyi 
anımsatıyor. 

Bu anlamda bildirge sembolik 
yönü ile öne çıkıyor. 

ABD yeni bir soğuk savaş döne-
mine girilirken, kendine göre klasik 
olarak nitelendirilebilecek tehditler 
ile yeni risklere karşı mücadelenin 
liderliğini üstleneceğini ve bu müca-
deleyi şekillendireceğini anlatmak 
istiyor.

Ancak koşullar ilk bildirgenin 
yayımlandığı dönemden oldukça 
farklı.

Gerek ABD’nin gerekse 
İngiltere’nin İkinci Dünya Savaşı ve 
sonrası dönemdeki gibi bir güç mer-
kezi olduklarını söylemek pek müm-
kün görünmüyor. Bu nedenle söz 
konusu mücadele için bilinen “müt-
tefiklerin” ve “dostların” bu doğrul-
tuda ikna edilmeleri gerekiyor. Yeni 
dostlara da ihtiyaç duyuluyor. 

Bildirgeye bu anlamda ABD 
tarafından hazırlanan, ‘ABD lider-
liği’ndeki bir gelecek için atılacak 
adımların çerçevesini belirleyen, 
sembolik bir başlangıç dokümanı 
olarak bakılması gerekiyor. 

G7 Zirvesi
“Yeni Atlantik Bildirgesi”nin 

yayınlanmasının ardından G7 Zirvesi, 
11-13 Haziran 2021 tarihleri arasın-
da toplandı. 

Görüşülen hususlar Sağlık, 
Ekonomi, Serbest Ticaret, 
Geleceğe Yönelik Cepheler (Future 
Frontiers), İklim ve Çevre, Cinsiyet 
Eşitliği, Küresel Sorumluluklar ve 
Uluslararası Faaliyetler başlıkları 
altında 70 maddelik bir sonuç bildir-
gesi ile yayımlandı. 

Zirvede, G7 üyelerine ilave ola-
rak Avustralya, Hindistan, Güney 
Afrika ve Kore Cumhuriyeti liderle-
rinin de katılımı ile “Açık Toplumlar 
Bildirimi-Open Societies Statement” 
adı ile bir belge daha imzalandı. 

Sonuç Bildirgesi’nde “Küresel 
Sorumluluklar ve Uluslararası 
Faaliyetler” başlığı altında özetle;

• G7 Süratli Mukabele 
Mekanizmasının kuvvetlendirileceği 
(Madde 48),

• G7’nin “kurallara dayalı ulus-
lararası sistemin” desteklenmesi 
konusundaki özel sorumluluğunu 
kabul ettiği (Madde 49),

• Çin’e atfen, küresel ekonominin 
adil ve şeffaf işleyişine halel getiren 
piyasa dışı politikalar ve uygulama-
lar konusundaki istişarelere devam 
edileceği (Madde 49), 

• Çin’in insan haklarına ve temel 
özgürlüklere saygı göstermeye 
davet edildiği (Madde 49),

• Rusya'ya, diğer ülkelerin 
demokratik sistemlerine müdahale-
si de dâhil olmak üzere istikrarsız-
laştırıcı davranışlarını ve kötü niyetli 
faaliyetlerini durdurması ve ulusla-
rarası insan hakları yükümlülükleri-
ni ve taahhütlerini yerine getirmesi 
çağrısının yinelendiği (Madde 51),

• Hint Okyanusu ve Pasifik 
Bölgesi’nin serbest ve açık olmasına 
atıfla Tayvan Boğazı’nın iki yakasına 
yönelik sorunların barışçıl şekilde 

çözümüne destek verildiği, Güney 
Çin Denizi’ndeki durumdan endişe 
duyulduğu, statükoyu değiştirmeye 
ve gerilimi artırmaya yönelik her 
türlü tek taraflı girişime şiddetle 
karşı çıkıldığı (Madde 60), ifade edil-
di.

Zirve’de Çin ile stratejik rekabet 
kapsamında, düşük ve orta gelir-
li ülkelerdeki 40 trilyon dolarlık 
altyapı ihtiyacının karşılanmasına 
yardımcı olacak somut eylemlerde 
bulunmak üzere yeni bir küresel alt-
yapı girişiminin (Build Back Better 
World-B3W) başlatılması kararı da 
alındı. 

Netice olarak; G7 Zirvesi ABD’nin 
Rusya ve Çin’e karşı cepheyi geniş-
letme ve yeni cepheler tesis etme 
konusundaki girişimlerine sahne 
oldu. 

“Açık Toplumlar Bildirimi”nin 
imzalanması için Avustralya, 
Hindistan, Güney Afrika ve Kore 
Cumhuriyeti’nin davet edilmesi, 
özellikle Hindistan ve Güney Afrika 
bağlamında dikkat çekti. 

Diğer taraftan G7’nin Çin’in 
“Kuşak-Yol Projesi”ne alternatif bir 
proje (Build Back Better World-
B3W) geliştirme hazırlığında oldu-
ğu anlaşılırken, sonuç bildirgesin-
de “açık toplumlar-open societies” 
ifadesinin “demokrasi” tabirinden 
daha sık kullanılması önümüzde-
ki dönemdeki argümanlardan biri-
nin de “açık toplumlar” nitelemesi 
olacağını, toplumların gelecekte 

“açık ve demokratik toplumlar” ile 
“diğerleri” olarak ayrıştırılacağı inti-
baını yarattı. 

NATO Zirvesi
G7 Zirvesi’nin ardından 14-15 

Haziran 2021 tarihlerinde NATO 
Liderler Zirvesi yapıldı.

Zirve’de ilk bakışta öne çıkan en 
önemli husus NATO 2030 konsepti-
nin kabul edilmesi oldu. 

Daha önce bu konsepti ve kon-
sept ile ortaya konan bakış açısı-
na yönelik değerlendirmelerimizi 
yine bu sütunlarda paylaşmış-
tık. Hatırlanacağı üzere Konsept, 
Rusya’yı tehdit ve Çin’i ise siste-
mik bir rakip olarak tanımlıyordu. 
Buna karşılık vermek üzere Doğu 
ve Güney olarak iki ana eksende bir 
dizi tedbiri öne çıkarıyor, NATO’nun 
karar alma mekanizmalarında, 
istişare süreçlerinde, üyelerin Çin 
ve Rusya ile ilişkilerinin yürütül-
mesinde dikkatle düşünülmesi ve 
değerlendirilmesi gereken pek çok 
önemli detayı da bünyesinde barın-
dırıyordu. 

NATO 2030 dokümanının oluş-
turduğu ortamın etkisi altında ger-
çekleşen NATO Liderler Zirvesi’nin 
sonuç bildirgesi 79 maddeden oluş-
tu. 

Sonuç bildirgesinde yine “kural-
lara dayalı uluslararası sisteme” 
atıfta bulunuldu (Madde 2-3-6-55-
57-73). Bu sisteme bağlı olunduğu 
mesajı verildi.

Genel Sekreter’e, gelecek NATO 
Liderler Zirvesi’nde, liderlerin ona-
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Serter Tuçaltan 
Dz. Kurmay Albay (E)

Zirveler ayı

Haziran, dünyanın 
siyasi geleceğini şekil-
lenmesinde rol alan bir 
ay oldu. Bu yazı kale-
me alındığında “Yeni 
Atlantik Bildirgesi”, G7 
Zirvesi, NATO Liderler 
Zirvesi, ABD-AB Zirvesi 
ve Putin-Biden görüş-
mesi ayın dış politika 
açısından öne çıkan 
olaylarıydı
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yına sunulmak üzere yeni “NATO 
Stratejik Konsepti”ni hazırlama 
görevi tevdi edildi (Madde 6). 

NATO-Rusya ilişkilerini bozan 
tarafın Rusya olduğu (Madde 9) ve 
Rusya’nın ilişkileri bozan faaliyetleri 
(Madde 10-11-12-13-14-15) anlatıl-
dı. 

Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO 
üyelikleri konusunda 2008 yılında 
Bükreş Zirvesi’nde alınan kararların 
geçerliliği (Madde 68-69) teyit edildi.

Sonuç bildirgesi ayrıca Çin’in 
artan etkisi ve uluslararası politika-
larına karşı bir İttifak olarak birlikte 
hareket edilmesi gerektiğine vurgu 
yaptı (Madde 3). 

Çin’in, “kurallara dayalı ulusla-
rarası sisteme” ve İttifakın güven-
liğine karşı sistemik zorlamalar 
içinde olduğuna işaret etti (Madde 
55). NATO’nun Çin ile yapıcı diyaloğa 
devam edeceğini belirtirken, Çin’i 
uluslararası taahhütlerini yerine 
getirmeye, uluslararası sistemde 
sorumlu davranmaya davet etti.

Özetle NATO Zirvesi, G7 
Zirvesi’nin askeri-politik yönü ağır 
basan bir tekrarı oldu. Böylelikle 
ABD, Rusya ve Çin’e karşı yaratmaya 
uğraştığı cephenin oluşturulmasına 
bir adım daha yaklaştı. 

ABD-AB Zirvesi
ABD-AB zirvesi 15 Haziran 2021 

tarihinde icra edildi. Zirve, 2014 
yılından beri ABD ile AB arasındaki 
yapılan ilk zirve olması bakımından 
önemliydi. Ayrıca, ABD Başkanı’nın 
ziyareti de 2017 yılından beri ABD 
Başkanı düzeyinde AB kurumlarına 
yapılan ilk ziyaret özelliğini taşı-
yordu. 

Zirve sonucunda yayımlanan 
bildirgenin adı da ABD-AB ilişki-
lerindeki yeni dönemi yansıtıyor-
du: Yenilenmiş Bir Transatlantik 
Ortaklığa Doğru-Towards a 

Renewed Transatlantic Partnership.
Zirve sonucunda 4 ana başlıkta 

36 maddeden oluşan bir sonuç bildi-
risi yayınlandı.

“Kurallara dayalı uluslararası 
sisteme” bağlılık vurgusu yapılan 
(Madde 3) bildiride, G7 Zirvesi’nde 

“Kuşak-Yol Projesi”ne alternatif ola-
rak gündeme taşınan düşük ve orta 
gelirli ülkelerdeki altyapı ihtiyacı-
nın karşılanmasına yönelik tartış-
maların memnuniyetle karşılandığı 
(Madde 7) ifade edildi. 

ABD ve AB’nin, çıkarlarını koru-
mak ve ortak dış politika ve güvenlik 
hedeflerini gerçekleştirmek üzere 

“yaptırımların kullanılması” konu-
sundaki işbirliğini geliştirme arzu-
sunda oldukları belirtildi (Madde 24). 

ABD ve AB’nin, Çin ile ilgili 
tüm konularda işbirliği yapma ve 
istişarelerde bulunma niyetinde 
oldukları ifade edildi. Sincan ve 
Tibet Bölgeleri’ndeki insan hakları 
ihlâlleri, Hong Kong’taki otonomi 
ve Doğu ve Güney Çin Denizi’ndeki 
durum, deniz yetki alanlarının sınır-
landırılması ve Tayvan Boğazı konu-
larına atıfta bulunuldu (madde 26).

ABD ve AB’nin Rusya’ya karşı 
birlikte, kararlılıkla hareket edece-
ği, bu faaliyetlerin koordinesi için 
ABD ve AB arasında Rusya konu-
sunda üst düzeyli diyalog kurulma-
sının planlandığı kayıt altına alındı. 
Rusya’nın, Gürcistan ve Ukrayna’ya 
yönelik devam eden faaliyetleri 
kınandı (Madde 27). 

Ukrayna, Gürcistan ve 
Moldova’ya destek mesajı verilirken 
Güney Kafkasya’da uzun vadeli barış 
ve istikrar için kararlılık vurgusu 
yapıldı. Belarus’a dayanışma mesajı 
verildi (Madde 28).

Türkiye ile karşılıklı çıkara dayalı 
bir ilişki vurgusu yapılırken, Doğu 
Akdeniz’de gerginliği azaltacak, sür-
dürülebilir bir çözüm için ABD ve 

AB’nin birlikte çalışacağı ifade edildi 
(Madde 29). 

İsrail-Filistin meselesinde iki 
devletli çözüme atıfta bulunulurken, 
Suriye’deki seçimler gayrimeşru 
olarak tanımlandı. Suriye’ye insa-
ni yardım gönderilmesi çağrısında 
bulunuldu (Madde 29).

Libya’daki sürecin desteklendi-
ği, Yemen’de ateşkesin sağlanması 
için taraflar ile birlikte çalışılacağı 
mesajı verildi (Madde 29).

Bildirgede ABD ve AB, 
Venezuela’dan Hindistan-Pasifik 
Bölgesi’ne, kitle imha silahları-
nın yayılmasından İran’ın nükleer 
görüşmelerine, Latin Amerika’dan 
Arktik Bölgesi’ne hemen hemen her 
alanda birlikte çalışma taahhüdün-
de bulundular (Madde 32-36). 

Özetle ABD-AB Zirvesi de ABD ile 
AB arasında yeni bir işbirliği döne-
mini başlatırken, G7 Zirvesi’nde alı-
nan kararların daha geniş bir katı-
lım ile onaylanması anlamına gelmiş 
oldu. 

Sonuç
Neticede ABD, haziran ayında 

gerçekleştirilen her dört Zirve’nin 
de ana aktörü oldu.

ABD’nin birbirleriyle sıkı sıkıya 
bağlı olan 4 Zirve’de de odaklandığı 
üç ana nokta bulunuyordu. 

• Bunların ilki İkinci Dünya 
Savaşı’nın ardından ABD liderliğin-
de kurulan “kurallara dayalı ulusla-
rarası sistemin” idamesi ve bu mak-
sadın katılımcılara teyit ettirilmesi,

• İkincisi bu düzeni veya bu 
düzenin kurallarını kendi lehleri-
ne değiştirme potansiyeli bulunan 
Rusya ve Çin’in engellenmesi, bu 
maksatla Rusya ve Çin’e karşı, her 
alanda, gerekli cephelerin oluştu-
rulması ve/veya mevcut cephelerin 
genişletilmesi, katılımcıların Rusya 
ve Çin ile ilişkilerine sınırlama geti-
rilmesi,

• Üçüncüsü ise salgın hastalık-
lar, iklim değişikliği, kuraklık, siber 
güvenlik, yeni ve çığır açan tekno-
lojiler gibi risk ve tehditlere karşı, 

“kurallara dayalı uluslararası sistem” 
dâhilinde, toplumların ABD çıkarları 
ile uyumlu şekilde yönlendirilmesi 
ile ilgiliydi.

Yayınlanan sonuç bildirgeleri 

ABD’nin bu anlamda ilk etapta kendi 
adına başarılı bir diplomatik süreç 
geçirdiğini gösteriyor. 

Ancak sonuç bildirgelerinde 
tasvir edilen niyetlerin muhataplar 
tarafından nasıl hayata geçirileceği-
ni zaman gösterecek. 

Bu anlamdaki ilk test 24-25 
Haziran 2021 tarihlerindeki AB 
Liderler Zirvesi’nde yaşandı. 
ABD’nin söylemlerinin AB üzerinde 
nasıl bir etki yarattığını da bu Zirve 
gösterdi. 

Bir diğer test ise ekim ayında 
gerçekleştirilecek G20 Zirvesi’nde 
gerçekleşecek. Bu noktada ABD’nin 
çok rahat olmayabileceğini söyle-
mek gerekiyor. 

Birbiri ardına yapılan zirvelerden 
sonra oluşan ortama Rusya ve Çin’in 
tarafından nasıl mukabele edilece-
ğini de izlemek gerekiyor. Bu nok-
tada Rusya ve Çin’in birlikte hare-
ket etmesinin ABD için en tehlikeli 
senaryoyu oluşturacağı anlaşılıyor. 

Mevcut durum önümüzdeki gün-
lerde kutuplaşmanın daha da arta-
cağını, mücadelenin daha da sertle-
şeceğini gösteriyor. 

Mısırlı üç arkadaş, denizde gidebilen 
otomobil görünümlü tekne üretme-
yi başardı. Bugüne kadar sadece 12 
adet üretilebilen otomobil görünümlü 
tekneler satışa çıkarıldı. Girişimciler-
den Karim Amin, yurtdışında yaşarken 
projeyi başlatmış. Amin, iki arkadaşıy-
la görüştükten sonra planını değiştire-
rek projesini doğrudan Mısır'da hayata 
geçirmeye karar vermiş.

Dış görünüşleriyle tam olarak bir 
otomobile benzeyen teknelerin iç kıs-
mı da sıradan bir otomobile oldukça 
benziyor. Yani hem uzaktan hem de 
yakından bakıldığında tekne, denizde 

giden bir arabayı andırıyor. Ancak ara-
cın en önemli sorunu, yalnızca denizde 
gidebiliyor oluşu. Yani bu araç, yalnız-
ca denizde otomobil gidiyormuş gibi 
görünen özel bir sürat teknesi.

Mısır'da üretmeye karar verdikleri 
deniz aracı için en uygun kaynakları 
bulduklarını ve söz konusu aracı üret-
meyi başardıklarını söyleyen Karim 
Amin, teknelerin yalnızca motorunun 
Japonya üretimi olduğunu,  geri kalan 
her parçanınsa Mısır'da üretildiğini 
belirtiyor. Teknelerin satış fiyatları,  
özelliklerine göre 19 bin dolar ila 45 
bin dolar arasında değişiyor.

Mısırlı girişimcilerden
yüzen otomobiller
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36 PİYASA  

Kuru yükte çift yönlü hareket Meltem Süloğlu
snp@pelikan.com.tr

Haziran ayında BDI, yüzde 2,5'lik bir 
yükselişle 3,255 dolar seviyelerine 
ulaştı. Kuru yük marketinin yük-
selişini değerlendirmek isteyen alı-
cı piyasada aktif olarak gemi satın 
almaya çalışırken, fiyatlarının yük-
selişinden yararlanmak isteyen bir 
şirket de filosundaki bütün gemileri 
satmaya karar verdi. Amerikalı bir 
konteyner firması, geçtiğimiz birkaç 
ay içinde toplam 16 adet handysize 
gemi satın aldı. 

Kuru yükler
Capesize: “KING SAIL” (177,643 

dwt, Mitsui, 2002 inşa) 12,5 milyon 
dolara Çinli alıcıya satılırken,  ''CAPE 
LEGACY'' (180,161 dwt, Daehan, 
2011 inşa) BWTS donanımlı gemi 28 
milyon dolara alıcı buldu.  

Post Panamax: “KUMANO MARU” 
(106,507 dwt, Oshima, 2008 inşa, 43 
m en) 18,5 milyon dolara satıldı. 

Kamsarmax: “PEAK LIBERTY” 
(81,837 dwt, Tsuneishi Fukuyama, 
2015 inşa) 26,75 milyon dolara satı-
lırken kardeş gemisi “PEAK PEGA-
SUS” (82,026 dwt, 2013 inşa) 24,75 
milyon dolara Çinli alıcıya satıldığı 
bildirildi. “OCEAN SAGA” (81,499 dwt, 
Guangzhou Longxue, 2015 inşa) 22 
milyon dolara, ''CECILIA B'' (82,017 
dwt, Tsuneishi, 2012 inşa) BWTS/
Scrubber donanımlı gemi 24 milyon 
dolara satıldı. 

Panamax: “NS YAKUTIA” (74,559 
dwt, Hyundai Mipo, 2013 inşa) ve 

“NS ENERGY” (2012 inşa) her biri 20 
milyon dolara Rus alıcıya gitti. “XIN 
FENG” (79,700 dwt, New Century, 
2010 inşa) BWTS donanımlı gemi 
16,5 milyon dolara Yunan alıcıya 
satıldı. “ATHINA” (76,635 dwt, Sase-
bo, 2007 inşa) 15,6 milyon dolara, 

“ATLANTIC HERO” (75,804 dwt, Sano-
yas, 2005 inşa) 14,9 milyon dolara, 

“CAPTAIN STEFANOS M” (70,529 dwt, 

Sanoyas, 1998 inşa) 8 milyon dolara 
alıcı buldular. “KAGARA” (78,129 dwt, 
Shin Kurushima, 2013 inşa) BWTS 
donanımlı gemi 22 milyon dolara 
satılırken, “CANBERRA” (75,413 dwt, 
Hitachi, 2001 inşa) BWTS donanımlı 
gemi 9,6 milyon dolara alıcı buldu. 

Ultramax: “KMARIN BUSAN” 
(63,155 dwt, Jiangsu New Hantong, 
2014 inşa) 21 milyon dolara Yunan 
alıcıya satıldığı rapor edildi. “WHITE 
HAWK” (61,360 dwt, Oshima, 2012 
inşa) 20,85 milyon dolara satıldı. 
''STAR PATHFINDER'' (61,298 dwt, 
Iwagi, 2015 inşa) 22,8 milyon dolara 
Norveçli alıcıya satıldı. 

Supramax: “DONAU K” (58,682 
dwt, Kawasaki, 2012 inşa) 19,6 mil-
yon dolara,“SURABHI” (56,830 dwt, 
Taizhou Sanfu, 2010 inşa) 12,6 
milyon dolara,  “PRABHU GOPAL” 
(56,025 dwt, Mitsui, 2003 inşa) 10,5 
milyon dolara satıldığı bildirildi. 

“AMAMI K” (58,613 dwt, Kawasa-
ki, 2012 inşa) 19,5 milyon dolara 
Yunan alıcıya, “NORD OLIVE” (56,108 
dwt, Oshima, 2014 inşa) 22,5 milyon 
dolara Türk alıcıya, “MADONNA III” 
(53,390 dwt, Chengxi, 2007 inşa) 11,8 
milyon dolara satıldı. ''BULK TITAN'' 
(58,090 dwt, Tsuneishi, 2009 inşa) 
BWTS donanımlı gemi 16 milyon 
dolara alıcı buldu. 

Handymax: “LOTUS” (48,913 dwt, 
IHI, 2001 inşa) 8,5 milyon dolara Çin-
li alıcıya satıldı.

Handysize: “ES NEPTUNE” (29,037 
dwt, Nantong Yahua, 2012 inşa) 
8,8 milyon dolara satılırken, ''RAE-
DA” (23,544 dwt, Saiki, 1997 inşa) 
5,25 milyon dolara satıldı. “MALEN” 
(34,627 dwt, Shanhaiguan, 2011 inşa) 
14,2 milyon dolara, “GIULIA I” (39,202 
dwt, Yangfan, 2014 inşa) 16,75 mil-
yon dolara alıcı buldular. “WESTERN 
AIDA” (37,452 dwt, Hyundai Mipo, 
2012 inşa) 12,6 milyon dolara Alman 

alıcıya satıldı. “BRIGHT OCEAN” 
(37,207 dwt, Saiki, 2012 inşa) 15 mil-
yon dolara Hong Kong'lu alıcıya git-
ti. “INTERLINK ACUITY” (37,152 dwt, 
Huatai, 2011 inşa) 13 milyon dolara 
alıcı buldu. ''ORIENT ADVENTURE” 
(33,730 dwt, Samjin, 2011 inşa) satıl-
dı. Ancak satış fiyatı henüz rapor 
edilmedi. “CAPRI QUEEN” (32,115 
dwt, Hakodate, 2009 inşa) 11 mil-
yon dolara, “CS CAROLINE” (30,420 
dwt, Tsuji Jiangsu, 2010 inşa) 11,25 
milyon dolara alıcı buldular, “SIERRA” 
(23,800 dwt, Zhejiang Xintian, 2010 
inşa) Yunan alıcıya satıldı, Ancak 
satış fiyatı henüz rapor edilmedi. 

“CHIPOL RUIAN” (22,258 dwt, 3 Maj, 
1998 inşa) 4,8 milyon dolara satıldı. 
''ORIENT ADVENTURE'' (33,755 dwt, 
DSME, 2011 inşa) 10,5 milyon dolara 
Yunan alıcıya satıldı. 

“EL MAR VICTORIA” (12,165 dwt, 
Kanasashi, 2008 inşa) 6,7 milyon 
dolara Çinli alıcıya satıldığı bildirildi. 

 
Tankerler
VLCC: “ATHENIAN VICTORY” 

(317,441 dwt, Hyundai H.I., 2009 
inşa) 42 milyon dolara satılırken, 

“JUPITER” (306,283 dwt, Daewoo, 2000 
inşa) 27 milyon dolara alıcı buldu. 

LR2: “DUBAI HORIZON” (115,341 
dwt, Samsung, 2006 inşa) satıldı. 
Ancak satış fiyatı henüz rapor edil-
medi

LR1: “SCF PROGRESS” (74,588 
dwt, Hyundai Mipo, 2012 inşa) ve 

“MARILEE” (74,898 dwt, Brodosplit, 
2006 inşa) satıldılar. Ancak her iki 
geminin de satış fiyatı henüz rapor 
edilmedi. 

MR: “VALLE DI ANDALUSIA” 
(42,721 dwt, Hyundai Mipo, 2001 
inşa) 6,5 milyon dolara alıcı buldu.  

“DH FEALTY” (13,209 dwt, Ningbo 
Xinle, 2018 inşa) 17 milyon dolara 
alıcı buldu. “RAKIS” (6,269 dwt, Nin-

gbo Dongfang, 2010 inşa) 3,8 milyon 
dolara satıldı. ''LT CRYSTAL/LT DIA-
MOND '' (13,200 dwt, Dayang, 2020 
inşa) birlikte 33 milyon dolara Çinli 
alıcıya satıldı. 

 
Konteynerler

“BARBARA” (5,301 TEU, 65,741 
dwt, Zhejiang Ouhua, 2010 inşa,  
32,2 m en), “BALBINA” (2010 inşa), 

“BERNADETTE” (2009 inşa) ve 
“BLANDINE” (2009 inşa) birlikte 148 
milyon dolara Global Ship Lease 
şirketine satıldı. “KOWLOON BAY” 
(5,018 TEU, 66,597 dwt, Hyundai H.I., 
2004 inşa, 32,2m en) 42,5 milyon 
dolara alıcı buldu.

“HAWK HUNTER” (4,225 TEU, 
51,744 dwt, Hyundai H.I., 2009 inşa, 
32,2 m en) 45 milyon dolara Alman 
alıcıya satıldı. 

“FRISIA AMSTERDAM” (2,824 TEU, 
39,332 dwt, Hyundai Mipo, 2007 
inşa) 22,2 milyon dolara, “ITAL ORI-
ENTE” (2007 inşa) 23,1 milyon dola-
ra ve “ITAL ORDINE” (2006 inşa) 21,6 
milyon dolara alıcı buldular. “ORE-
GON TRADER” (2,490 TEU, 34,409 
dwt, HDW-Gaarden, 2006 inşa) 19 
milyon dolara satıldı. “KIEL TRADER” 
(2,526 TEU, 33,716 dwt, Kvaerner 
Warnow Werft, 2003 inşa) 10 milyon 
dolara satıldı. 

“PICTOR” (925 TEU, 12,640 dwt, 
GijonNaval, 2009 inşa) 8,5 milyon 
dolara satıldı.  

“SOFRANA SURVILLE” (1,037 TEU, 
12,502 dwt, Dae Sun, 2009 inşa) 
ve kardeş gemisi “SOFRANA TOUR-
VILLE” (2009 inşa) birlikte 26 mil-
yon dolara satıldı. “VEGA OMIKRON” 
(974 TEU, 11,807 dwt,  Yangfan, 2005 
inşa) Yunan alıcıya satıldı, ancak 
satış fiyatı henüz rapor edilmedi

 
Yeni inşalar
Kimyasal tankerler: Fairfi-

eld Chemical Carriers, Fukuoka 
Shipbuilding Tersanesi’ne 2 adet 
26,300 dwt stainless steel chemical 
carriers gemi siparişi verdi. Gemiler 
2023 yılının 2’nci yarısında teslim 
edilecek.

Konteynerler: Seaspan, Dalian 
Shipbuilding Industry Tersanesi’ne 
7 adet 7,000 TEU gemi siparişi verdi. 
2023 yılında teslim edilecek olan 
gemilerin kontrat fiyatları henüz 
rapor edilmedi. China United Lines, 
Yangzijiang Tersanesi’ne 2 adet 
2,400 TEU gemi siparişi verdi. 2023 
yılının 4’üncü çeyreğinde teslim 
edilecek.  

Hurdalar
Tankerler

“NEW DIAMOND” (LDT 38,968, 
DWT 299,986, 2000 inşa) 525 dola-
ra as is Fujairah teslim, “ORIENT 
WELL” (LDT 5,218, DWT 16,839, 1998 
inşa) 550 dolara Bangladeş teslim, 

“AMUR” (LDT 2,857, DWT 8,091, 1991 
inşa) 875 dolara Hindistan teslim 
satıldılar. 

“ELKA ANGELIQUE” (LDT 10,182,  
DWT 44,781, 2001 inşa) 590 dolara, 

“HAZEL” (LDT 9,570, DWT 46,700, 
1995 inşa), “FRACHTIS” (LDT 5,145, 
DWT 15,855, 1997 inşa), “DUBRA” 
(LDT 8,250, DWT 35,930, 1999 inşa) 
592 dolara Pakistan teslim satıldılar. 

“ORIENT WELL” (LDT 5,218, DWT 
16,839, 1998 inşa) 550 dolara Bang-
ladeş teslim satıldı. 

Kuru yükler
“WIN WIN” (LDT 20,980, DWT 

170,085, 2001 inşa) 580 dolara Bang-
ladeş teslim satıldı.

LNG
“CARIBBEAN ENERGY” (LDT 

30,652, DWT 72,557, 1980 inşa) 626 
dolara satıldı.

Transforming our hydrogen 

expertise into your net-zero solutions.

Make it sure, make it simple. rina.org
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Ekolojik dengedeki 
çöküşün yansıma-
ları arasında saya-
bileceğimiz müsilaj 

Marmara Denizi’nin rengini 
değiştirince anladı yöneticiler, 
durumun vahametini. O ana 
kadar göz görmeyince gönül 
katlanır misali, göz görmeyince 
kaynak aktarmaya değmez tav-
rını takınmışlardı. Keşke öngö-
rülmesi hiç de zor olmayan bu 
felaket için zamanında uyarıla-
ra kulak verip önlem alsalardı...

Ancak müsilaj Türkiye’de 
temasta olduğumuz denizlere 
bakmak için bir fırsat olabilir; 
belki denizlerdeki kirlilik denen 
meselenin daha büyük, duru-
mun daha kötü olduğu anlaşılır, 
anlaşılır da harekete geçilir.

Ana akım medya genellikle 
popüler olanın peşinden gitti-
ğinden, muhtemelen müsilajın 
peşinde kalmış, fark etmemiş, 
fark etse de kendisine verilmiş 
memleketi güllük gülistanlık 
gösterme vazifesiyle duyur-
mamış olabilir ama daha önce 
yayımlanan çok sayıda araştır-
maya bir yenisi daha eklendi 

geçenlerde. Nature Sustainabi-
lity adlı çevre dergisinde yayım-
lanan araştırmaya bakılırsa, 
Avrupa’da denize sürüklenen 
çöpün yüzde 16’sı Türkiye kay-
naklı.

Araştırmada Avrupa’daki 42 
nehirden okyanuslara giden 
çöplerin kaynağı inceleniyor. 
Görülenler ana hatlarıyla şöy-
le: Denizlerdeki kirliliğin büyük 
bölümü plastik atıktan oluşuyor. 
Avrupa’da nehirlerden sürükle-
nen çöple deniz kirliliğine yol 
açan ülkeler sıralamasında 
birinci Türkiye’yi sırasıyla yüz-
de 11,3’le İtalya, yüzde 8,4’le 
Britanya, yüzde 8,21’le İspanya 
izliyor.

Yine Cádiz Üniversitesi’nin 
bir araştırması okyanusları kir-
leten plastik atıkların yiyecek ve 
içecek kutuları ile tek kullanım-
lık poşetler olduğunu söylüyor-
du. Artık biliyoruz, her yıl mil-
yonlarca plastik parça okyanus-
larda yüzmeye başlıyor. Bir de 
makro çöpler denen bir kategori 
var ki şimdilik tek kullanımlık 
plastiklerin çokluğundan bahse 
imkân kalmıyor. Bunlar balık-
çılıkta kullanılan malzemeler; 
olta, ağ ya da şamandıra gibi 
balıkçılık malzemeleri makro 
çöplerin üçte ikisini oluşturuyor.

Felaket tablosunu sergileyen 
diğer araştırmalara geçmeden 
önce hatırlatalım: Plastik atık 
çağımızın en büyük sorunların-
dan biri. Çareler geliştirilirken 
hızla yapılabilecek en pratik, en 
yararlı ve aslında en mümkün 
şey, tek kullanımlık plastikleri 
kullanmamak.

Akdeniz’e ağıt
Yakın denizlere dönelim...
Çok değil, birkaç ay önce, 

Dünya Doğa Koruma Birliği 
(IUCN) tarafından yapılan bir 
araştırma, Akdeniz'e kıyısı olan 
ya da nehirlerle bu denizle 
bağlantısı bulunan ülkelerdeki 
atık uygulamalarının yanlışlığı-
nı gözler önüne seriyor, Akde-
niz'deki plastik kirliliğine yol 
açtığını gösteriyordu.

Araştırma verilerine göre 
Akdeniz'i, tahmini olarak yılda 
yaklaşık 74 bin ton çöple en 
fazla Mısır kirletiyor. Onu yıllık 
yaklaşık 34 bin tonla İtalya ve 
24 bin tonla Türkiye takip ediyor. 
Eğer bir başka kriter üzerinden 
bakılırsa birinci değişiyor. Nüfus 
yoğunluğuna göre Akdeniz'e en 
fazla atık atan ülke Karadağ. 
Karadağ'dan yılda kişi başı sekiz 
kilo plastik atık Akdeniz'e atı-
lıyor. 

Akdeniz'deki plastik çöplerin 
üçte birinin sorumlusu doğru-
dan bu denize kıyısı olan ülkeler, 
kalan miktar ise çevre ülkeler-
den nehirlerle denize ulaşıyor. 
Akdeniz'de kıyısı bulunan veya 
nehirler vasıtasıyla bu deniz-
le bağlantısı olan 33 ülkeden 
Akdeniz'e yılda yaklaşık 230 bin 
ton plastik atık dökülüyor. Yani 
günde çöp dolu 500'den faz-
la kargo konteyneri Akdeniz'e 
boşaltılıyor gibi ve bu korkunç 
miktarın yüzde 94'ü plastik atık. 

Doğal Hayatı Koruma Vakfı 
(WWF) da zaman zaman Akde-
niz'de aşırı miktarda plastik atık 
bulunduğuna dikkat çekiyordu. 
Ve aynı ülkelerin adını kayda 

geçiyordu: Özellikle yaz ayla-
rında Akdeniz'i plastik atıklarla 
en fazla kirleten üç ülke Mısır, 
İtalya ve Türkiye.

Bu noktada yine araya girip 
çözümlerin altını çizmek lazım: 
Akdeniz'i kirleten ülkelerin atık 
imha politikalarını acilen göz-
den geçirmesi ve denizi kirleten-
lere ağır yaptırımlar uygulan-
ması gerekiyor.

Kimin suyu ısındı?
WWF araştırmalarının bah-

si geçmiş ve Akdeniz’i mercek 
altına almışken son raporuna 
dikkat çekelim. Rapor, Akde-
niz’in dünyadaki en hızlı ısınan 
deniz haline geldiğini, artan 
sıcaklıkların yoğun insan etki-
sine maruz kalmış deniz kay-
naklarını tükenme noktasına 
getirdiğini vurguluyor ve Akde-
niz çevresinde yaşayanların 
geçim kaynaklarının yok olma-
ya başladığını söylüyor. 

İklim Değişikliğinin Akde-
niz’deki Etkileri başlıklı raporun 
geleceğe dair yaptığı projeksi-
yon, bu sıcaklık artışıyla 2100’e 
gelindiğinde deniz seviyesinin 
bir metreden fazla yükseleceği 
ve bölge nüfusunun üçte biri-
nin bu durumdan etkileneceği 
yönünde.

Raporda yazılanlara bakınca, 
yetkililerin gözlerini acil ola-
rak iklim değişikliğinin Akde-
niz’deki biyoçeşitlilik üzerinde-
ki etkisine çevirmesi gerektiği 
konusunda kuşkusu kalmıyor 
insanın. Akdeniz aşırı avlan-
ma, kirlilik, kıyılarda yapılaşma 
ve deniz taşımacılığı gibi fak-

törlerin etkisi altında ekolojik 
gücünü kaybediyordu zaten. 
Şimdi küresel ısınma sonucu 
giderek tropikalleşmesi başka 
sonuçlara da yol açıyor. Balık 
popülasyonları azalıyor; aslan 
balığı, balon balığı ve sokar gibi 
istilacı türler artıyor; habitat 
değişiyor, bazı türler yok oluyor 
ve onların yokluğu zincirleme 
birçok deniz canlısını etkiliyor, 
tabii bölge ekonomisini de...

Akdeniz’deki biyoçeşitlilik 
üzerindeki baskıyı azaltmak ve 
dış etkilere karşı sakınmak için 
geniş deniz koruma alanları-
nın oluşturulmasına ve mevcut 
alanların genişletilmesine ihti-
yaç olduğu ortada.

Yıllık balık tüketiminin 400 
bin tondan fazla olduğu bilinen 
Türkiye uluslararası düzeyde 
önemli bir balık ihracatçısı, 
hatta bu nedenle iç tüketimi 
karşılamak için balık ithal edili-
yor. Ancak yukarıda sözü edilen 
denizlerdeki değişiklik bu duru-
mu derinden etkileyebilir. Tür-
kiye giderek ihracatçı konumu-
nu kaybedebilir. Bunun önüne 
geçmek için zaman kaybetme-
den denizlerdeki kirlenmenin 
durdurulması ve doğal stokları 
güçlendirmek için aşırı avlan-
manın azaltılması zorunlu.

Sürekli felaket tellalı gibi 
sözler söylemek hoş değil ama 
ne yapalım, felaketin içinde 
yaşıyoruz işte. Kimi bilimkur-
gu yazarlarının söylediği gibi, 
gelecekten değil, bugünden 
söz ediyoruz aslında. Sözün 
özü, zaman kalmadı, suyumuz 
ısındı. 

Yüce 
Yöney 
İSTANBUL

Denizlerdeki değişim 
ürkütücü; kirlilik bir 
yandan, ısınma diğer 
yandan... Nazım’ın 
“kıyıdaki çıplak 
adamı” bugün başka 
bir vurguyla da olsa 
vazgeçerdi herhalde 
deniz olmaktan

Ağır bir sıcak dalgalanıyordu
Akdeniz'de
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Barbie, yüzde 90 okyanus 
kaynaklı geri dönüştürülmüş 
plastiklerden (OBP) üretilen 
ilk bebek koleksiyonu ‘Barbie 
Loves the Ocean/Barbie Okya-
nusu Seviyor’ ile 2030 yılına 
kadar ürünlerinde ve ambalaj-
larında yüzde 100 geri dönüş-
türülmüş, geri dönüştürülebilir 
veya biyolojik temelli plastik 
malzemeler kullanmayı plan-
ladığı sürdürülebilirlik hedefle-
rine doğru ilerliyor.

Mattel Başkanı ve Uygulayı-
cı Genel Müdürü (COO) Richard 
Dickson, Barbie’nin sürdürü-
lebilirlik çalışmaları hakkın-
da, “Barbie’nin bu yeni serisi; 
Mattel’in gittikçe genişleyen, 
müşteriyi merkezine koyan ve 
çevrecilik bilinci aşılama ama-
cına dayanan marka portföyü-
nün yeni üyesi. Mattel olarak 
bir sonraki nesli güçlendirerek, 
çocukların dünyayı keşfetmesi-
ni ve potansiyelini tam olarak 
kullanmasını sağlamak için 
çalışıyoruz. Bu büyük sorumlu-
luğun farkındayız ve çocuklara 
daha temiz bir dünya bırakmak 
için üzerimize düşeni yapmaya 
devam edeceğiz,” dedi.

Her küçük şeyin değer kat-
tığına inanan Mattel; Barbie ile 
attığı bu adımla geleceğe hazır-
lanırken, kendi rolünü daha da 
güçlendirmek için kararlı bir 
şekilde ilerliyor. Tüm dünya 
çocuklarına daha iyi bir dünya 
yaratmak için çeşitlilik, kapsa-

yıcılık ve fırsat eşitliği konula-
rına odaklanan Barbie, şimdi 
de sürdürülebilirliği merkezine 
alarak kendi küresel platfor-
munu kullanıma sunuyor.

Barbie, 2021 yılının sonuna 
kadar ambalajlamada kullanı-
lan kâğıt ve ahşap lif malzeme-
lerde yüzde 95 oranında geri 
dönüştürülmüş veya Orman 
Yönetim Konseyi (FSC) tarafın-
dan tescillenmiş içerikler kul-
lanmayı amaçlıyor.

Barbie, severek takip edilen 
Youtube vlogger serisine “Bar-
bie Hepimizle Gezegeni Koru-
mak İçin Yöntemler Paylaşıyor” 
başlıklı yeni bir vlog yayınla-
yarak çocuklara gezegenimizle 
ilgilenmenin önemi ve günde-
lik olarak edinebilecekleri alış-
kanlıkları öğretmeye yardımcı 
oluyor. Barbie hayranlarının 
birbirleriyle konuşabilmeleri-
ne olanak sağlayan çevrim içi 
platform Barbie vlogger, Bar-
bie’yi bir rol model olarak vur-
gularken öğretici anlarla Ken-
din Yap videoları ile eğlenceli 
trendlere ayak uyduruyor.

The Future of Pink is
Green/ Pembenin Geleceği 
Yeşil
Barbie’nin BBH LA işbirliğiy-

le gerçekleştirdiği “The Futu-
re of Pink is Green/Pembenin 
Geleceği Yeşil” kampanyası 
kapsamında markanın pem-
be rengiyle olan ikonik ilişkisi, 

gezegenimizi korumanın tem-
sil ettiği yeşil renkle yan yana 
kullanılacak ve daha yeşil bir 
gelecekle çocukları sürdürüle-
bilirliğin önemine dair bilinç-
lendirmek için bir sonraki adı-
mını duyuracak. 

Marmara Denizi’nde başlayan ve 
Ege Denizi’ne kadar inen müsilaj, 
denizlerde yaşayan canlılarımı-
zın sonu oluyor. Müsilajın neden-
lerine dikkat çeken Bal ve Arı 
Ürünleri Uzmanı Ahmet Bağran 
Aksoy, ‘Teknoloji gelişirken insa-
noğlu doğanın tüm kaynakları-
nı kullanmaya devam ediyor ve 
ürettiği atıklarla doğaya, doğa-
daki canlılara, ekolojik sisteme 
zarar veriyor’ diyerek önemli 
uyarılarda bulundu.

Müsilaj oluşumunu tetikleyen 
atıklara dikkat çekmek için Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2018 
verilerini paylaşan Ahmet Bağran 
Aksoy, “Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı’nın son yayımladığı verilere 
göre Türkiye genelinde tehlikeli 
atık miktarı toplamı 1 milyon 
513 bin 624 ton olarak belirlendi. 
Ne yazık ki bu atıkların doğaya 
verdiği zararları her gün görmeye 
başladık. Müsilaj oluşumuna yol 
açan tehlikeli atıklar, yarın ekolo-
jik tahribata, biyolojik çeşitliliğin 
azalmasına ve arıların yok olma-
sına neden olacak’ diye belirtti.

Yeşili koruyamazsak arılar 
yok olacak

Doğayı ve doğadaki canlıları 
koruma bilinciyle hareket etme-
nin hepimizin görevi olduğunu 
belirten Aksoy, ‘Canlıların habitat 
kaybı, arıların yaşamını da olum-
suz etkiliyor. Atık oluşumu ve 
betonlaşmanın önüne geçemez-
sek arıların yok olması gibi büyük 
problemlerle karşı karşıya kalabi-
liriz. Arılar olmadan ekosistemin 
devamlılığı sağlanamaz. Dün-
yada yaşamın varlığı bu küçük 
canlıların emeğine ve hayatta 
kalmasına bağlı. Yeşil alanlara 
sahip çıkarak arılar dâhil tüm 
canlıların yaşamlarını korumalı-
yız’ diye ekledi.

Biyolojik çeşitliliği koru-
mak için çabalamalıyız

Son olarak, doğayı koruyabilmek 
için sorumluluklarımızı yerine 
getirmemiz gerektiğini söyleyen 
Aksoy, ‘Müsilaj oluşumundan bir 
an önce kurtulmak için Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı önderliğinde 
bir seferberlik ilan edildi. Umu-
yoruz ki Marmara Denizi’yle ilgili 
güzel haberleri en kısa sürede 
alırız, doğayı ve biyolojik çeşitli-
liği korumak için gerekli özveriyi 
gösteririz’ dedi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Baş-
kent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar 
EDAŞ tarafından, çocuklarda 
enerji tasarrufu konusunda far-
kındalığı artırma amacıyla haya-
ta geçirilen "Enerjimi Koruyorum" 
projesi, 4’üncü Enerji ve Doğal 
Kaynaklar Zirvesi’ndeki ‘Enerji-
miz Geleceğimiz Ödülleri’ kap-
samında, Sosyal Fayda Ödülü’nü 
kazandı.

2010 yılından itibaren top-
lamda 330 Enerjisa çalışanının 
gönüllü katkısıyla tiyatro oyunu 
içerikli eğitimlerle hayata geçi-
rilen proje, Enerjisa Dağıtım Şir-
ketleri’nin faaliyet gösterdiği 14 

ildeki 300 binin üzerinde çocuğa 
ulaştı. 

Proje kapsamında 2016 yılın-
da bir de mobil oyun geliştirildi. 
Söz konusu mobil oyun, Türki-
ye’deki tüm çocukların enerji 
tasarrufu farkındalığını artırmak 
üzere kullanıma sunuldu ve son 
güncellemenin ardından pande-
mi sürecinde toplam 18 bin indi-
rilme sayısına ulaştı. Ardından 
projenin dijital kanallara uyar-
lanması ve yapılan iletişim çalış-
malarıyla projede yaklaşık 5,5 
milyon erişim sağlandı.

2017 yılında Avrupa Stevie 
Ödülleri’nde “Avrupa Yılın Sosyal 

Sorumluluk Programı” kategori-
sinde ödül kazanan proje, 2018 
yılında Türkiye Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Derneği’nin düzen-
lediği Sürdürülebilir Kalkınma 
Akademi Ödülleri’nde “Sorumlu 
Tüketim ve Üretim” kategorisin-
de de ödül aldı. 

Proje aynı yıl, “Kalbi Olan 
Şirketler” sloganıyla düzenle-
nen, dünyanın en önemli sosyal 
sorumluluk ödül programların-
dan biri olan International CSR 
Excellence Awards’da, “En İyi 
Enerji Yönetimi Ödülü”ne ve yine 
aynı yıl “Altın Pusula Ödülü”ne 
layık görülmüştü.
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Okyanustan gelen Barbie

Enerji tasarrufu tiyatro ile aşılanıyor

Müsilaja neden olan atıklar

Jotun YeşilAdımlar ile 
adımlar ağaca dönüşsün 

arıları da etkileyecek

Her sene yeni bir yeşil amaç 
için harekete geçen Jotun 
YeşilAdımlar kampanyası bu 
yıl Türkiye’nin belirli bölge-
lerine ecoDrone ile tohum 
topu atışı yaparak devam 
ediyor. Sürdürülebilir amaç-
la başlayan Jotun YeşilAdım-
lar projesi beşinci senesinde 
ecording işbirliğinde harekete 
geçiyor. Projenin kapsamında 
Jotun, 250 bin Toros Sediri ve 
Kızılçam türlerinin kullanıldı-
ğı tohum toplarını ilk etapta 
Mersin Silifke ilçesinde top-
rakla buluşturacak. İkinci eta-
bında ise aralık ayında Orman 
Genel Müdürlüğü tarafından 
tahsis edilen, ulaşılması zor 
alanlar üzerinde ilerlenecek. 
10 dakikada 2 bin 500 adet 

tohum topu atışı gerçekleşen 
projede Jotun YeşilAdımlar 
uygulması üzerinden de her 
1000 adım için ya da günün 
sorusunu bilenler adına ağaç-
landırılması gereken alanlara 
ecoDrone ile 1 adet tohum 
topu atışı yapılarak toprakla 
buluşturulacak. Jotun YeşilA-
dımlar ecoDrone Tohum Topu 
Atışı sayesinde her bir uçuş-
ta 3 kilometrekarelik alanda 
ekim kabiliyeti sayesinde ula-
şılması zor alanlarda çalış-
ma yapılacak. Böylece, kadın 
istihdamına katkı sağlanma-
sıyla birlikte 250 bin tohum 
topu atışı yapılarak, Türki-
ye’nin belirli bölgeleri yeşil-
lendirilerek doğaya kazandı-
rılacak. 



Temmuz 2021

Zai Yaşam, Ahmet Güneşte-
kin’in “Kutsal Ağaçlar” adlı kişi-
sel sergisine ev sahipliği yapıyor.  
Bodrum’da bulunan, koleksiyo-
ner ve iş insanı Yunus Büyükku-
şoğlu’nun kurucusu olduğu ve 
eşi Derya Büyükkuşoğlu ile bir-
likte yönettiği Zai Yaşam, ede-
biyat, sanat ve gastronomiyle iç 
içe geçmiş bir yaşam deneyimi 
sunmayı amaçlayan yeni nesil 
bir kütüphane. Zai Yaşam için-
de kurulan sanat galerisi Art 
Zai’nin açılış sergisi olan “Kut-
sal Ağaçlar” 28 Temmuz 2021 
tarihine kadar ücretsiz olarak 

ziyaret edilebilecek.
Güneştekin’in, geleneği 

şimdiye taşıma düşüncesiy-
le yorumladığı işlerine ve ağaç 
haritalarının dairesel yapısını 
anımsatan formlarla çalıştığı 
yapıtlarına yer veren “Kutsal 
Ağaçlar”, sanatçının farklı ifade 
araçlarından yararlandığı işleri-
ni bir araya getirerek bakış açı-
larının ve yöntemlerin indirge-
nemez çoğulluğuna vurgu yapı-
yor. Sergide, sanatçının yaratıcı 
denemelerinin özünü yakala-
yan, algı ve duyguları için görsel 
bir eşdeğer yarattığı bronz hey-

kelleri, geçmiş uygulamaların 
dışında kalarak yaptığı seramik 
işleri ve mitolojik öğeleri, optik 
yanılsamaları yaratan yarıküre-
lerin yanı sıra, işlerin yüzeyinde 
ortaya çıkan üç boyutlu yarı-
kürelerle bütünleştirdiği işleri 
sergileniyor.  

“Kutsal Ağaçlar”da sergilenen 
Gelene–ek adını verdiği çalış-
malarının temel felsefesini 
sanatçı –ek ifadesine yüklediği 
anlam üzerine kurmuş. Gelenek 
ifadesinin gelene–ek biçimin-
de kullanımı gelenek ve onun 
elde ediliş biçimi olan deneyi-

min şimdiye taşınma tasarısı-
dır. Gelene–ek, geçmişte kalan 
ve bugüne olduğu gibi taşın-
mak isteneni değil, kopmak-
sızın devam eden bir bütünü 
ifade ediyor. Bu devamlı deği-
şen, çoğullaşan bütün ancak 
kesintisiz olarak yorumlan-
dığında canlı kalır. Geçmişten 
bugüne tekrar eden, uzanan, 
kalan, gelen bir ek vardır. Bu 
ekin kesintiye uğraması düşün-
menin de kesintiye uğraması 
demektir. 

Güneştekin, geçmişten gele-
nin, geleceğe dönük bir ekinin 

olduğunu ve bu süreklilik saye-
sinde yaşanan şimdiden çocuk-
luğunun en uzak anlarına, ışığa 
form vermeyi düşlediği zaman-
lara, kesintisiz olarak geri gide-
bildiğini söylüyor. Şeylerin geçip 
gittikten sonra bıraktıkları izle-
nim, anlar geçip gittikten sonra 
da varlığını sürdürür; sanatçı-
nın ölçtüğü şey orada olandır. 
Geçmişten edinilmiş deneyimi 
şimdiki zaman içinde harekete 
geçirme pratiği arasındaki bağ 
kavramsallaştırdığı gelene–ek 
ifadesinde
ortaya çıkar.
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Atık Aptallarla Ne Yapmalı? 
Onlardan Biri Olmamak İçin

Balıkçı ve Oğlu

KITAP KÖŞESI
Antroposen Çağı’nın en büyük 
sorunu olan “atık”, tıpkı maddi 
hacmi gibi kapsama alanı gide-
rek genişleyen ve tasnif çabamıza 
karşı koyan bir kavram. Üstelik 
“dijital atık” diyebileceğimiz yeni 
türler de doğuruyor. Hepsinin 
arkasında ise yönetmekte zorlan-
dığımız bir “arzu ekonomisi” mev-
cut. Zira atık aynı zamanda “artık 
arzulamadığımız” şey demek.

Brian Thill’in bu küçük kitabı, 
dünyayı ve hayatımızı işgal eden, gözden çıkardığımız, kul-
lanmadığımız, görmek istemediğimiz ya da istediğimiz her 
türden atığın, çöpün oluşturduğu manzaraya panoramik bir 
bakış, felsefi bir deneme niteliğinde.

“Etrafa saçılmış tüm bu nesneler arasında, görkemli 
antik anıtların harap olmuş kalıntılarından çok, çağımızda 
onların yerini almış diğer atık sınıflarına ilgi duyuyorum: 
toprağa gömülü video oyunları, yeryüzünün kilometrelerce 
altında bozunmakta olan plutonyumun yavaş sızıntısı, ağa-
ca takılmış naylon torba; tavan aralarımızda, ambarlarımız-
da ve oturma odalarımızda biriken çerçöp, uzayda savrulan 
uydu enkazları. Bunlar gelecek ile tutuştuğumuz bahse 
koyulmuş fişler. Sonunda su şişelerimiz, web sitelerimiz, 
çocuk menülerinden çıkan oyuncaklarımız ve bombaları-
mız, zaman ve insanlık hakkında tıpkı Özgürlük Anıtı, Çin 
Seddi ve Kolezyum’un kaderleri kadar çok şey söyleyecek.”

Yazar: Brian Thill
İthaki Yayınları

Spinoza üzerine çalışmalarıyla 
tanınan felsefeci Maxime Rove-
re'in dilimize çevrilmiş bu ikinci 
kitabı bir etkileşimsel etik dene-
mesi. Sağlıklı bir etkileşim orta-
dan kalktığında, karşılıklı güven 
kırıldığında bir otorite vasıtasıyla 
onu yeniden tesis etmeye çalı-
şırız. Bu da genellikle saldırgan, 
sert, baskıcı hatta yıkıcı bir tutum 
olarak kendini gösterir. Kurum-
larla ya da arkadaşımızla, pat-
ronumuzla ya da bir yabancıyla her gün öyle ya da böyle 
kendimizi içinde bulduğumuz bu türden etkileşim kazaları 
karşısında Rovere ahlakçı tutumu devreye sokmak, kendi 
normlarımızı dayatmak yerine, sinizme ve kayıtsızlığa kaç-
madan felsefeye başvuruyor yani okuru kendi kavramsal 
savunmalarını eleştirip yeni ufuklar aramaya davet ediyor. 
Rovere aptallığın, içinde hapsolduğumuz bir sistem oldu-
ğunu söylüyor ve bundan kurtulmak için düşüncelerimizi 
nasıl yönlendirebileceğimizi araştırıyor. Bu kitapta "Aptal-
larla ne yapmalı?" sorusu "Aptal olmamak için ne yapmalı?" 
sorusuyla birlikte yankılanıyor.

"Bir kişinin aptallığıyla baş etmek, her iki tarafın çat-
laklarından hareketle iki dünyanın iç içe geçerek birbirini 
değiştirmesi anlamına gelir."

Yazar: Maxime Rovere 
Kolektif Kitap

Toplumsal konulara duyarlılığı ile 
tanınan edebiyatçı ve fikir adamı 
Zülfü Livaneli, bu kez Ege balık-
çılarının ve hayâl kurmaktan bile 
mahrum bırakılan göçmenlerin 
kaderine eğiliyor. Usta edebiyatçı 
Livaneli, Balıkçı ve Oğlu ile son 
yılların en can yakıcı ve büyük 
dramı “göçmenliği” balıkçı Musta-
fa, Mesude ve Samir bebek üze-
rinden anlatıyor. O güne dek sıcak 
evlerinde televizyondan izledikleri 
haberlerden aşina oldukları ölü 
insan bedenleri ve yarı ölü bir bebek evliliklerinin tam 
ortasına düşerek bir bomba etkisi yaratıyor; aile ilişkile-
rini bambaşka bir çehreye büründürüyor. Balıkçı ve Oğlu, 
Ege’nin tarihinden bugününe, balık çiftliklerine ve rant hır-
sıyla dağlara, kıyılara saldıran şirketlerin yarattığı ekolojik 
yıkıma dair çok şey söylüyor. Bunun ötesinde göçmenlerin 
bir bilinmeze doğru göze aldıkları yolculuğu, hayatta kalma 
çabalarını ya da ölümü; kısacası “deryaya yakın, dünyadan 
uzak” yaşamlarını odağına alıyor. Livaneli’nin belki de en 
şiirsel romanı olan Balıkçı ve Oğlu; aile, aşk, ebeveynlik, 
evlat, kadın dayanışması, dostluk, göç, doğa üzerine çağdaş 
bir epope. Zülfü Livaneli’nin, uzun bir aradan sonra yazdığı 
ve heyecanla beklenen yeni romanı Balıkçı ve Oğlu, usta-
lıkla seçilen tasvirlerle okurun zihninde capcanlı bir anlatı 
oluşturuyor.

Yazar: Zülfü Livaneli
İnkılap Kitabevi 

Kutsal Ağaçlar, Bodrum Zai Yaşam'da 




